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Іспит за фахом як форма вступного випробування для навчання за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» спеціальності «Лінгвістика
у суспільній комунікації: українська та іноземна мови» відбувається
відповідно до «Правил прийому до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка на 2017/2018 навчальний рік» і має форму
індивідуального екзаменування членами атестаційної комісії з фаху зі
вступником на відповідний рівень навчання.
Іспит передбачає виконання завдань відповідно до затвердженої програми
вступних випробувань із фахових дисциплін, що за змістом та обсягом
включають навчальний матеріал підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Екзаменаційний білет складається з тестів, двох питань з української
мови та текстового фрагмента, наданого для лінгвістичного аналізу або
редагування.
Максимальна кількість балів, що їх може набрати вступник, становить
200. Відповіді на запропоновані питання і виконання відповідних завдань
оцінюються за такою шкалою балів:

Питання (завдання)
1. Тестове завдання
2. Питання з української мови № 1
3. Питання з української мови № 2
4. Лінгвістичний аналіз тексту
/ редагування фрагмента тексту

Максимальна
кількість балів
40
60
60
40

Науковий керівник освітньої програми – завідувач кафедри стилістики та
мовної комунікації, д. філол. н., проф. Шевченко Л. І.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ
Слово як основна одиниця мови, його основні ознаки й функції.
Поняття лексеми. Поняття лексико-семантичного варіанта (ЛСВ).
Однозначні й багатозначні слова. Типи багатозначності в українській мові.
Способи утворення переносних значень. Роль конотації у формуванні й
функціонуванні слів з переносним значенням.
Омонімія в сучасній українській мові. Проблема розмежування омонімії й
полісемії.
Синоніми, їх типи й роль у лексико-семантичній системі.
Поняття семантичної валентності й лексичної сполучуваності. Антонімія в
українській мові.
Лексика української мови за походженням. Шляхи запозичень. Етапи
освоєння запозичених слів і семантичні процеси, що їх супроводжують.
Тематичні групи запозичень.
Лексика кодифікована й некодифікована, загальнонародна й регіонально
або соціально обмеженого використання. Територіально обмежена лексика
(діалектизми), аспекти її вивчення.
Жаргонна лексика й літературна мова. Жаргонізми, вульгаризми,
арготизми та їх стилістичне використання.
Термінологічна лексика. Наукова та виробничо-технічна термінологія.
Проблеми і перспективи української термінології.
Активний і пасивний склад української мови.
Ономастична лексика. Специфіка власних імен у словниковому складі мови.
Поняття
фразеологічної
одиниці
(фразеологічного
звороту).
Співвідношення між лексичним значенням слова і значенням фразеологізму.
Питання класифікації фразеологічних одиниць. Джерела української фразеології.
Словники як одне з джерел вивчення української лексики. Типи словників.
ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
Аспекти вивчення звукових одиниць.
Теорія фонеми. Фонологічні школи.
Фонема й алофони.
Система голосних фонем української мови.
Система приголосних фонем української мови.
Зміни звуків у мовному потоці та їх фонологічна інтерпретація.
Просодична система української мови.
Орфоепічні норми та їх суспільне значення. Орфоепічна норма і варіант.
Орфоепічні норми в системі українського вокалізму.

