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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

Питання з української літератури 

1. Літописання Київської Русі: основні пам’ятки, особливості оповідної 

манери, структура текстів, проблема історичної достовірності. 

2. Гіпотетичний період розвитку української літератури дохристиянської 

доби. «Велесова книга» як проблема. 

3.  «Слово о полку Ігоревім» у контексті книжної української літератури 

від Київської Русі до сьогодення (співіснування християнства та 

язичництва, проблема героя, переклади та переспіви пам’ятки). 

4.  «Повчання» Володимира Мономаха: жанрова особливість, вираження 

психологічного стану автора, біографічність твору. 

5. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського: богословські 

знання, політична мудрість та патріотичний пафос автора. 

6. Полемічна література України в другій половині ХVІ – першій 

половині ХVІІ століття (М. Смотрицький, І. Вишенський та ін.). 

7. «Історія Русів» – підсумок розвитку барокової історіографії. Образ 

української історії.  

8. Українське літературне бароко. Сучасний стан вивчення. 

9. Шкільна драма і театр ХVІІ – ХVІІІ ст. Реформаторська діяльність 

Феофана Прокоповича. 

10. Синтез етики і естетики у поетичній творчості Григорія Сковороди. 

11. Українська літературна традиція і творчість М. Гоголя. 

12. Григорій Квітка-Основ'яненко і традиції просвітницько-класицистичної 

прози. 

13. . Поезія Тараса Шевченка і традиції європейського романтизму. 

14.Творчість Тараса Шевченка періоду «трьох літ». 



15.«Назар Стодоля» Тараса Шевченка і початок традиції «народної 

драми» 

16.Оповідна манера Марка Вовчка. Традиції прози письменниці в 

українській літературі (прозаїки «Основи»). 

17.Проблема історичної долі українського народу в романі П. Куліша 

«Чорна рада». 

18.Ліроепос Івана Франка (поеми «Іван Вишенський», «Похорон», 

«Мойсей»). 

19.Українська символічна драма (О. Олесь, С. Черкасенко, 

В. Пачовський), її характерні ознаки. 

20.Леся Українка – лірик (діапазон творчості, жанри, поетична 

майстерність). 

21.Психологічна і філософська драматургія Лесі Українки 

22.«Театр корифеїв» як феномен національної культури. 

23.Багатогранність творчого доробку Б. Грінченка. 

24.Особливості психо-лінгвістичної теорії О. Потебні та її вплив на 

українську і світову науку. 

25.Імпресіоністична новела рубежа віків (М. Коцюбинський, М. Яцків та 

ін.) 

26.Ідейно-художні шукання О. Кобилянської. Повість «Земля». 

27.Художні особливості «малої» прози В.Винниченка. І.Франко про збірку 

«Краса і сила». 

28.Ідея українського державотворення в українській драматургії ХХ ст. 

(«Між двох сил» В. Винниченка, «Патетична соната М. Куліша, «Павло 

Полуботок» К. Буревія) 

29.Тема національно-визвольних змагань у новелах В. Стефаника. 

30.Проблематика і поетика прози Миколи Хвильового 

31.Творчість Олександра Довженка в контексті світової літератури та 

мистецтва 

32.Тема голодомору в творчості письменників-емігрантів (У. Самчук, 



Т. Осьмачка, В. Барка). Особливості художнього стилю. 

33..«Гулагівська» тема в українській прозі (за творами І. Багряного). 

34.Експериментальна проза В. Домонтовича: жанрово-стильові 

особливості. 

35.«Шістдесятники» як явище в літературі й культурі. 

36. «Мала проза» Гр.Тютюнника. 

37.Українська «химерна» проза (О. Ільченко, В. Земляк, В. Дрозд, 

В. Шевчук). 

38.Естетичні настанови Київської школи у поезії ІІ пол. ХХ ст. 

39.Поетичні відкриття у 80-ті роки ХХ ст. (В. Герасим'юк, І. Римарук, 

І. Малкович та ін.). 

40. Проблема становлення і розвитку українського гумору та сатири 

(Остап Вишня, П. Глазовий, О. Чорногуз та ін.). 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – К., 1993.  – 

Т. 1. – 392 с. 

2. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського 

модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Л. : 

Літопис, 1997. – 297 с. 

3. Єфремов С. О. Історія українського письменства. – К. : Феміна, 1995. – 

538 с. 

4. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. / Микола Зеров // Зеров М 

Твори: У 2-х томах. – Т. 2 : Історико-літературні та літературознавчі праці. 

– К. : Дніпро, 1990. – 601 с.  

5. Ісіченко І. Історія української літератури : епоха Бароко XVII–XVIII ст. : 

навчальний посібник для вузів / Ігор (Ісіченко), Національний університет 

«Києво-Могилянська академія» . – Львів ;К. ; Х. : Святогорець, 2011 . – 

567 с. 

6. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997. 

7. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : монографія 

/ Ярослав Поліщук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Івано-Франківськ : 

Лілея НВ, 2002. – 392 с. 



8. Потебня О. Естетика і поетика слова: збірник / Упоряд., вступ. ст., приміт. 

І. В. Іваньо, А. І. Колодної; Пер. А. Колодної. –К. : Мистецтво, 1985. – 

302 с. 

9. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління 

(історико-літературний та поетикальний аспекти) / Людмила 

Тарнашинська ; Ін-т літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : 

Смолоским, 2010. – 632 с.  

10. Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби 

реалізму) . – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. –

511 с. 

 

Додаткова 

1. Агеєва В. Апологія модерну: обрис ХХ віку / Віра Агеєва. – К. : Грані-

Т, 2011. – 408 с. 

2. Барабаш Ю. Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій 

Барабаш. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 741 с.  

3. Бондарева О. Є. Міф і драма у новітньому літературному контексті : 

поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання : 

[монографія] / Олена Бондарева. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 512 с. 

4. Бровко О. О. Новела в структурі української прози : модифікації та 

функції : монографія / О. О. Бровко. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», 2011. – 400 с. 

5. Віннікова Н. М.Дискурс української літературної пародії : 

[монографія] / Наталія Віннікова. – К. : Наук. думка, 2014. – 431 с. 

6. Єременко О. Літературний образ у силовому полі синкретизму : (на 

матеріалі укр. прози другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) / 

О. Єременко. – К. : Вид. «Євшан-зілля», 2008. – 320 с.  

7. Забужко О. Notre Dame d'llkraine: Українка в конфлікті міфологій / 

Оксана Забужко. –  К. : Факт, 2007. – 640 с.– (Сер. «Висока полиця»). 

8. Кузьменко В. І. Історія української літератури: XX – поч. XXI ст. : 

навчальний посібник : у 3 т. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, 

М. В. Кузьменко. –  Т. 2. – К. : Академвидав, 2014. – 536 с. 

9. Мацько В. П. Українська еміграційна проза ХХ століття : 

[монографія] / В. П. Мацько. – Хмельницький : ПП Дерепа І. Ж. – 

2009. – 388 с.  

10. Мельник Я. Іван Франко й biblia apocrypha / Ярослава Мельник. – Л. : 

Вид-во Українського Католицького Університету. – 2006. – 198 с. 

11. Моклиця М. В. Модернізм як структура : Філософія. Психологія. 

Поетика : монографія / Марія Моклиця. – 2-ге вид., переробл. і доповн. 

– Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 

390 с. 

12. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини 

ХХ ст.: Україна і Польща / Володимир Моренець. – К. : Вид-во Соломії 



Павличко «Основи», 2002. – 327 с. 

13. Моренець В. Оксиморон : Літературознавчі статті, дослідження, есеї / 

Володимир Моренець. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 526 с. 

14. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства : підруч. для 

філологічних спец. вищ. навч. закл. / М. К. Наєнко. – 2-е вид., зі 

змінами й доп. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 360 с. – 

(Серія «Альма-матер»). 

15. Наєнко М. К. Художня література. України. Від міфів до модерної 

реальності / М. К. Наєнко. – К. : Просвіта, 2008. – 1064 с. 

16. Наливайко Д. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», 

«авангардизму» / Дмитро Наливайко // Слово і час. – 1997. – № 11 – 12. 

– С. 44 – 48. 

17. Новик О. П. Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі 

українського романтизму : монографія / Ольга Новик ; Харк. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : Майдан, 2011. – 368 с. 

18. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія. – К.: 

Академвидав, 2008. – 304 с.  

19. Ушкалов Л. Есеї про українське бароко / Леонід Ушкалов. – К. : 

Факт. – Наш час, 2006. – 284 с. – (Сер. «Висока полиця»). 

 

 

Довідкові видання 

1. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – 

Т. 1. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).  

2. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – 

Т. 2. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 624 с. – (Енциклопедія ерудита). 

3. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та 

ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. 

 



ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

Загальні проблеми 

1. Теорія літератури та її зв’язок з історією літератури і критикою. 

2. Теорія літератури у співвіднесеності з головними напрямками розвитку 

філософських ідей тієї чи іншої епохи. 

3. Проблема відображення у трактуванні різних теоретичних шкіл. 

4. Проблема мови в літературі й літературознавстві. 

5. Специфіка художнього мислення. 

 

Історія теоретичної думки 

1. Платон про мистецтво («Держава»). 

2. Арістотель. Поетика. 

3. Горацій. Наука поезії. 

4. Данте А. Про народну мову. 

5. Буало Н. Поетичне мистецтво. 

6. Дідро Д. Парадокс про актора. 

7. Шіллер Ф. Естетика.  

