
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО АСПІРАНТУРИ ПО КАФЕДРІ 

                                                АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ  

Претендент повинен виявити повноцінне володіння практичною англійською 

мовою,перспективу зростання потенціалу виражальних  умінь та виконавської 

майстерності.  Важливим компонентом очікуваної підготовки претендента є 

його початкова філологічна ерудиція, знання другої та інших іноземних мов, 

елементи аналітичного мислення, основи педагогічної комунікативності. 

Претендент складає іспит англійською мовою.  

1. Системно-структурний та прагматичний  погляди на мову як самоадаптивну функційно-

комунікативну систему. Англійська мова в імпліцитно-типологічному висвітленні  

внутрішніх  принципів та функційних виявлень.  

2. Англійська мова у світі. Варіантологія соціолінгвальних ситуацій та узусів. Лінгвогеографія 

та діалектографія. 

3. Початкові знання із  світової  історіографії  англістики. Праці, постаті, видання.  

4. Джерельні бази філологічного  дослідження в англістиці. Системно-мовні об’єкти. Текстові  

та позатекстові об’єкти. .    

5. Основи  верифікації знання в англістиці. Елементарні знання з  методів, підходів до аналізу  

та парадигм.  

6. Канонічні та перехідні рівні англійської мови. Взаємодія мовних рівнів. 

7. Класифікації фонемного складу, теорія розрізнювальних ознак. Акцентологія. Фонетичні 

процеси у слові та мовленні.  Просодика. Фоносемантика 

8. Лексикологія. Формальні та змістові класифікації лексичного складу англійської мови.  

9. Слово як об’єкт філологічного вивчення. Типи міжлексемних відношень. 

10. Фразеологічний фонд англійської мови та питання його дослідження. 

11. Типи словотворення.  Дериватологія.  

12. Лексикографія англійської мови.  

13. Основні питання значення. Вияви значеннєвості. Концептологія. Когнітивні та психологічні 

аспекти семантики. 

14. Спеціальні лексичні фонди. Термінологічні системи та термінознавство.  

15. Граматичний рівень англійської мови. Одиниці, понятійний апарат та базові дослідницькі 

питання. 

16. Морфологія англійської мови. 

17. Синтаксис англійської мови. 

18. Основна проблематика аналітичності граматичного ладу англійської мови.  

19. Одиниці, понятійний апарат та базові дослідницькі питання стилістики англійської мови. 

20. Поняття індивідуально-авторського стилю.  Стилістична діагностика.   

21. Типологія текстів та жанрологія.  

22. Основні поняття текстології та лінгвістики тексту  

23. Мовленнєві акти та мовленнєві жанри у комунікативно-функціональній парадигмі. 

24. Історія англійської мови. Основні тенденції еволюції. Базові дослідницькі питання. 

25. Іншомовні впливи в історії англійської мови 

26. Дослідження генезового аспекту одиниць та явищ в англістиці. Питання етимології. 

27. Текст та дискурс. Гіпертекстуальність. Особливості дискурсного погляду у дослідженнях 

мовних одиниць та  тексту.   

28. Основні питання англо-українських студій. Міжмовні відповідності та дивергенція. 

29. Основні питання педагогічної англістики. Англістика та прикладна лінгвістика. 

30. Початкові знання з історії української англістики. Основні напрями та постаті. 


