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1. Опис навчальної дисципліни 
 

«ВСТУП ДО ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА»  
 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

                                      бакалавр 

Напрям підготовки  

 

6.020303 “Філологія (Переклад)”  

Спеціальність  

Спеціалізація  

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова  

Загальна кількість годин  60 

Кількість кредитів ECTS  2 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

- 

Форма контролю залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання 

 

 денна форма навчання 

Рік підготовки 2 

Семестр 4 

Лекційні заняття  15 год.     

Практичні, семінарські заняття 15 год. 

Лабораторні заняття -  

Самостійна робота         30 год. 

Індивідуальні завдання  

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

 2 год. 

 2 год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – вивчення загальних відомостей про систему і структуру 

(давньо)германських мов доби їх конвергентного існування (до VII – IX ст.), а 

також етноспецифічних і лінгвокультурних особливостей їхнього 

дивергентного історичного розвитку. 

 

 

Завдання: 

  визначення термінологічного апарату курсу, з’ясування місця і ролі 

германського мовознавства у системі гуманітарних наук у цілому та 

філологічних дисциплін зокрема; 

 знайомство з історичними, етнографічними, археологічними даними про 

походження, побут, суспільний устрій давніх германців; 

 висвітлення історії германських племен і народів, процесу розвитку 

германських діалектів у мови народностей і в національні мови; 

 знайомство з історією формування писемності у давніх германців, а 

також і першими писемними пам’ятками германських народів; 

 вивчення загальних і специфічних рис германських мов, їх фонетики, 

морфології, словотвору і лексики; 

 характеристика закономірностей фонетичної, лексичної і граматичної 

будови давньогерманських і сучасних германських мов; 

 характеристика історичного розвитку і сучасного стану кожної з 

основних (сучасних) германських мов; 

 знайомство з історією формування та становлення національної 

літературної норми кожної окремо взятої германської мови; 

 огляд історії розвитку студій у вітчизняній і зарубіжній германістиці; 

  викладення основних положень германського мовознавства, які є 

науковою базою для спеціальних лінгвістичних дисциплін (історія мови, 

теоретична і практична граматика, теоретична фонетика, лексикологія, 

стилістика тощо). 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
 

 основні терміни і поняття, основні методи і прийоми теоретичного 

вивчення давніх і сучасних германських мов; 

 основі віхи історії германських племен і народностей, орієнтуватися у 

процесах трансформації давньогерманських діалектів у мови народностей 

та національні мови; 

 будову та закономірності фонетичної, граматичної та лексичної підсистем 

давньогерманських мов; 
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 основні фонетичні (фономорфологічні) закони (Грімма, Вернера, 

Хольцманна), закони якісних і кількісних змін голосних та їх чергування 

(аблаут, умлаут тощо); 

 особливості фонетичної, граматичної та лексичної підсистем кожної 

окремо взятої сучасної германської мови; 

 основні етапи розвитку та основні положення германського мовознавства, 

які мають принципове значення для подальшого вивчення теорії 

відповідної германської мови (зокрема німецької та англійської). 

 

вміти:  
 

 орієнтуватися в дописемній та писемній історії давньогерманських племен 

і народів; 

 аналізувати і порівнювати фономорфологічну структуру 

індоєвропейського, давньогерманського і сучасного германського слова (з 

елементами залучення рідної мови); 

 працювати з давніми (зокрема готськими) текстами, а саме читати і 

перекладати їх за допомогою словника; 

 характеризувати особливості фонетичної, граматичної та лексичної будови 

кожної окремо взятої сучасної германської мови з урахуванням їх спільних 

давньогерманських рис; 

 працювати з обов’язковою і додатковою літературою з метою набуття і 

поліпшення навичок самостійної роботи за фахом; 

 здійснювати самостійний пошук наукової інформації та писати реферати за 

темами дисципліни. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

повного терміну денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Германська філологія у загальнокультурному контексті. Загальна 

характеристика систем давньогерманських мов. 

Тема 1. Предмет, задачі і проблематика курсу  “Вступ 

до германського мовознавства”. Основні віхи історії 

германського мовознавства. 

 2 2   4 

Тема 2. Історія давніх германців. Германські племена,  

їхня міграція й утворення германських „варварських” 

королівств. 

 2 2   2 

Тема 3. Історія германської писемності. Основні 

пам’ятки писемності германських мов. Вокалізм і 

консонантизм давньогерманських мов. 

 

 2 2   4 

Тема 4. Основні риси морфологічного складу 

давньогерманських мов. Лексичний склад 

давньогерманських мов. 

 

 2 2   5 

Разом за змістовим модулем 1  8 8   15 

Змістовий модуль 2. Історія розвитку окремих германських мов. 

Тема 1. Основні етапи розвитку германських мов.  

Східногерманські мови. 

 

 2 2   5 

Тема 2. Західноскандинавські мови і їх історія. 

             Східноскандинавські мови і їх історія. 

 2 2   5 

Тема 3. Західногерманські мови і їх історія.  3 3   5 

Разом за змістовим модулем 2  7 7   15 

Усього годин  60 15 15   30 

Курсовий проект (робота) з __________ 

___________________ 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

 
- - -  - 

Усього годин 60 15 15   30 
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4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет, задачі і проблематика курсу  “Вступ до германського 

мовознавства”. Основні віхи історії германського мовознавства. 
2 

2 Історія давніх германців. Германські племена,  їхня міграція й 

утворення германських „варварських” королівств. 
2 

3 Історія германської писемності. Основні пам’ятки писемності 

германських мов. Вокалізм і консонантизм давньогерманських мов. 
2 

4 Основні риси морфологічного складу давньогерманських мов. 

Лексичний склад давньогерманських мов. 
2 

5 Основні етапи розвитку германських мов.  Східногерманські мови. 2 

6 Західноскандинавські мови і їх історія. 2 

7 Східноскандинавські мови і їх історія. 2 

8 Західногерманські мови і їх історія. 2 

 

5. Теми практичних занять 

 

6. Теми лабораторних занять. 

        7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами. 

Додаються до робочої програми. 

 

8. Методи навчання 

                                                                                                  

пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми 

організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та 

словниками, творчо-дослідницькі завдання. 

  

9. Форми контролю 

Прослухавши лекційний матеріал зі "Вступу до германського 

мовознавства", основною метою якого було сформувати у студентів наукове 

розуміння сутності мови як суспільного явища, подати найважливіші 

теоретичні відомості з історії розвитку германських мов, ознайомити з 

основними поняттями і термінами, тим самим підготувати студентів до 

наукового вивчення іноземних мов, а також виробити уміння самостійно 

аналізувати матеріал, студенти мають сдати залік. На залік виносяться 50 

теоретичних і 25 практичних завдань. 

Практичне завдання передбачає читання автентичних готських текстів, 

їхній переклад та детальний аналіз; вирішення етимологічних задач; завдання 

на зіставний аналіз фонетичних, морфологічних, синтаксичних явищ 

германських мов. 
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Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Поточний 

контроль реалізується під час виконання студентами поточних тестів, 

письмових контрольних робіт тощо. 

                                                             
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. 

Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени і 

заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1. 

 

 

Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЄКТС 

Визначення оцінки ЄКТС Рейтинг 

студента, бали 

Відмінно А ВІДМІННО – відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

90 – 100 

 

Добре В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 

82 – 89 

 

С ДОБРЕ – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

74 – 81 

 

Задовільно D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, 

але зі значною кількістю 

недоліків 

64 – 73 

 

E ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

60 – 63 

 

Незадовільно FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

потрібно працювати перед 

тим, як отримати залік 

(позитивну оцінку)  

35 – 59 

 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

необхідна серйозна 

подальша робота 

01 – 34 

 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 

100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів):  

 RДИС = RНР + RАТ. 
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11. Методичне забезпечення 

 

1. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу “Вступ до германського 

мовознавства”. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 192 с. 

2. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 

528 с. 

