Програма іспиту зі спеціалізації слов’янські мови (болгарська, сербська, словацька, хорватська, чеська) охоплює матеріал нормативного курсу «Основна слов’янська мова» (болгарська, сербська, словацька, хорватська, чеська, польська), а також інших мовознавчих курсів, передбачених навчальним планом університетської підготовки славіста, і передбачає вільне володіння мовою обраної спеціальності. Від кандидатів очікується ґрунтовне знання окресленого програмою матеріалу, а також знання принципів і підходів мовознавчого аналізу, їхньої методології, здатність здійснювати аналітично-синтезуючу актуалізацію накопиченого в конкретній проблемно-тематичній сфері пізнавального досвіду та реалізувати набуті знання в науковій сфері.

Питання для вступних випробувань
(сербська мова)

1.	Predmet sintakse. Sintaktičke jedinice. Rečenica i sintagma.
2.	Rečenica. Članovi rečenice.
3.	Homonimija. Nastanak homonima.
4.	Fonetika.  Nastanak i stvaranje glasova. Deoba glasova. Fonetika i fonologija.
5.	Sinonimija. Bliskoznačnice i apsolutni sinonimi.
6.	Proste i složene rečenice. Članovi rečenice. 
7.	Antonimija. Razlikovanje antonima po poreklu i po usvojenosti.
8.	Nezavisno složene rečenice. Sastavne, rastavne, zaključne rečenice.
9.	Vremensko raslojavanje leksike. Pasivna i aktivna leksika. Leksika na prelazu.
10.	Zavisno složene rečenice. Subjektne, neupravna pitanja, predikatne i atributne rečenice.
11.	Homonimija. Uslovi nastanka homonimije. Homografi, homofoni.
12.	Zavisno složene rečenice. Vrste zavisnih rečenica.
13.	Teritorijalno raslojavanje leksike. Lokalizmi, regionalizmi, dijalektizmi.
14.	Zavisno složene rečenice. Adverbne rečenice.
15.	Funkcionalno raslojavanje leksike. 
16.	Funkcionalni stilovi i razlike između njih. Razgovorni stil.
17.	Naučni stil i njegove crte.
18.	Pridev. Promena prideva. Komparacija prideva.
19.	Glagoli. Glagolska vremena.
20.	 Glagoli. Imperativ. Potencijal.
21.	Publicistički stil i njegove crte.
22.	Morfologija. Vrte reči. Opšta karakteristika morfoloških kategorija.
23.	Naučni stil i njegove karakteristične crte.
24.	Imenice po vrstama promene.
25.	Fonetika. Sistematizacija suglasnika i samoglasnika.
26.	Antonimija. Metaforska i metonimijska značenja.
27.	Frazeologizmi.
28.	Sastav leksike srpskoga književnog jezika. Pozajmljenice.
29.	Vuk Karadžić i reforma srpskog jezika i pravopisa.
30.	 Dijalekti srpskog i hrvatskog jezika.

Питання для вступних випробувань
(хорватська мова)

1.	Predmet sintakse. Sintaktičke jedinice. Gramatičko ustrojstvo rečenice.
2.	Homonimija.
3.	Prozodijski sustav hrvatskoga jezika. Naglasak i duћina. Rečenična intonacija.
4.	Rečenice po priopćajnoj svrsi.
5.	Sinonimija.
6.	Grafemski sustav hrvatskoga jezika.
7.	Jednostavne rečenice. Članovi rečenice. Subjekt, predikat, glagolske dopune i priloћne oznake.
8.	Antonimija.
9.	Fonetika i fonologija. Nastanak glasova, dioba glasova.
10.	Nezavisno sloћene reиenice. Sastavne, rastavne, suprotne, zaključne, isključne rečenice.
11.	Antonimija.
12.	Alternacije fonema i fonemskih skupina u hrvatskon jeziku.
13.	Zavisno sloћene rečenice. Subjektne, predikatne, objektne i atributne rečenice.
14.	Homonimija.
15.	 Morfologija. Vrste riječi.
16.	Zavisno sloћene rečenice. Priloћne rečenice.
17.	Područna raslojenost leksika. Lokalizmi, regionalizmi, dijalektizmi.
18.	Imenice. Liksičke i gramatičke osobine imenica.
19.	Priloћne oznake. Pridjevske dopune. Predikatni proširak.
20.	Funkcionalna raslojenost leksika. Funkcionalni stilovi i razlike izmeрu njih.
21.	Oblici imenica. Imeničke vrste.
22.	Rečenice po sastavu.
23.	Posuрenice. Prilagodba posuрenica.
24.	Leksičke i gramatičke osobine pridjeva. Pridjevi po znacenju. Stupnjevanje pridjeva. Deklinacija pridjeva.
25.	Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Postanak i stvaranje višeznaиnosti. Denotativno i konotativno značenje.
26.	Glagoli. Značenje glagola. Glagolske kategorije.
27.	Enklitike i proklitike.
28.	Glagoli.Podjela glagola po morfološkim vrstama. Glagolska vremena.
29.	Posuрenice. Vrste posuрenica. Jezik posrednik. Neposredno, posredno i kruћno posuрivanje.
30.	Rečenice neizrečenim glavnim dijelovima. Bezlične rečenice.

