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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
035 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська) при вступі на навчання для
здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі здобутого ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / Уклад.
К.О. Філатова, К.В. Кечеджі. – Маріуполь: ПДТУ, 2021. – 25 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035 «Філологія»,
зміст їх модулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні та спеціальні
(фахові) компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої
освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за
спеціальністю 035 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та
літератури (переклад включно), перша – англійська), створену наказом
ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 09 березня 2021 року № 58-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Філатова Катерина
Олександрівна

– старший викладач кафедри перекладу,
канд. філол. наук

Кечеджі Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри перекладу

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік
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2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань
03 «Гуманітарні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня
2019 року № 869.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавр, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього
освітнього ступеня. Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні
та професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Практична фонетика англійської мови

1.1. Фонетичний склад англійської мови
Фонема, алофон. Транскрипція. Органи мовлення. Артикуляційний

базис. Класифікація фонем Фонетика, як складова лінгвістики. Фонема.
Кількісний склад фонем.

Голосні та приголосні фонеми. Поняття про фонему, як найменшу
одиницю мови, яка впливає на семантику та граматичну диференціацію.
Поняття про алофони. Утворення алофонів у сполученні з різними звуками
та як наслідку індивідуальних особливостей вимови.

Органи мовлення. Поняття про структуру та роботу органів мови.
Активні та пасивні органи мови. Транскрипція та види транскрипції.
Доцільність вживання транскрипції, яка є своєрідним алфавітом звуків.
Види транскрипції.

1.2. Класифікація приголосних звуків та їх артикуляція
Англійські приголосні.
Класифікація англійських приголосних за місцем артикуляції, за

засобом шуму, за роботою головного артикуляції органу, за роботою
голосових зв'язок, за манерою утворення перешкоди. Фонеми [t], [d], [k],
[g], [n], [s], [z], [ı], [i:], [p], [b], [m], [e], [l], [f], [v], [j], [θ], [ð], [h], [w], [ŋ], [r],
та інші.

Основні поняття теми: приголосні, класифікація, мускульна напруга,
тип перешкоди, спосіб продукування шуму, місце утворення перешкод.

1.3. Класифікація англійських голосних та їх артикуляція
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Англійські голосні.
Кількісний складів англійських голосних.
Принципи класифікації англійських голосних за стабільністю

артикуляції, за положенням та висотою язика у ротовій порожнині, за
подовженістю, за ступенем мускульної напруги, за положенням губ
(огубленістю).

Артикуляційні особливості англійських голосних. Фонеми [u:], [з:],
[:], [o], [æ], [eı], [aı], [a], [ı], [ə], [ıə], [ə], [ə] та інші.

Основні поняття теми: голосні, класифікація, положення губ, губні,
стабільність артикуляції.

1.4. Основи ритмічної організації фрази.
Поняття про тон. Членування фрази на акцентні групи. Акцентна

група як одиниця ритмічної організації фрази.
Склад ритмічної групи. Елементи інтонаційної групи.
Типи безударних складів: енклітики та проклітики.
Основні поняття теми: ритм, наголос, ритмічна група, інтонаційна

група, статичний тон, кінетичний тон.

1.5. Термінальний висхідний (високий, низький) тон
Поняття про висхідний (високий, низький) тон. Значення високого

(низького) висхідного тону.
Різні моделі речень з висхідним тоном: неповні загальні питання,

перепитання.
Графічне зображення інтонаційної структури речення з високим

висхідним тоном.
Основні поняття теми: передшкала, шкала, ядро, заядерні склади.

1.6. Фонетичний аналіз слова Спелінг слова.
Аналіз фонем у слові.
Випадки асиміляції.
Кількість складів у слові.
Основні поняття теми: фонема, складоутворення, наголос.

1.7. Фонеми. Асиміляція. Типи вибухів. Зв’язуючий «r». Елізія
Ознайомлення з фонетичними явищами зв’язуючого «r» (Linking

«r»). Практичне використання цих явищ у мовленні.
Поняття про елізію.
Основні поняття теми: міжзубні приголосні, африкати, довгі голосні,

зв’язуючи приголосний, випадіння.

1.8. Складоутворення.
Складоутворююча функція сонантів
Поняття про наголос у слові, склад.
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Типи складів. Залежність наголосу від кількості складів у слові.
Наголос у двоскладових, трьоскладових та чотирьоскладових словах.

Наголос у двокорінних словах.
Наголос у числівниках 13-19.

1.9. Інтонація питань (загальні, спеціальні, розділові, альтернативні)
Типи загальних питань. Нейтральні загальні питання. Дружні

загальні питання. Складні загальні питання. Термінальні тони в загальних
питаннях: форма та значення.

Інтонаційні моделі спеціальних питань. Нейтральні спеціальні
питання з нисхідним тоном. Уточнюючі спеціальні питання. Комбіновані
термінальні тони: нисхідний (високий, низький) та висхідний (високий,
низький); нисхідний (високий, низький) та нисхідний (високий, низький).

Форма та значення. Графічне зображення термінальних тонів.
Інтонаційні моделі альтернативних питань.

Рекомендована література
1. Антипова А.М. Ритмическая система английской речи /

А.М. Антипова. – М. : Высшая школа, 1984. – 119 с.
2. Антипова A.M. Система английской речевой интонации : учеб.

пособие для пед. ин-тов / A. M. Антипова. – М. : Высшая школа,1979. –
131 с.

3. Дворжецкая М.П. Обучение выразительному чтению на
английском языке / М.П. Дворжецкая. – Киев : Рад. шк., 1986. – 101 с.

4. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української
мов : навчальний посібник для вузів / І.В. Корунець. – Київ : Либідь, 1995.
– 238 с.

5. Карневская Е.Б. Практическая фонетика английского языка /
Е.Б. Карневская, Л.Д. Раковская, Е.А. Мисуно, Н.П. Франковская,
З.В. Кузьмицкая, Р.С.Трохина. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 279 с.