3. Тарасова В. В. Загальне та германське мовознавство: Навчальний 

посібник. –  К. : ТзОВ “SprintPrint”, 2013. – 480 с.  

4. Тарасова В. В. Семантичне поле „Засоби пересування” в сучасних 

англійській, німецькій, російській та українській мовах: Монографія. – 

К.: ТзОВ “SprintPrint”, 2010. – 255 с. 

 

12. Рекомендована література 

основна 

1. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в 

германскую филологию. – М.: Высшая школа, 1998. – 320 с. 

2. Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. – 

К.: Вища школа, 1986. – 230 с. 

3.  Левицкий В.В. Введение в германскую филологию. Сборник задач. – К.: 

Вища школа, 1983. – 96 с. 

4. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу “Вступ до германського 

мовознавства”. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 192 с. 

5.  Линский С.С. Введение в германскую филологию. – Днепропетровск: 

ДГУ, 1975. – 82 с. 

6. Приходько А.Н., Пчельникова Э.А. Методические указания к курсу 

“Введение в германскую филологию”. – Запорожье: ЗГУ, 1987. – 47 с. 

7.  Тарасова В. В. Загальне та германське мовознавство. – К.: 

СпринтПринт, 2013. – 480 с. 

8. Фоменко О.Г. Методичні вказівки до курсу ”Вступ до германського 

мовознавства”. – Запоріжжя: ЗДУ, 1992. – 55 с. 

9. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю 

английского языка. – М.: Высшая школа, 1996. – 184 с. 

 

допоміжна 

Абрамсон М.Л., Кириллова А.А., Колесницкий Н.Ф. История средних веков. 

– М.: Просвещение, 1986. – 576 с. 

2. Аракин В.Д. История английского языка. – М.: Просвещение, 1985. – 

255с. 

3. Берков В.П. Современные германские языки: Учебник. – М.: ООО «Изд-

во АСТ», ООО «Изд-во Астрель», 2001. – 336 с. 

4. Быкова О.И. Сафонова 0.Б., Ушакова Ю.В. История германских языков и 

письменности. – Воронеж: ВГУ, 1982. – 70 с. 

5. Вессен Э. Скандинавские языки. – М.: Иностр. литература, 1949. – 167 с. 

6. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.И. Индоевропейский язык и индоевропейцы 
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(в 2-х т-х). – Тбилиси: Тбилисский университет, 1984. – 1328 с. 

7. Гухман М.М. Готский язык. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. – 286с. 

8. Жирмунский В.М. История немецкого языка. – М.: Изд-во лит. на ностр. 

яз., 1956. – 387 с. 
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35. Стеблин-Каменский И.И. Древнеисландский язык. М.: Изд-во лит. на 

иностр. яз., 1955. – 286 с. 

36. Стеблин-Каменский И.И. Мир саги. – М.: Наука, 1984. – 286 с. 

37. Стеблин-Каменский И.И. Культура Исландии. – Л.: 1967. – 234 с. 

38. Ушакова Ю.В., Быкова О.И. Введение в германскую филологию. – 

Воронеж: ВГУ, 1979. – 82 с. 

39. Филичева Н.И. Передвижение согласных в германских языках. – М.: 

Изд-во лит. на иностр. яз., 1960. – 156 с. 

40. Таранець В.Г. Етнонім Germanen у іноєвропейському мовному контексті 

// Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Вип. 165-166: Германська 

філологія. – Чернівці: Рута, 2003. – C. 218-225. 

41. Энгельс Ф. К истории древних германцев // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 

2-е изд. Т. 19. – С. 442-494. 

42. Энгельс Ф. Франкский диалект // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 
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43. Arntz Н. Handbuch der Runenkunde. – Halle/Saale: Niemeyer, 1944. – 123 S. 

44. Breyne R. Lehrbuch des Afrikaans fur den Schul- und Selbstunterricht. – 

Munchen: Pohl, 1956. – 239 S. 

45. Burges M.P. Teach yourself Afrikaans. – London: The English university 

press, 1957. – 245 p. 

46. Braun F. Die Urbevolkerung Europas und die Herkunft der Germanen. – 

Berlin, Stuttgart, Leipzig: Kohlhammer, 1922. – 91 S. 

47. Hamant P. Einfuhrung in das Germanische. – Tubingen: Max Niemeyer, 

1981. – 224 S. 

48. Hutterer C.J. Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzugen. – 

Budapest: Akademiai KIOD, 1975. – 543 S. 

49. Kloss H. Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800 bis 

1950. – Munchen: Pohl, 1952. – 254 S. 

50. Konig W. dtv-Atlas zur deutschen Sprache: Tafeln und Texte. – Munchen: 

dtv, 1996. – 256 S. 

51. Krahe H. Germanische Sprachwissenschaft. – Berlin: de Gruyter, 1956. – 

Bd.1. – 147 S., Bd. 2. – 149 S. 

52. Louw S.A. Afrikaans taalatlas. – Pretoria: Lingua, 1959. – 250 р. 

53. Meyer H. Die Sprache der Buren. Einleitung, Sprachlehre und 
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54. Murphy J.D., Gott H. A bibliography of African languages and linguistic. – 

Washington: The Catholic univ. of America press, 1969. – 142 p. 

55. Weinreich M. History of the Yiddish language. – Chicago, London: The 

university of Chicago press, 1980. – 833 p. 

56. Wolf S. Jiddisches Worterbuch. Wortschatz des deutschen Grundbestandes 

der jiddischen (jidisch-deutschen) Sprache. – Mannheim: Biblio. Inst. 

Allgemeiner Verlag, 1962. – 203 S. 

57. Paul H. Grundriss der germanischen Philologie. – Berlin: Akademie, 1957. – 

456 c, 

58. Porzig.W. Die Gliederung des Indogermanischen Sprachgebiets. – 

Heidelberg: Carl Winter Universitatsverlag, 1954. – 251 S. 

59. Schwarz E. Deutsche und germanische Philologie. – Heidelberg: Carl Winter 

Universitatsverlag, 1951. – 248 S. 

60. Schwarz E. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Studien zur Auagliederung 

der germanischen Sprachen. – Bern: Francke, Munchen: L. Lehnen, 1951. – 

277 S. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. BUBL Link (UK-based) Catalogue of Internet Resources Concerning the 

German Language: http://bubl.ac.uk/link/g/germanlanguage.htm (well 

organized; covers many aspects of the language and the study of it) 

2. http://www.library.adelaide.edu.au/guide/hum/german/german_net.html 

(University of Adelaide's categorized guide to German Area Studies online) 

3. http://www.dartmouth.edu/~wess/wesslit.html (Dartmouth's German-Studies 

Web links, annotated and arranged by topic) 

4. http://libadm87.rice.edu/ref/german.cfm (Rice University's guide to German 

studies, including printed literature and links to German newspapers and 

magazines) 

5. http://www.germanistik.net/ germanistik.net (tries to get the user straight to 

the best sources of help; in German) 

6. Literaturwissenschaft online ("Literaturwissenschaft online" Kiel 

University's e-learning site with live and archived lectures; free of charge; in 

German.) 

7. Bibliographie der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft ("BDSL 

Online" is the electronic version of the largest bibliography in the field of 

German language and literature studies. Access to report years 1985-1995 is 

free of charge.) 

8. http://www.doaj.org/ljbs?cpid=8 (DOAJ Directory of Open Access Journals, 

Literature and Languages) 

9. http://www.sign-lang.uni-

hamburg.de/Medienprojekt/Literatur/9.med.analy.html (University of 

Hamburg site with media studies bibliography) 

10. Categorical list of German Departments around the world 
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11. Departmental Ratings (USA) 

12. http://library.csun.edu/lhansen/subject-germany (Directory of some German 

resources in libraries and research centers throughout California) 

13. Gots'ka Mova "The Gothic Language", by V.V. Evchenko; Gothic texts with 

Ukrainian apparatus 

14. Gotisch im WWW Portal for information on Gothic (in German) 

15. Website of the german association of the gothic language (german) 

16. English-Gothic Dictionary (Also contains neologisms and reconstructed 

words) 

17. "Gothic dictionary with etymologies" by Andras Rajki 

18. Gothic lessons by David Salo (copy at the Internet Archive) 

19. Germanic Lexicon Project - early (Public Domain) editions of several of the 

references. 

