




 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузі знань: 

01Освіта Нормативна 

 Спеціальності: 

014 Середня освіта 

Модулів – 2 

Спеціалізації: 

014.01 Українська 

мова і література 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр  

Загальна кількість 

годин  –  90 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

16 год. -  

Практичні, семінарські 

32 год. - 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

42 год. -  

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1,1 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
“Вступ до мовознавства” — пропедевтичний курс, що ознайомлює 

студентів першого курсу з базовими теоретичними поняттями мовознавства, 

тому він займає важливе місце у підготуванні кваліфікованих фахівців-

філологів.  

Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями мовознавства та 

методами ї дослідження. 

Найважливішими завданнями курсу є: 

1. Визначити коло дослідження загального, конкретного та прикладного 

мовознавства, з’ясувати їх місце серед інших наук, дати характеристику 

сучасним напрямам лінгвістики 

2. Навчити застосовувати методи лінгвістичних досліджень 

3. Ознайомити студентів з природою, сутністю, структурою мови, теоріями 

походження мови та письма 

4. Розглянути основні поняття та категорійний апарат структурної 

лінгвістики, ознайомити слухачів з основними характеристиками одиниць 

різних рівнів мови та мовлення 

5. Окреслити найважливіші проблеми класифікації мов світу за різними 

критеріями. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати обсяг предмета мовознавства, природу, сутність, структуру, теорії 

походження мови та письма; сучасні напрями лінгвістичних досліджень у 

світовому мовознавстві та в Україні; основні поняття та категорійний апарат 

загального мовознавства; принципи класифікації мов світу за різними 

критеріями. 

уміти: розрізняти одиниці різних мовних рівнів; застосовувати методи 

лінгвістичних досліджень для аналізу одиниць різних рівнів мови та мовлення; 

визначати місце мови за типологічною та генологінчою класифікацією; давати 

дефініцію мовознавчим термінам, передбаченим програмою. 

Курс пов’язаний з іншими навчальними дисциплінами. До їх числа входять 

“Ділова українська мова”, “Загальне мовознавство”, “Сучасна українська мова. 

Фонологія. Лексикологія. Лексикографія. Морфологія. Синтаксис.”, “Сучасна 

англійська мова. Фонологія. Лексикологія. Лексикографія. Морфологія. 

Синтаксис.” “Лексикографія та корпусна лінгвістика”, “Порівняльно-історичне 

мовознавство”, “Історія української мови”, “Історія англійської мови”. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Сутність мови. Напрямки та методи лінгвістичних 

досліджень. Фонетика і письмо. 

 

Тема 1. Мовознавство як наука  

1. Поняття об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт і предмет дослідження 

мовознавства. Конкретне та загальне мовознавство. Спільне та відмінне. 

2. Мовні універсалії та специфічні риси окремих мов світу (навести 

приклади з різних мов за допомогою словників та підручників іноземних 

мов). 

3. Зовнішня та внутрішня лінгвістика (Сосюр Ф. де. Курс загальної 

лінгвістики. — К., 1998. — С.34–36). 

4. Зв’язок мовознавства з різними науками. 

5. Багатоаспектність лінгвістичних досліджень. Коротка характеристика 

мовознавчих напрямів. 

 

Рекомендована література: 

1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. –– К., 2003.— C. 146–167. 

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. — К.; Одеса, 1991. 

4. Сосюр Ф. де.  Курс загальної лінгвістики. — К., 1998.— С.34–36. 

5. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь.— М., 1990. 

 

Тема 2.  Мова як знакова система 

1. Погляди на мову та її сутність. 

2. Мова і мовлення. 

3. Функції мови. Наведіть приклади реалізації кожної з функцій. 

4. Мова і суспільство. Мовна політика. Мовна ситуація.  

5. Соціальна і територіальна стратифікація мови. Ознаки літературної мови 

(унормованість, кодифікованість). Сім стилів мовлення. 

6. Чи людина думає виключно словами? Чи людина передає свої думки 

виключно словами? Мова і мислення. 

7. Семіотика. Поняття знака. Характеристика мовного знака.  

 

Рекомендована література: 
1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. — К.; Одеса, 1991. 
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3. Реформатский А. А. Введение в языковедение. — М., 1996. 

4. Сосюр Ф. де. Зображення мови на письмі // Сосюр. Ф. де. Курс 

загальної лінгвістики. — К., 1998.— С. 37–46. 

5. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. 

 

Тема 3. Виникнення мови та письма 

1. Погляди на походження мови.  