8. Гердер Н.Г. Про найновішу німецьку літературу. 

9. Лессінг Г.Е. Лаокоон.  

10.  Німецька ідеалістична філософія та її вплив на літературну теорію 

(Кант, Шеллінг, Гегель). 

11. Міфологічна школа братів Я. і Б.Гріммів. 

12. Літературно-теоретичні концепції російських соціал-демократів на тлі 

філософських ідей епохи. 

13. Культурно-історична школа в літературознавстві (І.Тен). 

14. Біографіний метод Ж.Сент-Бева. 



15. Компаративне літературознавство та його основи. 

16. Психолінгвістична школа О.О.Потебні. 

17. Психологічна школа у вітчизняному літературознавстві (Д.Овсянико-

Куликовський, А.Горнфельд та ін.). 

18. Російський формалізм. 

19. Соціологія й літературознавство. Вульгарний соціологізм у теорії та 

практиці літератури. 

20. Марксистське літературознавство. Ідеї Г.В.Плєханова. Сучасний 

західний неомарксизм. 

21. Психоаналіз та його вплив на літературну теорію. 

22. Літературознавчі ідеї К.Юнга. 

23. Структурна антропологія К. Леві-Строса та теорія літератури. 

24. Структуралізм як школа і постструктуралістські дебати. 

 

Українська проблематика 

1. Головні ідеї українського літературознавства ХІХ – ХХ ст.ст. 

2. Періодизація української літератури як теоретична проблема. 

3. Концепції історії української літератури за М. Грушевським, 

С. Єфремовим, М. Петровим, О. Дашкевичем, Д.Чижевським, 

М.Зеровим. 

4. І.Франко як теоретик літератури. 

5. Літературний розвиток у трактуванні критиків ЛНВ та «Вістника» 

(1922 – 1939) (Д. Донцов, Є. Маланюк та ін.). 

6. Методологічні проблеми сучасного українського літературознавства. 

 

Головні напрями й епохи світової художньої еволюції 

1. Антична культура. 

2. Стилі і жанри літератури Середньовіччя та Відродження. 

3. Просвітництво і класицизм. 



4. Бароко. 

5. Романтизм як епоха і як стиль. 

6. Соцреалізм як історіософська і теоретична проблема. 

7. Модернізм і авангард. 

8. Постмодернізм та його естетичні параметри. 

9. Концепція елітарної і масової культури. 

10. Стиль письменника і стиль епохи. 

 

Основні теоретичні питання літературознавства 

1. Літературний процес 

2. Творчий метод. Тип художнього мислення. Напрямок. 

3. Структура. 

4. Жанр. 

5. Простір. Час. 

6. Міф. 

7. Оповідь. 

8. Ритм. 
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1. Мітосек З. Теорії літературних досліджень [Текст] / З. Мітосек; [пер. з 

пол., післямова В.І. Гуменюк, наук. ред. В.І. Іванюк]. – Сімферополь : 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування з порівняльного літературознавства для 

аспірантів спеціалізації «Порівняльне літературознавство» проводиться у 

вигляді усного іспиту, який охоплює нормативний зміст підготовки фахівця з 

порівняльного літературознавства, передбачає комплексну перевірку 

теоретичних знань і практичних умінь вступників.  

 Мета вступного іспиту полягає в тому, аби з’ясувати рівень 

професійної підготовки випускників (магістрів / спеціалістів), їх 

відповідність стандартам вищої освіти й можливостям продовження 

навчання на вищому кваліфікаційному рівні. 

Програма вступного іспиту для вступників до аспірантури укладена на 

основі робочої програми з навчальної дисципліни «Компаративний аналіз 

художнього твору». Він покликаний виявити рівень знань основних понять та 

термінів з фахового предмету; виявити рівень володіння фактичним 

матеріалом, рівень розуміння фахового курсу, уміння логічно й 

аргументовано викладати думки, доводити свої твердження; уміння 

самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці 

наукової інформації; використовувати теоретичні знання на практиці; 

володіння навичками компаративного аналізу тощо. 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовано на перевірку знань 

вступника та його вмінь чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперувати відповідним 

ілюстративним матеріалом задля доведення висловленого, здійснювати 

критичний аналіз тощо. 

Іспит з порівняльного літературознавства  відбуватиметься в усній 

формі.  

Він вимагає від вступника: 

 ґрунтовних знань з історії компаративістики; 

 виявлення обізнаності з проблемами розвитку порівняльного 

літературознавства на сучасному етапі; 

 навичок компаративного аналізу явищ української та зарубіжної 

літератур з огляду на історію їхнього становлення і розвитку, доповнення 

відповіді історичними коментарями. 

 

 



ФАХОВІ ВИМОГИ 

 Вступники повинні знати: 

 поняття літературної компаративістики, її структуру, мету і 

завдання, міжпредметні зв’язки, історичні етапи, сучасний стан;  

 основи теорії й методології сучасного порівняльного вивчення 

літературно-мистецьких явищ,  

 принципи наукового розвитку компаративістики та її ключові 

складові,  

 різновиди літературних систем;  

Вступники повинні вміти:  

 встановлювати логічно-смислові зв’язки між етапами  розвитку 

компаративістики, її структурними компонентами;  

 самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе 

компаративне дослідження літературних творів, визначати спектр 

міжлітературних зв’язків і типологічних сходжень у творах, 

бачити українську літературну систему в світовому 

літературному контексті;  

 наводити приклади й аналізувати твори з різними видами 

інтертекстуальності, гіперлітературні твори. 

 

Структуру екзаменаційного білета передбачає: 

 І. Два теоретичні питання з порівняльного літературознавства. 

 ІІ. Практичне завдання (компаративний аналіз тих чи тих 

літературних фактів факту). 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Структура літературної компаративістики та місце в системі інших 

наук. 

2. Становлення літературної компаративістики як науки: етапи 

розвитку, школи, постаті.  

3. Компаративістика в Україні. 

4. Предмет порівняльних досліджень і основні моделі 

компаративістики 



5. Поняття літературної системи. Типи літературних систем.  

6. Загальна характеристика літературного регіону, зони та національної 

літературної  системи. 

7.Класифікація форм міжлітературного процесу 

8. Генетико-контактні зв’язки: їх понятійний апарат та механізми 

функціонування 

9. Різновиди генетико-контактних зв΄язків у літературі. 

10.  Суспільно-типологічні сходження.  

11.Літературно-типологічні сходження.  

12.Психологічно-типологічні сходження.  

13. Порівняльно-типологічні дослідження як пріоритетні у сучасній 

українській компаративістиці. 

14. Поняття традиційних образів та сюжетів у світлі літературної 

компаративістики. Специфіка їх художнього існування в літературі та 

культурі. 

15. Сутність поняття “інтертекстуальність” (спектр підходів, дискусії). 

Інтертекстуальність у компаративістиці.  

16. Види інтертекстуальності.  

17. Гіперлітература: поняття, художня практика, дискусії навколо. 

18.Проблеми міфу в сучасній культурології. Міфологія і література. 

19. Структурно-змістова характеристика міфологічного фактора в 

літературі (загальне поняття про його атрибути й модуси виявлення).   

20. Літературна міфотворчість та її типологія. 

21. Поняття міфопоетики літературного твору. Міфопоетична система 

твору (різновиди структури, зміст, складники) та міфопоетична парадигма 

22. Міфологічний фактор у літературі різних епох та художніх систем: 

особливості симбіозу. 

23. Порівняння морфологічної будови об’єктів і поєднання подібних у 

групи як основна операція компаративного методу.  

24.Фактори порівняльного методу (природно-порівняльний, історико-

типологічний, історико-генетичний).  

25.Етапи компаративного аналізу. Принципи вибору форми 

порівняльного методу. Поняття основного і фонового матеріалу. Зміст 

основного етапу порівняльного аналізу. 

26. Психолого-педагогічні та методичні умови проведення 

компаративного аналізу художнього твору. 

27. Комплекс методів (евристичний, дослідницький, тощо) і прийомів 

(індивідуальне й коментоване читання, проблемна ситуація, диспут, діалог 

тощо) у ході порівняльної студії. 

28. Українська література і антична художня спадщина.  

29. Українська література і Біблія. 

30. Українська література і слов΄янський світ. 

31. Україна і традиції західноєвропейських літератур.  

32. Українська література і Америка. 

33. Українська література і літератури Сходу: точки перетину. 



34. Вектор компаративних досліджень ХІХ – ХХ ст.  

35. Сучасні дослідження діалогу української літератури зі світовим 

контекстом: напрями, тенденції. 

36. Імагологія як проблема порівняльного літературознавства. 

37. Постколоніальні студії. Культурологічна проблематика 

постколоніальних студій. 

38. Мультикультуральні студії. 

39. Література в системі мистецтв, її взаємозв’язки і взаємодія з іншими 

мистецтвами. 

40. Переклад як форма між літературних взаємин. Історичні форми та 

види перекладів. 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ  

 

За національною 

шкалою 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

 

 

ВІДМІННО Вступник повністю оволодів теоретичним матеріалом, логічно і 

послідовно викладає його суть, наводить самостійно приклади й коментує 

їх, спроможний здійснити компаративний аналіз, демонструє уміння 

застосувати набуті знання в нестандартних ситуаціях. Вільно оперує 

будь-яким програмним матеріалом. При відповіді не допускає фактичних 

і мовленнєвих помилок. Відповідь виважена і науково обґрунтована, 

демонструє особистий внесок у вирішення поставленої проблеми, уміння 

здійснювати всебічний багатоаспектний аналіз. 