6. Лукина Н.Д. Фонетический вводно-коррективный курс
английского языка / Н.Д. Лукина. – М. : Высшая школа, 1985 – 204 с.

7. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка: Учеб.
для фак. яз. пед. ин-тов. / М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, Л.А. Кантер и др. –
М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 – 384 с.

8. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл.
ред. В.Н. Ярцева, – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.

9. Longman Pronunciation Dictionary Longman / Ed. by J.C. Wells –
England : Longman Group UK Limited, 1997. – 802 p.

2 Практична граматика англійської мови

2.1. Самостійні та службові частини мови

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/13707/source:default
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Граматична структура сучасної англійської мови
Загальна класифікація частин мови. Визначення основних понять, що

використовуються у даній галузі. Особливі випадки структурування частин
мови. Аналіз граматичної структури сучасної англійської та української
мови.

2.2 Іменник
Визначення поняття про іменник. Морфологічна структура

іменників. Граматичні категорії іменника: число, відмінок, рід. Основні
синтаксичні функції: підмет, предикатив, додаток. Класифікація іменників:
загальні та власні; злічувальні та незлічувальні; абстрактні та конкретні;
такі, що означають живу істоту та неживий предмет; предметні та збірні.
Утворення множини іменників. Іменники, які вживаються тільки в однині
або тільки в множині. Правила правопису множини іменників.
Нестандартні випадки утворення множини іменників. Загальний відмінок,
присвійний (родовий) відмінок. Багатофункціональність родового
відмінку. Іменники в функції означення. Відсутність формального роду в
англійській мові. Вираження роду іменників за допомогою словотворчих
афіксів та складних слів.

2.3. Артикль
Поняття про артикль. Означений та неозначений артиклі. Артиклі з

власними назвами. Особливі випадки вживання артиклів.

2.4. Прикметник та прислівник
Визначення поняття про прикметник. Прості та складні

прикметники. Прислівник. Дві групи прикметників за значенням: відносні
та якісні. Ступені порівняння прикметників: звичайний, вищий та
найвищий. Вживання прикметників у визначенні іменників. Основні
синтаксичні функції прикметника: предикатив та означення. Поняття про
прислівник. Класифікація прислівників. Порівняння прислівників. Порядок
прислівників у реченні.

2.5. Займенник
Поняття про займенник. Класифікація займенників в англійській

мові: особові, присвійні, зворотні, взаємні, вказівні, питальні, відносні,
неозначені. Вживання займенника «it». Зв'язок займенників з
повнозначними частинами мови залежно від функцій.

2.6. Числівник
Визначення поняття про числівник. Кількісні і порядкові числівники.

Складені числівники. Дробові числівники. Дати. Особливості перекладу і
вживання означених реалій.
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2.7. Службові частини мови
Прийменник. Прийменникові звороти. Поняття про сполучник.

Класифікація сполучників. Поняття про частку.

2.8. Дієслово: загальна характеристика
Поняття про дієслово. Морфологічні та синтаксичні функції у

реченні. Особова та неособова форма дієслова. Основні форми дієслова.
Правильні та на неправильні дієслова. Смислові, допоміжні,
напівдопоміжні та модальні дієслова. Поняття способу та стану дієслова.

2.9. Особливості вираження теперішнього часу в англійській мові
Теперішній неозначений час (Present Indefinite). Утворення Present

Indefinite. Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Дієслова «to be»
і «to have» в Present Indefinite. Вживання Present Indefinite. Теперішній
тривалий час (Present Continuous). Утворення Present Continuous.
Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Present
Continuous. Дієслова, які не вживаються у тривалій формі.

2.10. Особливості вживання групи Perfect і Perfect Continuous в
англійській мові

Теперішній перфектно-тривалий час (Present Perfect Continuous).
Утворення та вживання Present Perfect. Утворення та вживання Present
Perfect Continuous. Різниця у перекладі часових форм.

2.11. Особливості вираження минулого часу в англійській мові
Утворення та вживання Past Simple. Утворення та вживання Past

Continuous. Утворення та вживання Past Perfect. Утворення та вживання
Past Perfect Continuous. Різниця у вживанні Past Simple та Present Perfect.

2.12. Особливості вираження майбутнього часу в англійській мові
Стверджувальна, питальна та заперечна форми Future Simple, його

вживання. Майбутній тривалий час Future Continuous: утворення і
вживання. Утворення та вживання Future Perfect. Утворення та вживання
Future Perfect Continuous. Інші способи вираження майбутнього часу

2.13. Часи англійського дієслова в пасивному стані
Утворення часів англійського дієслова у пасивного стані. Вживання

часів англійського дієслова у пасивному стані. Пряма та непряма мова у
пасивному стані. Шляхи перекладу пасивного стану на українську мову.

2.14. Непряма мова
Особливості утворення непрямої мови в різних типах запитань.

Непряма мова у ствердженнях. Наказові та окличні речення: особливості
трансформування у непряму мову.
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Рекомендована література
1. Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. – К.: «Логос»,

1997.
2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К. :

Вища школа, 1985.
3. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного

английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. - 2-е изд., исп. и
доп.-М.: Высш. школа, 1980.

4. Губарева Т.Ю. Грамматика английского языка в таблицах и
схемах. – М. : Лист, 1996.

5. Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи: Учеб.
пособие. – М. : Высш. школа, 1980.

6. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: Пособие для
студентов педагогических институтов и университетов. – 7-е изд. – М. :
Страт, 2000. – 320 с.

7. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике
английского языка: Пособие для студентов пед. институтов и универ-тов /
В.Л.Каушанская, Р.Л.Ковнер, О.Н.Кожевникова. – М. : Страт, 2000.

8. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика
английского языка.: В 2-х т. Т 1, К. : Методика, 1995.

9. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge University
Press, 2004.

