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ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО
Сучасний стан загального мовознавства: підходи, парадигми. Проблема визначення
об„єкту лінгвістичного дослідження та основні принципи його аналізу. Головні лінгвістичні
моделі та гіпотези. Метод опозиційного аналізу. Принципи та методи синтагматичного опису.
Методи дистрибутивного і конструктивного аналізу мовних об„єктів різних рівнів. Поняття
дистрибуції та валентності. Напрями конструктивного аналізу мовних одиниць.
Лінгвістичні закони, регулярності та постулати, їх застосування у сучасних мовознавчих
дослідженнях.
Мова і суспільство. Соціальні та мовні зміни. Закономірності соціального та етнотериторіального варіювання мови і мовлення. Кодифікація мови і мовлення, їх норми.
Взаємодія мов. Мовні контакти та їх наслідки. Лінгвокультурологія і дослідження
контактів мов і культур. Етнолінгвістика. Сучасна соціолінгвістика.
Поняття “система” та “структура” в сучасному мовознавстві. Системність мови.
Зовнішні та внутрішні системні характеристики мови і мовних об„єктів Мова як структура.
Поняття мовних рівнів і відношень між ними.
Парадигматика і синтагматика, їх трактування у сучасному мовознавстві.
―Мова” і “мовлення”. Головні ознаки компонентів цієї дихотомії. Процедури
членування мови.
Актуальні проблеми лінгвістики тексту та дискурсивного аналізу..
Мова як функціональна система. Питання про функції мови та їх кількість. Проблеми
опису мови у функціональному аспекті.
Слово як базова одиниця мови. Семіотичність слова, його лексико-граматичні ознаки
(форма та зміст).
Співвідношення мови та мислення. Логіка і лінгвістика. Досягнення та проблеми
логіко-лінгвістичних
досліджень,
лінгвістичної
когнітології.
Головні
аспекти
психолінгвістичних досліджень.
Досягнення та проблеми прагмалінгвістики. Теорія мовленнєвих актів.
Співвідношення “речення”, “висловлення” та “мовленнєвий акт”. Структура та закономірність
діалогічної взаємодії. Принципи та максими мовного спілкування. Комунікативна стратегія і
тактика. Актуальні проблеми дискурс-аналізу.
Мова і мовна особистість. Вивчення особистісних аспектів мовленнєвої, мовленнєворозумової та комунікативної діяльності людини як мовної особистості. Ідіолект та ідеостиль.
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ТЕОРІЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
МОРФОЛОГІЯ
1. Характерні особливості граматики сучасної англійської мови. Поняття
граматичної системи, підсистеми, рівня, граматичної категорії, граматичної опозиції,
парадигми.
2. Морфологія в функціонально-семантичних полях. Проблема класифікації та
принципи виділення частин мови в англійській мові. Морфологічна структура слова в
англійській мові. Поняття морфеми, аломорфа, словоформи, категоріальної форми.
3. Іменник. Парадигма іменника в англійській мові. Класи іменників і підстави їх
виділення. Проблема категорії роду. Категорія числа. Категорія відмінка і проблема
конструкцій з так званим позесивним формантом. Категорія означеності та неозначеності та
проблема артиклів.
4. Дієслово. Класи дієслів та підстави їх виділення. Особові та безособові форми
дієслова. Парадигма дієслова в англійській мові. Граматичні категорії дієслова. Проблема
категорії аспекту та різні трактування тривалих форм і форм загального аспекту. Категорія
стану, проблема номенклатури та виділення станових форм в англійській мові; специфіка
форм пасивного стану. Категорія часової віднесеності та трактування перфектних та
неперфектних форм. Категорія часу і проблема кількості форм дієслова англійської мови.
Категорія способу і питання про кількість та критерії виділення форм способу в англійській
мові. Спосіб та модальність; система модальних дієслів в англійській мові. Категорія особи та
числа. Проблема питальних і заперечних форм. Система неособових форм дієслова, їх
морфологічні та синтаксичні характеристики.
5. Займенник. Місце займенників у системі частин мови. Неоднорідність займенників, їх
синтактико-морфологічні та семантичні розряди. Парадигма і граматичні форми окремих
підкласів займенників. Так звані слова-замісники.
СИНТАКСИС
1. Речення. Методи синтаксичного опису речення. Структура речення в англійській
мові. Основні типи речень. Синтаксична парадигматика. Проблема структурного і
семантичного моделювання речення в англійській мові (поверхневий та глибинний
синтаксис.) Актуальне членування речення. Речення повні та неповні; проблема еліпсису.
2. Словосполучення. Структурні типи словосполучень в англійській мові;
3. Критерії виділення та класифікації. Способи вираження синтаксичних зв'язків між
компонентами словосполучень різних типів в англійській мові.
4. Складні речення. Сурядність і підрядність речень. Структурні типи складносурядних
і складнопідрядних речень.
