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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До програми кандидатського іспиту з турецької мови входять питання загального,
тюркського та почасти алтайського мовознавства в обсязі програм для студентів-філологів
і тюркологів, укладених в Інституті філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Здобувач повинен, зокрема, мати ґрунтовні знання з таких курсів вищої
школи, як «Теоретична граматика турецької мови», «Лексикологія та лексикографія
турецької мови», «Порівняльно-історична граматика тюркських мов», «Історія та
історична граматика турецької мови», «Стилістика сучасної турецької мови», «Мовностилістичні особливості ділової комунікації», «Теорія та практика перекладу»,
«Функціональна стилістика», «Актуальні проблеми лінгвістики» тощо.
Професійна програма підготовки лінгвістів-тюркологів на здобуття наукового ступеню
кандидата філологічних наук відображає наступні спеціалізації:
граматична теорія тюркських мов (теорія мовознавства, тюркське мовознавство та
його конкретні відгалуження: фонетика, морфологія, лексикологія, синтаксис,
граматика тексту тощо);
історія тюркських мов (основи компаративної лінгвістики, на матеріалі тюркських
мов, ареальна та етнолінгвістика, реконструкція мов і прамовних станів різної
глибини, в тому числі методом глотохронології, тюркська сучасна та історична
діалектологія, етапи мовної еволюції на підставі даних граматичної системи та
інтонології тюркської мови, тюркські мови серед алтайських мов);
експериментальна фонетика тюркських мов (фонологія та фонетичні системи
інших тюркських мов на матеріалі експериментального вивчення, методика
сучасних експериментальних досліджень, фізика мовлення та мовотворення,
визначення спектрального складу фонем турецької та інших тюркських мов,
співставлення зі спектрами індоєвропейських мов, наголос в тюркських мовах та
його фізико – акустичні кореляти, експериментальний аналіз інтонації турецької
мови, ритмічні рівні, структурно- ритмічний аналіз пауз, інтонологічні одиниці
турецької мови);
теорія та практика перекладу (практичний переклад та наукові дослідження теорії
тюркського перекладу: максимальна активізація володіння мовою, анотування,
професійні навички синхронного перекладу різносистемних мов – турецької та
української, техніка й прийоми різносистемного перекладу, функції художнього
перекладу та основні етапи тюркської перекладацької думки ).
Кожна з цих спеціалізацій включає цикли дисциплін, ооорієнтованих на поглиблення
професійного вдосконалення тюркологів – лінгвістів як в галузі загальнотеоретичних, так
і вузькоспеціальних дисциплін. Тому винесені на кандидатський іспит зі спеціальності
загальнотеоретичні питання покликані перевірити знання пошукача в області теорії
мовознавства, його знання досягнень як вітчизняної, так і зарубіжної сучасної науки,
з’ясувати його уявлення про основні тенденції та перспективи розвитку сучасного
тюркського мовознавства як комплексної науки, - що становитиме ту теоретичну базу, на
якій формуватиметься науково- дослідницька складова плеяди українських науковців –
тюркологів.
З метою контролю рівня цілісності мовної та лінгвістичної компетенції проводиться іспит.
Форма проведення іспиту – письмова та усна.
І. Екзаменаційний білет письмової частини іспиту включає такі різновиди завдань:
1. Теоретичне питання з загальної лінгвістики та сучасних підходів до
тюркської лінгвістики.
2. Теоретичне питання з граматичної системи, функціонування та розвитку
сучасної турецької мови.

Читання, письмовий переклад та лінгвістичний аналіз запропонованого
уривку тексту турецькою мовою. Синтаксичний аналіз виділеного речення.
Морфологічний аналіз словоформи.
ІІ. Усна частина іспиту складається із бесіди – аналізу пошукачем завчасно
запропонованих науковим керівником та лінгвістами-фахівцями Інституту філології
для опрацювання по темі кандидатської дисертації критичних наукових джерел.
3.

Критерії оцінки знань.