10. Практикум з граматики англійської мови: Навчальний посібник
для студентів I, курсу факультетів іноземних мов, спеціальність
“Англійська мова”/ В.Ю. Паращук, Т.В. Савченко, Л.Ф. Грицюк. –
Вінниця : Нова книга, 2003.

11. Практическая грамматика английского языка
(Е.К.Старшинова, М.А.Васильева и др.); под ред. проф. Т.П.Розендорн. –
К.: Пресса Украины, 1994.

3. Практика усного та письмового мовлення

3.1. Сім’я
Сім’я: родинні зв’язки, відносини та ролі у сучасній сім’ї, виховання

дітей, проблеми сучасної сім’ї, весілля, шлюб, розлучення.

3.2. Зовнішність людини та риси характеру
Розповідь про людину: частини тіла, зовнішність, риси характеру,

емоційний стан, звички та спосіб життя. Розповідь про себе, друга, відому
людину, опис картинок.

3.3. Пори року, природні умови
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Погода: прогноз погоди, клімат Британії, США та України, природні
явища, стихійні лиха.

3.4. Освіта
Навчання в університеті: навчання та предмети, вчені ступені та

стадії вищої освіти, студентське життя.

3.5. Житло. Умови життя
Сучасний будинок, квартира: англійський будинок, мій дім, меблі,

аксесуари, електричні та побутові прилади в моїй квартирі, інтер’єр
квартири, будинок моєї мрії, хатня робота та благоустрій.

3.6. Послуги
Роль та види послуг, обслуговування в перукарні, фотостудії, у

пошивочному ательє, пральні, на пошті. Нові сучасні послуги, проблеми
сфери послуг на Україні.

3.7.Їжа та способи їх приготування
Продукти, улюблені та популярні страви, рецепти приготування,

способи замовлення їжі, харчування вдома, правила поведінки за столом,
прийом гостей, сервірування столу, види ресторанів, похід до ресторану.

3.8.Покупки
Види магазинів та відділи, асортимент одягу, взуття, текстилю,

електронної техніки, процедура купівлі та види розрахунків, Інтернет
торгівля, вибір подарунків, улюблений магазин, відношення до покупок.

Рекомендована література
1. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ.

высш. учеб. заведений/ Под ред. В.Д.Аракина. – 5-е изд., испр. – М.:
гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 544с.

2. Практичний курс англійської мови : Підручник в 2кн./ В.Янсон,
Л.Свистун, С.Богатирьова, С.Лежньов – К.: “Логос”, 2004. - 368с.

3. Coe N., Harrison M., Paterson K. Oxford Practice Grammar.
Intermediate. – Oxford University Press, 2009.

4. Dooley J., Evans V. Enterprise 4. Coursebook Intermediate. – Express
Publishing, 2008. 5. Dooley J., Evans V. Upstream. Intermediate B2. – Express
Publishing, 2016. – 223 p.

5. Богдан В.В., О.О. Галух, А.Б. Пожар, В.Б. Скрябіна. Посібник з
практики усного та писемного мовлення. Частина I, Київ, 2004. – 227с.

6. Богдан В.В., О.О. Гaлух, О.С. Мартинюк, А.Б. Пожар,
Н.О. Сушкова. Посібник з практики усного та писемного мовлення.
Частина II, Київ, 2005. – 401 с.
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7. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В.
Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для молодших
курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність
«Переклад»). – Вінниця, Нова Книга, 2005. – 432 с.

8. English-Ukrainian Basic Thematic Word List for Students of English as
a Foreign Language.

4. Вступ до мовознавства

4.1. Мовознавство як наука. “Вступ до мовознавства” як навчальна
дисципліна

Предмет та об’єкт мовознавства. Зміст та основні завдання курсу.
Місце мовознавства і системі наук. Конкретне мовознавство, його предмет
та завдання. Прикладне мовознавство, його предмет та завдання. Методи
дослідження мови. Загальнонаукові методи дослідження: індукція,
дедукція, аналіз, синтез. Комплексна методика дослідження мов, її
специфіка.

4.2. Походження і розвиток мови
Проблема походження мови. Закономірності розвитку мов.

Специфіка розвитку різних рівнів мовної структури (теорія М.Сводеша).
Фонетичний та граматичний рівні – найстійкіші  до змін. Лексико-
семантичний рівень мови – найрухливіший та найактивніший до змін.
Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи. Внутрішньомовні
закони розвитку мов. Екстрамовні закони розвитку мов. Утворення
креольських мов, особливості розвитку та функціонування. Статус
міжнародної мови (концепції Р.Декарта, Г.-В.Лейбніца, А Шлейхера, Л.-
Л. Земенгофа).

4.3. Мова як знакова система
Природа, сутність і будова мови. Основні та другорядні функції

мови. Мова як знакова система. Універсальність та довільність мовної
знакової системи. Специфічні ознаки мовного знака (за Ф.де Соссюром).
Двопланова структура мовного знака: план вираження і план змісту. Теорія
асиметричного дуалізму мовного знака С.Карцевського (Празький
лінгвістичний гурток). Ієрархічна будова мови як знакової системи. Мова і
мовлення. Специфічні ознаки мовлення: матеріальність, конкретність,
реальність, динамічність, індивідуальний характер.. Синхронія та діахронія
(Ф. де Соссюр).

4.4. Мови світу, їх вивчення та генеалогічна класифікація
Загальна характеристика мов світу. Зіставне вивчення мов світу.

Генетична класифікація мов світу. Індоєвропейська мовна сім’я, її групи та
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підгрупи. Семіто-хамітська мовна сім’я, її групи та підгрупи. Фінно-
угорська мовна сім’я, її групи та підгрупи. Тюркська мовна сім’я, її групи
та підгрупи.

