
Питання і завдання для самостійної роботи студентів до курсу «Вступ 

до германської філології» 

1. Германська як наука, її розділи. 

2. Індоєвропейські мови. 

3. Германські мови. 

4. Індоєвропейська промова. 

5. Порівняльно-історичний метод. 

6. Зовнішня і внутрішня реконструкція. 

7. Лексика германських мов. 

8. Джерела відомостей про германців. 

9. Звичаї і побут давніх германців. 

10. Міфологія і релігія германців. 

11. Германські племена: готи, вандали, франки. 

12. Скандинавські племена і народності. 

13. Рунічне письмо. 

14. Походження рунічного письма. 

15.  Пам’ятка рунічних написів. 

16. Готське письмо, його походження. 

17. Латинське письмо у германців. 

18. Фонологічна система індоєвропейської промови. 

19. Індоєвропейські сонати, ларингальні теорії. 

20. Структура індоєвропейського кореня. 

21. Перший пересув приголосних у германських мовах. 

22. Аблаут та умлаут. Закон Вернера. 

23. Фонетика готської мови. 

24. Відмінювання готських іменників за основами. 

25. Система дієслів у готській мові. 

26. Відмінювання сильних і слабких дієслів. 

27.  Дієслово «бути» у презенсі і претериті. 

28. Прикметники у готській мові. 

29. Числівники у готській мові (1-12). 



30. Особливі  займенники у готській мові. 

31. Особливості словотвору у готській мові. 

32. Структура простих речень у готській мові. 

33. Фонетичні риси давньоанглійської мови. 

34. Відмінювання іменників у давньоанглійській мові. 

35. Дієслівна система давньоанглійської мови. 

36. Лексика давньоанглійської мови. 

37. Фонетико-граматичні риси давньоанглійської мови. 

38. Фонетико-граматична структура давньоскандинавської мови. 

39. Правописно-фонетичні риси нідерландської мови. 

40. Система дієслівних часів нідерландської мови. 

41. Лексика нідерланської мови. 

42. Шведська мова: історія, фонетика, граматика. 

43. Норвезька мова: фонетико-граматичні риси. 

44. Вступ до вивчення данської мови. 

45. Вступ до вивчення ісландської мови. 

46. Технологія вокалічних систем германських мов. 

47. Типологія артиклів у германських мовах. 

48. Дієслівні системи у германських мовах. 

49. Лексична типологія германських мовах. 

50. Розвиток германістики в ХІХ ст. 

51. Історія германістики в Україні ХІХ-ХХ ст. 

52. Видатні зарубіжні германістики. 

53. Українські мовознавці-германісти. 

54. Розвиток германістика в Прикарпатському національному університеті 

імені Василя Стефаника. 

  



Завдання. 

1. Який предмет вивчення германського мовознавства? 

2. З якими науками тісно пов’язана германістика? 

3. В чому суть порівняльно-історичного методу в германістиці? 

4. Які причини семантичних змін у мовах? 

5. Які основні риси є прамови? 

6. Назвіть історичні джерела про германців? 

7. Які гіпотези походження рунічного письма? 

8. Назвіть пам’ятки готської мови?  

9. Чому латинське письмо витіснило готське? 

10. На якій основі виникло готське письмо? 

11. Вплив готів на українську мову та культуру. 

12. Назвіть морфологічні категорії готських іменників. 

13. Провідміняйте dags (основа - а). 

14. Провідміняйте іменник діва (онова - о). 

15. Провідміняйте дієслово faken (Present, Past). 

16. Дієслово  wisan d Present i Past. 

17. Правила читання готських букв і буквосполучень. 

18. Читання та аналіз готського тексту «Atta unsar». 

19. Яка періодизація історії англійської мови?. 

20. Особливості періодизації німецької мови. 

21. В чому суть першого пересуву приголосних у германістиці.? 

22. Числівник у германських мовах (1-12). 

23. Назвіть трьох відомих германістів та їх концепції. 

24. Які особливості розвитку української германістики ХХ століття. 

25.  Лексика на позначення кольорів у германських мовах. 

26.  Мінірозмовники германських мов. 


