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тка.
СпiввiднсIýенж$ кiльк*стi гOдин
iндивiдуалъноТ роботи стаЕовить:

1. Оцис н*вчаJIьноi дисцццдiнц

ауд!{тOрýих заЕять дs самФýтtrиýýl 1

для деtш{оТ форми ýавчання * |:Z

* 1 кредит = 30 год.

Кiлъкiсть кредитiв : З.0

НайменуваýIlя
шоказникiв

Галузь знань, нilIрям
rriдготовки, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
навчаJtъноТ двсциппiни

денЕа форма
ýýtsq&вжI

заочЕа форма
ý&Ечаýýя

Кiлькiстъ кредитiв-
з.0

Гаrryзъ знанъ
03 Гуманiтарнi Еаlrки

0бов' язкова ýаЕчаliьна
дисциплiЕа з цикIIу

шрофесi йнвТ пiдýотOвки

Освiтнъо-професiйна
програма <<Германськi

мсв!{ та лiтератури
{певеклал вrgцючво)r>

Модулiв - 2 Спецiалънiсть
035 Фiлологiя

Спещiа:riзацЬ
0З5-*41 Гермаяськi мови
та лiтератури (переклад
вкгш*чн*}, fiýрша -=-

англiйська

PiK тtiдгот&ýк}!:
{Ktpc)

Змiстових модулiв - 2 Z-и
Iндивiдуальне
науково-дослiдне
завдаýýя

( кР, кп, РР. РГ. rc/p)

Семестр

загальна кiлькiсть
годин - 90

4-iI

Тижневих гOдин дJu{

деllноi форми
I{яЕтrятJътg,

аудр{тФрЕих _- 2
самостiйноi роботи
сryдента * 4

CcBiTHbo
квалiфiкацitний piBeHb:

б*калавр

ЛекцiТ
[4 г*д.

Практичнi, ceMiHapcbKi
1б год"

лабораторнi

самостiйна робота
60 год.

Вид контрOлю:
диф.залiк



2. Мета та завдацЕя IIавчальцоТ дксцигtлiни

мета: сприrlння свiдомому сприйняттю спецiалiстом сучасних мовних форr,
ЛеКСИЧН}IХ вiдтiнкiв, якi нерiдко не з'ясованi з тOчк}r, зору Hc}pMaTrтBHrax KlupciB;
знайомство з iс.торичним процесом, Що обумовив рсзв!lток ,Ia станоtsлення
англiйськоТ мови; розширецня лiнгвiстичного .га загilJIъно ф iлоло п чного
дitlI]азоi{*п, iiеFекjisдача; Ё.fiрс"{rjFtýý д**ягýенЁtк},чсrriху
адекватного вiдтворення рiдною мовою iншtомовних форм.

у {iрагнеfi}tt дФ

ЗаВДання: ознайомленнri студентiв iз iсторiсю утворення нацiональноi
англiйськот мови; iсторичною фонетикою, морфологiсю й синтаксисом
англil.iсъкоi MoBtt; географiсю розповсюд;кення анtrriйськоi ý.{t]ви за к$рдони
АнглiТ; ЗагапьЕOпрrайиятоlо перiодизацiеrо icTopiТ англiйсъкоi мови.

згiдно з вимогами освiтнъо-професiйноi програми, вивчення навчальнот
дисцртплiни мае *ýрLlяти набlrттю таких комIIетецтностей як:
r IНТегРа.Цъна; златнiстъ розв'язувати компдекснi теоретичнi та практrачнi
ЗаВДаННrI i ПРОблеми пiд час професiйноТ дiяльностi у галузi перекладу, або у
irРОЦеСi НаВЧаЕЕri, щс ilередбачас застOсуваiiilя теорiй та к,sетЁдiв систеrъfи ýft}K,
що форIчгують лiнгвiстику;
* Заг;r-пьнi, а ***,{*:

ЗКi. РОЗУмiння та власне осмиспення основних свiтоглядЕих концешцiй i
Iтринципiв ч навчаннi i проФесiйнiй дiяльностi
ЗК2. Здатнiстъ дtl критичного мислення, аналiзу i синтезу
ЗК5. ЗДатнiсть зосереджуватисъ на якостi та резулътатi при виконаннi завдань
ЗК] 0.Уь,{iнкя лрацк}вЁтI{ *a?,trltФM}tо Iа ts ttоматiдi
ЗК11. Здатнiсть планyвати та управляти власним часоN,I
* Спецiадьнi, * *аэае:

ФК1. ВОЛОдiНня основними поняттями переюlадозIlавства як
МiЖДИсциплiнарноТ галузi знань: розчмiння iстотних рис перекладу як виду
KoMyi-liKaTlTBHot дiялъностi у рiзних i'i тиfiах; знання iстори.rяIтх особливостей
церекладацъкого процесу, еволлоцiт пр1.Iнципiв та прийомiв перекдаду;
п*глиб"тенi зrт*r*ня lтг}иl{Е{рrýi* та ьяетодiв украiн*ъкtэt'fi_Iкоj,rи ;]gреклал.Y у ?Nнi;I
iсторичнiй динамiцi
ФК2. Уьцiння застосовувати фаховi знаннlI на практиlдi
ФК7. ВОЛОДiнвя методами i прийомами дослiдження мов та здатнiстъ
ЗаСТОСОЁУВаТИ ik у лiнlвiстичних i rrерекладOзЕавчих дослiдяtеннях; вмiнтля
rrРOВОДИТlr лiнгвостилiстичгil.rЙ та fiерсклад*знавчиЙ аналiз рiзножалiров}t1
TeKcTiB (оригiналiв i перекладiв); знанЕя базовоТ термiнологiТ
перЁкладФэцff,вства- правил бiб;лiографiчного с)шису, в*лодiння }{з.вLtчкаь{}{
академiчног0 rrисьма.

У результатi вивчення навчалъноТ дрlсцип;riни ст_уденти повиннi:

знати:



с iсторичнi та граматицкi особлнвостi англirlськоi' м+ви;

" дiа-rrекткзмж на рiзних рiвжях м*вк;
. розбiжностi у написаннi та вимовi;
r етимологiю iдiоматичЕрD( висловiв;

BMiTи:
* ýilВff,Ти еткм*логiчнi гяоясrrекнr{ ткм gсобfiиtsим явиIцам у ф*нжиlдi, rраматиqi
та лексицi суласноi англiйськоТ мови, вва}каються винятком з шравил.
о За,СТОСОВУВати soft skills, зокрема: адаптивнiстъ i гrцrчкiстъ, ilерманентний
особистiсниЙ розвиток, управлiння часом, ерудованiсть, креативнiстъ.

3. Лрогрема ý*вчалькеТ дксццплiни

Змiстовний модуль
Германськi MoBIl.
апглiйськот мови.

Iсторiя мови як ýffука. Утворення нацiон*льноi

Гермакськi м+ви. Г{ерiодизацiя icTopii англiйськоТ мовк. Аягдiйська мова
ДаВШЬФГ* rяеРi*ду, Р*звит*к кащiтэналъноf лiтературкоi мови з кiнrдя Х{ стgлiття
по теперlшнlи час.

Змiстовний модуль 2.
Iсторична фонетикао
англiйеькот мgви.

морфологiя, ýинтаксис i словниковий склад

як1

1.

Асцекти розвктку мови. Розвиток
грам*тЕки та сдOвникOвOму складi
теперiшнiй час.

фонетичяоТ €истеми, змiци в системi
ангдiйськ*Т мФвЕ з кiнтля Xl ст*лiття пФ



4. Струкryра навчальцоi дисципдiяи

нжви зрriстових
модулiв i тем

Кiлъкiсть годиЕ
денна форма заочна фор-иа

YсьOг0 ч тOмY числ Yсього Y томY чис i1

л п -_Е]lat) с.р. л п яаб с.р.