Орфоепічні норми в системі українського консонантизму.
Фоностилістика. Звукопис. Евфонія.
Український алфавіт (абетка).
Принципи орфографії української мови.
Сучасний український правопис.
МОРФЕМОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР
Морф, аломорф, варіоморф. Морфема
Класифікація морфем в українській мові.
Морфемна структура слова.
Система і структура синхронного словотворення.
Словотвірна структура слова.
Способи словотворення в українській мові.
ПАРАДИГМОЛОГІЯ
Граматичне значення слова. Граматичні форми (засоби) і способи
вираження граматичних (морфологічних) значень в українській мові.
Граматичні категорії як узагальнення однотипних граматичних значень.
Іменник як частина мови. Семантичні, морфологічні, синтаксичні та
словотвірні ознаки. Типи парадигм (відмін) іменників.
Прикметник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки.
Парадигматика прикметників.
Числівник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Ідентичність
семантики, морфологічних категорій і синтаксичних функцій порядкових
числівників і прикметників.
Займенники як група слів, що виділяються в окрему частину мови за
традицією. Семантико-функціональна класифікація займенників.
Дієслово: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Питання про
обсяг дієслівної лексеми. Категорії часу і способу особових дієслів. Учення про
аспектуальність у дієслові. Дієприкметник і дієприслівник у системі дієслова.
Дієслова, що не мають форм дієприкметника і дієприслівника. Форми на -но, то.
Прислівник, його частиномовні ознаки. Словотвір прислівників.
Семантичні групи прислівників. Питання про категорію стану і модальні слова.
Службові слова. Сполучники, прийменники, частки. Незмінюваність і
відсутність синтаксичних функцій як ознака службових слів. Питання про
частиномовний статус вигуків.

СИНТАКСИС
Неоднакове розуміння словосполучення в працях із синтаксису.
Семантико-синтаксичні відношення і синтаксичні зв’язки: поняттєві й
типологічні особливості.
Способи підрядного зв’язку між словами.
Речення як синтаксична одиниця. Сучасні аспекти вивчення речення.
Просте речення. Поняття про структурну схему й парадигму простого
речення. Класифікаційні типи простого речення. Функційні компоненти
формально-граматичної структури речення: диференційні й типологічні ознаки
членів речення.
Поняття про синтаксичне ускладнення простого речення. Типи
формального ускладнення простого речення.
Складне речення. Принципи класифікації складних речень у синтаксичній
традиції і сучасній синтаксичній теорії.
Текст як лінгвістична категорія.
Принципи української пунктуації.
ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ
МОВИ
Питання походження української мови в сучасній лінгвістичній теорії.
Занепад зредукованих в українській мові та його наслідки.
Особливості формування фонетичної системи української мови.
Основні морфологічні зміни в історії української мови.
Синтаксичні зміни в історії української мови.
Лексикологія та фразеологія давньоукраїнської мови.
Питання становлення літературної мови українського народу.
Особливості стильової диференціації давньоруської літературної мови в ХІ
– ХІІІ ст.
Староукраїнська літературна мова. Принципи періодизації та
характеристика основних періодів староукраїнської літературної мови.
Тарас Шевченко в історії української літературної мови.
Розвиток української літературної мови у ХХ – на поч. ХХІ ст.
СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Стилістика української літературної мови. Функціональна стилістика:
об’єкт, предмет, методи стилістичного аналізу. Функціональні стилі української
літературної мови: підстави класифікації, загальна характеристика. Історія
становлення стилів української літературної мови. Ідіостиль як категорія
стилістики: критерії аналізу. Розвиток стилістичних досліджень в Україні:
історія, сучасний стан, напрямки, наукова перспектива. Інноваційні напрямки
стилістичної науки: медіастилістика, лінгвістична експертиза, бізнеслінгвістика, Інтернет-лінгвістика та ін.
Проблема екстра- й інтралінгвальних факторів у стилістиці.