1. Виклад теоретичного питання.
―Відмінно‖ – аргументований, з посиланнями на щонайменше два наукові джерела
виклад лінгвістичного питання українською мовою. Ілюстрація теоретичних положень
самостійно дібраними прикладами з турецької мови. Припускається 1-2 незначні
помилки.
―Добре‖ – чіткий виклад питання без посилання на наукові джерела. Нечітке розуміння
деталей висвітлюваного питання при знанні його суті. Припускається 3-4 помилки.
―Задовільно‖ – Нечіткий виклад питання попри знайомство із матеріалом. Не
аргументований виклад. Припускаються 7-8 помилок.
―Незадовільно‖ – Концептуальна некомпетентність, незнання зазначених у програмі
визначень та термінів. Більше ніж 9 помилок.
2. Теоретичне питання з граматичної системи, функціонування та розвитку
сучасної турецької мови.
―Відмінно‖ – аргументований, з посиланнями на щонайменше два наукові джерела
виклад лінгвістичного питання українською мовою. Ілюстрація теоретичних положень
самостійно дібраними прикладами з турецької мови та, по можливості, однієї з решти
тюркських мов. Припускається 1-2 незначні помилки.
―Добре‖ – чіткий виклад питання без посилання на наукові джерела. Нечітке розуміння
деталей висвітлюваного питання при знанні його суті. але з наведенням самостійно
дібраних прикладів або прикладів з наукових джерел. Неповне володіння теоретичним
питанням при знанні суті матеріалу. Володіння даними сучасної мови при невмінні
розкрити закономірності утворення цієї риси в діахронічному плані. Припускається 3-4
помилки.
―Задовільно‖ – Нечіткий та не досить компетентний виклад питання попри знайомство
з матеріалом. Не аргументований виклад. Припускаються 7-8 помилок.
―Незадовільно‖ – Концептуальна некомпетентність, незнання зазначених у програмі
основних усталених в світовій та вітчизняній тюркології визначень та термінів. Більше
ніж 9 помилок.
3. Читання, письмовий переклад та лінгвістичний аналіз запропонованого
уривку тексту турецькою мовою.
―Відмінно‖ – адекватне для сприйняття, витримане з погляду вимови та фразового
наголосу читання. Змістовно, граматично та стилістично адекватний переклад
українською мовою уривку тексту. Допускається заміна синтаксичних конструкцій та
описовий переклад лакунізованої лексики та фразеологізмів. Повний, без випущень,
синтаксичний та морфологічний аналіз запропонованого для розбору речення та слів.
Знання більше як одного підходу до класифікації речень в турецькій мові, вміння
пояснити принципи частиномовного виділення. Чіткі та повні дефініції семантики
виділених афіксів. Припускаються 1-2 фонетичні та 1-2 стилістичні помилки.
―Добре‖ – читання тексту мз незначними порушеннями правил вимови та фразового
наголосу, які майже не впливають на адекватність сприйняття. Змістовно адекватний з
деякими стилістичними неточностями переклад українською мовою. Можливі
трансформації на лексичному та граматичному рівнях. Зміна стилістичного

забарвлення. Достатньо компетентно, з незначними помилками, виокнаний
лінгвістичний аналіз в його основних етапах. Припускається 3-4 фонетичних,
стилістичних помилки.
―Задовільно‖ – читання із значним порушенням правил вимови та фразового наголосу,
що значно знижує адекватне сприйняття тексту. Змістовно малоадекватний переклад із
стилістичними невідповідностями. Втрата підтексту та конотацій Необгрунтоване
законами міжкультурної комунікації порушення синтаксичних та стилістичних норм
оригіналу. Можливий послідовний переклад та неадекватний переклад
безеквівалентної лексики. Невиконання вагомої частини лінгвістичного аналізу.
Припускається 5-6 фонетичних, 2-3 змістовних та 5-6 стилістиних помилок.