 

 

 

 

 

 

ДОБРЕ 

Вступник добре володіє теоретичним матеріалом, спроможний 

узагальнювати, критично оцінювати літературні факти. Знання етапів 

розвитку порівняльного літературознавства бездоганні. Фактичні 

помилки у відповіді відсутні. Демонструє вміння роботи з текстом, 

аналізувати 

 

 матеріал, даючи йому власну оцінку. Більшість теоретичних положень 

підтверджуються прикладами. Фактичні помилки відсутні. 

 

 

 

ЗАДОВІЛЬНО 

Вступник здатен досить зв’язно висловлюватися, добре відтворювати 

матеріал. Може розкрити приблизно половину матеріалу. Непослідовно і 

незв’язно висловлює думку щодо тих чи тих явищ компаративістики, 

губиться при необхідності навести приклади, не завжди може дати 

відповідь на запитання, що конкретизує його висловлення. Виклад 

відзначається поверховістю, недостатньою осмисленістю і логічністю, 

бідністю словника, значною кількістю фактичних помилок.  

 НЕЗАДОВІЛЬНО Вступник відтворює окремі фрагменти опрацьованого матеріалу, що 

становить 1/3 частину загального обсягу змісту певної теми; участь у 

діалозі обмежується однією чи двома елементарними репліками, що не 

враховують ситуації спілкування. В основному розуміє суть питання, але 

не може цілісно і точно його розкрити. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступне випробування з сучасної української літературної мови  для 

аспірантів спеціалізації «українська мова» проводиться у вигляді усного 

іспиту, який охоплює нормативний зміст підготовки фахівця з української 

мови, передбачає комплексну перевірку теоретичних знань і практичних 

умінь вступників.  

 Мета вступного іспиту полягає в тому, аби з’ясувати рівень 

професійної підготовки випускників (магістрів / спеціалістів), їх 

відповідність стандартам вищої освіти й можливостям продовження 

навчання на вищому кваліфікаційному рівні. 

Програма вступного іспиту для вступників до аспірантури укладена на 

основі робочої програми  з навчальної дисципліни «Сучасна українська 

літературна мова». Він покликаний виявити рівень знань основних понять та 

термінів з фахового предмету; виявити рівень володіння фактичним 

матеріалом, рівень розуміння фахового курсу, уміння зв’язно, логічно й 

аргументовано викладати думки, доводити свої твердження; уміння 

самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці 

наукової інформації; використовувати теоретичні знання на практиці; 

володіння навичками мовного аналізу тощо. 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовано на перевірку знань 

вступника та його вмінь чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперувати відповідним 

ілюстративним матеріалом задля доведення висловленого, робити критичний 

аналіз тощо. 

Іспит з української мови  відбуватиметься в усній формі.  

Він вимагає від вступника: 

 ґрунтовних знань з сучасної української мови; 

 виявлення обізнаності з проблемами розвитку української мови на 

сучасному етапі, з функціонуванням української мови як державної; 

 навичок аналізу явищ сучасної української мови з огляду на історію 

її становлення і розвитку, доповнення відповіді історичними коментарями. 

 

ФАХОВІ ВИМОГИ 

 Вступники повинні знати: 

 основні   відомості   з   фонетики,   фонології, графіки, орфографії,    

лексикології,   лексикографії,    фразеології,    морфеміки, словотвору, 

морфології і синтаксису; 



   узаємозв’язки   і   взаємовідношенняь   мовних   одиниць, 

закономірностей творення і функціонування цих одиниць, системності 

мови, складності й багатоплановості її будови. 

Вступники повинні вміти:  

 самостійно аналізувати різні мовні факти; 

 виконувати всі види мовних розборів; 

 використовувати здобутки сучасної мовознавчої  науки; 

 співвідносити  теоретичні   знання   з  практичними потребами; 

 проводити самостійні наукові пошуки. 

Структуру екзаменаційного білета передбачає: 

 І. Два теоретичні питання з сучасної української літературної мови. 

 ІІ. Практичне завдання (аналіз того чи того мовного факту). 

 

ПРОГРАМА 

ВСТУП  
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших 

мов світу. Українська мова як національна мова українського народу. Основні 

етапи розвитку української мови від найдавніших часів до наших днів.  

Літературна мова й діалекти. Територіальні діалекти української мови. 

Значення діалектів для розвитку літературної мови. Українська мова як 

унормована й опрацьована форма загальнонаціональної мови, її писемна й усна 

форми. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Основні 

тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. 

ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

Предмет фонетики і фонології, зв’язок з іншими лінгвістичними 

дисциплінами. Загальна характеристика фонетичної системи сучасної 

української мови. 

Голосні та приголосні звуки (загальна характеристика). Зміни приголосних 

у потоці мовлення. Асиміляція і дисиміляція. Спрощення в групах приголосних. 

Система фонем сучасної української літературної мови. Поняття про 

фонему. Диференційні ознаки та функції фонем. Поняття позиції у фонології. 

Головні вияви і варіанти фонем. Вокалізм. Консонантизм. 

Фонетична і фонематична транскрипції. 

Історичні чергування голосних фонем. Чергування о, е – і (з історичними 

коментарями). Чергування о, е з «нулем звука» (історичний коментар). 

Чергування е – о після шиплячих та й (з історичним коментарем). Найдавніші 

чергування голосних фонем. Чергування і – й; у – в в українській мові. 

Історичні чергування приголосних фонем. Чергування г–ж–з′; к–ч–ц′; х–ш–

с′ (з історичним коментарем). Чергування твердих і м’яких приголосних фонем. 

Узаємодія приголосних з j (з історичними коментарями). 

Склад як одиниця фонетичної системи. Український складоподіл. 

Український наголос, його функції та ознаки. Значення наголосу для 

словникового складу і граматичного ладу української мови. 

ОРФОЕПІЯ, ГРАФІКА, ОРФОГРАФІЯ 



 Поняття орфоепії. Основні риси української літературної вимови. Випадки 

порушення орфоепічних норм. Деякі особливості вимови слів іншомовного 

походження. 

Найдавніші відомості з історії української графіки та орфографії. 

Принципи українського правопису. Основні правила вживання м’якого знака й 

апострофа. Правопис слів іншомовного походження. Правопис українських та 

інших слов’янських і неслов’янських прізвищ. Правопис складних слів. 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ, ЛЕКСИКОГРАФІЯ  
Слово в лексико-семантичній системі мови. Ознаки слова як мовної 

одиниці. Слово і поняття. Знакова природа слова. Лексика української мови як 

система. Відкритість лексичної системи, мікросистемність. Однозначність і 

багатозначність слів в українській мові. Пряме і переносне значення слова. Типи 

переносних значень.  

Явище омонімії. Типи омонімів і шляхи їх виникнення. Питання про 

критерії розрізнення омонімії та полісемії. Відмежування лексичних омонімів 

(повних і часткових) від омофонів, омографів і омоформ. Синонімія як тип 

лексико-семантичних відношень. Поняття синонімічного ряду. Класифікація та 

стилістичні функції синонімів. Використання синонімії в різних стилях мови. 

Антонімія. Семантична та структурна класифікації антонімів.  Явище паронімії. 

Причини появи паронімів.  

Склад і формування української лексики з погляду її походження. Власне 

українська лексика, її фонетичні та морфологічні особливості, функції. Лексичні 

запозичення з інших мов. Місце іншомовних слів у складі лексики української 

мови. Причини іншомовних запозичень та їх стилістичні функції. 

Лексика української мови з погляду її вживання. Лексика 

загальнонародного вживання та лексика обмеженого вживання. Діалектна 

лексика, її роль у мові. Спеціальна лексика, її функції. Терміни в різних стилях 

мови. Лексика, обмежена в ужитку соціальним середовищем: жаргонізми й 

арготизми.  

Стилістична диференціація лексики української мови. Міжстильова 

лексика. Розмовно-побутова лексика, просторіччя. Лексика книжного стилю.  

Активний і пасивний склад лексики сучасної української мови. Застарілі 

слова, їх типи. Неологізми, їх типи.  

Предмет фразеології. Джерела фразеології. Типи фразеологізмів. 

Фразеологічні засоби стилістики. 

Лексикографія як мовознавча дисципліна. Типи словників, їхні кращі 

зразки. Короткі відомості щодо історії становлення і розвитку української 

лексикографії. 

МОРФЕМІКА, СЛОВОТВІР  

Морфеміка як особливий розділ науки про мову. Зв’язок морфеміки з 

іншими лінгвістичними дисциплінами. Основні одиниці морфеміки: морфема, 

морф (аломорф, варіант морфеми). 

Визначення морфеми. Розвиток поглядів на морфеми в українському 

мовознавстві. Коренева морфема. Афіксальні морфеми. Класифікації афіксів 

сучасної української мови.  



Поділ слова на морфеми. Морфемний аналіз слова. Поняття основи слова, 

три аспекти її виявлення. Подільність основи. Корінь – обов’язкова частина 

слова. Корені зв’язані та вільні; первинні та вторинні. Історичні зміни в 

морфемній будові слова: спрощення, перерозклад. 

Дериватологія як мовознавча наука. Зв’язок словотвору з морфологією, 

лексикою, синтаксисом. Поняття синхронії та діахронії у словотворі. Основні 

одиниці словотвору – твірна та похідна основи. Поняття похідності. 

Комплексні одиниці словотвору. Словотвірна пара, словотвірний ланцюг. 

Словотвірна парадигма. Словотвірне гніздо. Словотворчий аналіз. 