20. The Gothic Bible in Latin alphabet 

21. The Gothic Bible in Ulfilan script (Unicode text) from Wikisource 

22. The Gothic Bible in Runic alphabet (Unicode text) from Wikisource 

23. Titus has Streitberg's Gotische Bibel and Crimean Gothic material after 

Busbecq. 

24. Wulfila Project 

25. Skeireins Projet 

26. Bagme Bloma, a Gothic poem by J. R. R. Tolkien 

27. Gothic for Travellers: Good conversation starters are death, torture, eating 

and drinking. 

28. Gothic Online from the University of Texas at Austin 

29. Gothic Readings Video clips in Gothic language 

30. Nytt om Runer runology journal. 

31. Bibliography of Runic Scholarship 

32. Gamla Runinskrifter / Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.omniglot.com/writing/runic.htm 
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ЗРАЗКИ КОНТРОЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

1. ЗРАЗКИ МОДУЛЬНИХ ТЕСТІВ 
 

НУБіП України        Ф-7.5-2.1.6-24 

 

«Бланк тестових завдань» 
  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Факультет Педагогічний 

Напрям підготовки Філологія (переклад) 

Форма навчання денна 

Семестр 4   Курс 2 

ОКР «Бакалавр» 

Кафедра романо-германських мов і перекладу 

Дисципліна Вступ до германського мовознавства 

Викладач  ( Тарасова В. В. ) 

«Затверджую» 

 Завідувач кафедри   (__________________)  

«______ » ___________ 2015 р.  

 

Білет № 7 

 

1. За допомогою якого фонечного явища можна пояснити звукові співвідношення у словах 

Gr. pente > Goth. fimf? 

a) Закон Гольцмана 

b) і-мутація 

c) переломлення + Закон Грімма 

d) Закон Вернера + зворотня мутація 

 

2. У залежності від типу чергування кореневого голосного за аблаутом і деяких особливостей 

кінцевої частини дієслівної основи в германських мовах розрізняють ____________(" рядів 

аблаута") сильних дієслів. 

a) 7 класів 

b) 5 класів 

c) 9 класів 

d) 11 класів 

 

3. За допомогою якого фонечного явища можна пояснити звукові співвідношення у словах 

OE.  biddan  > OHG  bittan? 

a) Закон Гольцмана 

b) другий пересув приголосних 

c) переломлення 

d) Закон Вернера 

 

4. У германистиці дієслова, які утворюють форми минулого часу і дієприкметника за 

допомогою зовнішньої флексії (дентального суфікса) називають __________________ . 

a) слабкими 

b) сильними 

c) неправильними 

d) претерито-презентними 
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5. Індоєвропейська мова – це... 

a) прамова 

b) нова мова 

c) стара мова 

d) генетично ізольована мова 

 

6. За допомогою якого фонечного явища можна пояснити звукові співвідношення у словах 

Lat. socrus > OHG.  swigur? 

a) другий пересув приголосних 

b) Закон Грімма 

c) переломлення 

d) Закон Вернера 

 

7. Об’єктом порівняльно-історичного методу є... 

a) структура мови 

b) інвентаризація мовних одиниць 

c) споріднені мови 

d) мертві мови 

 

8. Удосконалює правопис... 

a) загальне мовознавство 

b) прикладне мовознавство 

c) часткове мовознавство 

d) порівняльно-історичне мовознавство 

 

9. До якої частини мови належить готська лексема alƥeis? 

a) займенник 

b) прикметник 

c) дієслово 

d) прислівник 

 

10. Визначте форму готського іменника blindins. 

a) родовий відмінок однина 

b) давальний відмінок однина 

c) знахідний відмінок однина 

d) називний відмінок однина 

 

11. Генеалогічна класифікація мов створена на основі... 

a)  структурного методу 

b)  зіставного методу 

c)  описового методу 

d) порівняльно-історичного методу 

 

12. Структуру мови вивчає... 

a) загальне мовознавство 

b) прикладне мовознавство 

c) часткове мовознавство 

d) порівняльно-історичне мовознавство 
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13. До якої частини мови належить готська лексема ƥu? 

a) займенник 

b) прикметник 

c) дієслово 

d) прислівник 

 

14. Специфіку англійських звуків вивчає... 

a) загальне мовознавство 

b) прикладне мовознавство 

c) часткове мовознавство 

d) конкретне мовознавство 

 

15. Історію мови досліджує... 

a)  синхронічне мовознавство 

b)  діахронічне мовознавство 

c)  часткове мовознавство 

d)  прикладне мовознавство 

 

16. Визначте форму готського іменника unsara. 

a) родовий відмінок множина 

b) давальний відмінок однина 

c) знахідний відмінок однина 

d) називний відмінок однина 

 

17. Виникнення й розвиток письма вивчає... 

a) загальне мовознавство 

b) прикладне мовознавство 

c) часткове мовознавство 

d) конкретне мовознавство 

 

18. Засіб спілкування людей – це … 

a)  емотивна функція мови 

b)  когнітивна функція мови 

c)  комунікативна функція мови 

d)  мислетворча функція мови 

 

19. Який рівень мови є найстійкіший? 

a)  лексичний 

b) фонетичний 

c)  морфологічний 

d)  проміжний 

 

20. У германо-скандинавській міфології богиня кохання, родючості та красоти –    

_______________ . 

a) Скаді 

b) Фрігг 

c) Фрея 

d) Локі 
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21. Визначте форму готського іменника mik. 

a) родовий відмінок множина 

b) давальний відмінок однина 

c) знахідний відмінок однина 

d) називний відмінок однина 

 

22. До якої частини мови належить готська лексема fugls? 

a) займенник 

b) прикметник 

c) іменник 

d) прислівник 

 

23. Мовознавство – це наука про... 

a) історію народу 

b) про психічний стан людини 

c) про мову 

d) про діалекти 

 

24. Англійську мову вивчає... 

a) загальне мовознавство 

b) конкретне мовознавство 

c) прикладне мовознавство 

d) порівняльно-історичне мовознавство 

 

25.  Створює лінгвістичну теорію... 

a) прикладне мовознавство 

b) конкретне мовознавство 

c) загальне мовознавство 

d) порівняльно-історичне мовознавство 

 

26. За своїм походженням дієприкметник – це  __________________________ 

a) дієслово 

b) віддієслівний іменник 

c) віддієслівний прикметник 

d) прислівник 

 

27. За допомогою якого фонечного явища можна пояснити звукові співвідношення у словах 

OE. bitan > OHG. bizzan? 

a) другий пересув приголосних 

b) Закон Грімма 

c) західногерманське подвоєння приголосних 

d) Закон Вернера 

 

28. У германо-скандинавській міфології бог моря –    _______________ . 

a) Ньорд 

b) Тюр 

c) Фрей 

d) Тор 
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29. До якої частини мови належить готська лексема mitan? 

a) займенник 

b) прикметник 

c) дієслово 

d) прислівник 

 

30. Делабіалізація – це ______________________ . 

a) стягнення голосних, розділених приголосним, який внаслідок стягнення зникає. 

b) випадіння нeнаголошеного голосного в середині слова між 

приголосними. 

c) подвоєння приголосних. 

d) втрата звуком лабіалізованості. 
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Модульна контрольна робота № 1 

з курсу „Вступ до германського мовознавства” 
(ІI КУРС, ІV СЕМЕСТР) 

Студент____________________________________ 

Курс______________________________________ 

Група_____________________________________ 

 

Варіант 1 

1. Спеціальне, або конкретне, мовознавство досліджує: 

а) конкретні висловлювання; 

б) окремі мови або їх певні угуповання; 

а) спеціальні галузі мовознавства – структурну лінгвістику, функціональну 

лінгвістику, генетичну лінгвістику, соціолінгвістику, психолінгвістику, 

ареальну лінгвістику 

2. Основні функції мови: 

а) когнітивна та магічна; 

б) комунікативна та когнітивна; 

в) пізнавальна та репрезентативна. 

