Спеціалізація загальне мовознавство передбачає підготовку фахівців-лінгвістів із проблем теорії мови, філософії мови, соціолінгвістики, психолінгвістики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, комунікативної лінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності, лінгвістичної семантики та прагматики, лінгвістичної експертизи й інших напрямів сучасної науки про мову, пов’язаних із вирішенням загальнолінгвістичних проблем.
Підготовка спеціалістів (докторів філософії) з загального мовознавства передбачає написання та захист дисертації, в якій буде здійснено аналіз щонайменше трьох неблизькоспоріднених мов (різних сімей і груп). Такими мовами, наприклад, можуть бути українська, англійська, арабська чи українська, французька, литовська. Вибір для аналізу мов – необмежений. Мета загальнолінгвістичного аналізу обраної теми аспіранта – дослідити закони організації, функціонування, розвитку тощо певного об’єкта дослідження, виявити спільне й відмінне в його структурі та вживанні.
При вступі до аспірантури претенденти складають іспити зі спеціалізації загальне мовознавство, філософії та іноземної мови. Після зарахування на засіданні кафедри аспірантові призначають наукового керівника зі складу докторів або кандидатів наук і затверджують тему дисертації та план її виконання. Аспірант кафедри двічі на рік звітує про виконання плану роботи над дисертацією, публікації, участь у конференціях тощо. По завершенні роботи над обраною темою текст дисертації обговорюють на кафедрі з участю щонайменше трьох докторів наук зі спеціальності „Загальне мовознавство”. Рекомендовану до захисту дисертацію аспірант має змогу захистити у Спеціалізованій вченій раді при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Підготовку кадрів вищої кваліфікації зі спеціалізації загальне мовознавство на кафедрі загального мовознавства здійснюють доктори наук, професори Бацевич Ф.С. (завідувач кафедри), Мацюк Г.П., кандидати філологічних наук, доценти Сваричевська Л.Ю., Мартінек С.В., Гонтарук Л.В., Бук С.Н.

Питання для вступних випробувань

І. Історія мовознавства

	Періодизація історії мовознавства.
	Особливості формування китайської, індійської, арабської та греко-латинської традицій у мовознавстві.
	Граматика Паніні та її значення для розвитку мовознавства.
	Мовознавча проблематика у діалозі Платона „Кратил”. Місце Аристотеля в античній мовознавчій традиції.
	Сутність полеміки між аналогістами й аномалістами. Значення Олександрійської школи для розвитку граматичного мистецтва.
	Особливості розвитку мовознавства в епоху Середньовіччя: а) проблеми граматичної теорії; б) лексикологічні та лексикографічні дослідження; в) філософсько-лінгвістична проблематика (реалізм, номіналізм, концептуалізм, теорія модистів).
	Лінгво-філософські погляди на мову в XVII-XVIII ст. (Ф. Бекон, Р. Декарт, Г. Ляйбніц). Принцип універсалізму та раціоналізму при підході до мови. Значення граматики „Пор-Рояль” для розвитку теорії мовознавства.
	Філософія мови в ХІХ ст. (В. фон Гумбольдт). Особливості теоретико-методологічної програми В. фон Гумбольдта. Визначення мови у працях Гумбольдта.
	Натуралістична концепція у мовознавстві ХІХ ст.
	Психологічний напрям у західноєвропейському мовознавстві: праці Штайнталя та Вундта. Психологізм у східноєвропейському мовознавстві: лінгвістична концепція О. Потебні.
	Етапи розвитку та принципи порівняльно-історичного методу.
	Молодограматизм у мовознавстві.
	Критика молодогрматизму та пошук нових шляхів у мовознавстві.	Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Женевська лінгвістична школа.
	Соціологія мовита неограматизм. Соціологічний підхід до мови у працях І. Бодуена де Куртене, А. Мейє, Ш. Баллі, Е. Бенвеніста. Неограматичний напрям як синтез соціологічних, психологічних і формально-граматичних концепцій.
Структуралізм у мовознавстві: Ідеї та методи Празького лінгвістичного гуртка. Глосематика та Лондонська школа структурної лінгвістики. Американська школа структурної лінгвістики (різні теорії та методи дослідження: дескриптивізм, генеративізм, трансформаційний метод тощо).
Основні етапи розвитку радянського мовознавства.
Історія українського мовознавства: від зародження лінгвофілософських концепцій мови (ХІ-ХVІ ст.) до сучасних напрямків мовознавства.
Когнітивна лінгвістика як новий етап розвитку мовознавства.
Основні проблеми та напрями сучасного загального мовознавства.
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Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – Москва, 1969.
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Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. – К., 1998.

