
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 10.02.04 – „германські 

мови” проводиться з метою перевірки фахових знань та виявлення уміння 

застосовувати набуті знання для наукового дослідження. 

Складання вступного іспиту передбачає самостійну підготовку до 

відповідей на теоретичні питання з царини та вітчизняної лінгвістики. Також, 

передбачається написання  та подання реферату за обраною філологічною темою, 

яку вступник обирає за профілем власних наукових інтересів. 

Реферат є самостійною письмовою роботою, його тема обирається 

самостійно, виконання цієї роботи перевіряє навички роботи з науковою 

літературою, узагальнення теоретичного матеріалу та його логічного викладу. 

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на першоджерела, 

оформлені у загальноприйнятому порядку. Вступники подають реферат на 

кафедру англійської філології (вул. Тимошенка 13-Б, ауд. 309) після подачі 

документів на вступ до аспірантури та не пізніше ніж три тижні до свтупного 

іспиту. 

Іспит відбувається у формі співбесіди по питанням у білетах та по темі 

поданого реферату. Екзаменаційний білет включає два теоретичних питання та 

співбесіду на самостійно обрану і викладену наукову тему. Додаткові питання 

екзаменаційної комісії та відповіді на них заносяться до протоколу відповіді 

вступника. Для підготовки до відповіді вступник використовує екзаменаційний 

лист, який додається до пакету документів та зберігається в особовій справі. 

Прийом вступного іспиту проводиться відповідно до вимог чинного 

законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та 

Вищої атестаційної комісії України. Рівень знань оцінюється за чотирибальною 

шкалою „відмінно-добре-задовільно-незадовільно” та фіксується у протоколі 

іспиту. 



ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ 
до вступного іспиту в аспірантуру 

на спеціальність 10.02.04 – германські мови 
 

1. Порівняльна характеристика граматичної будови давньо-англійської та 
сучасної англійської мови. 

2. Основні історичні зміни у системі англійської мови. 
3. Аналітичні та синтетичні характеристики англійської мови. 
4. Система фонем англійської мови. 
5. Англійська літературна норма вимови. 
6. Наголос, ритм та інтонація англійської мови. 
7. Функціонально-семантичний зв’язок лексики і граматики англійської мови. 
8. Особливості словотвору англійської мови. 
9. Дискусійні питання класифікації англійських слів за частинами мови. 
10.  Визначення речення та висловлювання в англійській мові. 
11. Текст та його основні категорії. 
12. Значення і мотивація слова в англійській мові. 
13. Синхронічні та діахронічні зміни словникового складу англійської мови. 
14. Основні типи та характеристика словників англійської мови. 
15. Письмова і усна комунікація, виділення функціональних стилів. 
16. Сучасна теорія метафори. 
17. Прагматична організація тексту та його прагматичні маркери. 
18. Варіанти та діалекти англійської мови. 
19. Граматична і лексична форма слова в англійській мові. 
20. Фразеологія англійської мови. 
21. Система і структура мови. 
22. Методи дослідження мови. 
23. Мова і мовлення. 
24. Основні засади порівняльно-історичного мовознавства. 
25.  Лінгвістичні ідеї В. фон Гумбольдта. 
26. Школа молодограматизму. 
27. Казанська школа та поглядти Бодуена де Куртене. 
28. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. 
29. Структуралізм празької лінгвістичної школи. 
30. Глосематика. 
31. Американський структуралізм. 
32. Генеративізм. 
33. Когнітивна лінгвістика. 
34. Функціональна лінгвістика. 
35. Комунікативна лінгвістика. 
36. Лінгвістика тексту. 
37. Психолінгвістика. 
38. Семіотика. 
39. Семантика. 
40. Соціолінгвістика. 