Норма. Стилістична норма. Особливості становлення і функціонування
стилістичних норм.
Мовний етикет у стилістичному аналізі.
Системність функціонального стилю: критерії, характеристики.
Науковий стиль. Системність, характеристики, тенденції розвитку.
Офіційно-діловий стиль. Системність, характеристики, тенденції розвитку.
Стиль масової інформації (медіа). Системність, характеристики, тенденції
розвитку.
Художній стиль. Системність, характеристики, тенденції розвитку.
Розмовний стиль. Системність, характеристики, тенденції розвитку.
Іншомовна лексика, інтернаціоналізми у стилістичному аналізі.
Неологізми в різних стилях літературної мови. Стилістичні функції.
Термінологія, наукова номенклатура, професіоналізми як об’єкт
стилістичного аналізу.
Територіальні і соціальні діалекти у стилістичному аналізі.
Стилістичномаркована лексика у стилістичному аналізі.
Омонімія як об’єкт стилістичного спостереження.
Синонімія як проблема стилістики. Рівні аналізу синонімії, стилістичні
функції.
Антонімія як об’єкт стилістичного аналізу. Рівні аналізу антонімії.
Антитеза, іронія, сарказм – лінгвостилістичні принципи дослідження.
Образний ресурс української мови: епітет, епітет-оксиморон, перифраз,
евфемізм, метафора, метонімія, синекдоха як об’єкт лінгвостилістики.
Штамп, кліше, стандарт – стилістична характеристика.
Стилістичний синтаксис як об’єкт лінгвостилістики. Градація як
стилістичний прийом. Стилістичний ресурс повтору. Стилістична
характеристика різних видів ритмічного повтору (анафора, епіфора, епанафора,
анепіфора). Синтаксичний паралелізм. Стилістичні можливості.
Народно-поетична фразеологія в стилістичному аналізі. Літературна
фразеологія як об’єкт лінгвостилістики. Фразеологія наукового стилю,
офіційно-ділового стилю, недійного стилю в сучасному лінгвостилістичному
аналізі.
Стилістичний ресурс граматики в сучасних стилістичних дослідженнях.
Особливості стилістичного вивчення різних типів речення: одночленні речення,
двочленні речення, речення поширені, еліптичні, неповні, різні типи складного
речення. Стилістичний ресурс абзацу, періоду, прозової строфи. Стилістичні
можливості вставних і вставлених конструкцій. Інверсія у стилістичному
аналізі.
Стилістичний ресурс прямої, непрямої, невласне прямої мови.
Проблеми логізації викладу й текстового аналізу у стилістиці.
МЕДІАЛІНГВІСТИКА
Медіалінгвістика як напрямок модерної гуманітарної науки: об'єкт,
предмет, мета, основні завдання навчальної дисципліни.

Нова перспективна аспектологія в медіалінгвістиці: лінгвістична
експертологія, політична лінгвістика, бізнесова лінгвістика, динамічна
лінвгістика та ін.
Вплив американської, західноєвропейської, слов’янської наукової традиції
на розвиток медіалінгвістики в другій половині 20 століття.
Медіалінгвістика в Україні: особливості формування та розвитку, постаті,
проблематика фахового пошуку.
Медіадискурс, медіатекст, медіаполе як ключові медіалінгвістичні
категорії.
Лінгвістична природа медійної жанрології: критерії стратифікації.
Лексико-семантичні трансформації та специфіка стилістично-маркованих
конструкцій у медіатекстах.
Медійна фразеологія та її функції у текстах ЗМІ.
Медійна лексикографія. Перспективи медійної лексикографії в аспекті
еволюції ідей фахового опису медійної мови.
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ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
1. Стилістична норма – це:
А) категорія стилістики, що вивчає стильову диференціацію;
Б) категорія стилістики, що мотивує системність стилю;
В) категорія стилістики, що зумовлює характер функціонування мовних
одиниць;
Г) система функціонально диференційованих варіантів нормативних реалізацій,
що зумовлені розвитком мови та її суспільних функцій.
2. Первинними факторами у формуванні функціонального стилю є:
А) мета і завдання спілкування;
Б) суспільна сфера спілкування;
В) мета повідомлення;
Г) зміст повідомлення;
Д) форма повідомлення;
Е) умови й обставини спілкування.