2. Закономірності розвитку мов: основні причини та процеси. 

3. Розвиток різних мовних рівнів мови. 

4. Функціонування мови в різні історичні епохи. 

5. Письмо як особлива знакова система, значення винаходу письма. 

6. Історичні типи письма: до графічне (предметне), піктографічне, 

ієрогліфічне, буквене. 

7. Графіка. Основні сім’ї алфавітів. 

8. Орфографія. Принципи орфографії. 

 

Рекомендована література: 
1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Сосюр. Ф. де. Зображення мови на письмі // Сосюр. Ф. де. Курс 

загальної лінгвістики. — К., 1998.— С. 37–46. 

3. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. 

 

Тема 4.  Фонетика. Фонологія 

1. Три аспекти вивчення звуків: фізичний, фізіологічний, лінгвістичний. 

2. Класифікація звуків. 

3. Фонетичне членування мовленнєвого потоку (фраза/ такт/ склад/ звук). 

4. Просодичні засоби (наголос, інтонація). 

5. Фонетичні процеси: 

позиційні зміни (редукція голосних, оглушення дзвінких, протеза) 

комбінаторні зміни (акомодація, асиміляція, дисиміляція, гаплологія, 

діереза, епентеза, метатеза, субституція) 

6. Поняття фонеми. Функції фонем. Відмінність між фонемою та звуком. 

7. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. 

8. Позиції фонем. Варіанти й варіації фонем. 

9. Фонетична система (привативна, градуальна, еквіполентна, корелятивна, 

опозиції). 
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Рекомендована література: 

1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства.— К.; Одеса, 1991. 

3. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. 

 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2. Лексикологія. Морфологія. Синтаксис. Класифікація 

мов. 

Тема 5.  Поняття лексико-семантичної системи мови 

1. Поняття лексико-семантичної системи мови. 

2. Типи відношень в її межах (синтагматичні, парадигматичні) 

3. Парадигматичні відношення: 

3.1. Групи  одиниць, протиставлених у плані змісту 

3.1.1. Внутрішньослівні 

3.1.2. Міжслівні: 

3.1.3. Групові та міжгрупові: 

3.2. Групи  одиниць, протиставлених у плані вираження: 

1. омоніми 

2. омографи 

3. омофони 

4. пароніми 

 

Рекомендована література: 
1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. — К.; Одеса, 1991. 

3. Реформатский А. А. Введение в языковедение. — М., 1996. 

4. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. 

 

Тема 6.  Фразеологія. Лексикографія 

1. Історичні зміни лексики. Архаїзми. Історизми. Неологізми. 

2. Фразеологія.  

3. Класифікація фразеологізмів. 

4. Лексикографія. Типи словників. 

 

Рекомендована література: 

1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. — К.; Одеса, 1991. 
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3. Реформатский А. А. Введение в языковедение. — М., 1996. 

4. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. 

 

Тема 7.  Граматика 

1. Предмет граматики, її розділи, основні одиниці  

2. Поняття граматичного значення. Відмінність від лексичного. 

3. Граматичні категорії:  морфологічні (класифікаційні та словозмінні) 

та синтаксичні. 

4. Морфема, її значеня. Види морфем: сегментні, несегментні. 

5. Граматична форма слова, її типи: синтетична, аналітична. 

6. Способи вираження граматичних значень: синтетичні, аналітичні. Їх 

історична змінність. 

7. Частини мови. Критерії її виділення. 

8. Характеристика системи частин мови української та англійської мов. 

 

Рекомендована література: 

1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. — К.; Одеса, 1991. 

3. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. 

 

Тема 8.  Синтаксичний рівень мови: словосполучення та речення 

1. Синтаксис та його одиниці. 

2. Типи синтаксичних зв’язків: 

         Сурядний 

         Підрядний (узгодження, керування, прилягання,  

         предикативний (координація), тяжіння, інкорпорація,  замикання, ізафет). 

3. Словосполучення та їх класифікація: 

 за кількістю компонентів (двочленні –  багаточленні) 

 за типом синтаксичного зв’язку (підрядні, сурядні) 

 за частиномовною приналежністю головного слова (іменникові, 

прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні, прислівникові) 

 за ступенем семантичної спаяності компонентів (синтаксично вільні – 

синтаксично зв’язані) 

 за типом смислових відношень (атрибутивні, об’єктні, суб’єктні, 

комплетивні, релятивні). 

4. Речення, його основні ознаки. Предикативність. Модальність. 