―Незадовільно‖ – читання з порушенням фонетичних правил, що призводить до
неадекватного сприйняття тексту. Змістовно та стилістично неадекватний переклад,
що унеможливлює подальше використання його навіть на першому етапі
перекладацького процесу. Повністю помилково виконаний або невиконаний
лінгвістичний аналіз. Незнання суті граматичних категорій. Максимальна кількість
фонетичних, змістовних та стилістичних помилок.
4. Усна частина. Бесіда – аналіз критичних наукових джерел.
―Відмінно‖ – пошукач повністю прочитав, законспектував і критично осмислив
запропоновані йому усіма фахівцями наукові джерела. Він попередньо зустрічався із
старшими колегами та брав участь в обговоренні джерел, де виявив знання суті
кожного з поставлених у літературі питань, продемонстрував критичний підхід, вміє
порівнювати дослідження із опрацьованим раніше критичним матеріалом,
використовувати надбання попередньої теоретичної думки до матеріалу власного
дослідження, здатний до обгрунтованої наукової дискусії.
―Добре‖ – пошукач опрацювавав значну частину із усіх списків джерел, що
попередньо надали йому старші колеги, а недоопрацьовану частину має можливість
завершити в найкоротший термін. Він брав участь в критичному обговоренні науоковї
літератури, вміло застосовує її у власних дослідженнях, проте йому бракує певної
самостійності в судженнях та достатньо авторитетного обгрунтування власної позиції.
―Задовільно‖ – пошукач володіє зібраним власноруч матеріалом, проте не може
критично осмислити його з позицій теоретичної літератури. Ним прочитано та
осмислено не більше половини запропонованих до роботи наукових джерел, він
обговорював прочитане не з усіма фахівцями. Аналіз опрацьований джерел вимагає
грунтовнішого осмислення або перепрочитання.
―Незадовільно‖ – пошукач не звертався до старших колег із проханням порадити йому
джерела із його топіку або знаходиться лише на початку процесу теоретичної
підготовки. Він практично не має в розпорядженні самостійно зібраного матеріалу для
дослідження. Плутає імена авторів, назви праць та основні викладені в них положення.
Читання професійних видань принаймні однією іноземною мовою (турецька або інша
тюркська) викликає у нього значні складнощі. Перспектива виконання успішного та
самостійного наукового дослідження у найближчі роки не видається можливою.

Загальна лінгвістика та сучасні підходи до тюркської лінгвістики
Лінгвістичні традиції. Європейська лінгвістика XVI-XVII ст..Лінгвістика XVIII ст. і
першої половини XIX ст.Вільгельм фон Гумбольдт. Август Шлейхер. Молодограматизм.
Н. В. Крушевський і І.О. Бодуен де Куртене. Фердінанд де Соссюр. Антуан Мейе і Жозеф
Вандріес. Женевська школа. Глосематика. Празький лінгвістичний гурток. Дескриптивізм.
Едвард Сепір. Гіпотеза Сепіра-Уорфа. Радянське мовознавство 20-50-х років XX ст.
Французька лінгвістика 40-60-х років XX ст. Єжи Курілович. Роман Якобсон. Ноам
Хомський. Генеративна граматика. Психолінгвістика. Когнітивна лінгвістика.
Функціоналізм. Основні напрямки розвитку мовознавства. Методи лінгвістичних
досліджень. Закономірності розвитку мови. Типологічна класифікація мов світу.
Генеалогічна класифікація мов світу. Етимологія. Просодика. Письмо. Типи писемності
у народів світу. Специфіка писемності досліджуваної мови. Графема. Субстанція і
форма. Парадигматичні та синтагматичні відносини. Граматика і словник. Граматичні
категорії. Граматичні функції. Семантика. Ономастика як розділ загального
мовознавства. Лексикологія і лексикографія. Морфеми. Основні типи морфем.
Синтаксис. Теорії походження мови.