ІІ. Теорія мовознавства

	Мовознавство загальне та конкретне, теоретичне та прикладне. Проблема визначення предмету прикладної лінгвістики. Внутрішня та зовнішня лінгвістики.
Проблема мовних універсалій на сучасному етапі.
	Семіотичний аспект дослідження мови. Засновники семіотики як науки. Унілатеральна та білатеральна теорії знаків. Відмінність мовних знаків від інших знакових систем. Типи знаків.
	Різне розуміння системи та структури (за О. Реформатським, за Лондонською школою, за О. Мельничуком тощо.). Мова як гетерогенна система. Проблема мовних рівнів. Парадигматичні відношення на всіх мовних рівнях. Синтагматичні відношення на всіх мовних рівнях. Поняття про епідигматичні відношення. Теорія ієрархії рівнів. Теорія ізоморфізму в мовознавстві. Частини мови та їхнє місце в системі мовних рівнів.
	Взаємодія мов і мовні контакти як зовнішні передумови мовних змін. Взаємодія системи мови та її норми, норми мовленнєвої діяльності як внутрішні чинники розвитку мови.
	Спілкування людей і спілкування тварин: подібності й відмінності. Зовнішні та внутрішні чинники комунікації. Сучасне розуміння понять „мова”, „мовлення”, „мовленнєва діяльність”, „комунікація”. Поняття про дискурс. Співвідношення понять „дискурс” і „текст”.
	Основні закони комунікації. Співвідношення понять „значення” та „смисл”. Загальне поняття про комунікативний смисл. Поняття про контекст і ситуацію спілкування. Породження та сприйняття мовлення і їхні основні етапи. Основні проблеми та поняття теорії мовленнєвих актів. Теорія перформативів і констативів. Поняття про мовленнєвий жанр. Загальне поняття про прагматичні аспекти комунікації: правила (конвенції), стратегії, тактики, максими спілкування. Діалог і його організація. Структура полілогу. Невербальні засоби та їхня роль у спілкуванні. Комунікативні невдачі та їхні причини.
	Проблема мовних значень. Різні аспекти вивчення мовних значень (логічний, філософський, психолінгвістичний, когнітивний, лексико-семантичний, комунікативний).
	Психофізіологічні механізми мовлення. Актуальні питання та методи психолінгвістики. Предмет і методи нейролінгвістики.
	Соціолінгвістика та її основні поняття: мовна політика, мовна ситуація, білінгвізм, диглосія, інтерференція, мовний пуризм, типи мовних контактів тощо. Методи соціолінгвістичних досліджень.
	Мова як конкретно-історична категорія. Мова племені, народності й нації. Внутрішні та зовнішні закони розвитку мов. Проблеми синхронії. Проблеми діахронії. Відносний характер прогресу в мові.
	Сутність поняття „філософія мови”. Філософія мови й інші напрями досліджень мови, які спираються на філософію. Лінгвофілософська концепція Н. Хомського та генеративна лінгвістика. Сучасний стан і перспективи розвитку філософії мови.
	Теорія мовної відносності (гіпотеза Сепіра та Ворфа); її критика; її значення для формування етнолінгвістики та когнітивної лінгвістики.
	Об’єкт, предмет і завдання когнітивної лінгвістики. Мовна картина світу та її співвідношення з концептуальною картиною світу. Фреймова організація мовних знань. Структура представлення знань у теорії прототипів. Теорія примітивів. Принципи концептуального аналізу.
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ІІІ. Методи лінгвістичних досліджень.

	Співвідношення понять „методологія”, „метод”, „методика”, „прийом” дослідження. Загальнонаукові способи досліджень. Філософське підґрунтя наукового методу. Класифікація методів лінгвістичних досліджень. Поняття про метамову та метатеорію.
	Характеристика методів: описового, порівняльного та зіставного, порівняльно-історичного, структурного, логіко-математичного, лінгвістичної географії. Проблема визначення комплексних трансдуктивних методів: соціолінгвістичного, психолінгвістичного, прагмалінгвістичного, когнітивного. 
	Типи аналізу: дистрибутивний; опозиційний, корелятивний і комутаційний; компонентний; аналіз за безпосередніми складовими; трансформаційний; статистичний; контекстуальний; концептуальний та ін.
	Експеримент у мовознавстві.
	Принципи моделювання в мовознавстві. Типи моделей: математичні (статистичні), рівневі (стратифікаційні), генеративні, трансдуктивні й ін.
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