3. Порівняльно-історичне мовознавство вивчає особливості мов:  

а) які споріднені та походять з єдиного джерела; 

б) незалежно від характеру генетичних відношень між ними; 

в) які обов’язково не є спорідненими, і показує відмінності, що існують 

між мовами різної будови.  

4. Діахронія – це: 

а) сучасний стан мови; 

б) історичний розвиток мови; 

в) стан мови в певний момент її розвитку.  

5. Синхронічний аспект дослідження полягає у: 

а) дослідженні мови в часі, в її історичному розвитку; 

б) вивченні мови хронічно хворих; 

в) вивченні мови в певний момент розвитку.  

6. Конвергенція – це: 

а) особливий діалект; 

б) процес зближення мов; 

в) процес розходження мов та їх діалектів.  

7. Суперстратом називають: 

а) залишки переможеної мови в структурі прийшлої мови, що перемогла; 

б) нульові морфеми; 

в) залишки прийшлої мови в структурі місцевої мови, що перемогла. 

8. В межах семіотики розрізнюють три аспекти дослідження знаків. Один з них 

– синтаксичний аспект – досліджує відношення: 

а) між знаками в межах мовної системи: 

б)  знаків до позначуваних ними явищ та предметів; 

в) ставлення до знаків тих, хто ними користується. 
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9. Штучні знакові системи відрізняються від мови тим, що: 

а) мовні знаки акустичні, а штучні знаки ольфактичні; 

б) в штучних знакових системах за знаком закріплюється одне значення; 

в) мовою користуються люди, а штучними знаковими системами – 

машини.  

10. Серед систем розрізнюють статичні та динамічні. Мова є системою: 

а) динамічною; 

б) статичною; 

в) такою, що поєднує властивості обох типів.  

11. Саморегулювання мови здійснюється завдяки: 

а) тому, що мова ніколи не буває ідеальною системою; 

б) законам, які приймаються урядом; 

в) завдяки дослідженням мовознавців. 

12. Фонетична інтерференція – це: 

а) запозичення, що не стало фактом мови, а залишилося на рівні мовлення; 

б) двомовність; 

в) з’єднувальний голосний у складних словах. 

13. Три аспекти вивчення звуків мови: 

а) передньоязиковий, задньоязиковий, мішаний; 

б) акустичний, фізіологічний, фонологічний; 

в) висота звуків, сила, тон.  

14. Історичний принцип орфографії: 

а) однакове написання морфеми незалежно від вимови; 

б) зберігається традиційне написання; 

в) слова пишуться так, як вимовляють; 

г) опирається на смислові відмінності подібних слів.  

15. Варіант фонеми – це: 

а) одиниця мовлення; 

б) алофон; 

в) реалізація фонем в потоці мовлення. 

16. Комбінаторний варіант фонеми – той, який: 

а) залежить від наголосу; 

б) залежить від сусідніх звуків; 

в) залежить від наголосу та сусідніх звуків. 

17. Інваріант ще можна назвати: 

а) алофоном; 

б) основним варіантом; 

в) варіацією; 

г) факультативним варіантом. 

18. Позиція фонеми можебути: 

а) слабкою; 

б) сильною; 

в)  незалежною. 

19. Висота звука залежить від: 
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а) амплітуди коливання; 

б) частоти коливання за одиницю часу; 

в) тривалості звучання.  

20. Музичний наголос: 

а) падає на будь-який склад; 

б) у формах одного слова падає на різні склади; 

в) виділяє один склад більшою силою; 

г) виділяє один зі складів зміною тону. 

21. Державна мова Нідерландів: 

а) англійська; 

б) германська; 

в) голанська; 

г) фризька. 

22. Індивідуальний білінгвізм –це: 

а) взвємодія різних соціально протиставлених підсистем однієї мови; 

б) коли мовець володіє двома мовами; 

в) дві мови співіснують у рамках одного колективу, що використовує ці 

мови у різних комунікативних сферах. 

23. Запозичення виникають в результаті: 

а) вивчення іноземних мов; 

б) взаємодії різних культур; 

в) певної національної політики. 

24. Калькування – це: 

а) запозичення слів з граматичним значенням; 

б) передача внутрішньої форми іншомовного слова підпливом мовних 

контактів; 

в) поморфемний переклад. 

25. Мовна надродина – це: 

а) політичне об’єднання націй, які погодилися розмовляти однією мовою; 

б) сукупність мов, які генетично споріднені; 

в) особливий тип мовної спільності, що виділяється не за ознакою 

генетичної спорідненості, а за низкою спільних структурно-

типологічних рис, які склалися в результаті тривалого взаємовпливу в 

межах єдиного географічного простору. 
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2. ЗРАЗКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (ЗАЛІК) 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Кафедра романо-германських мов і перекладу  

 

Спеціальність:              Філологія 

Семестр:                       4 

Навчальна дисципліна:   Вступ до германського мовознавства. 

 

Білет № 1 

 

1. Мови «кентум» і «сатем». 

2. Загальна характеристика системи відмінювання іменників у давніх 

германських мовах. 

3. Найдавніші запозичення в германських мовах. 

 

Завдання. 

 

1. Прочитайте та перекладіть текст. 

2. Зробіть словотвірний аналіз наступних слів: sinteinan, mahts, 

skulam, Þiudinassus, Þaim. 

3. Визначить відмінок і число поданих нижче іменників, 

прикметників і займенників: ins, fraujins, godis, wiljins, mikilamma, 

hauhistjam, airÞai, mannan. В якому ступені порівняння вжито слово 

hauhistjam? 

 

Atta unsar Þu in himinam, weihnai namo einÞ qimai Þiudinassus Þeins. wair 

Þai wilja Þeins, swe in himina jah ana air Þai hlaif unsarana Þana sinteinan gif uns 

himma daga jah aflet uns Þatei skulans sijaima, swaswe jah weis afletam Þaim 

skulam unsaraiÞ jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af Þamma ubilinÞ 

unte Þeina ist Þiudangardi jah mahts jah wulÞ us in aiwins amen. 
 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземної філології та перекладу 

Протокол № 11 від 21 травня 2015 р.  

 

                  

Викладач:               к. ф. н, доц. В. В. Тарасова 
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Матеріали до заліку  
 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Дайте визначення мовознавству. Як співвідносяться поняття 

"мовознавство" та "вступ до мовознавства"? 

2. Із якими моментами в історії людства пов’язане виникнення мовознавчої 

науки? 

3. Чим відрізняється предмет вивчення від об’єкта вивчення у наукознавстві? 

4. Які науки називаються суспільними? Які науки називаються 

природничими? 

5. Чи є підстави називати мовознавство природничою наукою? 

6. З якими гуманітарними науками пов’язане мовознавство і чому? 

7. З якими природничими науками пов’язане мовознавство? 

8. Які науки виникли на стику мовознавства та природничих наук? 

9. Чим відрізняється теоретичне мовознавство від прикладного? 

10. Яка проблематика загального мовознавства? 

11. Чим синхронічний спосіб дослідження мовних явищ відрізняється від 

діахронічного? 

12. Які методи дослідження називають загальнонауковими? 

13. Чим загальнонауковий метод відрізняється від специфічного? 

14. Назвіть загальнонаукові методи. 

15. Дайте визначення індукції та дедукції, аналізу та синтезу. 

16. Як застосовують індукцію у мовознавстві? 

17. Чим індукція відрізняється від аналізу? 

18. Чим індукція відрізняється від дедукції? 

