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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Сучасна лінгвістика» 

Курс І 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література (англійська) 

 

 

Форма проведення: усна (відповідь на одне теоретичне питання, 5 

практичних завдань та контрольне тестування (5 тестових завдань). 

Тривалість проведення: 20 хвилин на підготовку і відповідь одного студента. 

Максимальна кількість балів: 40 балів (максимальна кількість балів за одне 

теоретичне питання – 15; правильна відповідь на одне практичне і тестове 

завдання – 1 бал). 

Критерії оцінювання теоретичного питання  

(максимальна кількість балів: 15) 

Значення оцінки Оцінка за 

п’ятнадцятибальною 

шкалою 

Відмінний рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу з можливими, 

незначними недоліками 

13-15 балів 

Достатньо високий рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих 

помилок 

12 балів 

Загалом добрий рівень знань з незначною 

кількістю помилок 

10-11 балів 

Посередній рівень знань із значною 

кількістю недоліків. 
8-9 балів 

Мінімально можливий допустимий рівень 

знань 

6-7 балів 

Недостатній рівень знань із значною 

кількістю помилок 
1-5 балів 

 



Орієнтовний перелік питань 

з курсу «Основи мовознавства» 

1. Мовознавство як наука. Зміст і основні завдання курсу «Основи 

мовознавства».  

2. Природа і сутність  мови.  

3. Мова і суспільство. Основні функції мови. 

4. Поняття про знак. Знаковий характер мови. 

5. Мова і мислення. Мова і мовлення. 

6. Система і структура мови. Основні одиниці мови та їх функції. 

7. Синхронія і діахронія. Закономірності розвитку мов. 

8. Походження мови. Гіпотези щодо походження мови.  

9. Загальна характеристика мов світу. 

10. Типологічна класифікація мов. 

11. Порівняльно-історичне вивчення мов. Генеалогічна класифікація мов.  

12. Фонетика як лінгвістична дисципліна. Три аспекти вивчення звуків. 

13. Фонетичне членування мовленнєвого потоку: фраза, такт, склад. 

14. Фонетичні процеси. Позиційні і комбінаторні фонетичні зміни. 

15. Поняття фонеми. Фонологічна система. 

16. Лексикологія. Слово як одиниця мови. Слово і лексема. 

17. Лексичне значення. Три типи відношень слова. Лексичні значення за 

характером відношення до позначуваного об’єкта та за 

синтагматичною зумовленістю. 

18. Поняття полісемії. Типи перенесення значення: метафора і метонімія. 

19. Омоніми. Суміжні з омонімією явища. 

20. Синоніми. Антоніми. Гіперо-гіпонімія і лексична конверсія. 

21. Лексико-семантична система мови. Парадигматичні і синтагматичні 

відношення у лексикології. Поняття лексико-семантичного поля. 

22. Фразеологія як розділ лексикології. Поняття фразеологізму. Типи 

фразеологічних одиниць. 

23. Граматика. Граматичні рівні мови. 

24. Граматичне значення. Граматична категорія.  

25. Поняття морфеми. Види морфем. 

26. Синтетичні способи вираження граматичних значень. 

27. Аналітичні способи вираження граматичних значень. 

28. Частини мови. Критерії виділення частин мови. 

29. Словосполучення. Типи словосполучень. Синтаксичні зв’язки слів. 

30. Речення та його ознаки. Актуальне членування речення. 

 

 



Орієнтовний перелік питань 

з курсу «Основи германістики» 

 

1. Германська філологія: предмет і завдання, основні поняття 

(спорідненість мов, мова-основа, мовна сім’я, мовна група; субстрат, 

адстрат, суперстрат; ареальна лінгвістика, ізоглоса). 

2. Мови індоєвропейської мовної сім’ї. Сучасні й давні германські мови на 

карті світу. 

3. Порівняльно-історичний метод у мовознавстві (виникнення, розвиток, 

результати). Поняття фонетичного закону. 

4. Джерела відомостей про давніх германців. Юлій Цезар та Публій 

Корнелій Таціт про давніх германців 

5. Індоєвропейська мова-основа: типи наголосу, консонантизм, вокалізм, 

морфемна структура слова. Загальна характеристика германської 

фонетичної системи. Наголос у германських мовах. 

6. Індоєвропейська мова-основа, її загальна характеристика: морфологія, 

лексика, словотвір, синтаксис. 

7. Граматичні категорії протоіндоєвропейського іменника. 

8. Протоіндоєвропейська – прагерманська – спільногерманська  мови: 

хронологічні межі, тенденції розвитку.  