1 2 {J
лц 5

.у
Е * 18 t! t1

-tJ

Модуль 1

Зпriетовий ruолуль tr"

Утворекня
Германськi мgвн" I*т*рiя м&вýй як ý*}rкa,
пацiональноi аrrглiйськоi мови.

Тема 1. Германсъкi
мови

12 2 2 8

Тема 2. Ангяiйсъка
м8в* давЕьýго
пепiодч

|2 aL 2 8

тема З" Розвитшк
нацiоналъноТ
лiтераryрноi мови з
ж с,rолiття гtо
теrтерiшнiй час

1? 2 2 8

Разопа з* зMi*Ttlgr*pr
модулем 1

зs Ф 6 А4

М*дулъ 2'

Змiстовий модуль 2. Iсторичпа фонетика, морфологiяо сиптакеис i
словкиковий ск.пад англiйськоi мовц.

Тsма 4. Розвиток
фонетичноi €ll€теми з
ж столiття в*
теперiшнiй час

\2 2 2 8

Тема 5" Зйшt в
граматичнiй системi

t8 7 4 1z

Тема 6. Змiни в
слOвt{иксвOму складi"
впдяв iкшомовноi
ý*кf;р{ки ý&
словниковий склад
англiйськоi мови

24 4 4 1б

разом за змiстовим
модчлем 2

54 8 1с 36

Усъого гOдilЕ 9Ф 14 1б 68



5. Темц црактцчних жпяlгь

б. Самостiйна робота

7. Методц навчання

1. пояснеýня викдадача;
2- органiзаrцiя саъяостiйgtзгtэ ýsшуку студентiв зед5{ж у*lтiяrяшгtэ Ер{к*ýанýя

ПеРеКДаДУ Й лiнгвiстиIIнOго аналiзу TeKcTiB англiйською мовою рiзних
iсторичних rrерiодiв;

3. управлiнЕrl навчаJIьЕою дiяльнiстю;
4. реалiзацiя контролю за успiшнisтю сryдентiв.

8, Методи контролю

JE
з/л

назва теми кiлькiсть
гСдин

дфн зфн
i Германськi мови l
2 А*тглiйсъка мOва д,аtsньfiгФ iiе;зiоду 2
/1
J Рдзвиток нацiональноi лiтературкоi ллови з Ж сЙiiття'по

теперiшlнiй час
2

4 Розвиток фонетичноI системи з Ж столiття п0 теперiшнiй
чаý

z

5 Змiни в граматищriй системi 4
6 Змiни в словниковому складi. Ёплив iншомовноТ лексики

на сýовнико*ий ýкJIад англiЁськ*? MoB}l
4

Уеього 16

}lb

tll l-t

назва теми кiлъкiстъ
I t лrtfl

дфхя зфн
1 фрмансъкi мови 8
2 Англiйська мова давньогý перiпду 8
n
J Розвиток нацiональноi лiтературноi мови з XI столiття по

теперirшнiй час
8

et Розвитск фонетичноТ системи з Ж столiття I1o
теперiлллнiй час

8

5 Змiви в граметиlЕiiй системi L2
6 Змiни в словниковому складi. Вплив iншомовноТ лексики

на ýýсвниковий скJIад англiйсъкоТ м*ви
16

Усього 6$

1. Метод усного коЕц)оJIю: iндивiдуальне й фронтальЕе опитування.



2.

-1

Мет+д пrасьý4ов+гФ кФЕтроJIю: тести, iндивiдуадьнi досдiдницъкi завдакЕя
{ШеРеклад та эgiнгвiстлtчкий *валiз тръsк T*K*TiB англiй*ьксrю мOЕс*ю рiзних
iСТОРИчНтОС перiодiв), виконання гriдсумковоi контролъноi роботи, iспит.
Метод самокончрсJIю.