19. Як застосовують у мовознавстві аналіз та синтез? 

20. Назвіть відомі Вам специфічні лінгвістичні методи. 

21. Чим порівняльно-історичний метод відрізняється від зіставного? 

22. Чим зіставний метод відрізняється від типологічного? Яка мета 

типологічного методу? 

23. Наведіть визначення мовлення. Проаналізуйте визначення мовлення за 

різними лінгвістичними словниками. В яких формах існує мовлення? 

24. Доведіть, що мова і мовлення є взаємопов’язаними та взаємозалежними 

сутностями. 

25. Визначте етапи формування проблеми співвідношення мови і мовлення. 

26. Назвіть новітні лінгвістичні дисципліни, що досліджують мовлення. 

27. Надайте визначення мовленнєвої діяльності за Л.В. Щербою.  

28. Як розумів поняття мовленнєвої діяльності Ф. де Сосюр? 

29. Що називають мовною (мовленнєвою) компетенцією? 

30. Що вивчає комунікативна лінгвістика? 

31.  Що досліджує лінгвоґендерологія (ґендерна лінгвістика)? 

32. Наведіть визначення дискурсу. 

33.  Надайте визначення мовленнєвому жанру. 
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34.  Надайте визначення мовленнєвій девіації. Наведіть приклади. 

35.  Доведіть, що мова є суспільним, а не біологічним чи психічним явищем.  

36. Чому мова належить до знакових систем? 

37. Проаналізуйте кожну із опозиційних ознак мови і мовлення. 

38. Які погляди на природу мови вам відомі? Доведіть, що мова є суспільним, 

а не біологічним чи психічним явищем. 

39.  Розкрийте поняття норми в мові. 

40. Що таке загальнонародна мова?  

41. Які різновиди (форми, варіанти) загальнонародної мови ви знаєте?  

42. Що таке територіальна диференціація мови? 

43.  Що таке соціальна диференціація мови? 

44. Які наріччя (діалекти) виділяють у сучасній українській мові? А в 

російській? Чи характеризується діалектною строкатістю англійська 

(німецька, французька, іспанська, італійська) мова? Для відповіді на це 

питання використайте довідкову літературу, енциклопедії. 

45. Що розуміють під літературною мовою? Дайте, будь ласка, визначення.  

46. Якими  рисами характеризується літературна мова? Чим вона відрізняється 

від загальнонародної мови? А від мови художньої літератури? 

47. Які стилі літературної мови ви знаєте?  

48. Розкрийте зв’язки мови із суспільством. Яку роль відіграє суспільство у 

формуванні і розвитку мови?  

49. У яких узаємозв’язках перебувають мова і народ, мова й індивід, мова і  

класи та інші соціальні групи? 

50. Що таке мовна політика? Яких мовних сфер торкається мовна політика? 

51.  Що таке соціолінгвістика?  

52. Які ви знаєте українські законодавчі акти, що стосуються мови? Чи завжди 

послідовно вони виконуються?  

53. Яку мовну політику (мовне планування) проводили й проводять інші  

держави? 

54. Чому, як на Ваш погляд, питання про співвідношення мови, мислення та 

свідомості є одним із найскладнішим у теорії загального мовознавства? 

55. Дайте визначення мисленню та свідомості. Яке із численних визначень цих 

понять Вам найбільш імпонує і чому? 

56. Які підходи до висвітлення проблеми співвідношення мови, мислення та 

свідомості були сформовані у ХІХ та ХХ століттях? 

57. Як вирішувалася ця проблема за часів радянського мовознавства? 

58. Хто був автором гіпотези про домовне мислення? 

59. Які три типи мислення вирізняються у сучасній психології? 

60. Які теорії підтверджують наявність в людини позамовних форм мислення? 

61. Що ви знаєте про мовні центри людини (центри Брока і Верніке)? 

62. На основі якого мовлення виникає внутрішнє мовлення? 

63. З яких двох фаз воно складається? 

64. Дайте, будь ласка, визначення універсальному предметному коду. 

65. Що забезпечує інтернаціональний характер людського мислення? 
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66. Чому мови характеризуються національною специфікою? 

67. Як Ви розумієте лінгвістичне поняття «внутрішня форма слова»? 

68.  Чому не збігаються за змістом співвідносні багатозначні слова у різних 

мовах світу? 

69. За рахунок чого створюється національна своєрідність мовних образів? 

70. Коли «народилася» психолінгвістика? Яку проблематику охоплює ця 

міждисциплінарна наука? 

71. В чому полягає багатоаспектність реальних втілень мови як об’єкта 

дослідження? 

72. Розтлумачте загальнонаукове розуміння понять система і структура. 

73. Дайте визначення понять система і структура стосовно мови. 

74. Назвіть і схарактеризуйте рівні мови і відповідні основні одиниці. 

75. З'ясуйте суть і проілюструйте прикладами з мов, які Ви вивчаєте, 

процедуру подвійного членування мови. 

76. Чому мову називають системою систем? 

77. Схарактеризуйте основні і проміжні системи мови, перерахуйте їхні базові 

одиниці.  

78. Схарактеризуйте супровідні системи мови, проілюструвавши відповідними 

знаннями з мов, які ви вивчаєте. 

79. Що розуміють під ступенем відкритості систем мови? 

80. Яка залежність між кількістю одиниць певної системи і їхнім 

функціональним навантаженням і продуктивністю? 

81. В чому полягає динамізм мови як системно-структурного утворення? 

82. Наведіть докази ізоморфічності будови мовних одиниць різних рівнів її 

організації. 

83. Розтлумачте поняття дистрибуція стосовно одиниць всіх рівнів мови. 

84. З'ясуйте методичне значення синхронічного і діахронічного аспектів 

вивчення мови.   

85. Дайте визначення понять парадигма і синтагма. Проілюструйте 

прикладами з мов, які Вам відомі.  

86. Як Ви вважаєте, коли результати вивчення мови переконливіші – коли як 

іноземну її вивчають парадигматично чи синтагматично? Поміркуйте, чи 

коректна така постановка питання?  

87.  Що називають у мовознавстві аспектом епідигматики? 

88. Які теорії походження мови Вам відомі? 

89. Хто з лінгвістів спеціально досліджував проблему генези мови? 

90. Як співвідносяться проблеми виникнення людини і виникнення мови? 

91. Чим принципово відмінна людська мова від систем комунікації тварин? 

92. Як визначається мовна спорідненість? 

93. Яке місце посідає українська мова у генеалогічній класифікації мов світу? 

94. Які групи індоєвропейської родини вам відомі? 

95. Назвіть мови слов’янської групи індоєвропейської родини мов. 

96. Назвіть мови балтійської групи індоєвропейської родини мов. 
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97. Як класифікують германські мови всередині групи? Назвіть мови, що 

відносяться до різних підгруп цієї мови. 

98.  Які романські мови Вам відомі? 

99. Назвіть мови іранської групи індоєвропейської родини мов. 

100.  Назвіть основні групи афразійської родини мов. 

101.  Назвіть відомі Вам фінно-угорські мови. 

102.  Які мови вважаються «генетично ізольованими»? 

103.  Які мовні надродини виділяють у сучасній лінгвістиці? 

104.  Які підродини включає ностратична надродина мов? 

 

ГЕРМАНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО 
Контрольні запитання: 

 

1. Загальна характеристика індоєвропейських мов. 

2. Сучасні й давні германські мови. 

3. Порівняльно-історичний метод (виникнення, розвиток, методика). 

4. Проблема прамови в індоєвропеїстиці. Індоєвропейська прамова. 

5. Прагерманська мова й давньогерманські діалекти. 

6. Основні віхи історії германського мовознавства. 

7. Джерела відомостей про давніх германців. 

8. Суспільний лад і господарський уклад давніх германців. 

9. Звичаї й побут германців. 

10. Міфологія і релігія давніх германців. 

11. Давньогерманськи племена та їх мови. 