Фонетика та фонологія. Вступ до загальної фонетики. Вивчення звукової та
графічної форм мови як одна з найважливіших задач мовознавства і його невід’ємна
частина Теоретична фонетика як один з допоміжних предметів у циклі лінгвістичних
дисциплін, що викладаються студентам, які вивчають турецьку мову, його роль та мета.
Структура курсу. Роль і місце курсу у навчальному процесі. Теоретичне і практичне
значення фонетики. Основні методи і прийоми роботи з фонетичними (звуковими) та
інтонаційними вправами. Загальна фонетика. Описова фонетика. Практична фонетика.
Історична фонетика. Порівняльна фонетика.Функціональна фонетика. Експериментальна
фонетика. Зв‖язок фонетики з іншими науками. Фонологія. Предмет фонології. Звук і
фонема.
Дослідження звуку з точки зору лінгвістичного значення даного звуку. Характерні
особливості звуків. Творення звуків, рухомі та нерухомі органи мовного апарату.
Артикуляційні та акустичні особливості звуків, характеристика окремих звуків турецької
мови у порівнянні з українськими. Класифікація звуків за акустичними властивостями.
Класифікація звуків за творенням. Системи голосних і приголосних звуків турецької мови
та їх фонетична реалізація. Співвідношення фонем та їх звукових відповідників. Поняття
фонеми.
Фонетика турецької мови. Система голосних. Фонологічні зміни голосних турецької
мови. Порушення закону сингармонізму. Явища на міжслівному, морфемному та
фонемному швах. Фонетична транскрипція. Звукотипи. Система голосних та система
приголосних фонем. Типи фонем та їх тотожність. Система голосних турецької мови.
Голосні заднього та переднього ряду, губні та негубні, широкі та вузькі, короткі, довгі.
Закон гармонії голосних (небна гармонія (палатальна атракція) та губна гармонія).
Порушення небної гармонії в коренях і нарощених формах. Довгота голосних у власне
тюркських та запозичених словах. Протетичний голосний, епентетичний голосний.
Специфіка фонетичного адаптування слів іншомовного походження. Історичні чергування
фонем. Чергування голосних.Чергування приголосних. Позиційні та комбінаторні зміни
голосних турецької мови.
Вплив голосних на приголосні (комбінаторні зміни приголосних). Послаблення
(редукція) та випадання (елізія). Випадання вузьких голосних у запозичених словах.
Орфографічні знаки (знак подовження та пом‖якшення, знак розділовості. Система
приголосних турецької мови. Губні (лабіальні), язикові, глоткові, глухі, дзвінкі, шумні,
сонорні, зімкнені, щілинні (фрикативні), африкати, зімкнено-щілинні, дрижачі, носові,
бокові, вібранти. Палаталізація приголосних. Положення приголосних на початку та в

кінці слова. Закон гармонії приголосних. Регресивна асиміляція за глухістю. Прогресивні
та регресивна носова асиміляція. Регресивна свистяча асиміляція. Послаблення та
випадання приголосних. Поняття складу. Основні теорії складу: експіраціонна теорія,
теорія сонорності, балістична теорія. Типи складів у турецькій мові. Принцип розподілу
слів на склади. Збіг голосних: аı,еі, іі. Висхідні дифтонги:ıa ua oa üe öe. Нисхідні дифтонги:
ai au ou öü.Довгота голосних. Збіг приголосних.
Наголос. Наголос у словах та формах слів. Особливості наголосу в географічних
назвах. Наголос у складних словах. Різновиди
наголосу. Складовий і фразовий
(синтаксичний), логічний (синтагменний) наголос. Особливості інтонаційного
оформлення синтагм (груп) підмета і присудка. Експіраторний та динамічний. Музичний
та тонічний наголос. Барітонічний, емоційно-експресивний наголос. Фонетичні та
фонологічні функції наголосу. Інтонація. Функції інтонації. Компоненти інтонації.
Наголос, мелодика, паузи, темп, ритміка. Інтонеми. Інтонація різних комунікативних типів
речення. Інтонація простого розповідного та питального речень. Інтонація наказового та
окличного речень. Інтонація складного речення. Пауза. Функції пауз. Види пауз.