Способи словотворення. Морфологічний спосіб словотворення та його 

різновиди. Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення та його різновиди. 

Лексико-синтаксичний та лексико-семантичний способи словотворення. 

МОРФОЛОГІЯ  

Основні поняття і предмет морфології. Зв’язок морфології з іншими 

лінгвістичними дисциплінами. Слово, словоформа, парадигма у морфології. 

Поняття граматичної категорії. Типи граматичних категорій. Поняття 

граматичної форми. Способи й засоби вираження граматичного значення. 

Система частин мови в сучасній українській мові. Критерії визначення 

частин мови та історія їх становлення в українському мовознавстві. Повнозначні 

частини мови і службові слова (аналітичні синтаксичні морфеми). Іменник і 

дієслово як центральні (основні) частини мови.  

Іменник. Лексико-граматичні категорії іменника. Іменники – власні і 

загальні назви. Іменники – конкретні і абстрактні назви, особливості семантики і 

відмінювання. Іменник – збірні та речовинні назви, особливості семантики та 

відмінювання. 

Категорія роду іменника, її реальна та формальна семантика, засоби 

вираження. Історичні зміни у формуванні категорії роду іменників. Рід 

невідмінюваних іменників та абревіатур.  

Категорія числа іменника, її зумовленість зовнішньою семантикою, засоби 

вираження. Історичні зміни у формуванні категорії числа іменників. Іменники 

pluralia tantum та особливості їх відмінювання. Іменники singularia tantum.  

Категорія відмінка іменника, граматичний зміст та засоби вираження. 

Система відмінків сучасної української мови. Кличний відмінок як специфічна 

форма української літературної мови. Історичні зміни в системі відмінювання 

іменників. 

Парадигматичні типи формозміни іменників. Особливості відмінювання 

іменників І відміни. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості 

відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін. 

Визначення прикметника як частини мови. Морфологічна будова та 

граматичні ознаки прикметника. Короткі і повні, членні і нечленні, стягнені і 

нестягнені форми прикметників (з історичними коментарями). Розряди 

прикметників та принципи їх розмежування. Проміжні розряди прикметників. 

Семантико-морфологічні особливості якісних прикметників. Співвідносна та 

неспіввідносна міра вияву ознаки якісних прикметників. Ступені порівняння 

якісних прикметників (з історичними коментарями). Лексико-семантичні 



категорії відносних прикметників. Присвійні прикметники, їхні ознаки. 

Відмінювання прикметників. Субстантивація прикметників. 

Визначення числівника як частини мови. Погляди мовознавців на 

числівник. Граматичні ознаки числівника. Класифікація числівників за 

морфологічною будовою (з історичними коментарями). Класифікація 

числівників за семантикою. Відмінювання числівників. Синтаксичні параметри 

числівників. 

Займенник як частина мови. Місце займенника у системі частин мови 

(історія питання). Поділ займенників на розряди за значенням. Особливості 

займенникових парадигм (з історичними коментарями). Явище прономіналізації 

в сучасній українській мові. 

Дієслово як самостійна частина мови і як система дієслівних форм. 

Граматичні особливості інфінітива (з історичним коментарем). Поділ дієслів на 

класи (з історичними коментарями). 

Загальнодієслівні граматичні категорії. Типи дієслівних утворень, їхні 

граматичні ознаки та синтаксичні функції. Загальнодієслівна категорія виду, 

засоби її вираження. Одновидові та двовидові дієслова. Загальнодієслівна 

категорія стану, способи та засоби її вираження. Загальнодієслівна категорія 

перехідності-неперехідності, способи та засоби її вираження. 

Дієслівна категорія способу, засоби її вираження. Дієслівна категорія часу, 

засоби її вираження. Дієслівна категорія особи, засоби її вираження. Безособові 

дієслова. Дієслівні парадигми (з історичними коментарями). 

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Граматичні ознаки 

дієприкметників. Активні і пасивні дієприкметники. Історія творення 

дієприкметних форм. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Граматичні ознаки 

дієприслівників. Історія творення дієприслівникових форм. 

Дієслівні форми на  -но, -то, їх граматичні ознаки, історія творення. 

Визначення прислівника як частини мови. Розряди прислівників. 

Класифікація прислівників за синтаксичною функцією. Загальна характеристика 

атрибутивних прислівників. Питання про слова категорії стану в лінгвістиці. 

Загальна характеристика предикативних прислівників. Загальна характеристика 

модальних прислівників. 

Службові частини мови. Функціональна характеристика службових слів. 

Прийменник як службова частина мови. Погляди мовознавців на 

прийменник. Розряди прийменників за структурою. Семантико-стилістичні 

особливості вживання прийменників. 

Сполучник як службова частина мови. Основні підходи до визначення 

статусу сполучника. Сурядні і підрядні сполучники. Розряди сполучників за 

структурою. Багатозначність і синонімія сполучників. 

Частка як службова частина мови. Проблема лінгвістичного статусу 

часток. Функції часток. Розряди часток за значенням. Перехід інших частин мови 

у частки (партикуляція). Правопис частки не з різними частинами мови. 

Вигук як особливий лексико-граматичний розряд слів. Звуконаслідувальні 

слова. Синтаксична характеристика вигуків. 



СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ  

Синтаксис як розділ граматики. Основні одиниці синтаксису: синтаксема, 

словосполучення, речення. Синтаксема – мінімальна одиниця синтаксису, типи 

синтаксем. Питання про синтаксичні одиниці, більші за речення. Текст. Типи 

зв’язного мовлення. Речення і словосполучення як окремі синтаксичні одиниці. 

Речення і висловлювання. Речення і фраза. 

Словосполучення. Граматичне значення, структурні схеми та типи 

словосполучень. Класифікація словосполучень за лексико-граматичним 

принципом. Поділ словосполучень за будовою. Функції словосполучення. 

Прислівні та неприслівні зв’язки в синтаксисі. Кординація. Тяжіння. Типи 

підрядного зв’язку. Засоби вираження підрядних зв’язків. Узгодження і 

кореляція. Керування як тип підрядного зв’язку. Сильне і слабке, варіативне і 

невартативне, посереднє і безпосереднє керування. Відмінкове прилягання та 

власне прилягання як типи підрядного зв’язку. 

Речення. Визначення речення. Предикативність і модальність – основні 

ознаки речення. Співвідношення об’єктивної і суб’єктивної модальності в 

реченні. Аспекти вивчення речення: формально-граматичний, семантико-

синтаксичний, комунікативний. 

Класифікація речень. Типи речень за комунікативною настановою 

(розповідні, питальні, спонукальні, бажальні), способом вираження та 

характером предикативних відношень. Стверджувальні й заперечні речення. 

Окличні речення. Класифікація речень за будовою. 

Просте речення як монопредикативна одиниця. Поняття про мінімальну 

структурну схему речення та парадигму простого речення. Дієслівні, 

субстантивні, ад’єктивні, партиципні, Абвербіальні, інфінітивні речення. 

Двоскладні та односкладні речення. Типи речень за повнотою реалізації 

структурної схеми. 

Предикативний центр речення. Головні члени речення. Номінативні 

підмети, засоби їх вираження. Підмети-словосполучення, їх класифікація й 

засоби вираження. Інфінітивні підмети. Простий дієслівний присудок – 

координований і некоординований. Простий дієслівний ускладнений присудок. 

Складений дієслівний присудок. Поняття про суб’єктний та об’єктний інфінітив. 

Засоби вираження допоміжних компонентів складеного дієслівного присудка. 

Особливості граматичної будови імених двоскладних речень. Іменний складений 

присудок. Типи зв’язок. Засоби вираження іменної частини. Ускладнені форми 

складених дієслівного та іменного присудків. 

Поширювачі структурної схеми речення. Історія вчення про другорядні 

члени речення. Прислівні та неприслівні поширювачі. Детермінанти. Дуплексив. 

Прислівні поширювачі об’єктного типу (прямі, непрямі). Прислівні поширювачі 

означального типу (узгоджені, неузгоджені). Прислівні поширювачі та 

детермінанти обставинного типу (місця, часу, причини, мети, умови, допусту, 

способу дії). Прикладка як присубстантивний поширювач. Правопис прикладок. 

Односкладні речення. Питання про односкладні речення та їх класифікація 

в мовознавчій науці. Типи дієслівних односкладних речень. Означено-особові, 

неозначено-особові та узагальнено-особові речення. Безособові речення. 



Інфінітивні речення. Односкладні речення іменного класу – номінативні, 

ґенітивні, квантитативно-ґенітивні. 

Мовленнєві аспекти теорії речення. Повні та неповні речення. Статус 

неповних речень у системі синтаксичних одиниць. Типи неповних речень 

(контекстуальні, ситуативні, еліптичні). Парцельовані речення. Обірвані речення. 

Вільні синтаксеми. 

Поняття про просте ускладнене речення. Речення з сурядними (відкритими 

та закритими) рядами словоформ. Речення з напівпредикативними зворотами 

(субстантивними, ад’єктивними, партиципними та ін.), пунктуація у таких 

реченнях. Речення з пояснювально-уточнювальними зворотами. Розділові знаки 

при уточнювальних зворотах. Речення зі звертаннями. Функції звертань. Поняття 

про вокативні речення. Речення зі вставними і вставленими конструкціями. 

Функціонально-семантичні групи вставних компонентів. Основні правила 

пунктуації в простому ускладненому реченні. 