3. Наукова мова відрізняється від художньої такими особливостями:
А) конкретністю;
Б) образністю;
В) послідовністю;
Г) персоналістичністю;
Д) логічністю;
Е) емоційністю.
4. До аналітичних жанрів стилю масової інформації належать:
А) аналітична стаття, репортаж, новини, ток-шоу;
Б) лист, коментар, ток-шоу, підручник, блог, виступ;
В) дискусія, нарис, інтерв’ю, ессе, твіттер-репортаж;
Г) аналітична стаття, колонка редактора, авторське розслідування, огляд.
ЗРАЗКИ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ТА РЕДАГУВАННЯ
1. Зробіть лінгвістичний аналіз тексту
Штучний інтелект тепер малює картини. Науковці розгадали секрет
творчості відомих художників і створили програму, яка навіть примітивне
зображення перетворює на шедевр. Пейзаж у стилі французького
імпресіоніста П'єра-Огюста Ренуара відтворює комп'ютерна програма Neural
Doodle. В її основі технологія штучних нейромереж, яка фактично імітує
роботу людського мозку. (Інтернет-видання)
2. Зробіть лінгвістичний аналіз тексту
Навіки могла зникнути, в пітьмі штольні зітліти, згнити, завалена камінням
гори, а сталось інакше, її врятовано, і світло краси вже струмує на кожного з
нас, входить у твоє духовне єство, і невіддільні стають від неї і ті весняні
сади у тихому сонці, в якихось аж перебільшених квітуваннях, і ті циклопічних
масштабів руїни серед яких ми пробираємось, обережно несучи на чиємусь
плащ-наметі чудом віднайдену, чудом врятовану Мадонну. (Олесь Гончар.
«Твоя зоря»)
3. Зробіть лінгвістичний аналіз тексту
Використання об'єкта права інтелектуальної власності
1. Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності
визначаються цим Кодексом та іншим законом.
2. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права
інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний
розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.
3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою
здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання
об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного

використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим
законом. (Цивільний кодекс України. Право інтелектуальної власності)
4. Відредагуйте фрагмент тексту
У Тбілісі запрацювала унікальна виставка старовинних монет стародавніх
грузинських грошей. Вік цих грошей з 2500 по 2600 років. Монети невеличкі, але
при цьому можуть розповісти про історію могутніх імперій та держав. Їхня
форма, вага, написи та малюнки відображають політичні та економічні умови
того часу, коли їх використовували. Їх найбільш унікальніші грузинські зразки
можна побачити на експозиції "Скарб нумізматики", яку відкрили у
грузинському Тбілісі. (Газета)
5. Відредагуйте фрагмент тексту
Деканом одного із факультетів престижного американського вузу стала
українка Марта Кузьма. Про це промовив президент пафосного Єльського
університета Пітер Салоуей. Варто наголосити, що Марта Кузьма стала
найпершою жінкою на посаді голови Факультету мистецтв Єльського
університету. Марта має більше ніж 20 років кураторського стажа в різних
країнах планети. Останнім часом леді очолювала Королівський інститут
мистецтв в Стокгольмі. (Журнал)
ОРІЄНТОВНІ ЗРАЗКИ ЗАПИТАНЬ
1. Функціональні стилі української літературної мови: підстави
класифікації та загальна характеристика.
2. Історія становлення стилів української літературної мови.
3. Розвиток стилістичних досліджень в Україні : історія та сучасний стан
4. Інноваційні
напрямки
стилістичної
науки:
медіастилістика,
лінгвістична експертиза, бізнес-лінгвістика, Інтернет-стилістика та ін.
5. Проблема екстра- й інтралінгвальних факторів у стилістиці.
6. Поняття норми. Стилістична норма: особливості становлення
функціонування стилістичних норм.
7. Стиль масової інформації (мас-медіа): системність, характеристики,
тенденції розвитку.
8. Художній стиль української мови: основні ознаки та тенденції
розвитку.
9. Образний ресурс української мови: епітет, епітет-оксиморон, перифраз,
евфемізм, метафора, метонімія, синекдоха як об’єкт лінгвостилістики.
10. Стилістичний синтаксис як об’єкт лінгвостилістики.
11. Стилістична характеристика різних видів ритмічного повтору (анафора,
епіфора, епанафора, анепіфора).
12. Проблеми логізації викладу і текстового аналізу у стилістиці.
13. Питання походження української мови в сучасній лінгвістичній теорії.
14. Особливості формування фонетичної системи української мови.
15. Лексикологія та фразеологія давньоукраїнської мови.
16. Принципи діалектного членування української мови.

17. Соціальні діалекти. Арго, жаргон, сленг.
18. Питання становлення літературної мови українського народу.
19. Особливості стильової диференціації давньоруської літературної мови
в ХІ – ХІІІ ст.
20. Розвиток української літературної мови у ХХ – на поч. ХХІ ст.