Питання для вступних випробувань
(болгарська мова)

1.	Съществително име. Граматически категории на съществителните имена.
2.	История и постижения на българската лексикография.
3.	Периодизация на българската езикова история.
4.	Видове местоимения в българския език.
5.	Категорията определеност в съвременния български език (възникване и развитие).
6.	Многозначност на думата.
7.	Особености на морфологичния строеж на съвременния български език.
8.	Чуждите думи в речника на българския език.
9.	Пуризмът в българския книжовен език.
10.	Сложно съчинено изречение.
11.	Система на гласните фонеми в съвременния български език (с исторически коментар).
12.	Прилагателно име. Видове прилагателни имена. Степенуване на прилагателни.
13.	Повелително наклонение (форми, значение и употреба).
14.	Просто изречение. Видове прости изречения.
15.	Минало неопределено време (форми, значение и употреба).
16.	Българската лексика откъм нейния произход.
17.	Преизказно наклонение: значение, форми, употреба.
18.	Второстепенни части на изречението.
19.	Развитие на българския език от синтетизъм към аналитизъм.
20.	Минало свършено време (форми, значение и употреба.
21.	Бъдещи времена в българския език (форми, значение и употреба).
22.	Сложно смесено изречение.
23.	Система на съгласните фонеми в българския език.
24.	Типове речници.
25.	Наречие. Видове наречия.
26.	Функционално и стилистично разслоение на лексиката в съвременния български книжовен език.
27.	Числително име. Видове числителни  имена.
28.	Видове фразеологизми от структурно и семантично гледище в съвременния български книжовен език.
29.	Граматическата категория число. Образуване на форми за множествено число на съществителните.
30.	Главни части на изречението.

Питання для вступних випробувань
(словацька мова)

1.	Slabičná dĺžka a rytmický zákon. Prízvuk a jeho druhy v slovenčine.
2.	Podstatné mená. Delenie substantív.
3.	Zvuková sústava slovenčiny. Slovenské samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky. Slabikotvorné spoluhlásky. 
4.	Lexikálno-gramatická kategória vidu slovies.
5.	Princípy slovenského pravopisu.
6.	Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska aktívneho a pasívneho používania slov.
7.	Slovo ako jednotka lexikológie. Varianty slova. Diferenciácia slovnej zásoby zo sémantického hľadiska.
8.	Slovesá v slovenčine. Osobné a neosobné slovesá. Zvratné slovesá.
9.Skloňovanie a stupňovanie prídavných mien.
10.Hlavné vetné členy.
11. Skloňovanie podstatných mien.
12.Modálne typy viet. Priraďovacie súvetie.
13. Gramatické kategórie slovies.
14. Diferenciácia slovnej zásoby zo štylistického hľadiska.
15. Vedľajšie (rozvíjacie) vetné členy.
16. Zámeno. Klasifikácia a skloňovanie zámen.
17. Neohybné slovné druhy.
18. Sklad a druhy syntaktických vzťahov.
19. Osobitné vetné členy. Polopredikatívne konštrukcie.
20. Číslovky a ko slovný druh. Klasifikácia a skloňovanie.
21. Prídavné mená. Klasifikácia adjektív.
22. Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska expresivity a emocionálnosti.
23. Podraďovacie súvetie.
24. Klasifikácia, tvorenie a stupňovanie prísloviek.
25. Triedenie slovies podľa prítomníkového kmeňa. Slovesné vzory.
26.Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska sociálneho a teritoriálneho používania.
27. Neurčité slovesné tvary.
28.Veta ako základná syntaktická jednotka. Jednočlenné a dvočlenné vety.

Питання для вступних випробувань
(чеська мова)