5.  Класифікація речень: 
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 за структурою (прості – складні; поширені – непоширені; односкладні 

– двоскладні) 

 за емоційним забарвленням (окличні – неокличні) 

 за характером відношення до дійсності (ствердні – заперечні) 

 за метою висловлювання (розповідні – питальні – спонукальні). 

6. Граматичне й актуальне членування речень. Тема та рема, засоби їх 

вираження. 

 

 

Рекомендована література: 

1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства.— К.; Одеса, 1991. 

3. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь.— М., 1990. 

 

Тема 9. Класифікація мов світу 

1. Загальна характеристика мов світу 

2. Класифікація мов за кількістю носіїв.  

3. Класифікація мов за наявністю писемності та ступенем вивчення. 

4. Класифікація мов за суспільними функціями: мови розмовно-побутового 

спілкування, національні, міжнаціонального спілкування (світові мови).  

5. Класифікація мов за критерієм походження (генеалогічна класифікація): 

мовні сім'ї, групи, підгрупи. Характеристика індоєвропейської сім'ї 

(слов'янська, германська, романська групи). 

6. Класифікація мов за критерієм їх будови (типологічна класифікація): 

ізолюючі (кореневі), аглютинативні, інкорпоруючі (полісинтетичні), 

флективні. 

 

Рекомендована література: 

1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. –– К., 2004. 

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства.— К.; Одеса, 1991. 

3. Реформатский А. А. Введение в языковедение.— М., 1996. 

4. Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність мови. Напрямки та методи лінгвістичних 

досліджень. Фонетика і письмо. 

Тема 1. 

Мовознавство 

як наука 

11 2 4 - - 5 - - - - - - 

Тема 2. Мова як 

знакова система 

11 2 4 - - 5 - - - - - - 

Тема 3. 

Виникнення 

мови та письма 

11 2 4 - - 5 - - - - -  - 

Тема 4. 

Фонетика. 

Фонологія 

11 2 4   5       

Разом – зм. 

модуль1 
44 8 16 - - 20 - - - - - - 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Лексикологія. Морфологія. Синтаксис. 

Класифікація мов. 

Тема 5. Поняття 

лексико-

семантичної 

системи мови. 

7 1 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 6. 

Фразеологія. 

Лексикографія 

6 1 2   3       

Тема 7. 

Граматика 

11 2 4 - - 5       

Тема 8. 

Синтаксичний 

рівень мови: 

словосполучення 

та речення 

11 2 4 - - 5       
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Тема 9. 

Класифікація 

мов світу 

11 2 4   5       

Разом – зм. 

модуль 2 
46 8 16 - - 22 - - - - - - 

Усього годин  
90 16 32 - - 42 - - - - - - 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Мовознавство як наука 4 

2 Мова як знакова система 4 

3 Виникнення мови та письма 4 

4 Фонетика. Фонологія 4 

5 Поняття лексико-семантичної системи мови. Фразеологія. 

Лексикографія 

4 

6 Граматика 4 

7 Синтаксичний рівень мови: словосполучення та речення 4 

8 Класифікація мов світу 4 

 Разом 32 

 

 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Зовнішня та внутрішня лінгвістика (Сосюр Ф. де. 

Курс загальної лінгвістики. — К., 1998. — С.34–36) 

5 

2 Порівняльно-історичне мовознавство 5 

3 Ареальна лінгвістика 4 

4 Функціональна лінгвістика 5 

5 Соціолінгвістика 5 

6 Структурна лінгвістика 4 

7 Когнітивна лінгвістика (психолінгвістика, 

нейролінгвістика) 

5 

8 Комп’ютерна лінгвістика 5 

9 Корпусна лінгвістика 4 

 Разом  42 
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7. Методи навчання 
                                                                                                

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний метод, 

проблемний виклад, частково-пошуковий (евристичний) метод, дослідницький 

метод. 

За дидактичними завданнями: словесні – лекція, бесіда, навчальна дискусія; 

наочні – ілюстрація, демонстрація; практичні –  вправи, робота з текстом, 

спостереження над мовними явищами. 

 

 

7. Методи контролю 

 

Контроль засвоєння матеріалу включає: 

1) Поточний контроль:  

 модульні контрольні роботи (поточне тестування) за двома змістовими 

модулями; 

 оцінка роботи студентів на практичних заняттях:  усних розгорнутих 

відповідей,  виконання вправ (лінгвістичних задач), участі в дискусіях. 

Також здійснюється перевірка результатів письмової самостійної 

роботи студентів: укладання словника лінгвістичних термінів; 

підготовка рефератів.  