12. Готи. Загальна характеристика готської мови. Значення готської мови для 

германістики. 

13. Давньогерманськи племена та їх мови. Вандали. 

14. Давньогерманськи племена та їх мови. Бургунди. 

15. Давньогерманськи племена та їх мови. Герули й гепіди. 

16. Лангобарди й інші гермінонські племена. 

17. Давньогерманськи племена та їх мови. Франки. 

18. Давньогерманськи племена та їх мови. Інгвеони. 

19. Скандинавські племена й народності. Епоха вікінгів і давньоскандинавська 

колонізація. 

20. Писемність давніх германців. 

21. Рунічне письмо. 

22. Готське (вульфіліанське) письмо. 

23. Готський алфавіт і особливості готської графіки. 

24. Виникнення латинської писемності в германців. 

25. Найважливіші пам’ятки давньогерманської писемності. 

26. Англійська мова та її історія. 

27. Німецька мова та її історія. 

28. Нідерландська мова: історія, роль франкського елемента, діалектні форми 
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середньо нідерландського періоду, формування національної мовної норми). 

29. Мова ідиш: історія формування, розповсюдження у світі, особливості 

функціонування, загальна характеристика. 

30. Західно германські мови та їх історія. Люксембурзька мова. 

31. Формування бурської мови на основі мови голландських колонізаторів у 

Південній Африці. Мова африканс. 

32. Фризька мова. Давньофризька мова та її писемні пам’ятки. 

33. Загальна характеристика системи датської мови. 

34. Шведська національна мова та її історія. Історія походження. Вплив 

латинської та нижньонімецької мов. Епоха реформації та формування 

шведської національної мови. 

35. Норвезька мова. Формування давньонорвезької письмової норми. Вплив 

датської мови. Особливості розвитку норвезької літературної мови (букмол, 

лансмол). 

36. Класифікація скандинавських мов. Ісландська мова (походження, історія 

розвитку, загальна характеристика). 

37. Фарерська національна мова (походження, історія розвитку, загальна 

характеристика). 

38. Загальна характеристика сучасних германських мов. 

39. Фонологічна система германських мов. 

40. Фонологічна система індоєвропейської прамови. 

41. Перший пересув приголосних. 

42. Закон К. Вернера. 

43. Другий пересув приголосних. 

44. Глотальна теорія. 

45. Мови "кентум" і "сатем". 

46. Гемінація в германських мовах. 

47. Західногерманське подвоєння приголосних. 

48. Асимілятивні й інші фонетичні процеси. 

49. Розвиток германських приголосних в англійській і німецькій мовах. 

50. Германські довгі й короткі голосні. Умлаут. 

52. Розвиток сонантів у германських мовах. Закон А Гольцмана. 

53. Германські дифтонги. 

54. Аблаут у германських мовах. 

55. Індоєвропейський і германський наголос. 

56. Основні риси морфологічної будови германських мов.  

57. Реконструкція морфологічної будови індоєвропейської мови- 

      основи. Частини мови в індоєвропейській мові. 

58. Іменник у давніх германських мовах. 

59. Займенник у давніх германських мовах. 

60. Прикметник і прислівник у давніх германських мовах. 

61. Дієслово в давніх германських мовах. 

62. Числівник у давніх германських мовах. 

63. Основні способи словотвору в германських мовах. 
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64. Давньогерманський синтаксис. 

65. Основні риси індоєвропейського синтаксису. 

66. Просте речення в давньогерманських мовах. 

67. Складне речення в давньогерманських мовах. 

68. Лексичний склад германських мов. 

69. Мовна картина світу в давніх германців. 

70. Семантичні закони в германській лексиці. 

71. Табу в лексиці германських мов. 

72. Семантичні процеси в лексиці германських мов. 

73. Лексичні ізоглоси. 

74. Власні імена в германських мовах. 

75. Запозичення у лексичному складі германських мов. 

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ РЕФЕРАТІВ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ВСТУП ДО ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА» 

1. Архаїчна лексика в художніх творах та її стилістичні функції. 

2. Багатозначність слів та її відображення в тлумачних словниках. 

3. Внутрішня форма слова та її стилістичне використання. 

4. Вторинна номінація та її вияви в мові. 

5. Діалектна лексика. 

6. Запозичення як один із засобів поповнення та розвитку словникового 

складу мови. 

7. Зміст та форма фразеологічних одиниць. 

8. Інтернаціональна лексика та її функціональні характеристики. 

9. Колоквіальна та арготична лексика. 

10. Лексико-семантичні поля. 

11. Лексична омонімія. 

12. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень слів. 

13. Лексичні (граматичні) синоніми, їхні типи та особливості 

функціонування. 

14. Літературна мова та професійні й соціальні жаргони. 

15. Літературна мова, діалекти й просторіччя. 

16. Мовна стратифікація в комунікативних спільнотах (на прикладі 

конкретної мови й окремих комунікативних спільнот). 

17. Науково-технічний прогрес та розвиток термінології. 

18. Оказіоналізми. 

19. Основні риси генетичної спорідненості германських (слов’янських) мов. 

20. Основні риси типологічної відмінності англійської та української мов. 

21. Полісемія слів у межах різних частин мови. 

22. Порівняльна типологія певних граматичних категорій англійської та 

української мов. 

23. Порівняльно-історична фонетика генетично споріднених  мов. 
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24. Прислів’я та приказки як об’єкт фразеології. 

25. Проблеми взаємодії і контактів літературних мов. 

26. Проблеми історичної фонетики германських мов 

27. Проблеми нормування літературної мови. 

28. Проблеми суспільних функцій і функціональної значущості мови. 

29. Професійно-термінологічна лексика. 

30. Професіоналізми в загальнолітературній мові. 

31. Процеси взаємодії літературної мови й діалектів. 

32. Процеси розвитку словотвірних моделей у германських мовах. 

33. Процеси семантичних змін у германських мовах. 

34. Розвиток вокалізму в германських мовах. 

35. Розвиток консонантизму в германських мовах. 

36. Розвиток лексики германських мов на сучасному етапі 

37. Розвиток структурних і функціональних стилів мови. 

38. Розмовна лексика в художній прозі. 

39. Розмовна фразеологія та її функції в публіцистичній (художній) прозі. 

40. Семантична класифікація лексики в аспекті дослідження міжрівневих 

зв’язків. 

41. Семантичні (ідеографічні) синоніми. 

42. Синонімія та варіантність фразеологічних одиниць. 

43. Синонімія фразеологічних та лексичних одиниць у мові та мовленні. 

44. Синтагматичне членування речення. 

45. Статус розмовної мови в системі мови. 

46. Стилістична характеристика та стилістична класифікація лексики 

сучасної англійської (німецької) мови. 

47. Стилістичний аналіз конкретного стилю окремих рівнів мови: лексики, 

граматики, фразеології тощо. 

48. Термін та його особливості (на матеріалі конкретної групи термінів). 

49. Термін та фразеологія. 

50. Термінологізація загальновживаної лексики як активний процес у 

розвитку лексичної системи. 

51. Термінологічна лексика та загальнолітературна мова. 

52. Формування мов народностей та націй. 

53. Фразеологізми усної та писемної мови та їх взаємодія в різних 

функціональних стилях. 

54. Фразеологія у межах різних частин мови. 

55. Значення письма в історії суспільства. 

56. Піктографія. 

57. Ідеографія. 

58. Шумерське письмо. 

59. Хетське письмо. 

60. Китайське письмо. 

61. Писемність майя. 

62. Пам`ятки острова Пасхи. 
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63. Єгипетське письмо. 

64. Складове письмо. 

65. Консонантне письмо. 

66. Буквено-звукове письмо. Грецьке письмо. 

67. Фінікійське письмо. Латинське письмо. 

68. Глаголиця. Кирилиця. 

69. Руни. Арамейське письмо. 

70. Орфографія. Графіка.  

71. Принципи орфографії. 

72. Поняття про соціолінгвістику. Мовна політика. 