4.5. Загальна фонетика
Фонетика як лінгвістична дисципліна. Предмет вивчення фонетики,

завдання. Звуки мови, їх вивчення та класифікація. Класифікація голосних
за рядом та підняттям. Класифікація приголосних за місцем та способом
творення. Фізичний аспект характеристики звуків. Фізіологічний аспект
вивчення звуків. Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Склад,
закритий та відкритий склад, прикритий та неприкритий Закони
складоподілу в східнослов’янських мовах: закон відкритого складу, закон
зростаючої звучності, тенденція до сингармонізму.  Наголос, його типи.
Характеристика наголосу індо-європейських мов: силовий, рухливий /
фіксований. Інтонація, види інтонаційних конструкцій. Фонетичне
членування мовленнєвого потоку..

4.6. Фонетичні процеси
Позиційні зміни звуків (редукція голосних, оглушення кінцевих

дзвінких, протеза). Комбінаторні зміни звуків (акомодація, асиміляція,
дисиміляція, діереза, епентеза, метатеза). Живі та історичні фонетичні
процеси: різні види чергувань Спонтанні зміни звуків (конвергенція та
дивергенція): психологічні причини виникнення, фізичні вади.

4.7. Фонологія
Фонологія, її основні поняття. Поняття фонеми і просодеми,

відмінність фонеми від звука. Диференційні та інтегральні ознаки фонем.
Позиції фонем, варіанти (алофони). Нейтралізація фонем. Поняття
«архіфонема». Критерії фонематичності. Московська та Санкт-
Петербурзька фонологічні школи.

4.8. Загальна лексикологія
Лексикологія як розділ мовознавства: предмет вивчення, завдання.

Розділи лексикології: конкретна лексикологія, історична лексикологія,
зіставна лексикологія, прикладна лексикологія. Семасіологія. Слово як
одиниця мови: його диференційні ознаки, знаковий характер. Поняття
«слово» та «лексема». Дефінітивність понять «слово» та «лексема».
Значення слова: лексичне значення (пряме й переносне), конотативне
значення, контекстуальне значення. Основні лексико-семантичні категорії.
Багатозначність слова, критерії виділення. Синонімія та антонімія.
Омонімія та Паронімія. Гіперо-гіпонімія та лексична конверсія.

4.9. Фразеологія і лексикографія
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Поняття фразеології, відмінність фразеологізму як мовної одиниці
від слова та словосполучення. Класифікація фразеологізмів за злитістю
компонентів (за В.В. Виноградовим та М.М. Шанським). Поняття
лексикографії., предмет її вивчення та завдання. Типи словників:
енциклопедичні словники та лінгвістичні словники. Одномовні словники:
словники неологізмів, словники іншомовних слів, діалектні словники,
словники мов письменників, історичні словники, етимологічні словники,
синонімічні словники, словники антонімів, орфоепічні словники, словники
правильності мов. Багатомовні словники

4.10. Граматика
Основні поняття граматики. Предмет граматики, її розділи.

Граматичне значення слова, його типи. Відмінність граматичного значення
від лексичного: критерії зіставлення.  Граматичні категорії: категорії роду,
числа, відмінка у іменних частин мови; категорії виду, перехідності,
залогу, часу, стану у дієслів.

4.11. Морфеміка
Морфема та словоформа. Поняття морфеми, її диференційні риси.

Конститутивні види морфем. Словотвірні та формотвірні морфеми. Корінь
та афікс. Види афіксальних морфем: суфікс, префікс, постфікс, інтерфікс,
конфікс тощо. Позиційні типи морфем. Історичні зміни морфемного
складу слова.

4.12. Синтаксис
Словосполучення та речення. Типи словосполучень. Речення як

основна синтаксична одиниця, його ознаки. Членування речення. Засоби та
способи синтаксичного зв’язку. Структурні типи речень.

4.13. Типологічна класифікація мов
Поняття типологічної класифікації мов. Історичне становлення

типологічної класифікації мов: типології В. фон Гумбольдта, А. Шлейхера.
Ізолюючі (кореневі) мови. Аглютинативні мови. Інкорпоруючі
(полісинтетичні) мови. Флективні мови. Інші способи типологічної
класифікації мов (типології Дж. Грінберга, І.І. Мєщанінова, Ф. Містеллі,
Е. Сепіра).

Рекомендована література
1. Баранникова Л.И. Введение в языкознание. – М. : ВШ, 1973. –

346 с.
2. Білецький А.О. Про мову й мовознавство. – К.: Наукова думка,

1996.- 230 с.
3. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей

фонетики. – СПб: Издательство С-Петербургского ун-та, 1991. – 378 с.
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4. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М.: Наука, 1965. – 237 с.
5. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. – М.: Наука, 1954. –

458 с.
6. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. – К.:

Наукова думка, 1959ю – 247 с.
7. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М.: ВШ, 1983. – 468 с.
8. Зиндер Л.Р. Введение в языкознание: Сборник задач. – М.: ВШ,

1998. – 176 с.
9. Камчатнов А.М., Николина М.А. Введение в языкознание. – М.:

АРС, 1999. – 230 с.
10. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – Одеса: Вид-во

Одеського держ. ун-ту, 1991. – 459 с.
11. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: Изд-во МГУ, 1997. –

568 с.
12. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К. : Видавничий центр

«Академія», 2006. – 368 с.
13. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М. : ВШ, 1998. – 272 с.
14. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М. : Аспект-

Пресс, 2000. – 536 с.
15. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. Л. : Наука, 1979. – 312 с.
16. Голі-Оглу Т.В. Методичні рекомендації до семінарських занять з

дисципліни «Вступ до мовознавства» для спеціальності 7.02030304 –
«Переклад». – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – 22 с.

5. Вступ до перекладознавства

5.1. Загальна характеристика сучасного перекладознавства
Предмет вивчення перекладознавства. Галузі перекладознавства.

Визначення поняття «переклад». Основні види перекладу.

5.2. Передумови появи перекладу
Переклад як засіб збагачення національних культур. Роль перекладу

в поширенні філософських учень. Переклад як засіб збагачення
словникового складу національної мови.

