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ВСТУП 

 

«Історія англійської мови» належить до тих лінгвістичних дисциплін, які 

закладають основи підготовки фахівців з англійської мови. Вивчення історії 

мови є шляхом до розуміння законів її розвитку мови, питань про роль її 

граматичної будови та словникового складу, про зміни, які в ній відбуваються. 

Навчальна дисципліна «Історія англійської мови» має тісні міждисциплінарні 

зв’язки з фонетикою, граматикою, лексикологією та стилістикою англійської 

мови, теорією та практикою перекладу з англійської мови, 

лінгвокраїнознавством, мовознавством, історією зарубіжної літератури та 

міжкультурною комунікацією. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Історія утворення національної англійської мови. Історична фонетика, 

морфологія і синтаксис. Розповсюдження англійської мови за кордони 

Англії. 

2. Історія мови як наука. Періодизація історії англійської мови. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є сприяння свідомому сприйняттю 

спеціалістом сучасних мовних форм, лексичних відтінків, які нерідко є не 

з’ясованими з точки зору нормативних курсів; знайомство з історичним 

процесом, що обумовив розвиток та становлення англійської мови; розширення 

лінгвістичного та загальнофілологічного діапазону перекладача; сприяння 

досягненню успіху у прагненні до адекватного відтворення рідною мовою 

іншомовних форм. Курс орієнтований на вимоги до підготовки перекладача. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія англійської мови» є 

ознайомлення студентів із історією утворення національної англійської мови; 

історичною фонетикою, морфологією й синтаксисом англійської мови; 

географією розповсюдження англійської мови за кордони Англії; 

загальноприйнятою  періодизацією історії англійської мови. 

 

 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 історичні та граматичні особливості англійської мови; 

 діалектизми на різних рівнях мови; 

 розбіжності у написанні та вимові; 

 етимологію ідіоматичних висловів; 

вміти: 

 дати етимологічні пояснення тим особливим явищам у фонетиці, граматиці 

та лексиці сучасної англійської мови, які вважаються винятком з правил. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3.0 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Германські мови. Історія мови як наука. Утворення 

національної англійської мови. 

Германські мови. Періодизація історії англійської мови. Англійська мова 

давнього періоду. Розвиток національної літературної мови з кінця XI століття 

по теперішній час. 

 

Змістовий модуль 2. Історична фонетика, морфологія, синтаксис і 

словниковий склад англійської мови. 

Аспекти розвитку мови. Розвиток фонетичної системи, зміни в системі 

граматики та словниковому складі англійської мови з кінця XI століття по 

теперішній час. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Аракин В.Д. История английского языка: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003. 272 с. 

2. Верба Л.Г. Історія англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2006. 296 с. 



3. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. Практикум по истории английского 

языка: Учеб. пособие. Изд. 3-е, перераб. Спб.: «Авалон», «Азбука-классика», 

2005. 192 с. 

4. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. Київ: Радянська школа, 1963. 

426 c. 

5.  Расторгуева Т.А. История английского языка: Учебник. 2-е изд., стереотип. 

М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство Аст», 2003. 348 с. На 

англ. яз. 

6. Baugh A.C., Cable Th. A History of the English Language. 5th edition. London: 

Routledge, 2002. XI + 447 p. 

7. Crystal D. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. 2nd edition. 

Cambridge, 2003. 506 p. 

Допоміжна 

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

2-е, доповн. К.: Вища школа, 1978. 166 с. 

9. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. М.: 

Наука, 1969. 286 с. 

Інформаційні ресурси 

10.  The Adventure of English. BBC Documentary. Електронний ресурс. Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=D9HxXjqWdoQ&list= 

PLQxqdjpVmR2R5-Lz6QODb2shixkNcGj5b. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, переклад та 

лінгвістичний аналіз текстів англійською мовою різних історичних періодів, 

тестування, комплексна контрольна робота, іспит. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9HxXjqWdoQ&list