5. Підходи до опису супрасинтаксичних явищ: надфразова єдність, комунікативний
блок, сегмент тексту і т.п. Лінгвістика тексту, основні напрямки, концептуальнометодологічні основи. Обмеження, що їх накладають субстанціонально-орієнтовані методики
4

на аналіз мовленнєвих одиниць, що є більшими за речення.
6. Функціонально-лінгвістичний підхід у сучасній англістиці. Прагматика речення.
Класифікації мовленнєвих актів. Граматичні аспекти мовленнєвої діяльності. Дискурсивний
та конверсаційний аналіз: синтаксис, семантика та прагматика різних типів дискурсу.
Мовленнєва особистість.
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высказывания. Определенность / неопределенность. – СПб., 1992.
Типология вида. Проблемы, поиски, решения. - М., 1998.
Третьякова Т.П. Английские речевые стереотипы. - СПб., 1995.
Трехаспектность грамматики (на материале английского языка). – СПб., 1992.
Харитонова И.Я. Вопросы взаимодействия лексики и грамматики (на материале
немецкого языка). - К., 1982.
Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1996.
Человеческий фактор в языке: Коммуникация. Модальность. Дейксис. – М., 1992.
Brinton, L. The Structure of Modern English. - John Benjamins, 2000.
Driven, R. Cognitive exploration in Language and Linguistics. - John Benjamins, 1998.
Handbook of Pragmatics. John Benjamins, 1999.
Halliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. - London, 1990.
Hopper, Paul J., Trauggott Elizabeth Class Grammaticalization. - Cambridge Univ.Press, 1994.
Jackendoff R. Semantics and Cognition - Cambridge, 1990.
Kempson Ruth M. Semantic Theory. Cambridge Univ. Press, 1995.
Nuyts J. Aspects of a cognitive–pragmatic theory of language. On cognition, functionalism and
grammar. - Amsterdam, 1992.
Verspoor, M. English Sentence analysis. - John Benjamins, 2000.
Література до окремих тем
Серія “Новое в зарубежной лингвистике”.
Серія “Логический анализ языка”.
Публікації в журналах “Мовознавство”, “Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка”, “Мовні та концептуальні картини світу”,
“Проблеми семантики слова, речення та тексту”, “Іноземна філологія”, “Вопросы
языкознания”, “Филологические науки”.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1. Слово. Вивчення слова. Слово в системі інших мовних одиниць. Знакова природа
слова. Типи лексичних знаків. Ономасіологія. Формальний аспект слова. Змістовий аспект
слова. Варіантність слова. Функціонально-стилістична характеристика слова.
2. Морфологічна структура слова. Типи морфем. Морфологічна класифікація слів
англійської мови.
3. Принципи словотворчого та морфемного аналізу слова. Співвідношення двох рівнів
аналізу та різниця між ними.
4. Поняття продуктивності словотворчих моделей. Продуктивні та непродуктивні, живі
та мертві афікси. Словотворча модель, її типи. Словотворча парадигматика.
5. Проблема значення слова. Основні концепції значення слова. Поняття та значення.
Когнітивна семантика.
6. Лексичне значення та семантична структура слова. Діахронний та синхронний
підходи до вивчення значення слова.
7. Шляхи та засоби виділення значення слова, різні класифікації значень.
8. Проблема полісемії та омонімії в теорії та практиці лексикографії.
9. Словник англійської мови як система. Критерії та шляхи лексико-семантичної
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систематизації словникового складу. Синонімія, антонімія, гіпонімія; семантичні поля,
ідеографічні групи. Проблеми англійської лексикографії. Типи англійських словників.
Найважливіші події в історії британської та американської лексикографії. Типи перекладних
словників.
10. Власні та запозичені слова в англійській мові. Проблема асиміляції. Типи
запозичених мовних одиниць.
11. Адаптивність системи словникового складу. Регіональна та соціальна варіативність
мови. Соціолінгвістичний аспект слова. Основні тенденції зміни значення слова.
12. Вільні словосполучення. Характеристика вільних словосполучень, проблема
визначення, критерії та засоби виділення їх у реченні.
13. Стійкі словосполучення. Порівняльна характеристика з вільними словосполученнями
англійської мови. Основні концепції фразеології та класифікації фразеологічних одиниць.
Література
Апресян Ю.Д. Избранные труды. – М., 1995.
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт - М., 1988.
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. - М., 1999.
Вежбицкая А. Язык и культура. Познание. – М. 1996.
Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. - М., 1985.
Гаспаров Б. Язык. Память. Образ. – М., 1996.
Гаспаров Б. Лингвистика национального самосознания. - М., 1999.
Єнікеєва С.М. Системність і розвиток
словотвору сучасної англійської мови.Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2006.
Карасик В. И. Язык социального статуса / Карасик В. И. – М.: Гнозис, 2002.
Кубрякова Е.С. Что такое словообразование? - М., 1965.
Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. - СПб., 1996.
Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. - М., 1988.
Полюжин М.М. Функциональний і когнітивний аспекти англійського словотворення. Ужгород, 1999.
Полюжин М.М., Омельченко Л.Ф. Функциональное словосложение и префиксальные
ономасиологические категории в английском языке. – М., 1997.