5.3. Місце теорії перекладу серед інших лінгвістичних дисциплін
Виникнення теорії перекладу. Зв’язок теорії перекладу з

лінгвістичними дисциплінами. Зв’язок теорії перекладу з іншими
суспільними дисциплінами. Зв’язок теорії перекладу з природничими
науками.

5. 4. Мовне значення і переклад
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Значення слова. Основні типи мовних значень у теорії перекладу.
Способи передачі мовних значень у перекладі. Способи передачі
безеквівалентної лексики.

5. 5. Еквівалентність перекладу
Основні концепції перекладацької еквівалентності. Концепція

формальної відповідності. Концепція нормативно-змістової відповідності.
Концепція повноцінного (адекватного) перекладу. Концепція динамічної
(функціональної) еквівалентності. Проблема еквівалентності у світі
сучасної теорії перекладу.

5.6. Комунікативні рівні еквівалентності
Особливості першого рівня еквівалентності. Досягнення мети

комунікації. Характерні риси другого рівня еквівалентності. Ідентифікація
ситуації. Третій рівень еквівалентності. Збереження загальних понять у
перекладі. Четвертий рівень еквівалентності. Максимальний ступінь
близькості змісту оригіналу й перекладу.

5.7. Питання щодо основної одиниці перекладу в сучасному
теоретичному перекладознавстві

Активний і пасивний словник перекладача. Комунікативні моделі
перекладу. Вільний переклад, його підтипи та сфери використання.

5.8. Синхронний переклад
Синхронний переклад: використання, особливості фахової

підготовки Слово як об’єкт перекладацького аналізу й перекладу.
Різновиди усного перекладу. Техніка здійснення синхронного перекладу.

5.9. Способи перекладу
Скорочений переклад та його способи (вибірковий і

функціональний). Повний переклад та його способи (буквальний,
семантичний, комунікативний). Рекомендовані правила вибору способу
перекладу.

5.10. Лексикографічні проблеми перекладу
Лексикографія і перекладацька діяльність. Класифікація словників.

Додаткові посібники й видання, що використовуються перекладачем у
процесі перекладу.

5.11. Переклад ідіоматичних виразів
Основні риси фразеологізмів як мовних одиниць. Класифікація

фразеологічних відповідностей.

5.12. Перекладність і неперекладність мовних одиниць
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«Теорія неперекладуваності»: «за» і «проти». О. Потебня про
неможливість перекладу з позицій психолінгвістики (стаття О. Потебні
«Язык и народность»). Розвиток думки про неможливість повноцінного
перекладу у символістів. Стаття В. Брюсова «Фиалки в тигель».

Рекомендована література
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М., 1975.
2. Білецький А.О. Переклад – високе мистецтво. – К., 1997.
3. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. ст.

(Р.Якобсон, Дж.Г.Ферс, Ж.Мунен и др.) – М., 1978.
4. Гайнічеру О. Поезія і мистецтво перекладу. – Київ.: Дніпро, 1990.

– 212 с.
5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.

– М., 1975.
6. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних

перекладів української прози). – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216
с.

7. Могілей І.І Теорія перекладу. Опорний конспект лекцій. –
Черкаси, 2000. – 47 с.

8. Казакова Т.А. Практические основы перевода: Учебное пособие. –
СПб.: Союз, 2003. – 320 с.

9. Ковганюк С. Практика перекладу. – К.: Дніпро, 1968. – 276 с.
10. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М., 1980.
11. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Курс лекций.

– М., 1999.
12. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього

перекладу. – К.: КДУ, 1971. – 132 с.
13. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. –

К.: Вища школа, 1982. – 165 с.

6. Історія англійської мови

6.1. Germanic Languages
Generalities about Germanic languages. The Problem of language change.

Periods in the history of English: their characteristic features. Ancient Germanic
tribes and their classification. Ancient Germanic languages. Phonetic
peculiarities of Germanic languages. The first consonant shift, or Grimm’s law.
Verner’s law. West-Germanic lengthening of consonants. The second consonant
shift. Vowels. Germanic fracture. Grammatical Features. The Substantive. The
Adjective. The Verb: strong verbs, weak verbs, preterit-present verbs,
anomalous verbs.
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6.2. The Sound System of Old English. Grammatical Structure of Old
English

The Sound System of Old English. Phonetic structure: vowels,
consonants. Phonetic changes. Vowels: OE fracture (breaking), palatalization,
mutation, or Umlaut, lengthening of vowels in certain conditions. Consonants:
palatalization, other changes and loss of consonants. The Substantive. The
strong declension: a-stems, ō-stems, i-stems, u-stems. The weak declension.
Root-stems. R-stems. The Pronoun and the Adjective. The pronoun: personal,
possessive, demonstrative, other types of pronouns. The  adjective: strong
declension, weak declension, degrees of comparison. The Verb. General
information on the OE verb. Strong verbs. Weak verbs. Class I,  Class II, Class
III. Minor groups of verbs.

6.3. The Sound System of Middle English. Grammatical changes in
Middle English

The Sound System of Middle English. Phonetic changes of ME vowels.
Shortening and lengthening of vowels. Changes of individual vowels.
Monophthongization of OE diphthongs. Leveling of unstressed vowels. Rise of
new diphthongs. Phonetic changes of ME consonants. French sounds. The
nominal system. The substantive. The pronoun: personal and possessive,
demonstrative, other pronouns. The adjective. The Numeral. Rise of the article
system. Rise of the stative. The Verbal System. Strong verbs. Weak verbs.
Minor types of verbs.