73. Універсальний предметний код як основа інтернаціонального характеру 

людського мислення. 

74. Поняття про подвійне членування мови. 

75. Мова як система систем. Базові одиниці мовних систем і підсистем. 

76. Поняття про ступінь і характер відкритості мовних систем та кількісно-

якісна характеристика їх одиниць. 

77. Динамізм мовної системи. 

78. Стійкість мовної системи. 

79. Аспекти вивчення мови як системно-структурного утворення:  синхронія 

– діахронія; парадигматика – синтагматика. 

80. Епідигматика як відношення словотвірної похідності. 

81. Світоглядні й методологічні аспекти проблеми походження мови. 

82. Історія поглядів на проблему виникнення людської мови. 

83. Сучасний стан наукових знань про походження людської мови. 

84. Ностратична надродина мов. 

85. Взаємодія мов, двомовність і мовленнєва культура. 

86. Проблема “генетично ізольованих” мов 

87. Основні віхи історії германського мовознавства. 

88. Перший етап розвитку порівняльно-історичного мовознавства (Ф. Бопп, 

Р. Раск, Я. Грімм та інш.). 

89. Порівняльно-історичне мовознавство в середині XIX ст. (А.Ф. Потт, 

Г. Курциус, А. Кун, Т. Бенфей, А . Шлейхер, Й. Шмідт та ін.). 

90. Молодограматичний напрямок у зарубіжній германістиці (К. Бруггман, 

Б. Дельбрюк, М. Бреаль, К. Вернер, Г. Пауль та інш.). 

91. Германське мовознавство у ХХ ст. Лондонська лінгвістична школа. 

Теорія Вайсгербера. 

92. Германське мовознавство у дореволюційній Росії (Ф.А. Браун, 

Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Поржезинський та інш.). 

93. Порівняльно-історичні дослідження (В.М. Жирмунський, М.М. Гухман, 

Б.А. Ільїн, С.Д. Кацнельсон та інш.). 

94. Порівняльно-історичні дослідження (Є.О. Макаєв, О.І. Смирницький та 

інш.). 

95. Порівняльно-історичні дослідження (М.І. Стеблін-Каменський, М.С. 

Чемоданов, М.В. Ярцева та інш.). 
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96. Порівняльна характеристика будови сучасних західно германських мов 

(фонетичні, граматичні та лексичні особливості). 

97. Лінгвогеографія, глотохронологія, ареальна лінгвістика, ізоглоси. 

98. Мовні контакти. Субстрат, суперстрат, адстрат. 

99. Теорії походження германських мов (А. Мейє, А. Шлейхер). 

100. Звичаї, культура, обряди, міфологія давніх германців. 

101. Германські племена, їхня міграція та утворення германських королівств. 

102. Класифікація германських племен за Плінієм Старшим. 

103. «Велике переселення народів»: причини, дати, наслідки. 

104. Давньогерманські племена (північні германці). 

105. Давньогерманські племена (східні германці). 

106. Давньогерманські племена (західні германці). 

107. Франкські держави Меровінгів і Каролінгів. 

108. Основні пам’ятки писемності давньогерманських мов. 

109. Пам’ятки давньоісландської, давньоанглійської, давньоверхньонімецької, 

давньосаксонської писемності. 

110. Поезія скальдів. Особливості системи давньогерманського віршування. 

111. Наголос і система консонантизму давньогерманських мов. 

112. Вокалізм давньогерманських мов. 

113. Спільноіндоєвропейська лексика в давньогерманських мовах. 

114. Спільно германська лексика в давньогерманських мовах. 

115. Германсько-кельтськи лексичні паралелі. 

116. Германсько-італійські лексичні паралелі. 

117. Германсько-слов’янські лексичні паралелі. 

118. Германсько-балтійські лексичні паралелі. 

119. Фонологічна структура германських мов, її походження й розвиток. 

120. Розмовна лексика в германських мовах (на прикладі конкретного 

функціонального стилю мовлення). 

121. Розвиток та сучасний стан функціональних стилів у германських мовах 

(на прикладі одного або декількох суміжних стилів). 

122. Іншомовні запозичення в германських мовах (на матеріалі конкретної 

групи або груп запозичень). 

123. Багатозначні (полісемічні) слова у германських мовах. 

124. Діалекти англійської мови на  території інших держав. 

125. Давньоанглійська мова та її діалекти; мовні пам’ятки; фонетичні 

особливості; граматичний склад; лексика та словотвір; писемні пам’ятки: 

Гімн Кедмона, Передсмертна пісня Беди, Беовульф, проза короля 

Альфреда. 

126. Давньоскандинавські племена (епоха вікінгів; мова написів старшими 

рунами; загальні відомості про історію розвитку норвезької мови; 

особливості фонетичного ряду; граматичний склад норвезької мови; 

писемні пам’ятки: книга проповідей, саги). 
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127. Перші відомості про східно германські племена. Готи. Значення готської 

мови для вивчення германських мов. „Кентум-сатем” поділ 

індоєвропейських мов. 

128. Спільні риси германського мовного ареалу. 

129. Перші відомості про давніх германців; Тацит про германців. 

130. Техніка лінгвістичної реконструкції. Прото-індоєвропейська мова. 

131. Лінгвістичні докази місцезнаходження індоєвропейської батьківщини. 

132. Семантичні закони в германській лексиці. 

133. Табу в лексиці германських мов. 

134. Семантичні процеси в лексиці германських мов. 

135. Глотальна теорія. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Кафедра романо-германських мов і перекладу 
 

 

 

 

 

 

 

Анотований конспект лекцій 
 

з дисципліни 

„ВСТУП ДО ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА” 

 

для підготовки бакалаврів галузі знань 0203 "Гуманітарні науки" 

напряму 6.020303 "Філологія" 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  Тарасова Віталіна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германських мов і  перекладу  
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Змістовий модуль 1. ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ У 

ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ. ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВ. 

 

Тема лекційного заняття 1. Предмет, задачі і проблематика курсу  “Вступ 

до германського мовознавства”. Основні віхи історії германського 

мовознавства. 

 

1. Зв'язок германської філології з іншими науковими дисциплінами. 

2. Основні поняття, термінологія і методи. 

2.1. Порівняльно-історичний метод (виникнення, розвиток, методика). 

2.2. Лінгвогеографія, глотохронологія, ареальна лінгвістика, ізоглоси. 

2.3. Мовні контакти. Субстрат, суперстрат, адстрат. 

2.4. Екстралінгвальні і інтралінгвальні фактори розвитку мови. 

2.5. Синхронія і діахронія. 

3. Проблема прамови в індоєвропеїстиці. Індоєвропейська мова і 

індоєвропейці. 

4. Теорії походження германських мов (А. Шлейхер, А. Мейє, розуміння 

терміна "германці", критика теорії "арійської раси"). 

5. Сучасні германські мови на політичній карті світу. 

 

 

Тема лекційного заняття 2. Історія давніх германців. Германські 

племена,  їхня міграція й утворення германських „варварських” королівств. 

 

Історія давніх германців 

1. Історико-літературні джерела відомостей про давніх германців. 

2. Германці і римляни. Історія перших контактів. 

3. Економічний і суспільний устрій давніх германців. Праця Ф. Енгельса 

"До історії давніх германців" (1881-1882 рр.). 

4. Звичаї, культура, релігійні уявлення й обряди, міфологія давніх 

германців. 

 

Германські племена, їхня міграція й утворення германських 

„варварських” королівств 

1. Класифікація германських племен за Плінієм Старшим і Фрідріхом 

Енгельсом. 

1.1. Північні германці (гіллевіони). 
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1.2. Східні германці. 

1.3. Західні германці: 

а) інгвеонські племена (фризько-саксонські племена); 

б) іствеонські племена; 

в) гермінонські племена. 

3. "Велике переселення народів": причини, датування, напрямки, 

наслідки. 

4. Франкські держави Меровінгів і Каролінгів. 