Обов’язкова, факультативна, потенційна паузи. Фраза, мовленнєвий такт, фонетичне
слово. Деякі питання літературної вимови турецької мови. Стамбульський діалект.
Історична фонетика турецької мови, фонологія в історичному розвиткові.
Лексикологія. Лексикологія як розділ мовознавства. Предмет, зміст, завдання курсу.
Методична і джерелознавча база. Слово як одиниця мови. Морфемна структура
турецького слова. Дериваційна система турецької мови. Значення слова і поняття. Мовна
семантика типи значень. Значення і референт. Джерела мовної семантики. Зміна значення
слова.
Семантика та семантична структура турецького слова, проблеми розвитку тюркської
семасіології. Типи значень тюркських слів, полісемія та її джерела, мотивація слова.
Історичні та лінгвістичні фактори, що викликають зміну значення слова. Розширення,
звуження, покращення, погіршення значення.
Полісемія. Явище омонімії. Історична омонімія. Класифікація омонімів. Розмежування
омноніміх та полісемії. Лексико-семантична класифікація словникового складу. Теорія
семантичних полів. Явище синонімії. Явище антонімії в турецькій мові. Типи антонімів.
Лексика турецької мови з погляду походження. Формування лексики тюркських мов.
Складові сучасного турецького лексикону з точки зору походження лексики. Власне
тюркська, турецька лексика та запозичення. Причини запозичень. Шляхи запозичень.
Запозичення з різних мов. Тематичні групи запозиченої лексики. Арабізми. Причини
запозичення та шляхи проникнення. Словотворчі типи та моделі арабських запозичень.
Персизми в лексичному складу турецької мови. Семантико-функціональний і структурнограматичний аналіз. Монголоїзми. Грецизми. Запозичення з кавказьких мов. Європеїзми.
Семантико-функціональний і структурно-граматичний аналіз. Активна і пасивна лексика.
Загальновживані слова.
Термінологічна лексика. Проблема інтернаціоналізмів.
Неологізми. Діалекти турецької мови в метрополії та діаспорі. Основні праці з турецької
діалектології. Фонетичні, граматичні та лексичні особливості одного з діалектів турецької
мови. Міські соціолекти сучасної турецької мови. Види арго. . Неологізми та архіїзми у
лексичному складі сучасної турецької мови.Складові сучасного турецького лексикону з
точки зору походження лексики. Власне тюркська, турецька лексика та запозичення.
Причини запозичень. Шляхи запозичень. Запозичення з різних мов.
Фразеологія турецької мови в історичному розвиткові та на сучасному етапі. Вільні
словосполучення і фразеологізми, фразеосинонімія, антонімія. Критерії відмінних
класифікацій тюркських фразеологізмів. Турецькі прислів’я, приказки та їх класифікація.
Їх відображення в народних епосах, пам’ятках давньотюркської літератури.
Метафора та метонімія, їх роль в тюркській поетиці.

Лексикографія. Лексикографічні традиції тюркських народів. Типи словників.
Діяльність Турецького лінгвістичного товариства у галузі лексикології.
Граматика. Граматика та її предмет. Категорії граматики. Граматичні значення,
Граматичні категорії. Граматичні способи. Морфема – основна одиниця морфонологія.
Основні поняття синтаксису: речення, синтаксичні позиції, підрядний звязок.
Дослідження синтаксису морфемного рівня мови. Морфеміка. Словотвір і морфонологія.
Проблемні поняття граматики турецької мови. Місце турецької мови серед інших мов
світу. Поняття про граматичну категорію. Проблема частин мови в турецькій та
українських лінгвістичних традиціях. Західноєвропейський погляд на проблему.
Словотвір. Словотвір сучасної турецької мови. Способи та види словотвору в
турецькій мові.
Морфологія. Морфологія як розділ граматики, правила утворення та зміни слів.
Поняття значення і форми в мові.