1.	Charakteristika českého vokalismu z hlediska synchronického a diachronického.
2.	Charakteristika českého konsonantismu z hlediska synchronického a diachronického.
3.	Hlavní pravidla spisovné české výslovnosti. Odchylky od správné výslovnosti.
4.	Hlavní zásady českého pravopisu.
5.	Morf a morfém. Typy morfů a morfémů.
6.	Způsoby tvoření nových slov v češtině.
7.	Podstatné jméno. Obecná charakteristika a gramatické kategorie podstatných jmen. Podstatná jména obecná, vlastní, konkrétní, abstraktní, hromadná, látková.
8.	Číslo podstatných jmen.
9.	Rod podstatných jmen.
10.	Skloňování podstatných jmen mužského rodu (s historickým komentářem).
11.	Skloňování podstatných jmen ženského rodu (s historickým komentářem).
12.	Skloňování podstatných jmen středního rodu (s historickým komentářem).
13.	 Skloňování podstatných jmen cizího původu.
14.	Sloveso. Obecná charakteristika a gramatické kategorie sloves.
15.	 Konjugační typy sloves.
16.	 Slovesný způsob.
17.	Slovesný rod.
18.	 Neurčité tvary sloves, jejich význam, tvoření a užití.
19.	 Skloňování přídavných jmen.
20.	 Stupňování adjektiv; tvoření druhého a třetího stupně.
21.	 Klasifikace zájmen podle významu. Skloňování zájmen bezrodých a rodových.
22.	 Význam a druhy číslovek, jejich skloňování.
23.	 Význam a tvoření příslovcí; stupňování příslovcí.
24.	Význam a klasifikace předložek.
25.	 Syntaktická funkce spojek. Spojovací výrazy parataktické a hypotaktické.
26.	 Funkce a klasifikace částic.
27.	 Funkce a klasifikace citoslovcí.
28.	 Věty dvojčlenné a jednočlenné.
29.	 Podmět a způsoby jeho vyjádření.
30.	Předmět a způsoby jeho vyjádření.
31.	Přívlastek a způsoby jeho vyjádření.
32.	Přísudek a způsoby jeho vyjádření.
33.	Doplněk a způsoby jeho vyjádření.
34.	Příslovečné určení a způsoby jeho vyjádření.
35.	Souvětí souřadné. Poměry mezi souřadně spojenými větami. 
36.	Souvětí podřadné. Typy vedlejších vět.
37.	 Slovní zásoba češtiny, její složení a změny.
38.	Stylová diferenciace české slovní zásoby.
39.	Vrstvy ve slovní zásobě.
40.	 České slovníkářství a typy slovníků.

Питання для вступних випробувань
(польська мова)

1. Актуальні проблеми сучасного польського мовознавства.
2. Розвиток польської лінгвістичної науки у ХХ ст.
3. Основні тенденції розвитку польської мови.
4. Проблема слова у польській лінгвістиці (слово парадигматичне та синтагматичне (лексема і текстове слово), орфографічне слово, фонетичне слово).
5. Фонологічна система сучасної польської літературної мови.
6. Орфоепічна норма сучасної польської мови. Варшавський і краківський варіанти вимови.
7. Чергування голосних і приголосних та його причини. Морфологічні функції чергування фонем.
8. Модифікації фонем у процесі мовлення.
9. Принципи класифікації частин мови у польському мовознавстві.
10. Варіантність флексій у системі відмінювання польського іменника та її мотивування.
11. раматична категорія роду в польській мові у порівнянні з відповідною категорією української мови. Співвідношення категорії роду з категорією істота/неістота.
12. Проблеми виду дієслова. Засоби вираження видових опозицій і вживання виду в польській мові у порівнянні з українською мовою.
13. Категорії стану, перехідності й зворотності в польській мові.
14. Поповнення категорії прислівника в сучасній польській мові.
15. Проблема класифікації польського дієслова за дієвідмінами. Опис польського дієвідмінювання С. Шобера, Я. Токарського, Р. Лясковського.
16. Польський займенник: проблеми класифікації, словозміна й особливості вживання варіантних форм.
17. Числівник у польській мові: словозміна, синтаксичні зв’язки.
18. Службові частини мови в сучасній польській науковій літературі.
19. Способи опису словотворчої системи польської мови у лінгвістичній літературі ХХ ст.
20. Основні теорії словотвору в польському мовознавстві.
21. Проблема синтаксичних одиниць у польському синтаксисі.
22. Теорія членів речення в польській граматичній науці.
23. Проблеми дієслівного керування в сучасній польській мові.
24. Висловлення (wypowiedzenie) та його класифікація в польській граматичній традиції та в найновіших працях.
25. Складне речення в польському синтаксисі. Питання про безсполучникові складні речення.
26. Особливості порядку слів у польському реченні. Актуальне членування речення.
27. Лесика польської мови як система.
28. Шляхи збагачення лексичного складу сучасної польської мови.
29. Запозичення ву сучасній польській мові. Класифікації з погляду мови походження, часу запозичення, предмета запозичення, способу та шляху запозичення.
30. Словниковий склад сучасної польської мови з погляду активного та пасивного станів.
31. Територіальна та соціальна диференціація лексики сучасної польської мови.
32. Усний і писемний різновиди польської мови.
33. Польські діалекти. Діалектна основа польської мови. Польські діалекти на межі ХХ-ХХІ ст.
34. Функціонально-стильові різновиди сучасної польської мови.
35. Новомовa у польській культурі.
36. Фразеологічні концепції в польському мовознавстві.
37. Історія польської лексикографії. Нові тенденції в сучасній польській лексикографії.
38. Польські словники та їхні типи.
39. Особливості польського мовленнєвого етикету порівняно з українським.
40. Поняття культури мови. Діяльність, спрямована на підвищення рівня культури мови у Польщі.
41. Поняття мовної норми. Норма, система, узус. Два рівні норми.
42. Зовнішньо- та внутрішньомовні критерії норми.