2) Підсумковий контроль: іспит (підсумкове тестування та усне опитування). 

 

 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Оцінювання роботи студента здійснюється за схемою: 

1. Максимальна оцінка, яку може отримати студент, – 100 балів, з них 50 – за 

роботу впродовж семестру, 50 – за знання, продемонстровані на іспиті. 

2.Робота студента впродовж семестру оцінюється за показниками: 

а) робота на практичних заняттях – 20 балів; 

б) дві модульні контрольні роботи  (поточне тестування ) по 15 балів – 30 

балів. 

3. Підсумковий іспит є обов’язковим і проводиться в комбінованій (усній і 

письмовій) формі. Студент повинен письмово виконати тестове завдання, яке 

оцінюється 30 балами, а також відповісти на 2 теоретичні питання, кожне з 

яких оцінюється 10 балами. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота  

Робота на 

практич- 

них 

заняттях 

 

Підсумко-

ве 

тестування 

та усне 

опитування 

(іспит) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т.1-Т.4 Т.5-Т.9    

15 15 20 50 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-20 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Плани практичних занять та методичні вказівки до їх виконання. 

3. Матеріали до практичних занять і самостійної роботи студентів. 

4. Комплект завдань для модульних  контрольних робіт (тестові завдання). 

5. Гонтарук Л.В. Науково-методичні рекомендації до «Вступу до 

мовознавства». – Львів, 2015. – 32 с. 
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6. Бацевич Ф. С., Сваричевська Л. Ю. Тестові завдання до курсу “Вступ до 

мовознавства”. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 

126 с. 

 

10. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства: Короткий нарис. — К., 2006.  

2. Дрогомирецький П.П., Пена Л.І. Вступ до мовознавства: навч.-методичний 

посібник. — Івано-Франківськ, 2015.  

3. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. 2-е вид. — К.; Одеса, 1991. 

4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. 2-е изд. — М., 1987. 

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. — К., 2004. 

6. Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1996. 

7. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. —— К., 1998. 

8. Ющук І.П. Вступ до мовознавства. — К., 2000. 

 

Допоміжна 
1. Білецький А.О. Про мову й мовознавство. — К., 1997. 

2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985. 

3. Доленко М.Т. Вступ до мовознавства: Збірник вправ і завдань. — К., 1975. 

4. Донець Л.С, Мацько Л .І. Вступ до мовознавства: Практикум. — К., 1989. 

5. Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. — К., 

1957. 

6. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий 

словарь когнитивных терминов. — М., 1996. 

7. Левицький Ю.М. Мови світу: Енциклопедичний довідник. — Львів, 1998. 

8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. — 

М., 1990. 

9. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. — Полтава, 2010.  

10. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський та інші. — 

К., 2000. 

11. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. — К., 1998. 

12. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. — Wrocław; Warszawa; Kraków.–

1993. 

13. International encyclopedia of Linguistics. Willam Bright. V.1-4. — N.Y.- 

Oxford, 1992. (Oxford-N.Y.-Seul-Tokyo). 

14. The encyckopedia of  Language and Linguistics.V.1-10. — 1994. (Oxford-

N.Y.-Seul-Tokyo). 
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Інформаційні ресурси 

1. Лінгвістичний портал MOVA.info http://www.mova.info 

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org 

2. Український лінгвістичний портал http://www.ulif.org.ua/ulif/ 

3. Портал української мови та культури http://slovnyk.net/ 



 16 

Додаток  

 

Питання на іспит  

1. Поняття об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт і предмет дослідження 

мовознавства. Конкретне та загальне мовознавство. Спільне та відмінне. 

2. Мовні універсалії та специфічні риси окремих мов світу (навести 

приклади з різних мов за допомогою словників та підручників іноземних 

мов). 

3. Зовнішня та внутрішня лінгвістика (Сосюр Ф. де. Курс загальної 

лінгвістики. — К., 1998. — С.34–36). 

4. Зв’язок мовознавства з різними науками. 

5. Багатоаспектність лінгвістичних досліджень. Коротка характеристика 

мовознавчих напрямків:  психолінгвістика, нейролінгвістика, 

психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, етнолінгвістика, 

соціолінгвістика, комп’ютерна, статистична і корпусна лінгвістика тощо. 

6. Методи дослідження мови. Демонструючи кожен метод, наводьте 

приклади. 

7. Погляди на мову та її сутність. 

8. Мова і мовлення. 