Складне речення. Загальна характеристика складного речення. Засоби 

зв’язку предикативних частин. Питання класифікації складних речень. Логіко-

граматична, формально-граматична та структурно-семантична класифікації 

складних речень. 

Складносурядні речення в сучасній українській мові. Складносурядні 

речення відкритої структури. Складносурядні речення закритої структури. 

Пунктуація у складносурядних реченнях. 

Складнопідрядні речення, особливості їх будови. Класифікація 

складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури. 

Займенниково-співвідносні речення. Складнопідрядні речення з прислівним 

зв’язком (граматичного і семантичного типу). Складні речення з підрядними 

ними. Складні речення з підрядними з’ясувальними. Складнопідрядні речення 

розчленованої структури (загальна характеристика). Складні речення з 

підрядними мети. Складні речення з підрядними умови. Складнопідрядні 

речення часу. Складнопідрядні порівняльні речення. Складнопідрядні речення 

причини. Складнопідрядні допустові речення. Складнопідрядні наслідкові 

речення. Складнопідрядні зіставлювальні речення. Складнопідрядні речення 

відносно-поширювальні. Пунктуація в складнопідрядних реченнях. 

Складні безсполучникові речення. Визначення, питання класифікації. 

Складні безсполучникові речення відкритої та закритої структури. Складні 

безсполучникові речення закритої типізованої і нетипізованої структури, їх 

різновиди. Пунктуація у складних безсполучникових реченнях. 

Складні ускладнені речення. Елементарні і неелементарні складні речення. 

Питання про структурно-семантичне ускладнення складних речень. Ускладені 

складносурядні речення. Складнопідрядні речення ускладненої структури (з 

кількома підрядними). Складні синтаксичні конструкції з сурядним, підрядним 

та безсполучниковим зв’язком. Період та його стилістичні можливості. 

Поняття про складне синтаксичне ціле. Контекстуальні (семантико-

синтаксичні) відношення та засоби зв’язку між його компонентами. Ланцюговий 

та паралельний зв’язок речень у ССЦ. Структурні типи складних синтаксичних 



цілих. Текст як лінгвістична категорія. Конструкції прямої і непрямої мови. 

Діалог. Полілог. Невласне пряма мова. Цитація та її форми. 

Принципи української пунктуації. Система розділових знаків, їх функції. 

Основні пунктограми української мови. 
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КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

На вступному екзамені з української мови беремо до уваги оцінювання не 

окремих знань, умінь та навичок, а комплекси, що є складовими тієї чи тієї 

компетенції: мовна компетенція  передбачає знання про систему мови, уміння 

застосовувати ці знання на практиці; мовленнєва –  практичне володіння 

засобами мови на рівні норми – орфоепічної, орфографічної, морфологічної, 

синтаксичної, володіння нормами усного мовлення; комунікативна компетенція 

характеризується оволодінням спеціальними мовленнєвознавчими знаннями: 

стилі й типи мовлення, доцільне використання в тексті засобів мовленнєвої 

виразності та вміння застосовувати їх у процесі аналізу тексту тощо.  

Вступник одержує оцінку «відмінно», якщо:  дотримані всі вимоги 

високого рівня; він вільно оперує визначеними програмою поняттями, 

демонструє знання одиниць мови (фонема, морфема, лексема, слово, 

словосполучення тощо), розуміння ролі одиниць і засобів мови в житті 

суспільства та людини, знання методів досліджень мови, знання  історії науки 

про українську мову, уміння подавати історичні коментарі основних одиниць 

мови, розуміння системи мови, що виражається у зв’язку з різними розділами  



(орфоепією, орфографією, синтаксисом, стилістикою та ін.), володіння 

відомостями про видатних мовознавців різних мов загалом і української зокрема. 

Вступник одержує оцінку «добре», якщо він дотримується  вимог 

достатнього рівня або не дотримані 1 – 2 вимоги, характерні для високого рівня 

(скажімо, неповне знання студентами одиниць мови; часткове розуміння ролі 

одиниць і засобів мови в житті суспільства та людини;  знання окремих методів 

досліджень мови; епізодичні знання  історії науки про українську мову, уміння 

подавати лише окремі історичні коментарі основних одиниць мови; нерозуміння 

системи мови, що виражається у зв’язку з різними розділами).  

Вступник одержує оцінку «задовільно»,  якщо його відповідь 

співвідноситься з  вимогами середнього рівня. Він відтворює основний 

навчальний матеріал, здатний розв’язувати завдання не творчо, а за зразком. 

Вступник одержує оцінку «незадовільно»,  якщо його відповідь 

демонструє низький рівень мовної компетенції (відсутність певних умінь і 

навичок щодо розпізнавання основних одиниць та засобів мови; часткове 

розуміння ролі одиниць та засобів мови в усному та писемному мовленні 

людини;  незнання окремих методів досліджень; уривчасті, безсистемні знання 

елементів історії науки про українську мову; губиться в термінах, завдання 

починає виконувати, але не доводить його до кінця).  

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

За національною 

шкалою 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПГИКІВ 

ВІДМІННО Вступник повністю оволодів теоретичним матеріалом, логічно 

і послідовно викладає його суть, наводить самостійно 

приклади й коментує їх, спроможний здійснити будь-який 

мовний аналіз, демонструє уміння застосувати набуті знання у 

нестандартних ситуаціях. Вільно оперує будь-яким 

програмним матеріалом. При відповіді не допускає фактичних 

і мовленнєвих помилок. Відповідь виважена і науково 

обґрунтована, демонструє особистий внесок у вирішення 

поставленої проблеми, уміння здійснювати всебічний 

багатоаспектний аналіз. 

 

 

 

 

 

 

ДОБРЕ 

Вступник добре володіє теоретичним матеріалом, 

спроможний узагальнювати, критично оцінювати мовні факти. 

Знання етапів розвитку мови бездоганні. Фактичні помилки у 

відповіді відсутні. Демонструє вміння роботи з текстом, 

аналізувати матеріал, даючи йому власну оцінку. Більшість 

теоретичних положень підтверджуються прикладами. 

Фактичні помилки відсутні. 

 

 



 

ЗАДОВІЛЬНО 

Вступник здатен досить зв’язно висловлюватися, добре 

відтворювати матеріал. Може розкрити приблизно половину 

матеріалу. Непослідовно і незв’язно висловлює думку щодо 

тих чи тих лінгвістичних явищ, губиться при необхідності 

навести приклади, не завжди може дати відповідь на 

запитання, що конкретизує його висловлення. Виклад 

відзначається поверховістю, недостатньою осмисленістю і 

логічністю, бідністю словника, значною кількістю фактичних 

помилок.  

 

НЕЗАДОВІЛЬНО Вступник відтворює окремі фрагменти опрацьованого 

матеріалу, що становить 1/3 частину загального обсягу змісту 

певної теми; участь у діалозі обмежується однією чи двома 

елементарними репліками, що не враховують ситуації 

спілкування. В основному розуміє суть питання, але не може 

цілісно і точно його розкрити; відповідь мовленнєво не 

відшліфована (допускає багато помилок).  



ПРОГРАМА 
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ГЕРМАНСЬКІ МОВИ 

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До складання вступного іспиту зі спеціальності 10.02.04 - германські 

мови (англійська мова) допускаються особи, які мають вищу філологічну 

освіту за спеціальністю «Мова та література» англійська або/і німецька. 

Вступники повинні володіти знаннями, навичками та вміннями з 

базових курсів практики усного та писемного мовлення, практичної 

фонетики й граматики, а також з теоретичних курсів фонетики, граматики, 

історії мови, лексикології та стилістики англійської або/і німецької мови. 

Для проведення іспиту створюють комісію у складі голови та 3-х 

членів. Комісія діє протягом календарного року. 

 

ІІ. ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ 

Вступний іспит передбачає оцінку сформованості у здобувачів 

лінгвістичної компетенції, наявності базових знань, практики й теорії 

англійської або/і німецької мови, а також здатності самостійно реалізувати 

здобуті знання в науковій роботі з актуальних проблем сучасної лінгвістики. 

На вступному екзамені вступники повинні продемонструвати вільне 

володіння англійською мовою на базі лексичного запасу в обсязі програмних 

вимог вищого навчального закладу. 

Головною вимогою до теоретичної підготовки вступників є знання 

ними сучасних наукових напрямів та підходів до вивчення мови. Відповіді 

здобувача з теорії англійської мови (теоретична фонетика англійської мови, 

теоретична граматика, історія мови, лексикологія, стилістика) повинні 

підтвердити обізнаність (в обсязі програми вищої філологічної освіти) у 

сучасному стані науки про мову, загальній науковій проблематиці та методах 

аналізу мовних явищ, а також історичного розвитку англійської мови, який 

зумовлює її сучасний стан. 

Відповідаючи на питання з теоретичних аспектів вивчення мови, 

здобувач повинен розкрити зміст питання, показати своє вміння визначити, 

систематизувати та інтерпретувати мовні явища, виходячи із загальних 

закономірностей мовної системи та функціональних аспектів мовних 

одиниць. 

 



ІІІ. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ 

Вступний іспит до аспірантури проводиться за екзаменаційними 

білетами. Білет складається з двох питань і бесіди за темою реферату. 

Підготовка до вступного екзамену починається з вибору напряму і теми 

філологічного дослідження. На основі поданого вступником реферату, 

визначається науковий керівник, який у рецензії на реферат підтверджує 

актуальність і перспективність обраної теми, можливість наукового 

керівництва. 

