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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3.0  

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Освітньо-професійна 

програма «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Модулів – 2 
 

Спеціальність 

035 Філологія 

 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год.  

 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 3.0 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: сприяння свідомому сприйняттю спеціалістом сучасних мовних форм, 

лексичних відтінків, які нерідко не з’ясовані 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. 

 

Завдання: 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. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1.  

Германські мови. Історія мови як наука. Утворення національної англійської 

мови. 

Змістовний модуль 2.  

Історична фонетика, морфологія, синтаксис і словниковий склад англійської 

мови. 

  



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

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

Утворення національної англійської мови. 

Тема 1. Германські 

мови 

12 2 2  8      

Тема 2. Англійська 

мова давнього 

періоду 

12 2 2  8      

Тема 3. Розвиток 

національної 

літературної мови з 

ХІ століття по 

теперішній час  

 

12 2 2  8      

Разом за змістовим 

модулем 1 

36 6 6  24      

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Історична фонетика, морфологія, синтаксис і 

словниковий склад англійської мови. 

Тема 4. Розвиток 

фонетичної системи з 

ХІ століття по 

теперішній час 

12 2 2  8      

Тема 5. Зміни в 

граматичній системі 

18 2 4  12      

Тема 6. Зміни в 

словниковому складі. 

Вплив іншомовної 

лексики на 

словниковий склад 

англійської мови 

24 4 4  16      

Разом за змістовим 

модулем 2 

54 8 10  36      

Усього годин 90 14 16  60      

 

  



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Германські мови 2  

2 Англійська мова давнього періоду 2  

3 Розвиток національної літературної мови з ХІ століття по 

теперішній час 

2  

4 Розвиток фонетичної системи з ХІ століття по теперішній 

час 

2  

5 Зміни в граматичній системі 4  

6 Зміни в словниковому складі. Вплив іншомовної лексики 

на словниковий склад англійської мови 

4  

 Усього  16  

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Германські мови 8  

2 Англійська мова давнього періоду 8  

3 Розвиток національної літературної мови з ХІ століття по 

теперішній час 

8  

4 Розвиток фонетичної системи з ХІ століття по 

теперішній час 

8  

5 Зміни в граматичній системі 12  

6 Зміни в словниковому складі. Вплив іншомовної лексики 

на словниковий склад англійської мови 

16  

 Усього 60  

 

7. Методи навчання 

 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійного пошуку студентів;  

3. управління навчальною діяльністю;  

4. реалізація контролю за успішністю студентів.  

 

8. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування. 

2. Метод письмового контролю: тести, переклад та лінгвістичний аналіз 

текстів англійською мовою різних історичних періодів, виконання 

підсумкової контрольної роботи, іспит. 

3. Метод самоконтролю.  



9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій 7 

Відвідування практичних занять 8 

Виконання тестових завдань у системі онлайн навчання та оцінювання 

знань студентів 

30 

Переклад текстів різних періодів: 

Текст 1 

Текст 2 

Текст 3 

 

15 

10 

10 

Іспит 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Історія основної іноземної мови”. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія основної 

іноземної мови”. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія основної 

іноземної мови”. 

4. Роздатковий матеріал. 

 

 

 



11. 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. 

 

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