9.  Класифікація давньогерманських мов.  

10. Індоєвропейці та германці. Проблеми встановлення історичної 

прабатьківщини (Курганська культура, анатолійська гіпотеза, теорія 

вірменського походження індоєвропейців). 

11. Давньогерманські племена та їх класифікації за Плінієм Старшим і 

Фрідріхом Енгельсом.  

12. Причини міграцій племен. Германські племена під час Великого 

переселення народів. Утворення германських „варварських” королівств.  

13. Давні германці: економічний і суспільний устрій, побут і звичаї. На ваш 

вибір дайте характеристику одному з давньогерманських племен 

(історія племені). 

14. Давні германці: міфологія та вірування.  

15. Германці та римляни. Латинські запозичення раннього періоду 

германських мов. Свідоцтва про германські мови у дописемний період. 

16. Типи алфавітів та їхня характеристика. Розвиток германської 

писемності.  

17. Рунічне письмо, його походження, характер і роль у житті давніх 

германців. Спільногерманські руни (Футарк). 

18. Розвиток германської писемності. Готське (вульфіліанське) письмо, 

поширення і роль латинського алфавіту в германських мовах. 

19. Особливості давньогерманської поезії (кенінги, цезура, алітерація). 

20. Порівняльна характеристика індоєвропейського і (пра)германського 

консонантизму. Перший пересув приголосних (закон Я. Грімма).  

21. Перший пересув приголосних (закон Я. Грімма). Датування і причини. 

22. Винятки із закону Я. Грімма. Закон К. Вернера. Ротацизм. 



23. Західногерманське подовження приголосних (гемінація).  

24. Умлаут у германських мовах. Роль умлауту у словотворі та у 

словозміні. 

25. Аблаут у германських мовах як спонтанне чергування кореневих 

голосних. 

26. Інгвеонське випадіння носових. 

27. Пам’ятки давньогерманської писемності, їх характеристика. 

28. Морфемна структура слова у давньогерманських мовах. 

29. Система імені у давньогерманських мовах. Іменник і його граматичні 

категорії.  Прикметник і його граматичні категорії. 

30. Лексичний склад давньогерманських мов. Індоєвропейська та 

прагерманська лексика у давньогерманських мовах, її стилістичне 

розшарування. Запозичення в германських мовах. 

31. Типи семантичних змін. 

32. Східногерманські племена. Загальна характеристика східногерманських 

мов. Готська мова (походження, особливості розвитку, загальна 

характеристика). Значення готської мови для германістики. 

33. Загальна характеристика та класифікація скандинавських мов. 

34. Ісландська національна мова та її історія (походження, розповсюдження 

у світі, особливості розвитку, загальна характеристика мовної системи). 

35. Фарерська національна мова та її історія (походження, ареал 

розповсюдження, особливості розвитку, загальна характеристика 

мовної системи). 

36. Норвезька національна мова та її історія (походження, ареал 

розповсюдження, особливості розвитку, буксмол і ландсмол, загальна 

характеристика мовної системи). 

37. Датська національна мова та її історія (походження, ареал 

розповсюдження, особливості розвитку, загальна характеристика 

мовної системи). 

38. Шведська національна мова та її історія (походження, ареал 

розповсюдження, особливості розвитку, загальна характеристика 

мовної системи). 

39. Загальна характеристика та класифікація західногерманських мов. 

40. Голландська національна мова та її історія (походження, ареал 

розповсюдження, особливості розвитку, загальна характеристика 

мовної системи). 

41. Бурська мова (африкаанс) та її історія (походження, поширення, 

особливості розвитку, загальна характеристика мовної системи). 

42. Англійська національна мова та її історія (походження, особливості 

розвитку, загальна характеристика мовної системи). Варіанти 

англійської мови в Австралії та США. 

43. Фризька національна мова та її історія (походження, особливості 

розвитку, загальна характеристика мовної системи). 



44. Німецька національна мова та її історія (походження, особливості 

розвитку, загальна характеристика мовної системи). Становлення 

варіантів німецької мови в Австрії та у Швейцарії. 

45. Новогебрейська національна мова (їдиш) та її історія (походження, 

особливості розвитку, загальна характеристика мовної системи). 

 

 

 

Завідувач кафедри _____________  д-р філол. наук, професор Буніятова І. Р.  

 

Завідувач кафедри______________ д-р пед. наук, професор Караман С. О. 

 

Екзаменатор            _____________ канд. філол. наук, доцент Калитюк Л. П. 

 

Екзаменатор          ______________ канд. філол. наук, доцент Саєвич І. Г. 

 