 

Структура білета: 

Питання перше: Читання, літературний переклад та лінгвістична 

інтерпретація уривку з оригінального твору художньої літератури. Обсяг 

уривку: 2,5 - 3 стор. книжкового тексту. Відповідь передбачає читання вголос 

3-4 абзаців тексту з коректною інтонаційно-смисловою презентацією, а також 

літературний переклад фрагмента тексту українською мовою без словника. 

Лінгвістична інтерпретація тексту включає літературознавчий 

коментар, короткий виклад змісту уривку та його лінгвостилістичний аналіз. 

При цьому здобувач повинен показати своє вміння бачити текст як єдине 

художнє ціле, інтерпретуючи його з урахуванням взаємодії мовних засобів 

художнього зображення, до яких вдається автор (див. Орієнтовну схему 

аналізу художнього тексту). Відповідь на перше питання передбачає вільне 

володіння іноземною мовою. 

 

Питання друге: Питання з теорії мови: теоретична фонетика, теоретична 

граматика, лексикологія, стилістика, історія мови. 

Розкриття питання з теорії мови передбачає змістовну, логічну 

відповідь, вміння показати структурні, семантичні та функціональні 

особливості мовних явищ, а також здійснювати їх лінгвістичний аналіз на 

власних прикладах та/або на матеріалі запропонованого у першому питанні 

художнього тексту. Здобувач повинен виявити знання сучасного стану 

розробки відповідного теоретичного питання та здатність формулювати 

невирішені проблеми його подальшого дослідження. Відповідь на теоретичне 

питання передбачає практичне володіння іноземною мовою, лінгвістичною 

термінологією та функціональним жанром наукового викладу змісту. 

 

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

Аналіз та інтерпретація тексту передбачає: 

 Визначення жанрових ознак твору, його місця в літературній спадщині 

автора, а також у контексті англомовної літератури. 

 Переказ змісту запропонованого уривку з визначенням місця й часу дії, її 

безпосередніх учасників та перебігу основних подій. 



 Огляд композиційних особливостей тексту: його побудова, форма 

презентації, перспектива оповіді. 

 Характеристика модальності тексту, відношення автора до зображуваного. 

 Аналіз найбільш значущих лінгвостилістичних (фонетичних, графічних, 

морфологічних, лексичних, синтаксичних, семасіологічних) засобів 

зображення в аспекті їх ролі у створенні домінантних стилістичних 

ефектів. 

 Визначення головної ідеї проаналізованого тексту, реконструкція його 

смислового аспекту, висловлення власної думки щодо прочитаного. 
 

V. ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ТЕОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Теоретична фонетика 

1.  Взаємозв’язок фонетики з іншими лінгвістичними науками. 

2.  Артикуляційна база англійської мови. 

3.  Фонологічний аналіз звукової будови англійської мови. 

4.  Система фонем англійської мови. Функціональний аспект вивчення 

звукової будови мови. 

5.  Склад як фонологічна й фонетична одиниця Фонетика і типи складу. 

6. Функція складу в фонетичній структурі слова та фрази. 

7. Словесний наголос. Види словесного наголосу. Типові моделі 

наголосу у структурі слів. Функції наголосу. 

8. Інтонаційна система англійської мови. Визначення інтонації. Її 

компоненти та функції. Інтонація дискурсу. Функції інтонації в 

організації інформаційної структури висловлювання/тексту. 

9. Сучасна орфоепічна норма англійської мови. Тенденції розвитку 

сучасної англійської вимови. 

10. Національні стандарти англійської вимови, фактори варіативності 

орфоепічної норми вимови. Функціонально-стилістичні відмінності 

англійської вимови. 

11. Фоностилістика та риторика мовлення. Проблема типології 

інтонаційних стилів мовлення. 

12. Базові принципи класифікації функціональних (інтонаційних) стилів 

сучасної англійської мови. 

13. Типові просодичні характеристики інтонаційного стилю (тон, 

фразовий наголос, темп, паузація, ритм, тембр). 

14. Сучасні теоретичні й експериментально-фонетичні дослідження: 

напрями, підходи, методи, аспекти. 

15. Типи фонетичної транскрипції у словниках англійської мови. 

Словники англійської вимови 

 

Теоретична граматика 

16. Загальна характеристика граматичної будови англійської мови. 

17.  Системні відношення у мови. Парадигматика та синтагматика. 



18.  Системно-структурний підхід до вивчення мови. 

19.  Лексичні та граматичні аспекти слова. 

20.  Типи граматичного значення. Граматичні категорії та засоби їх 

реалізації. 

21.  Проблема частин мови у сучасній англійській мові. 

22.  Частиномовна характеристика іменника. 

23.  Граматичні категорії іменника. 

24.  Частиномовна характеристика дієслова. 

25.  Граматичні категорії дієслова. 

26.  Субстантивні словосполучення в англійській мові. 

27.  Дієслівні словосполучення в англійській мові. Речення. 

28.  Сучасні підходи до вивчення речення. 

29.  Текст. Основні риси та категорії тексту. 

30. Прагматичний аспект вивчення мовних одиниць. Теорія мовленнєвих 

актів. 

31. Аналіз дискурсу. Комунікативні постулати. 

 

Лексикологія 

32. Слово як основна одиниця словникового складу і як мовний знак 

33.  Етимологічний склад англійської мови. 

34.  Асиміляція запозичень. Типи запозичень у словниковому складі 

сучасної 

35. англійської мови. 

36. Афіксація як один з продуктивних способів словотворення 

37.  

38. Словоскладання як тип словотвору. 

39.  Конверсія як спосіб словотвору. 

40.  Скорочення-абревіатури та акроніми як засіб збагачення мови. 

41.  Непродуктивні засоби словотвору. 

42.  Референтний, функціональний та когнітивний підходи до значення. 

43.  Полісемія vs. омонімія. 

44.  Синонімія як тип семантичних зв’язків у лексичній системі 

англійської мови. 

45.  Полярність значення. Антонімія як тип контрарних зв’язків у 

лексичній системі англійської мови. 

46.  Вільні словосполучення. Умови та правила сполучуваності слів. 

47.  Фразеологія. Сталі словесні комплекси як мовні знаки, їхні 

характерні особливості та основні конститутивні ознаки. 

48.  Типи словників. 

 

Стилістика 

49. Стилістика в системі наук. Загальнонаукові поняття стилістики. 

Вихідні поняття стилістики. 

50.  Поняття стилістичного значення. Типи стилістичного значення. 

51.  Поняття образу і образності в стилістиці. 



52.  Поняття функціонального стилю. 

53.  Стилістична диференціація словникового складу сучасної англійської 

мови. 

54.  Загальна характеристика тропеїки сучасної англійської мови. Фігури 

заміщення та фігури суміщення. 

55.  Виражальні засоби та стилістичні прийоми синтаксису сучасної 

англійської мови. 

56.  Стиль художньої літератури та його основні лінгвістичні 

характеристики. 

57.  Публіцистичний стиль та його основні лінгвістичні характеристики. 

58.  Стиль наукової прози та його основні лінгвістичні характеристики. 

59.  Офіційно-діловий стиль та його основні лінгвістичні характеристики. 

 

Історія англійської мови 

 

60. Відмінні риси германських мов. 

61.  Спільногерманська та давньоанглійська системи фонем у порівнянні. 

62.  Фонологічні процеси у давньоанглійській мові та їхні рефлекси у 

сучасній англійській мові. 

63.  Іменні граматичні категорії у давньоанглійській мові та їхній 

історичний розвиток. 

64.  Сильні, слабкі, претерито-презентні та аномальні дієслова у 

давньоанглійській мові та їх відповідність неправильним, правильним та 

модальним дієсловам сучасної англійської мови. 

65.  Історичний розвиток аналітичних форм дієслова в англійській мові. 

66. Історичний розвиток неособових форм дієслова в англійській мові. 

67. Мовні наслідки скандинавського завоювання. 

68. Мовні наслідки норманського завоювання. 

69. Фонологічні та граматичні процеси у середньо- та 

ранньоновоанглійському періодах та формування фонем сучасної 

англійської мови. 

 

VI. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ 

 

Мета реферату: перевірити вміння здобувача працювати з науковою 

літературою, а саме: пояснити суть концепцій, що зіставляються, виділити 

їх головні тези, проаналізувати прочитане та висловити власні думки 

стосовно змісту наукової літератури з проблематики реферату. Здобувач 

повинен продемонструвати володіння термінологічним апаратом сучасної 

лінгвістики, зокрема з нових напрямів досліджень. 

Вимоги до змісту реферату: 

1.  Глибоке вивчення та аналіз достатніх за кількістю праць з обраної теми. 



Посилання на джерела із зазначенням сторінки мають бути відображені 

у тексті реферату. 

2.  Розкриття теми з акцентом на головних проблемах. 

3.  Логічно структурований виклад матеріалу відповідно до поставлених 

завдань. 

4.  Відображення різних підходів до явищ, що розглядаються, та 

виокремлення дискусійних питань. 

5.  Висловлення власної позиції щодо репрезентованого змісту. 

6.  Власна візія зв’язку між реферованою темою і своїм перспективним 

дослідженням. 

Вимоги до оформлення реферату: 
1. Обсяг реферату - 24 сторінки тексту, набраного на комп’ютері (шрифт 

Times New Roman, розмір 14, 1,5 інтервали, зі стандартними полями), не 

враховуючи бібліографічного списку та додатків, якщо вони є; 

2.  У бібліографічний список включаються теоретичні праці, подані в 

алфавітному порядку і оформлені з урахуванням стандартних вимог 

(див. нижче). Використання літератури іноземними мовами обов’язкове. 