6.4. The Sound System of Modern English. Grammatical Changes in
Modern English

The Sound System of Modern English. Vowels. The Vowel Shift. The
Essence of the Shift. Influence of –r. Special Cases. Loss of Vowels: loss of
unstressed [ə]; loss of vowels in intermediate syllables. Development of
individual stressed vowels: the change [er]>[ar]; rise of long [a:] and long [ɔ:];

special cases; rise of long [ə:]; change of [ɑ] into [ɔ] after [w]; change of [u]

into [ʌ]. Development of unstressed vowels. Consonants. Development of
individual consonants. [j] merged with preceding consonant. Loss of consonants
Voiced and voiceless fricatives. Grammatical Changes in Modern English. The
Nominal System. The Substantive: development of plural forms; the case
system. The pronoun.   The adjective. The numeral. The Verbal System.
Personal endings in verbs. Strong verbs. The second participle. Weak verbs.
Rise of invariable verbs. Preterite-present verbs. Development of English
Vocabulary and Style. Changes in the spelling system and style. The
development of vocabulary: OE vocabulary, ME vocabulary. Scandinavian
influence. French influence. Latin influence. Other languages. Sources of new
words in Present-Day English. Borrowings. Self-explaining compounds.
Compounds formed from Greek and Latin elements. Prefixes and suffixes.
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Coinages. Common words from proper names. Slang. American words in
General English.

6.5. 20th-Century English
Received Standard English. Widely differing regional and local dialects.

American English as variety of the English language spoken in the United
States. Characteristics of American English, pronunciation, words, spelling,
grammar. American lexicographer Noah Webster. History of American English.
Modern variation and influence of American English. Canadian English.
Varieties of English. Australian and New Zealand English. The English of
India–Pakistan. African English. Creoles and pidgins.

Рекомендована література
1. Верба Л.Г. Історія англійської мови. Посібник для студентів та

викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. –
296 с.

2. Ильиш Б.А. История английского языка. М., 1968. – 321 с.
3. Аракин В.Д. История английского языка. М., 1985. – 294 с.
4. Межуєва І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Історія основної

іноземної мови» для студентів спеціальності 6.02030304 «Переклад» /
И.Ю.Межуєва. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – 99 с.

5. Иванова И.П. История английского языка. СПб.: Лань, 1999. –
198 с.

6. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. М., 2003. –
284 с.

7. Цвет Л.Я. Основы истории германских языков. Тюмень:
Скорпион, 1998. – 171 с.

8. Rastorguyeva T.A. A History of English. M., 1983. – 134 с.
9. Секирин В.П. Заимствования в английском языке / В.П. Cекирин. –

Киев : Изд-во Киевского университета, 1964. – 152 с.
10. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. / А.И. Смирницкий.

– М. : Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. – 318
с.

11. Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка /
А. И. Смирницкий. – М. : Добросвет, КДУ, 2011. – 236 с.

12. Ilyish B. The Structure of Modern English. M.;L., 1971. – 141 с.
13. Ilysh B. History of the English Language. L., 1973. – 237 с.

7. Історія західноєвропейської літератури

7.1. Архаїчний період грецької літератури
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Характеристика міфів Давньої Греції. Гомерівський епос. «Іліада» та
«Одісея» Гомера зразки класичної давньогрецької літератури. Зміст
«Еліади» та «Одісеї». Час і місце створення Гомерівських поем.
Зображення Олімпа і роль богів. Характеристика образів Мова і стиль
Гомерівських поем. Боги і герої поем. Гомерівське питання.

7.2.Післягомерівський епос
Гесіод. Життєвий і творчий шлях Гесіода. Характеристика основних

праць. Лірична поезія.  Загальна характеристика. Архілох і ямбічна поезія.
Елегічна поезія. Епіграма. Мелічна поезія. Хорова поезія.

7.3. Особливості давньогрецької поезіїї
Давньогрецька елегія. Хорова лірика Піндара. Ямби Архілоха.

Мелічна поезія (Сафо, Алкей, Анакреонт)

7.4. Аттичний період грецької літератури
Загальна характеристика розвитку грецького античного театру.

Драма та її витоки. Античний театр. Творчість Есхіла – «батька
трагедії».Софокл. Розквіт грецької трагедії. Творчість Еврипіда. Давня
аттична комедія. Творчість Аристофана. Трагедія «Прикутий Прометей»
Есхіла. Проблема відповідальності людини і правителя в трагедії  Софокла
«Едип-цар». Аристотель про трагедію «Едип-цар». Співвідношення
державної влади і морального закону в трагедії «Антигона» Софокла.
Грецька класична проза V-IV ст. до н.е.. Загальна характеристика розвитку
грецького античного театру. Історіографія, філософія, красномовство.

7.5. Елліністична література
Загальна характеристика. Новоаттична комедія і Мінандр.

Елліністична поезія. Елліністична проза. Відображення кризи полісної
моралі у трагедії Еврипіда «Іпполіт». Антивоєнна комедія Аристофана
«Лісістрата», «Мир». Порівняльна характеристика творчості Еврипіда і
Есхіла.

7.6. Грецька література періоду Римського владарювання
Загальна характеристика. Плутарх. Друга софістика. Лукіан. Жанр

роману. Побутова драма Менандра «Третейський суд» і її використання у
римській літературі.

7.7. Римська література епохи Республіки
Долітературний період. Римський фольклор. Рання римська

література. Римський театр. Творчість Тіта Макція Плавта. Життєвий і
творчий шлях Квінта Еннія.  Комедії Теренція. Тогата і ателлана.Творча
спадщина Марка Поркія. Сатира Лукілія. Драматургія і театр у Римі:
Теренцій «Свекруха», Плавт  «Два Менехми», «Скарб».
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7.8. Література періоду розпаду полісу
Поезія Катулла. Лукрецій. Цицерон і римська проза

республіканського періоду. Промови Цицерона, Традиції сафо у любовній
ліриці Катулла. Лукрецій «Про природу речей.

7.9. Римська література епохи Імперії
Загальна характеристика римської літератури епохи Імперії.

Література періоду принципату. Вергілій, Горацій. Римська елегія: Тибулл,
Проперцій, Овідій, Тит Лівій. Римський класицизм у у творчості Горація.
Життєвий і творчий шлях Вергілія. Особливості елліністичного епосу
Овідія Значення «Енеїди» Вергілія для подальших століть. Особливості
елліністичного епосу у «Метаморфозах» Овідія.

