
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра германської філології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Лінгвістичні студії: Загальне мовознавство. Історія 

лінгвістичних вчень» 

Курс VІ 

Спеціальність: 0.35 Філологія 

Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

Освітні програми: 035.04.01 Мова і література (англійська) 

                               035.04.02 Мова і література (німецька) 

 

Форма проведення семестрового контролю - письмова. 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

1 та 2 питання – теоретичні, 1 питання з курсу «Загальне 

мовознавство», 2 з курсу «Історія лінгвістичних вчень», 15 балів за кожне з 

питань. Максимальна кількість балів за теоретичне питання ставиться за 

повну, логічно побудовану відповідь та за відсутності граматичних та 

лексичних помилок.  

3 питання - практичне, 10 балів. Максимальна кількість балів за 

практичне питання ставиться за правильну відповідь та за відсутності 

граматичних та лексичних помилок. 

 

Орієнтовний перелік питань 

1. Античне мовознавство, школи, здобутки. 

2. Світ ідей Платона. Початок становлення теорії номінації. 

3. Типи граматик. 

4. Граматичне вчення модистів. Зародження ідей універсальної 

граматики.  

5. Граматика Доната і Граматика Присціана . «Грамматическое 

руководство» Доната як основний шкільний підручник латини в Європі 

та особливості його композиційної будови. 

6. Граматика Пор-Рояль і її новітній характер. 



7. В. фон Гумбольдт і філософія мови. Будова мови і її зв’язок з духовним 

життям народу та його культурою.  

8. В. фон Гумбольдт. Типологічна класифікація мов. 

9. Ф. де Соссюр. Семіологія. 

10. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. «Курс загальної лінгвістики» як 

початок нового етапу у мовознавстві. 

11. Мова як семіотична система. 

12. Типи знаків у мові. 

13. Іконічні знаки у мові. 

14. Мова як системно-структурне утворення. 

15. Синтагматичні та асоціативні відношення у мові як системі знаків. 

16. Американська семіотика. Ч.С. Пірс і Ч.В. Морріс. 

17. Мова і суспільство. Код. Норма. Узус. 

18.  Мова vs. мовна діяльність. 

19. Походження мови. 

20. Порівняльно-історичне мовознавство. Предмет і метод.  

21. Порівняльне мовознавство: ареальна лінгвістика. 

22. Синхронія vs. діахронія. 

23. Учення першої генерації компаративістів. Імена, праці. 

24. Учення другої генерації компаративістів. Лейпцігська школа. Принцип 

аналогії, тиск системи, фонетичні закони. Праця Г. Пауля «Принципи 

історії мови». 

25. Натуралістична течія у компаративізмі. А. Шлейхер. 

26. Празький лінгвістичний гурток. 

27. Ідеологічна платформа структуралістів. Наступність ідей Ф. де 

Соссюра. 

28. Концепція Сепіра-Ворфа. 

29. Мова і мислення. Концепція Хомського. 

30.  Лінгвотипологія. Предмет, завдання. Поняття типу мови. 

31. Типи словників. Автори. 

32. Германська група мов. 

33. Група західногерманських мов. 

34.  Східногерманські мови. 

35. Скандинавська група мов. 

36. Кельтська група мов. 

37.  Балтійська група мов. 

38.  Слов’янська група мов. 

39.  Південна група слов’янських мов. 

40.  Західнослов’янська група мов. 

41.  Романська група мов. 

42. Іранська група мов. 



43. Індійська група мов. 

44. Албанська група мов. 

45. Вірменська група мов. 

 

Затверджено на засіданні кафедри германської філології 

протокол № 3 від «29 » листопада 2018 р. 
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