3. У тексті реферату необхідно робити посилання на авторів при наведенні 

цитат, різних точок зору, при висвітленні того чи іншого питання за 

таким зразком: (Почепцов 1981, с. 25). Повні вихідні дані праці, на яку 

робиться посилання, наводяться у списку літератури. 

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Англійська мова у контексті глобалізації. 

2.  Варіанти національної літературної англійської мови. 

3.  Діалекти сучасної англійської мови. 

4.  Вивчення англійської мови в Україні: історичний аспект. 

5.  Школи історичної англістики в Україні та за її межами. 

6.  Фонологічний аналіз звукової будови англійської мови. 

7.  Інтонаційна система англійської мови. 

8.  Фоностилістика і риторика англійського мовлення. 

9.  Національні стандарти літературної норми англійської вимови. 

10. Типи словників англійської мови. Історія створення. 

11.  Продуктивні засоби словотвору у сучасній англійській мові. 

12.  Новітні підходи до аналізу дериваційних одиниць в англійській мові. 

13. Розпрацювання теорії мовленнєвих актів в українській та зарубіжній 

англістиці. 

14.  Граматичні категорії в англійській мові: аналітичний та синтетичний 

способи реалізації. 

15.  Інтерпретація англійських частиномовних одиниць у мовознавчих 

студіях світу. 

16. Сучасний стан синтаксичної теорії англійського речення та його витоки. 

17.  Синтагматика англійського дієслова. 

18.  Порядок слів англійського речення у синхронії та діахронії. 



19.  Граматичні категорії англійського дієслова у синхронії та діахронії. 

20. Граматичні категорії іменника у синхронії та діахронії. 

21.  Іменна фраза (група іменника) в сучасній англійській мові. 

22.  Реалізація комунікативної перспективи в англійському реченні. 

23. Стилістичні аспекти англійського поетичного мовлення: українська 

школа когнітивної лінгвістики. 

24.  Українські лінгвокогнітивні студії. 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО 

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До складання вступного іспиту зі спеціальності 10.02.15 - загальне 

мовознавство допускаються особи, які мають вищу філологічну освіту з 

фаху «Мова та література». 

Здобувачі повинні володіти знаннями із загального мовознавства, 

лінгвістики, теоретичної фонетики, граматики, лексикології та стилістики, 

отриманими в типових університетських мовознавчих курсах. 

Для проведення іспиту організується комісія у складі голови та 3-х 

членів. Комісія створюється щорічно і діє протягом календарного року. 

ІІ. ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ 

Вступний іспит передбачає перевірку і оцінку сформованості у 

вступників лінгвістичної компетенції, наявності базових знань із загального 

мовознавства, а також здатності самостійно реалізувати здобуті знання в 

науковій роботі з актуальних проблем сучасної лінгвістики. 

Головною вимогою до теоретичної підготовки здобувачів є знання 

ними сучасних наукових напрямів та підходів у теоретичному 

мовознавстві. Відповіді здобувача із загального мовознавства повинні 

підтвердити ґрунтовне знання (в обсязі програми вищої філологічної 

освіти) сучасного стану науки про мову, загальної наукової проблематики 

та методів науково- дослідницького аналізу мовних явищ, а також 

історичного розвитку лінгвістики, який зумовлює її сучасний стан.  

Відповідаючи на питання з теоретичних аспектів вивчення мови, 

вступник повинен повністю розкрити зміст питання, показати своє вміння 

визначити, систематизувати та інтерпретувати мовні явища, виходячи із 

загальних закономірностей мовної системи та функціональних аспектів 

мовних одиниць. 

ІІІ. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ 

Вступний іспит до аспірантури проводиться за екзаменаційними 

білетами. Білет складається з двох питань і бесіди за темою реферату. 

 



Білет включає два теоретичних питання із запропонованого нижче 

списку. 

 

Підготовка до вступного екзамену починається з вибору напряму і теми 

філологічного дослідження. На основі поданого вступником реферату, 

визначається науковий керівник, який у рецензії на реферат підтверджує 

актуальність і перспективність обраної теми, можливість наукового 

керівництва. 
 

ІV. ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ТЕОРІЇ МОВИ 

1. Визначення наукової парадигми. Виділення мовознавчих парадигм у 

діахронії. Парадигмальна переорієнтація сучасного мовознавства: сучасна 

антропоцентрична лінгвістика і подальший пошук епістемологічних 

домінант. Загальне мовознавство як інтегративна дисципліна, орієнтована 

на пошук універсалій та міжпарадигмальнихзв'язків. 

2.  Мова як код. Функції мовної системи. Принципи функціонування мовної 

системи. 

3.  Когніція, інтерпретація та комунікація в аспекті функцій мовної системи. 

4.  Одиниці мови. Типи мовних одиниць. Критерії типологізації мовних 

одиниць. Функціональний підхід до класифікації мовних одиниць. Явище 

функціональної переорієнтації. Одиниці мови та одиниці мовлення. 

5.  Мовознавство і семіотика. Підходи до природи знаку. Типології мовних 

знаків (Ф. де Сосюр, Ч.С. Пірс, Ч.У. Моріс та ін.). 

6.  Мовні значення. Типи мовних значень. Семантична структура слова. 

Структура лексичного значення слова. Типи лексичних значень. Критерії 

типологізації лексичних значень. 

7. Типи граматичних значень. Критерії типологізації граматичних значень. 

Полісемія як універсальна властивість елементів відкритої системи та її 

роль в номінативних процесах. 

8.  Мова як система. Властивості мовних систем як відкритих і закритих. 

Парадигматичні, синтагматичні, ієрархічні відношення в мовній системі. 

Опозитивність, валентність, дистрибуція мовних одиниць як різновиди 

системних відношень. 

9.  Принципи структурної організації мови. Рівні мовної структури. 

Проблема кількості мовних рівнів. 

10. Фонетико-фонологічний рівень мовної системи. Сегментні одиниці 

фонології. Фонема. Функції фонеми. Дистрибуція фонем. Диференційні та 

інтегральні ознаки фонем. Фонологічна система мови. 

11. Парадигматика і синтагматика фонем. Типи фонологічних опозицій. 

Концепції фонеми у фонологічних школах ХХ ст. Силабема. Типи 

силабем. Суперсегментні одиниці фонології. Наголос. Типи наголосу. 

Функції наголосу. Інтонація. Типи інтонації. Функції інтонації. 



12. Морфемно-дериваційний рівень мови. Питання виділення морфемно-

дериваційного рівня в структурі конкретної мови. Одиниці морфемно-

дериваційного рівня та їх ієрархія. Морфема. Типи морфем (структурно-

позиційні, семантичні, функціональні). 

13. Словотвірна пара, словотвірний тип, словотвірний ланцюг, словотвірна 

парадигма, словотвірне гніздо. Словотвірний формант. Словотвірний 

спосіб. Морфемні (морфологічні) способи деривації та їх різновиди. Не 

морфемна (неморфологічна) деривація та її різновиди. 

14. Лексико-семантичний рівень мовної системи. Лексичне значення та його 

типи. Одиниці лексико-семантичного рівня. Слово і лексема. Семема і 

сема. Компонентний аналіз структури лексичної семантики слова. 

Системні відношення в лексиці (епідигматичні, парадигматичні, 

синтагматичні). 

15. Полісемія. Синонімія. Антонімія. Омонімія. Гіпонімія. Лексико-

семантичне поле. Джерела формування словникового складу мови. 

Диференціація словникового складу мови. 

16. Синтаксичний рівень мовної системи. Одиниці синтаксичного рівня мови 

(речення, словосполучення, синтаксема, синтаксична форма слова, 

семантико-синтаксичний компонент). Основні ознаки речення. 

Предикативність і синтаксична модальність, типи синтаксичної 

модальності. Структурно-семантична схема речення. 

17. Речення і висловлення. Порядок слів у реченні. Актуальне членування 

речення. Типи синтаксичних зв’язків у реченні і словосполученні. 

Паратаксис і гіпотаксис. Типи речень у мовах світу. 

18. Мова і мислення. Концептуалізація та категоризація світу. Слово, поняття 

і концепт. Речення і судження. Мова і картина світу. Г етерогенність 

концепту. Підходи до витлумачення сутності концепту. Когнітивні 

процедури та їхнє відображення в мовних і мовленнєвих конструктах.  

19. Проблема домовного мислення. Основні види процесів мислення: 

практично- дієвий, наочно-образний та словесно-логічний. Основи 

мисленнєвих процесів. 

20. Функціональна асиметрія великих півкуль головного мозку людини. 

Мислення та афазія. Проблема внутрішнього мовлення. Психолінгвістика 

як розділ мовознавства, що вивчає взаємостосунки мови, свідомості та 

мислення. Методика проведення психолінгвістичних експериментів. 

Мовні значення і логічні категорії. "Зони перетину" психолінгвістики, 

нейролінгвістики та когнітивної лінгвістики. 

21.  Мова і суспільство. Мовна норма та її критерії. Стандартизація мови і 

кодифікація мовної норми. Літературна мова та її функціонально- 

стилістична диференціація. Лінгвостилістичні та соціолінгвістичні 

аспекти народної мови, просторіччя, жаргонів, професійних підмов. 

22. Мова і засоби масового інформування та спілкування. Мова та етнос. 

Мова і раса. Базові напрямки досліджень у галузі етнолінгвістики. 

23. Походження мови. Проблема походження мови взагалі і походження 

конкретних мов. Основні гіпотези походження мови. Теорії моногенезу і 



полігенезу. Концептуальні відмінності основних гіпотез походження 

мови. 