Специфіка частин мови в турецькій мові. Самостійні і службові частини мови.
Іменник як частина мови. Семантико-граматичні категорії іменника: категорія
збірності і одиничності, категорія істот і неістот. Граматичні категорії іменника: категорія
роду, числа, відмінка, присвійності, дефінітивності-індефінітивності.
Словотвір іменників. Способи словотвору іменників: морфологічний, синтаксикоморфологічний, лексико-синтаксико-морфологічнийЮ, калькування.
Прикметник. Значення прикметника, його граматичні ознаки. Розряди прикметників за
значенням. Ступені порівняння якісних прикметників.Словотворчі прикментниковіі
афікси. Зменшувально-пестлива та підсилювальна форми якісних прикметників.
Редуплікація прикметників.Словоскладання прикметників. Адєктивація.
Числівник. Кількісні, порядкові, розділові, дробові числівники, невизначено якісні
числівники. Нумеративи. Слово bir.
Займенник. Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами
мови. Групи займенників за значенням. Вказівні, особові, зворотні, питальні, заперечні
невизначені та узагальнюючі займенники. Зближення інших частин мови з займенниками.
Прономіналізація.
Дієслово. Аспекти дієслова. Стани дієслова: активний, пасивний, взаємний,
спонукальний, зворотній. Перехідні та неперехідні дієслова. Види дієслова.
Перифрастичні форми дієслова.Способи і часи дієслова. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб
та його часи. Теперішній час на -yor. Теперішньо-майбутній час. Теперішній тривалий час
на -makta. Минулий категоричний час. Минулий субієктивний час. Минулий тривалий час
на -maktaydı. Визначений імперфект, невизначений імперфект. Давньоминулі час на -mıştı
та -dıydı. Майбутній категоричний час. Майбутньо-минулий час. Бажальний спосіб.
Умовний спосіб та зобовязальний спосіб. Модальність дієслова: стверджувальна, умовна,
субєктивна модальність. Дієприкметники та дієприслівники як особливі форми дієслова.
Дієслова синтетичного та аналітичного типів. Словотвір дієслів.
Прислівник. Значення прислівника, його граматичні ознаки. Розряди прислівників за
значенням. Морфологічний склад прислівників. Особливості наголосу прислівників.
Післяйменники імена та післяйменники-частки.
Сполучники. Типи сполучників за роллю у реченні:сурядні та підрядні. Обмеженість
підрядних сполучників у турецькій мові.Класифікація сполучників за складом: прості та
складні.
Частка. Модальні, фразові частки. Функції часток у реченні.

Вигук. Загальне поняття про вигук. Групи вигуків за значенням.
Звуконаслідувальні слова. Утворення дієслів від звуконаслідувальних слів.
Синтаксис. Предмет синтаксису. Словосполучення. Способи звязку слів у
словосполученні: прилягання, керування, узгодження. Ізафет в турецькій мові: присвійний,
відносний. Визначення місця якісного ізафету у турецькій мові.
Речення в турецькій мові. Ознаки речення. Зовнішньосинтаксична структура речення.
Основні ознаки речення. Класифікація речень за метою висловлювання. Головні та
другорядні члекни турецького речення.
Прості речення. Іменникові та дієслівні прості речення. Місце підметьа та присудка в
простому реченні. Порядок слів у простому поширеному реченні. Інверсія.
Складне речення. Складносурядні та складнопідрядні речення турецької мови. Імя-дії
на -dık/-acak як головний член речення. Імя-дії на -dık/-acak як другорядний член речення.
Обставина мети на -mak için. Обстави на причини на -dığından/-acağından та -dığı için/acağı için. Встані речення на -dığı gibi та -dığı kadar/-acağı kadar. Речення часу на -dığı
zaman, -acağı zaman, -dığında, -dığından beri/ -acağından beri. Способи вираження
підрядних допустових речень засобами турецької мови. Умовні речення в турецькій мові:
реальна умова, малореальна умова, нереальна умова. Імя-дії в турецькій мові. Підрядні
речення з дієсприкметниками та дієприслівниками. Ознака атрибуту. Звертання в
турецькій мові. Пряма та непряма мова.
