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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Історія англійської мови ” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра 

 

напряму  
035 філологія 

 

спеціалізації 

англійська мова 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія англійської мови 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Навчальна дисципліна «Історія англійської мови» має велике загальноосвітнє значення, 

сприяє розширенню лінгвістичного світогляду студентів, глибокому розумінню основних 

закономірностей розвитку англійської мови, таким чином посідаючи провідне місце в системі 

професійної підготовки майбутнього викладача / перекладача англійської мови.  

Метою навчальної дисципліни «Історія англійської мови» є формування у студентів 

філологічної компетенції і ерудиції як підґрунтя для теоретичного осмислення і вирішення 

мовознавчих проблем, а також здійснення в процесі навчання професійної освіти, всебічного 

розвитку і виховання особистості студента.  

Завдання даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами теоретичної 

підготовки для здійснення науково-дослідницької роботи у галузі мовознавства. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: історичні умови виникнення і розвитку англійської мови; процеси і причини змін у 

галузі фонетики, граматики, лексики англійської мови від часу її утворення до сучасного 

періоду;   

вміти: аналізувати та пояснювати особливості сучасної системи англійської мови з точки 

зору історії її розвитку; вміти аналізувати тексти давньоанглійського та середньоанглійського 

періодів.  

1.2. Кількість кредитів: 2. 

 

1.3. Загальна кількість годин – 72. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

 

Денна форма навчання 

 

Рік підготовки –3-й 

 

Семестр – 5-й 

 

Лекції – 30 год. 

 

Самостійна робота – 36 год. 

Вид контролю: 

екзамен 
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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тематичний блок 1. 

Тема 1. Предмет та задачі курсу “Історія англійської мови”. Джерела вивчення історії 

мови. Методи, які використовуються для вивчення історії мови. 

Тема 2. Походження англійської мови та основні періоди її розвитку. Давньоанглійський 

період. Історичні умови розвитку мови у давні часи. Давньоанглійська писемність та 

пам’ятки давньоанглійської писемності. Давньоанглійські діалекти. 

Тема 3. Давньоанглійська фонетика. Словесний наголос. Давньоанглійський вокалізм. 

Основні зміни голосних. 

Тема 4. Давньоанглійська фонетика. Давньоанглійський консонантизм. Основні зміни 

приголосних. 

Тема 5. Давньоанглійська граматика. Структура слова у давньоанглійській мові. Частини 

мови та їх граматичні категорії. Історичний розвиток іменника. 

Тема 6. Давньоанглійська граматика. Історичний розвиток займенника, прикметника та 

числівника у давньоанглійській мові. 

Тема 7. Давньоанглійська граматика. Категорії дієслова. Сильні та слабкі дієслова. 

Претерито-презентні дієслова. Неособисті форми дієслів (інфінітив, дієприкметники І, ІІ). 

Тема 8. Давньоанглійський синтаксис.  

Тема 9. Давньоанглійська лексика. Характеристика словотворення.  

Тема 10. Етимологічна характеристика словникового складу у давньоанглійський період. 

Ісконна лексика та запозичення.  

Тема 11. Середньоанглійський період. Історичні умови розвитку англійської мови у 

середньоанглійський період. Скандинавське та норманське завоювання та їх вплив на 

розвиток англійської мови.  

Тема 12. Середньоанглійські діалекти. Розвиток Лондонського діалекту. Писемні пам’ятки 

середньоанглійського періоду. 

Тема 13. Новоанглійський період. Історичні умови розвитку англійської мови у 

новоанглійський період. Формування англійської національної літературної мови. Початок 

ери книгодрукування.  

Тема 14. Розквіт літератури у ранньоновоанглійський період. Поширення англійської 

мови за межі Англії. 

Тема 15. Обговорення та повторення загальних проблем курсу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л сем ср 

1 2 3 4 5 

Тематичний блок 1 

Тема 1.  4 2  2 

Тема 2.  4 2  2 

Тема 3.  4 2  2 

Тема 4. 4 2  2 

Тема 5.  4 2  2 
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Тема 6.  4 2  2 

Тема 7.  4 2  2 

Тема 8.  4 2  2 

Тема 9.  4 2  2 

Тема 10. 4 2  2 

Тема 11. 4 2  2 

Тема 12. 4 2  2 

Тема 13. 4 2  2 

Тема 14. 4 2  2 

Тема 15. 4 2  2 

Семінар 1   2 2 

Семінар 2   2 2 

Семінар 3   2 2 

     

Разом за модулем 1 72 30 6 36 

Усього годин 72 30 6 36 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розвиток англійської мови у середньоанглійський  період 2 

2 

3 

Розвиток англійської мови у новоанглійський  період 

Переклад  та аналіз фонетичних, граматичних та лексичних 

особливостей давньоанглійської мови на матеріалі уривків з 

поеми “Беовульф” та “Всесвітньої історії” Оросія 

(давньоанглійська мова); переклад  та аналіз фонетичних, 

граматичних та лексичних особливостей середньоанглійської 

мови на матеріалі уривку з “Кентерберійських оповідей” Дж. 