7.10. Історичні процес періоду Середньовіччя
Загальна характеристика доби Середньовіччя. Клерикальна

література та її загальна характеристика. Англо-саксонська «Поема про
Нібелунгів». Архаїчний епос. Західноєвропейський героїчний епос.
Лицарська література. Лицарський роман. Роман «Тристан і Ізольда».
Проблема любові Міська література.

7.11. Перехід до доби Відродження. Данте. Доба Відродження
Література доби Відродження. Історичні передумови виникнення

доби Відродження. Основні етапи та жанри доби Відродження.
Характеристика доби Доба Відродження в Італії. Данте – останній поет
доби середніх віків і перший поет Нового часу. Данте «Божественна
комедія» – філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог
до літератури Нового часу. Історія створення роману. Алегоричний зміст.
Життєвий і творчий шлях Петрарки.  «Книга пісень» – лірична сповідь
Петрарки. Італійська новела доби Відродження. Дж. Бокаччо. Доба
Відродження в Нідерландах і Німеччині.

7.12. Відродження в Англії та Іспанії. У.Шекспір
Загальна характеристика англійського Відродження. Життєвий і

творчій шлях У.Шекспіра. Сонети та їх філософсько-художня своєрідність.
Трагедія «Гамлет», «Ромео і Джульєтта». Характеристика основних
персонажів. Моральні уроки життєвої долі. «Шекспірівське питання».
Таємниці сонетів Шекспіра Характеристика основних персонажів.
М.Сервантес «Дон Кіхот» – пародія на середньовічний лицарський роман.
Історія написання роману. Головні герої.

Рекомендована література
1. Анпекова-Шарова Г.Г., Чекалова Е.И. Античная література. – М.,

2000.
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2. Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія / Упорядники:
Михед Т.В., Якубіна Ю.В. – К.:  Центр навчальної літератури, 2006. –
952 с.

3. Антична література. Хрестоматія /Упор. О.І.Блецький. – К., 1985.
4. История всемирной литературы: В 9-ти томах, Т.1.- М., 1983.
5. История греческой литературы / Под. ред. Соболевского С.И., в З-

х Т. – М., 1946-1950.
6. Кун М.А. Легенди та міфи стародавньої Греції / Переклад з рос. –

К., 1996.
7. Литература европейской античности. –М., 1983.
8. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХУІІ – ХУІІІ

століття: навч. Посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 292 с.
9. История всемирной литературы. В 9-ти томах. Т.3. – М.: Наука. –

1939.
10. История зарубежной литературы ХУІІІ века: Учеб. для филол.

спец. вузов / З.И.Плавскин, А.В.Белобратов и др.; под ред. З.И.Плавскина.
– М.: Высшая школа, 1991. – 335 с.

8. Сучасна українська літературна мова

8.1. Лексикологія як галузь знань про слово
Предмет лексикології. Зв’язки лексикології з іншими розділами

мовознавства.  Слово як одиниця мовної системи. Проблема визначення
слова. основні ознаки слова. Слово і поняття. Взаємодія лексичного і
граматичного значення слова. Структура лексеми. Пряме і переносне
значення слова. Структура лексичного значення.

8.2. Системні відношення лексичних одиниць
Лексико-семантичні поля і лексико-семантичні групи. Синонімічні

відношення. Синоніми, їх місце і роль у лексико-семантичній системі.
Синонімічний ряд та його домінанта. Джерела синонімії.

8.3. Омонімічні та паронімічні відношення
Омонімія в сучасній українській літературній мові. Поняття про

лексичні омоніми. Джерела лексичної омонімії. Типи омонімів. Омонімія і
багатозначність. Міжмовна омонімія. Питання про часткові омоніми.
Лексикографічна розробка омонімії. Паронімічні відношення. Причини
виникнення слів-паронімів. Паронімія і парономазія. Словники паронімів і
омонімів.

8.4. Антонімічні відношення
Типи антонімів. Функції слів-антонімів. Антоніми контекстуального

характеру. Оксиморон. Антитеза. Енантіосемія. Словники антонімів.
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8.5. Лексика української мови з погляду  походження
Споконвічна українська лексика.; ознаки власне українських слів на

фонетичному. Граматичному рівні. Старослов’янські слова та їх ознаки.
Лексичні запозичення, типи запозичених лексем. Причини запозичень.

8.6. Активний і пасивний склад лексики в українській мові
Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові. Застарілі

слова в лексичній системі української мови. Місце неологізмів у лексичній
системі української мови. Оказіоналізми і потенційні слова в сучасній
українській мові.

8.7. Лексика української мови за сферою вживання
Загальновживана лексика, лексика обмеженого вжитку.

Територіально обмежена лексика. Класифікація діалектів. Соціальні
діалекти. Науково-термінологічна лексика.

8.8. Функціонально-стилістична диференціація української лексики
Поняття про стилі мови, стилізація. Міжстильова лексика.

Стилістично маркована, емоційно забарвлена лексика.

8.9. Українська фразеологія
Фразеологія як розділ мовознавства. Основні напрямки

фразеологічних досліджень. Фразеологічні значення. Системні відношення
у фразеології. Класифікація фразеологізмів. Джерела фразеології.
Експресивно-стилістичні властивості фразеології.

8.10 Лексикографія
Лексикографія як галузь знань про укладання словників. З історії

української лексикографії. Загальна типологія словників. Типи
лінгвістичних словників. Перспективи української  лексикографії.
Практична лексикографія

8. 11. Загальні питання фонетики
Предмет і завдання фонетики. Субстанціальна та функціональна

фонетика. Сегментна та над сегментна фонетика. Загальна фонетика і
фонетика окремої мови. Описова та історична фонетика. Теоретична і
прикладна фонетика. Зв’язок фонетики з іншими мовознавчими й
немовознавчими дисциплінами. Фоносемантика і фоностилістика.
Науково-лінгвістична фонетика.