5. Давні германські мови. Найдавніші відомості про мови германських 

племен. Перші германські запозичення в інших мовах. 

 

 

Тема лекційного заняття 3. Історія германської писемності. Основні 

пам’ятки писемності германських мов. Вокалізм і консонантизм 

давньогерманських мов. 

 

1. Свідчення про германські мови в дописемний період. 

2. Історія германської писемності: 

2.1. Рунічне письмо. 

2.2. Готське (вульфіліанське) письмо. 

2.3. Поширення і роль латинського алфавіту в історії германської 

писемності. 

3. Найважливіші пам'ятки давньогерманської писемності 

3.1. Загальна характеристика 

3.2. Пам'ятки давньоісландської, давньоанглійської, 

давньоверхньонімецької і давньосаксонської писемності. 

3.3. Поезія скальдів. Особливості системи давньогерманського 

віршування. 

 

Тема лекційного заняття 4. Основні риси морфологічного складу 

давньогерманських мов. Лексичний склад давньогерманських мов. 

Основні риси морфологічного складу давньогерманських мов. 

Система імені 

1. Морфологічна структура слова в індоєвропейській мові-основі. 

Індоєвропейські риси в системі германського імені. Частини мови. 

2. Морфологічна структура слова в давньогерманських мовах. Система 

іменних основ. 

3. Іменник і його морфологічні категорії. 

4. Прикметник і його морфологічні категорії. 

5. Займенник. Числівник. Прислівник. (Походження, класифікація, 

морфологічні категорії). 

 

Система дієслова 

1. Загальноіндоєвропейські риси в системі германського дієслова. 
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2. Загальна характеристика дієслівної системи в давньогерманських 

мовах. 

3. Морфологічна класифікація дієслів. 

3.1. Сильні дієслова і їхні класи. 

3.2. Слабкі дієслова і їхні класи. 

3.3. Претерито-презентні дієслова і їхні класи. 

3.4. Неправильні дієслова і їхні класи. 

3.5. Неозначені форми дієслова. 

4. Граматичні категорії давньогерманського дієслова. 

 

Словотвір у давньогерманських мовах 

1. Словотвір як розділ мовознавства, що вивчає структуру слів і закони 

їхнього утворення. 

2. Типи і способи словотвору в давньогерманських мовах: 

2.1. Морфологічний словотвір 

а) Словоскладання (перетворення деяких самостійних слів у 

словотворчі суфікси, перетворення деяких складних слів у прості); 

б) Аффіксація (суфіксація і префіксація в сфері іменника, прикметника, 

дієслова). 

2.2. Синтаксичний і семантичний словотвір. 

2.3. Безафіксальний словотвір (конверсія). 

3. Роль аблаута й умлаута в словотворі. 

 

Лексичний склад давньогерманських мов 

1. Словниковий склад мови. 

1.1. Спільноіндоєвропейська лексика в давньогерманських мовах. 

1.2. Спільногерманська лексика в давньогерманських мовах. 

2. Лексичні запозичення: 

2.1. Германсько-кельтські лексичні паралелі. 

2.2. Германсько-італійські лексичні паралелі. 

2.3. Германсько-слов'янські лексичні паралелі. 

2.4. Германсько-балтійські лексичні паралелі. 

3. Кальки. 

4. Стилістичне членування словникового складу давньогерманських мов і 

семантичні розходження у словах. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ 

ГЕРМАНСЬКИХ МОВ. 

Тема лекційного заняття 1. Основні етапи розвитку германських мов.  

Східногерманські мови. 

 

1. Основні етапи розвитку германських мов: 
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1.1. Племінні діалекти; 

1.2. ови народностей; 

1.3. Національні мови. 

2. Нації і національні мови. Роль міських центрів, друкарства, 

писемності, літератури в розвитку національних мов.  

Літературні мови і місцеві діалекти. 

3. Загальна характеристика готської мови. 

3.1. Загальні відомості про східногерманські племена і їхні діалекти. 

3.2. Правила читання окремих готських буквосполучень. 

3.3. Значення готської мови для германістики. 

3.4. Характеристика морфологічної системи готської мови. 

 

 

Тема лекційного заняття 2. Західноскандинавські мови і їх історія. 

 

1. Загальна характеристика скандинавських мов. 

1.1. Найдавніші відомості про Скандинавію і скандинавські племена. 

1.2. “Епоха вікінгів” і давньоскандинавська колонізація. 

1.3. Утворення давньоскандинавських держав і запровадження 

християнства. 

1.4. Класифікація скандинавських мов. 

2. Ісландська національна мова і її історія (походження, особливості 

розвитку, загальна характеристика). 

3. Фарерська національна мова і її історія (походження, особливості 

розвитку, загальна характеристика). 

4. Норвезька національна мова і її історія: 

4.1. Формування давньонорвезької письмової мови. 

4.2. Вплив датської мови. 

4.3. Особливості розвитку норвезької літературної мови (букмол, лансмол). 

4.4. Загальна характеристика мовної системи. 

 

Тема лекційного заняття 3. Східноскандинавські мови і їх історія. 

 

1. Датська національна мова і її історія. 

1.1. Історія походження, вплив латинськї, нижньонімецької, 

французької мов. 

1.2. Епоха реформації і формування датської національної мови. 

1.3. Загальна характеристика системи сучасної датської мови. 

2. Шведська національна мова і її історія. 

2.1. Історія походження, вплив латинської та нижньонімецької мов. 

2.2. Епоха реформації і формування шведської національної мови. 

2.3. Загальна характеристика системи сучасної шведсьької мови. 

3. Найважливіші риси будови скандинавських мов. 

4. Скандинавські мови за межами Скандинавії. 
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Тема лекційного заняття 4. Західногерманські мови і їх історія. 

 

Західногерманські мови і їх історія (голландська мова, африкаанс) 

1. Загальна характеристика західногерманських мов. Найважливіші 

риси будови західногерманських мов. 

2. Нідерландська мова і її історія. 

2.1. Історія, роль франкского елемента, діалектні норми середньо- 

нідерландського періоду. 

2.2. Формування національної мовної норми. 

2.3. Загальна характеристика системи нідерландської мови. 

3. Бурська мова (африкаанс) і її історія. 

3.1. Формування бурської мови на основі мови голландських 

колонізаторів у Південній Африці. 

3.2. Загальна характеристика системи мови африкаанс. 

 

Західногерманські мови і їх історія (інгвеонська підгрупа) 

1. Англійська мова та її історія. 

1.1. Давньоанглійський період (кін. VІІ ст. – поч. XI ст.). 

1.2. Середньоанглійський період (XII ст. – ХV ст.). 

1.3. Новоанглійський період (з ХVІ ст. – до нашого часу). 

2. Фризька мова і її історія. 

2.1. Давньофризька мова і її писемні пам'ятки: 

а) доля фризької мови в даний час; 

б) система фризької мови. 

3. Давньосаксонська мова (доля давніх саксів, пам'ятки писемності, 

сучасні нижньонімецькі діалекти і їхня доля). 

 

Західно германські мови і їх історія (німецька мова, їдіш) 

1. Німецька мова і її історія 

1.1. Давньоверхньонімецький період (VIII – XI ст.). 

1.2. Середньоверхньонімецький період (сер. XI ст. – сер. ХІV ст.) 

1.3. Нововерхньонімецький період (середина XIV ст. – до нашого часу): 

а) особливості процесу утворення національної мови; 

б) роль німецької класичної літератури у формуванні німецької 

літературної мови; 

в) характеристика німецької мови в Німеччині, Австрії, Швейцарії, 

Люксембурзі та Ліхтенштейні; 

г) німецька мова в оточенні інших мов. 

2. Новоєврейська мова (ідиш): історія формування, розповсюдження у 

світі, особливості функціонування, загальна характеристика 

3. Порівняльна характеристика будови сучасних західногерманських 

мов (фонетичні, граматичні і лексичні особливості). 