Чосера. 

 

2 

2 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Підготовка доповіді-проекту про розвиток англійської 

мови у середньоанглійський  період на одну із 

запропонованих тем: 

1) Середньоанглійський вокалізм та консонантизм. 

2) Зміни у граматичній системі англійської мови у 

середньоанглійський період. Нові частини мови та 

категорії.  

3) Середньоанглійська лексика: характеристика 

словотворення; запозичення. 

 

   3 

2 Підготовка доповіді-проекту про розвиток англійської 

мови у новоанглійський  період на одну із запропонованих 

тем: 

1. Новоанглійський вокалізм та консонантизм. 

2. Зміни у граматичній системі англійської мови у 

новоанглійський період. Нові частини мови та 

   3 
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категорії.  

3. Новоанглійська лексика: характеристика 

словотворення; запозичення. 

 

 Разом     6 

 

7. Методи навчання 

1. Словесні методи: лекція, розповідь, бесіда,. 

2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація, роздатковий матеріал. 

3. Робота з підручником. 

8. Методи контролю 

 

1. Метод тестового контролю – поточні семестрові роботи та іспит.  

2. Метод самоконтролю.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

   

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

cеместровий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

Тематичний блок 1 
40 100 

60  

 

Форми контролю навчальних здобутків студентів: 

Теми 1-4 – тест на множинний вибір 

Теми 5-8 – тест на множинний вибір 

Теми 9-14 – тест на множинний вибір 

Презентація проекту з середньоанглійської мови 

Презентація проекту з  ранньоновоанглійської мови 

Переклад та аналіз фонетичних, граматичних та лексичних особливостей 

давньоанглійської мови на матеріалі уривків з поеми “Беовульф” та “Всесвітньої історії” 

Оросія (давньоанглійська мова); переклад  та аналіз фонетичних, граматичних та 

лексичних особливостей середньоанглійської мови на матеріалі уривку з 

“Кентерберійських оповідей” Дж. Чосера. 

 

Критерії оцінювання: 

Шкала відповідності оцінки (за національною системою) 

кількості штрафних балів 

 Кількість 

питання 

Кількість 

штрафних 

балів 

на «5» 

Кількість 

штрафних 

балів 

на «4» 

Кількість 

штрафних 

балів 

на «3» 

Кількість 

штрафних 

балів 

на «2» 

Тест 20 2 6 10 від 11 

 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування модуля – 30 

балів (50%). 

Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він впорався з 

50 % учбового матеріалу, тобто набрав не менше 30 балів (50%) за тестові завдання, 

презентації проектів з середньоанглійської та  ранньоновоанглійської мови та переклад 

та аналіз фонетичних, граматичних та лексичних особливостей давньоанглійської та 

середньоанглійської мови. 
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  відвідав не менше 8 лекцій (більше 50%), 2 семінарів (більше 50%)  та виконав 2 

проекти-доповіді у межах самостійної роботи.  

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для заліку 

80 – 100 

 

відмінно   
 

 

зараховано добре  
60-79 

 
задовільно  

50-59 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

8. Методичне забезпечення. Рекомендована література: 

Базова 

1. Аракин В.Д. История английского языка. – М.., 2003. – 264 с. 

2. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. – М..: Азбука-классика, 

Авалон, 2006. – 376 с. 

3. Расторгуева Т.А. История английского языка. –  2-е изд., стер. — М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО *Издательство ACT», 2003 г. — 348 с. 

4. Verba L.G. History of the English Language. – Вінниця, 2005. – 304 с. 

5. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1955. – 162 с. 

6. Смирницкий А.И. История английского языка ( среднеанглийский и новоанглийский периоды). 

– М., 1965. – 198 с. 

7. Алексеева Л.С. Древнеанглийский язык. – М..,1971. – 256 с. 

8. Иванова И.П. Хрестоматия по истории английского языка. – М., 1973. 

9. Khaimovich B.S. A Short Outline of the History of English. – Kharkov, 1975. 

 

Допоміжна 

1. Бруннер К. История английского языка. – М.., 1975. 

2. Ильиш Б.А.  История английского языка. – М., 1976. – 420 с. 

3. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. – М., 1960. 

4. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – М., 1961. 

5. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. – М., 1969. 

 
 

9. Інформаційні ресурси 
 

http://www.british-study.com 

http://www.royal.gov.uk 

 

 