9. Функції мови. Наведіть приклади реалізації кожної з функцій. 

10. Мова і суспільство, мова і мислення. 

11. Система і структура мови. Характеристика мовних рівнів. Основні 

одиниці мови. 

12. Які лінгвістичні дисципліни вивчають різні рівні мовної структури? 

13. Поняття знака, характеристика мовного знака. Мова серед інших 

семіотичних систем. 

14. Синхронія та діахронія. 

15. Погляди на походження мови.  

16. Закономірності розвитку мов: основні причини та процеси. 

17. Розвиток різних мовних рівнів мови. 

18. Функціонування мови в різні історичні епохи. 

19. Письмо як особлива знакова система, значення винаходу письма. 

20. Історичні типи письма: до графічне (предметне), піктографічне, 

ієрогліфічне, буквене. 

21. Графіка. Основні сім’ї алфавітів. 

22. Орфографія. Принципи орфографії. 

23. Три аспекти вивчення звуків: фізичний, фізіологічний, лінгвістичний.  

24. Класифікація звуків: 

голосних (таблиця Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. —  С. 111): 

 за піднесенням язика 

 за рядом 

 за положенням губ 
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 за положенням м’якого піднебіння 

приголосних (таблиця Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. — С. 118): 

 за акустичною ознакою (сонорні, дзвінкі, приголосні)  

 за місцем творення (губні, язикові, язичкові, глоткові, гортанні) 

 за способом творення (прохідні, щілинні, змкнено-прохідні, 

африкати) 

 за додатковою артикуляцією (тверді, м’які, аспірати) 

 за тривалістю (довгі, короткі) 

25. Фонетичне членування мовленнєвого потоку (фраза/ такт/ склад/ звук). 

26. Просодичні засоби (наголос, інтонація). 

27. Фонетичні процеси: 

позиційні зміни 

 редукція голосних 

 оглушення дзвінких 

 протеза 

комбінаторні зміни 

 акомодація 

 асиміляція 

 дисиміляція 

 гаплологія 

 діереза 

 епентеза 

 метатеза 

          субституція 

28. Поняття фонеми. Функція фонем. Відмінність між фонемою та звуком. 

29. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. 

30. Позиції фонем. Варіанти й варіації фонем. 

31. Фонетична система (привативна, градуальна, еквіполентна, корелятивна, 

опозиції). 

32. Поняття лексико-семантичної системи мови.  

33. Парадигматичні зв’язки слів. Полісемія. Синонімія. Антонімія. Гіперон-

гіпонімія. Лексична конверсія. Партонімо-холонімія. 

34. Лексико-семантичні групи та поля. 

35. Синтагматичні зв’язки слів. 

36. Історичні зміни лексики. Архаїзми. Історизми. Неологізми. 

37. Фразеологія. Класифікація фразеологізмів. 

38. Лексикографія. Типи словників. 

39. Предмет граматики, її розділи, основні одиниці . 

40. Поняття граматичного значення. Відмінність від лексичного. 

41. Граматичні категорії:  морфологічні (класифікаційні та словозмінні) та 

синтаксичні. 

42. Морфема, її значеня. Види морфем: сегментні, несегментні. 
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43. Граматична форма слова, її типи: синтетична, аналітична. 

44. Способи вираження граматичних значень: синтетичні, аналітичні. Їх 

історична змінність. 

45. Частини мови. Критерії її виділення. 

46. Характеристика системи частин мови української та англійської 

(німецької) мов. Чим вони відрізняються? 

47. Синтаксис та його одиниці. Висловлення та структурна модель речення. 

48. Типи синтаксичних зв’язків: сурядний, підрядний (узгодження, 

керування, прилягання), предикативний (координація), тяжіння, 

інкорпорація, замикання, ізафет). 

49. Валентність. Актанти. Сирконстанти. 

50. Словосполучення та їх класифікація (за кількістю компонентів, за типом 

синтаксичного зв’язку, за частиномовною приналежністю головного 

слова, за ступенем семантичної спаяності компонентів, за типом 

смислових відношень). 

51. Речення, його основні ознаки. Предикативність. Модальність. 

52.  Класифікація речень (за структурою, за емоційним забарвленням, за 

характером відношення до дійсності, за метою висловлювання). 

53. Актуальне членування речень. Тема та рема, засоби їх вираження. 

54. Класифікація мов світу (за кількістю носіїв, за давністю письма, за 

функціональним навантаженням, за походженням, за будовою). 

55. Типологічна класифікація мов. 

56. Генеалогічна класифікація мов. 


