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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Вступ до іноземної філології” складена відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр  
 

напряму 035 – філологія 
спеціалізації Германські мови і література 

 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до іноземної філології» є поглиблене 

висвітлення специфіки, історії становлення та розвитку германських мов з огляду на принципи і 
теоретичні положення загального мовознавства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення походження, історичних 
особливостей розвитку і структури германських мов у складі індоєвропейської мовної родини, їх 
взаємозв’язків, загальних закономірностей, тенденцій, етапів та особливостей розвитку фонетичної, 
морфологічної та лексичної систем цих мов, а також взаємовідносин германських мов з іншими 
мовами.Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти 
таких результатів навчання: 

Знати лінгвістичний матеріал на таку теоретичну проблематику: германське мовознавство і 
предмет його вивчення, принципи класифікації мов та Індоєвропейська мовна родина, порівняльно-
історичний метод у мовознавстві, германська група мов, історичні джерела відомостей про 
загальнополітичне, економічне і культурне життя давніх германців, давньогерманська писемність, 
етнічна класифікація племен та лінгвістичний огляд германської групи мов, систему 
давньогерманського вокалізму, систему давньогерманського консонантизму, систему 
давньогерманської граматики, систему давньогерманської лексики. 

вміти: володіти даним теоретичним матеріалом, систематизуючи його у вигляді тестових 
завдань, рефератів та семінарських відповідей у межах аудиторного та самостійного контролю 
теоретичних знань з предмету. 

 1.3. Кількість кредитів: 5. 
1.4. Загальна кількість годин – 90. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

 
Нормативна  

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

2-й 
Семестр 

4-й 
Лекції 
30 год. 

. 
Практичні, семінарські заняття 

4 год. 
Самостійна робота 

56 год. 
1.6. Заплановані результати навчання 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
 
Розділ 1. Лінгво-історичний огляд походження,  становлення та специфіки розвитку 

германських мов з огляду на теоретичні положення та принципи загального мовознавства. 
Тема 1. Предмет германського мовознавства; германські мови в Індоєвропейській родині мов; 

гіпотези походження прото-індоєвропейської мови; порівняльно-історичний метод у мовознавсті. 
Тема 2. Теорія лінгвістичного субстрату; історичні відомості про давніх германців; 

германська писемність. 
Тема 3. Лінгвістичний огляд германської групи мов: східно-германська, північногерманська 

підгрупи мов. 
Тема 4. Лінгвістичний огляд германської групи мов: західно-германська підгруппа мов. 
Розділ 2. Лінгвістичний огляд походження, становлення та специфіки розвитку 

германських мов з огляду на теоретичні положення та принципи загального мовознавства. 
Тема 5. Основна фонетична тенденція давньогерманських мов та її наслідки; система 

давньогерманського вокалізму; германський пересув голосних. 
Тема 6. Явище Умлаут; явище Аблаут; процеси монофтонгізації і дифтонгізації;  
Тема 7. система давньогерманського консонантизму, I пересув приголосних, його причини; 

закон Вернера, явище Ротацизм; II пересув приголосних; західногерманське подовження 
приголосних. 

Тема 8. Граматична побудова давньогерманських мов: граматичні категорії; морфологічна 
структура слова; засоби словотворення та їх граматичні наслідки.  

Тема 9. Встановлення давньогерманських частин мовлення; дієслово в давньогерманських 
мовах: граматичні категорії дієслова, сильні та слабкі дієслова, претерито-презентні дієслова, 
неправильні дієслова, вербиди. 

Тема 10. Лексична побудова давньогерманських мов: основні шари германської лексики. 
Тема 11. Хвилі та характер запозичень іношомовної лексики до германських мов. 
Тема 12.Опрацювання автентичних текстів. 
Тема 13.Тематична контрольна робота. 

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. 

Тема 1. Назва (див. 
вище) 

 3    6 

Тема 2.   3    4 
Тема 3  3    4 
Тема 4  2    4 
Разом за розділом 1  11    18 

Розділ 2 
Тема 5  2 1   6 
Тема 6  2    4 
Тема 7  3 1   6 
Тема 8  2 1   6 
Тема 9  3    4 
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Тема 10  2    4 
Тема 11  2    6 
Тема 12  2 1   2 
Тема 13  1     
Разом за розділом 2  19 4   38 

 Усього годин  90 
годин 

30 4   56 

 
 

АБО 
 

Назви розділів 
 

Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Назва 

Разом за розділом 1 29 11    18 
Розділ 2. Назва 

Разом за розділом2 61 19 4   38 
Усього годин 90 30 4   56 

 
 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Фонетична побудова давньогерманських мов (вокалізм). 1 год 
2 Фонетична побудова давньогерманських мов (консонантизм). 1 год 
3 Граматична побудова давньогерманських мов. 1 год 
4 Лексична побудова давньогерманських мов. Опрацювання 

автентичних текстів 
1 год 

 Разом 4 год 
 
 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
Годин 

 Розділ 1  
 Германські мови в Індоєвропейській родині мов; гіпотези 

походження прото-індоєвропейської мови; порівняльно-
історичний метод у мовознавсті. 
 