8.12. Аспекти вивчення мовних звуків
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Артикуляційно-акустичний аспект вивчення мовних звуків.
Анатомо-фізіологічні передумови творення мовних звуків. Будова мовного
апарату людини. Інструментальне дослідження звуків українського
мовлення.

8.13. Артикуляційно-акустичні умови творення голосних звуків
Артикуляційна класифікація голосних. Місце творення голосних.

Спосіб творення голосних. Огубленість, напруженість,
відкритість/закритість, м’язова напруженість.

8.14. Артикуляційно-акустичні умови творення приголосних звуків
Артикуляційна класифікація приголосних. Акустична

характеристика співвідношення голосу і шуму. Місце творення
приголосних. Спосіб творення приголосних.  Ознака м’якості або
палатальності.

8. 15. Зміни звуків у мовному потоці
Артикуляційно-акустичні передумови змін звуків у мовному потоці.

Типи змін звуків. Комбінаторні зміни (якісні і кількісні). Акомодація, її
типи. Асиміляція, її типи. Асиміляція голосних. Асиміляція приголосних.
Асиміляція за глухістю. Асиміляція за дзвінкістю. Асиміляція за способом
творення. Асиміляція за місцем і способом творення. Асиміляція за
м’якістю та твердістю. Дисиміляція приголосних. Спрощення
приголосних. Подовження приголосних.

8.16. Лінгвістичний аспект вивчення звукових одиниць
Фонологія. Вчення І.Бодуена де Куртене. Поняття фонеми.

Фонологічні школи. Фонема й алофон. Різновиди алофонів. Принципи
виділення фонем у мові. Система фонем сучасної української літературної
мови.

8.17. Система фонем сучасної української літературної мови
Система голосних фонем сучасної української літературної мови.

Система приголосних фонем сучасної української літературної мови.
Фонологічна інтерпретація змін звуків у мовному потоці. Модифікації
фонем. Чергування фонем.

8.18. Поняття просодії
Склад як сегментно-надсегментна (просодична) одиниця, носій

просодичних характеристик. Визначення складу. Типи складів.
Особливості українського складоподілу.

8.19. Наголос
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Види наголосу. Словесний наголос та його різновиди. Наголос у
фразі. Синтагматичний наголос, фразовий наголос, логічний наголос,
емфатичний наголос.

8. 20. Інтонація
Ритміко-інтонаційна організація мовленнєвого потоку. Синтагма як

мінімальна інтонаційна одиниця. Місце інтонації в системі мови.  Функції
інтонації. Одиниці інтонації.

8. 21. Орфоепія
Поняття орфоепії. Основні риси української літературної вимови.

Вимова голосних звуків. Вимова приголосних звуків.

8.22. Графіка і орфографія
Українська графіка та її особливості. Орфографія української мови, її

основні принципи (фонематичний, морфологічний принцип, історичний
принцип, смисловий принцип. Правила написання великої літери. Правила
слів іншомовного походження. Правила переносу. Вживання апострофа.

8.23. Предмет і завдання словотвору
Предмет словотвору. Синхронний словотвір. Діахронний словотвір.

Описовий словотвір.

8.24. Морфемна структура слова в українській мові
Поняття морфеми. Варіанти морфем і аломорфи. Основа слова і

закінчення. Коренева основа і афіксальна. Непохідна і похідна основа.
Вільні та зв’язані основи.

8.25. Типи морфем
Корінь слова. Слова спільного кореня. Незв’язаний і зв’язаний

корінь. Фікси. Типи афіксальний морфем. Словотворчі (дериваційні) і
граматичні афікси. Роль афіксів  будові слова. Поняття про граматичні,
формотворчі афікси.

8.26. Зміни в морфемній структурі слова
Спрощення. Перерозклад. Ускладнення.

8.27. Словотвірна структура слова в українській мові
Поняття твірної основи. Словотвірне значення. Словотвірні засоби.

Словотвірний тип . Продуктивність словотвірного типу.

8.28. Способи словотвору
Префіксальний спосіб словотвору. Суфіксальний спосіб словотвору.

Суфіксально-префіксальний спосіб. Суфіксально-постфіксальний спосіб.
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Суфіксально-префіксально-постфіксальний спосіб. Осново- і
словоскладання. Абревіація. Мофолого-синтаксичний спосіб словотвору
(субстантивація, ад’єктивація, прономіналізація, адвербіалізація). Лексико-
синтаксичний словотвір. Лексико-семантичний словотвір.

8.29. Словотвір іменників
Структура іменникових основ. Суфіксальний словотвір іменників.

Словотвірні типи назв осіб. Словотвірні типи абстрактних назв. Словотвір
іменників із значенням суб’єктивної оцінки. Префіксальний словотвір
іменників. Префіксально-суфіксальний словотвір іменників. Безафіксний
словотвір іменників. Словотвір складних іменників. Складноскорочені
іменники.

8.30. Словотвір прикметників
Способи прикметникового словотвору. Суфіксальний словотвір

прикметників. Префіксальний словотвір прикметників. Префіксально-
суфіксальний словотвір прикметників. Словотвір складних прикметників.

8.31. Словотвір дієслів
Внутрішньодієслівний словотвір. Суфіксально-префіксальний

словотвір дієслів. Суфіксальний словотвір дієслів.  Творення дієслів від
основ інших частин мови. Суфіксально-префіксальний словотвір дієслів.
Суфіксальний словотвір дієслів. Суфіксально-постфіксальний словотвір
дієслів. Префіксально-суфіксально-постфіксальний словотвір дієслів.

8.32. Словотвір прислівників
Поняття про первинні і вторинні прислівники. Відприкметникові

прислівники. Відіменникові прислівники. Відзайменникові прислівники.
Відчислівникові прислівники. Суфіксально-префіксальний словотвір
прислівників. Префіксальний словотвір прислівників.
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