Cтилістика. Предмет та завдання стилістики. Основні поняття та категорії стилістики.
Стильові та стилістичні норми, їх відношення до норм лексичних, граматичних,
оріфоепічних та орфографічних. Стилістичні помилки та їх різновиди. Відмінність
лінгвістичної стилістики від літературознавчої. Звязок стилістики з іншими
лінгвістичними дисциплінами.
Стилістичні засоби фонетики, лексики, фразеології, лексики, фразеології, словотвору,
морфології та синтаксису турецької мови.
Стилістична структура турецької мови. Фонетична стилістика.
Лексична стилістика. Лексичні засоби стилістики: Стилістична диференціація
турецької лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні
можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і вада тексту. Використання
синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика
іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції
неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях. Мовні
та стилістичні фунцкції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів турецької мови.
Стилістичний аспект розмовної та просторічної лексики. Діалектизми в загальнонародній
та літературній мові.
Етимологічні засоби стилістики. Стилістичні можливості внутрішньої форми слова.
Поняття про внутрішню форму слова. Елементи етимологізування в науково-популярній,
науково-публіцистичній літературі та художніх творах: вимоги тексту та створення образу.
Етимологія слова в нехудожніх текстах. Стилістичні можливості деетимологізованих слів.
Стилістичні можливості народної етимології. Використання стилістикою власних назв.
Фразеологія та її стилістичні можливості. Класифікація фразеологізмів турецької мови.
Шляхи формування фразеологічних одиниць. Виразові якості фразеологізмів: образність,
емоційність, експресивність. Видозміна семантики фразеологічних одиниць. Синонімічна
та антонімічна заміна компонентів. Поширення фразеологічних одиниць.
Стилістичне використання засобів словотвору у турецькій мові: синтаксичний та
морфологічний словотвір. Морфологічна стилістика.

Стилістичний синтаксис. Просте та складне речення. Інверсія. Звертання. Пряма та
непряма мови. Монолог, діалог та полілогічне мовлення.
Функціональні стилі як найбільш загальна стилістична диференціація мови. Склад
стилів сучасної турецької мови. Підстилі та жанри. Науковий стиль турецької мови.
Офіційно-діловий стиль турецької мови. Газетно-публіцистичний стиль турецької мови.
Розмовний стиль турецької мови. Мова художньої літератури. Використання запозичених
слів у різних стилях турецької мови.
Стилістичні фігури. Еліпс. Замовчування. Повтор. Анафора. Епіфора. Анапіфора.
Епанафора. ампліфікація. Градація. Плеоназм. Тавтологія. Риторичне запитання.
Асиндетон. Полісиндетон. Парцеляція. Рефрен. Леймотив.
Історія мови. Періодизація розвитку турецької мови. Історичний розвиток сучасної
ГК дієслова. Первинні дієслівні форми. Розвиток індикативу та фінітних форм дієслова.
Теперішній – майбутній час в історії турецької мови. Етимологія ГК теперішнього часу
турецького дієслова. Історичний розвиток основного, взаємного, зворотнього, пасивного
(квазіпасивного), спонукального станів дієслова. Історичний розвиток предикативів в
турецькій мові та іменна категорія присудковості.Історичний розвиток форм, що
виражають модальності можливості / неможливості. Функціонування в сучасній мові.
Історія формування аналітичних форм дієслова: бажальний, спонукальний, умовний
спосіб. Форма необхідності в сучасній турецькій мові та історичному розвиткові.
Історичний розвиток семантичної категорії імені. Категорія числа. Семантична категорія
приіменного означення (прикметник). Іменні функціонально-атрибутивні форми.
Історичний розвиток категорії приналежності. Словозміна в сучасній турецькій мові.
Історична морфологія «допоміжних слів та допоміжних імен» турецької мови.
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