Слово в грамматике и словаре - М., 1984.
Слово и культура. - М., 1998.
Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики языковых единиц. - М., 1986.
Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. - М., 1981.
Уфимцева А.А. Лексическое значение. - М., 1986.
Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира. - М., 1988.
Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. - М., 1990.
Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. - М., 1991.
Этнокультурная специфика языкового сознания. – М., 1996.
Фразеология в контексте культуры. - М., 1999.
Язык и модель мира. - М., 1993.
Язык и интеллект. - М. 1993.
Язык и структура представления знаний. - М., 1992.
Языковая номинация. - М., 1977.
Языковое сознание: формирование и функционирование. – М., 1998.
Язык, сознание, коммуникация. – М., 1997.
Языковая категоризация. - М., 1997.
Lexical specification and Insertion. - John Benjamins, 2000.
Література до окремих тем
Серія “Новое в зарубежной лингвистике”.
Серія “Логический анализ языка”.
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Публікації в журналах “Мовознавство”, “Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевенка”, “Мовні та концептуальні картини світу”,
“Проблеми семантики слова, речення та тексту”, “Іноземна філологія”, “Вопросы
языкознания”, “Филологические науки”.
СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1. Предмет стилістики. Загальнонаукові засади стилістики: мета і функція, інформація
та її види. Загальна схема передачі інформації. Первинні та вторинні семіотичні системи.
Поняття сигналу, надмірності, каналу зв'язку, кодування і декодування, втрати та
накопичення інформації. Типи та види стилістик.
Вихідні поняття стилістики: мова - мовна діяльність - мовлення, інваріант -варіант, код і
текст, парадигматика і синтагматика, опозиція, контраст, селекція і комбінація.
Базові поняття стилістики: стиль, норма, контекст, та його види, образ та образність,
синоніми в мові та в мовленні, виразні ресурси мови та стилістичні засоби мовлення.
2. Стилістична фонетика, графо-фонеміка і графіка.
3. Стилістична морфологія. Поняття виразного ресурсу та стилістичного засобу на
морфологічному рівні. Стилістичні засоби використання іменників, прикметників,
займенників, прислівників, дієслів та їх граматичні категорії.
4. Стилістична лексикологія. Стилістична диференціація словникового складу сучасної
англійської мови. Стилістичні функції слів високого стилістичного тону (поетизми, архаїзми,
книжкові слова, іноземні слова та варваризми). Стилістичні функції слів зниженого
стилістичного тону (розмовні слова, сленг, або інтержаргон, спеціальний сленг, або жаргон,
вульгаризми та просторіччя). Стилістичні функції слів, які не мають лексико-стилістичної
парадигми. Стилістична класифікація та стилістичне використання фразеології.
5. Стилістичний синтаксис. Поняття виразного ресурсу та стилістичного засобу на
синтаксичному рівні. Виразні ресурси синтаксису, які засновані на редукції базової моделі
простого речення (еліпсис, умовчання, номінативні речення, асидентон), на експансії базової
моделі (повтор, перелічування, тавтологія, емфатичні конструкції, вставні речення,
полісиндетон), на частковій трансформації базової моделі (інверсія, дистантність,
обособлення). Стилістичні засоби синтаксису, які засновані на взаємодії синтаксичних
структур в контексті (паралелізм, хіазм, анафора, епіфора), на транспозиції значення
синтаксичних структур (риторичне запитання), на транспозиції значення засобів граматичного
зв‟язку між компонентами речення або реченнями (парцеляція, використання сурядності
замість підрядності та навпаки).
6. Стилістична семасіологія. Фігури заміщення: фігури кількості - гіпербола, мейозис,
літота та фігури якості - метонімія (синекдоха, перифраз, евфемізми), метафора, епітет,
антомазія, персоніфікація, алегорія, іронія. Фігури суміщення: фігури тотожності (порівняння,
синоніми-заступники, синоніми-уточнювачі) і фігури протилежності (антитеза, оксюморон),
фігури нерівності (наростання, розрядження, каламбур, зевгма).
7. Стилістика та лінгвістика тексту. Текст та деякі вихідні та базові поняття стилістики.
Проблема категорій тексту та їх стилістичного використання.
8. Стилістична диференціація сучасної англійської мови. Поняття функціонального
стиля та проблема класифікації функціональних стилів.
Стилістика мови: поняття функціонального типу мови - художній та нехудожній, усний
та писемний. Стилістика мовної діяльності: поняття функціонального стилю. Класифікація
стилів та їх характеристика.
Стилістика мовлення: типи та жанри текстів.
Література
Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. - СПб., 1999.
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. - М., 1986.
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Общая стилистика и филологическая герменевтика. - Тверь, 1991.
Рациональность и семиотика дискурса. – К., 1994.
Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика. - М., 1988.
Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. - М., 1986.
Теория метафоры. - М., 1990.
Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада. - К., 2000.
“Я”, субъект, индивид в парадигмах современного языкознания. – М., 1992.
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