9. Розцодiл балiв, що отрllмують студ€нти

Шкала оцiнrовашпя! нацiональна та ECTS

Вiдвiдування лекцiй

Вiдвiдуван}ý[ ЁрактЁ{чнtr{J{ заи5tть 8

ВИКОНЖня тестових завд&нь у cиcTýA.сi оцдайц навчацrrя та оцiнrовання
?ý9*Ё} стчд*ктiж

з0

ГIереклад TeKcTiB рiзних
Текст 1

Текст 2
Текст З

перlодlв:
15
1с
10

Igrtит ?ft
У"съоrл [00

Cyrrra бшliв за
Bci види

навчалънФТ

дiядьllостi

оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiон€lJIъЕOю шк€lJIою

для екзамену, курссвOго
прOекту (роботи),
Iтрактики

дяя залiку

90 * tsФ А ЕiдмiЕнý

зарехоtsанФ

82-89 в
добре74-Е1 t-

64-7з D
задовlJIь}lо60-бз Е

з5-5q Fх
незадовiлън0 з

пдахtдивiстю повтOрЕOго
складан}Ut

не зарахOвано з
можrtrсвisшо
ýавторý*га
акладаннrt

0-з4 F

незадовlльt{с з
обов'язковим

,I0втOрЕим вивчеýням
диоциплiни

не зарах*ваý* з
обов'язковим
повторним
вивченням
---л-----.-_:_---лIlltJцлIIJltfttt

10. Методичце забезпечепня

1. Конспект лекцiй з Еевчапьноi дисциплiни "Iсторiя основноi
2. Методичнi вказiвки до крактичних занять з дисциплiни

iноземноi _&,lsýfi".

iноземноi мови"
"Iсторiя oarro*rnoТ



2.
л'
J.

З. Методичнi вказiвки до самостiйноТ роботк з днсциIIJIiни "trсторiя осяовноi
iя*земноТ м*ви"-

4. Роздатковий матерiал.

1 1. Рекомендована лiтераryра

ýазовм

1. АРаКИн В.Л. История английского языка: Учеб. пособие. 2=е .изд. М.:
ФиЗМАтлиТ, 2*ФЗ " 2V2 *,
Верба Л,Г. Iсторiя англiйськоi мови. Вiнниця: Нова книга, 2006. 296 с.
Иванова И"П", Чахоян Л,П., Беляева Т.h{. Гфактилсум пс истории
англиЙского языка: Учеб. riособие. Изд. З*е, перераб. Спб.: <<Авалонl>,
кАзбука-кrrаýсика>, 2005. l92 с.

4. Костlоченко Ю.Г{. Iсторiя англiйськоТ мýви. КиТg: Радян*ька шкеý&, 19SЗ.
426 с,

5. РаСТ*РryеВа Т,А. Ист*рия аяглий*кФго язьiка: Учебяик" 2*е нзд", стфреФтиfi,
М.: ООО <Издательство Астрель>>: ООО <<ИздательGтво Аст>>, 200З. 348 с.
На англ. яз.

6. Baugh А.С., Cabie Тh. А History of the Engtish Language. 5* edition. London:
Routledge,ZaaZ. )il + 44"7 р.

7. Сryзtа} В" Т}зе СжrъЬridg* Encyclopacdia *f th* ýпglish Lапguаgе. ?"'t editi*rl.
Cambridge, 20аЗ.506 р.

ýопомiженп

ЖtЛУКТеНКо tr0.0., Яворська Т.А. Вступ до гермаЕського мýвозЕавства.
Вид"2-е, догt*вн. К.: Вишда шкOла5 19?8" 1бб с"
ЯРЦеВа В.Н. Развитие национыIьного литературЕого английского языка. М.:
Наука, |969.286 с-

Iнфор*tафйнi ресурсu

1*. Ttre Adveвtr:re ef Eлgiish. ВtsС Dосurпелlt*ry" Електрснний рýёурfi. Режим
доступу: https;/lwww. уоufuЬе. с oпlwatch?v:D9}fuXj qWdoQ&"list=
PLQxqdjpVrnR2Rs -LzбQ0Db2shixkNgGj 5Ь.

8.

9.