6 годин 

Історичні відомості про давніх германців; германська 
писемність. 

4 години 

Лінгвістичний огляд германської групи мов: східно-
германська, північногерманська підгрупи мов. 

4 години 

Лінгвістичний огляд германської групи мов: західно- 4 години 
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германська підгруппа мов. 
Розділ 2  

Система давньогерманського вокалізму. 10 годин 
Система давньогерманського консонантизму. 4 години 
II пересув приголосних. 2 години 
Граматична побудова давньогерманських мов. 6 годин 
Давньогерманські частини мовлення. 4 години 
Лексична побудова давньогерманських мов. 6 годин 
Хвилі іншомовних лексичних запозичень до германських 
мов: кельтські, латинські, грецькі запозичення. 

6 годин 

 Разом  56 годин 
6. Методи контролю 

 
1. Метод усного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування протягом семінарського 

заняття.  
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, письмовий залік.  
3. Метод тестового контролю на множинний вибір.  
4. Метод самоконтролю.  

 
7. Система нарахування балів 

 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4   60 40 100 
 

Шкала оцінювання: 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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8. Рекомендована література 
 

Основна 
 

1. Вступ до германської філології: конспект лекцій з тестовими завданнями. Частина 
перша / Ярхо А.В. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 100 с. 

2. Вступ до германської філології: конспект лекцій з тестовими завданнями. Частина 
друга. / Ярхо А.В. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 84 с. 

 
Допоміжна 

 
1. Абросимова Е.А., Колокольникова М.Ю. Семинары по “Введению в германскую 

филологию”: Учебно-методическоепособие. – Саратов, 2003. – 156с. 
2. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в германскую 

филологию. – М.: ГИС, 2006. – 320 с.  
3. Быкова Ю.В., Ушакова О.И. Введение в германскую филологию: Учебное пособие. – 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. – 180 с. 
4. Гухман М.М. Готский язык. – М., 1998. – 160 с. 
5. Древние германцы: Сборник документов Под. ред. А.Д. Удальцова. – М., 1952. – Т.1. – 

C. 6-7 
6. Евченко В.В., Лебедько М.Г. Сборник упражнений по введению в германскую 

филологию. – Владивосток, 1986. – 147 с. 
7. Ершова И.А. Введение в германскую филологию. – М., 1997. – 180 с. 
8. Ершова И.А. Введение в германскую филологию. Выпуск 2. Древнегерманский глагол. 

– М.: Изд-во МГУ, 2000. – 256 с. 
9. Ершова И.А. Введение в германскую филологию.  Выпуск 3. Лексика 

древнегерманских языков. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 245 с. 
10. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских 

языков. – М.-Л., 1964. – 250 с. 
11. Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. –К., 1986. – 167 

с. 
12. Красніков Ю.Ф. Вступ до германського мовознавства (скорочений конспект лекцій з 

методичними вказівками). – Х., 2002. – 48 с. 
13. Макаев Е.А. Язык древнейших рунических надписей. – М., 1965. – 145 с. 
14. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. – М., 1952. – 180 с. 

 
15. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание.  – М., 1980. – 254 с. 
16. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1998. – 256 с. 

 
10.Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

 
Електронні видання англійською мовою. 

1. Britannica CD. Encyclopedia Britannica. Versions 1997-2005  
2. www.encyclopedia.com Энциклопедия. Общие сведения. Библиография.  
3. www.wikipedia.com Энциклопедия.  
4. www.yourdictionary.com Электронные адреса.  
5. indoeuro.bizland.com Описание индоевропейских языков.  
6.Германские языки: Генеалогическое древо. Описание языков. Комментарий. Библиография. 
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http://softrat.home.mindspring.com/germanc.html  
 
7. Дохристианский и средневековый период в истории германских языков. Литература. 
Культура.мифология.религия. www.anglo-saxon.demon.co.uk  
8.Западно-германские языки. Английский язык. Нидерландский язык (голландский). Африкаанс. 
Фризский язык. Немецкий язык.www.travlang.com 

 
Електронні видання російською мовою. 

Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru  
Сусов И.П. Введение в теоретическое языкознание: Электронный учебник. Тверь, 1999. 
http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm  
Сусов И.П. Индоевропейские языки http://homepages.tversu.ru/~susov/Indoeuropean.htm 
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