24. Розвиток мови. Проблема розвитку мови, вдосконалення мови і змін у 

мові. Концепція синхронії і діахронії у вченні Ф. де Соссюра та її сучасна 

оцінка. Процеси диференціації та інтеграції в розвитку мов світу. Теорія 

стадіальності в розвитку мови. Первинна і вторинна матеріальні форми 

існування мови. Гіпотеза структурно-типологічного вдосконалення як 

основного змісту мовного розвитку. Внутрішні і зовнішні причини змін у 

мові. Темпи змін мови. Базові закономірності поступу мовних змін. 

25. Класифікація мов світу. Типи класифікацій (генеалогічна, типологічна, 

ареальна). Генеалогічна класифікація. Мовна сім’я як основна 

класифікаційна категорія. Ознаки визначення спорідненості мов. Мовні 

сім’ї в генеалогічній класифікації мов. Розподіл мов світу за мовними 

сім’ями. Ностратична макросім’я мов. 

26. Типологічна класифікація мов. Структурно-типологічна класифікація. 

Історія створення структурно-типологічної класифікації. Типи мови і тип 

у мові. Політипологізм конкретних мов. Фрагментарна типологія і 

системна типологія. Функціональна (соціальна) типологія мов. 

27. Типи мов за комунікативним статусом: мови міжетнічного спілкування 

(міжнародні, міжнаціональні, регіональні), мови внутрішньо етнічного 

спілкування. Піджини і креольські мови. Ареальна класифікація мов. 

Мовні союзи. Формування мовних союзів. 

28.  Мова як історична категорія. Статика й динаміка мови. Причини 

(внутрішньосистемні та екстралінгвальні) та темпи мовних змін. 

Синхронний стан мови як динамічна рівновага між тенденціями до 

сталості й тенденціями до змін. Прогресивний характер мовної еволюції. 

Історія мови та її хронологічні зрізи - періоди в історії мов. 

29. Мовні контакти та взаємодія мов. Поняття мовного союзу і явище набутої 

мовної спорідненості. Ареальна лінгвістика. Дивергенція (диференціація) 

та конвергенція (інтеграція) - основні процеси розвитку мов. Синхронія та 

діахронія як аспекти лінгвістичного дослідження. 

30. Основні категорії комунікативної лінгвістики. Комунікація як центральне 

поняття комунікативної лінгвістики. Мовна особистість: комунікативна 

компетенція та мовленнєва поведінка. Сутність мовленнєвого жанру як 

категорії комунікації. 

31. Ознаки типової комунікативної ситуації. Комунікативні стратегії і тактики 

як комунікативні категорії. Пресупозиція як універсальна категорія 

комунікативної ситуації. Соціальні ролі комунікантів у міжособистісній 

комунікації. Витоки та сучасний стан досліджень невербальних 

компонентів комунікації. 

32. Дискурсологія в контексті розвитку сучасного мовознавства. Визначення 

дискурсу в сучасній лінгвістиці. Співвідношення понять «текст» і 

«дискурс» у мовознавстві. Типологія дискурсу. Дискурс-аналіз як новітній 

метод лінгвістичних досліджень. 



33. Лінгвістика тексту. Сучасна теорія тексту. Об’єкт і предмет лінгвістики 

тексту. Напрями лінгвістики тексту (структурно-граматичний, текстової 

семантики, комунікативно-прагматичний, семіотичний, 

лінгвокультурологічний, етнолінгвістичний, когнітивний, прикладний). 

Основні одиниці (категорії) тексту як ознаки текстуальності: 

інтенційність, інформативність, цілісність, членованість, мовна зв’язність 

(когерентність), прийнятність, ситуативність, інтертекстуальність 

(інтерсеміотичність), модальність, референційність, антропоцентричність, 

адресантність, інтерактивність. Поняття контексту та його типи. 

Специфіка імпліцитності тексту (імплікатура, підтекст, пресупозиція та 

фонові знання). 

34.  Лінгвістична герменевтика. Проблеми інтерпретації тексту. 

Лінгвопоетика та наратологія як розділи сучасної лінгвістики тексту. 

35.  Прикладні аспекти мовознавства. Проблематика прикладної лінгвістики. 

Мовознавство та комп’ютерна лінгвістика. Інформаційно- пошукові 

системи. Штучний інтелект. Гіпертекст. Технологія гіпертексту та її 

використання в інформаційних системах. 

36.  Теорія і практика машинного перекладу. Переклад як прикладна 

лінгвістична дисципліна. Соціолінгвістика і проблеми мовного 

будівництва, теорії мовного планування. Лексикографія; типи словників; 

формати електронних словників. Криміналістична лінгвістика. Гендерні 

студії. 

37. Проблематика Інтернет-лінгвістики. Штучні мови. Структурна і 

математична лінгвістика (обчислювальна, статистична, інженерна, 

алгоритмічна лінгвістика). 

38. Проблематика квантитативної (кількісної) та комбінаторної лінгвістики. 

Корпуси як засоби опису і використання мови. 

39. Лінгводидактика. Теорія та методика викладання мови. Автоматизовані 

системи навчання. 

40. Нейролінгвістика. НЛП як психотерапевтичний метод. Предмет і завдання 

політичної лінгвістики. Методика контент-аналізу та метод когнітивного 

картування. Медіалінгвістика як наука про вивчення мови ЗМІ. 

V. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ 

Мета реферату: перевірити вміння здобувача працювати з науковою 

літературою, а саме: пояснити суть концепцій, що зіставляються, виділити 

їх головні тези, проаналізувати прочитане та висловити власні думки 

стосовно змісту наукової літератури з проблематики реферату. Вступник 

повинен продемонструвати володіння термінологічним апаратом сучасної 

лінгвістики, зокрема з нових напрямів досліджень. 

Вимоги до змісту реферату: 
1. Глибокий аналіз теоретичних праць з обраної теми. 

Репрезентативність літератури повинна бути відображена не лише в 



бібліографії, а й у тексті реферату. 

2.  Всебічне розкриття теми з акцентом на головних проблемах. 

3.  Логічний і послідовний виклад матеріалу за чітким планом, складеним 

за окремими питаннями та проблемами теми, а не за авторами. 

4. Відображення різних підходів до явищ, що розглядаються, та 

виокремлення дискусійних питань. 

5.  Висловлення власної позиції щодо репрезентованого змісту. 

6.  Власна візія зв’язку між реферованою темою і своїм перспективним 

дослідженням. 

 

Вимоги до оформлення реферату: 
7. Обсяг реферату - 24 сторінки тексту, набраного на комп’ютері (шрифт 

Times New Roman, розмір 14, 1,5 інтервали, зі стандартними полями), не 

враховуючи бібліографічного списку та додатків, якщо вони є; 

8.  У бібліографічний список включаються теоретичні праці, подані в 

алфавітному порядку і оформлені з урахуванням стандартних вимог 

(див. нижче). Використання літератури іноземними мовами обов’язкове. 

9. У тексті реферату необхідно робити посилання на авторів при наведенні 

цитат, різних точок зору, при висвітленні того чи іншого питання за 

таким зразком: (Почепцов 1981, с. 25). Повні вихідні дані праці, на яку 

робиться посилання, наводяться у списку літератури. 

 

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Мова як системно-структурне утворення. 

2.  Лінгвістика ХХІ ст.: основні рольові теоретичні моделі. 

3.  Основні рольові теоретичні моделі в лінгвістиці ХХ ст.: структуралізм 

vs. генеративізм. 

4.  Загальні проблеми порівняльного дослідження мов: компаративістика 

vs. типологія. 

5.  Ключові підходи до пояснення механізмів взаємодії мови та мислення. 

6.  Теоретичні підвалини семіотики в її історичному та сучасному 

контексті. 

7.  Основні школи та напрями когнітивної лінгвістики. 

8.  Фонема як базова одиниця мови. Інтерпретація фонеми у різних 

фонологічних школах. 

9.  Фонетична риторика у мовленнєвій комунікації. 

10. Сучасний стан дискурологічних студій. 

11.  Концептуальна картина світу: етнічний та мовний складники. 

12.  Сучасні підходи до аналізу художнього тексту. 

13. Концептуальна та мовна картини світу у лексикологічному ракурсі. 

14. Актуальні проблеми сучасної лексикології. 

15. Лінгвопрагматичні студії в Україні та за її межами у ХХ - на початку 

ХХІ ст. 

16.  Лінгвістичні категорії теорії номінації в їх історичному та сучасному 



вимірах. 

17. Семантика та прагматика фразеологічних одиниць. Семантичні 

зрушення у фразеологізмах. 

18. Теорія мовленнєвих актів: традиційний та дискурсивний підходи. 

19.  Прагматика слова та прагматика речення. 

20.  Лінгвістична концепція Хомського: еволюція ідей. 

21. Частини мови у світлі різних лінгвістичних концепцій. 

22.  Сучасний стан синтаксичної теорії речення та його витоки. 

23.  Граматична категорія дієслова в англійській та українській мовах. 

24. Взаємодія номінативних та комунікативних аспектів речення. 

25.  Основи аналізу дискурсу. 

26.  Комунікативна лінгвістика: стан розробки, теоретичні засади. 

27. Образність та символіка поетичного тексту: основні концепції та 

підходи. 

28. Функціональні стилі: еволюція та сучасний стан досліджень. 

29. Текстові категорії в лінгвістичному висвітленні. 

30. Англійська мова у контексті ділового спілкування. 
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