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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Спецкурс (вступ до іноземної філології)” складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки  
бакалавра 

 
спеціальності (напряму)  
Філологія 

 
спеціалізації 
германські мови та літератури 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

1.1.1. набуття студентами теоретичних знань про давній етап розвитку германських мов. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  
1.2.1. розглянути особливості та основні характеристики германської мови-основи; 
1.2.2. показати і проаналізувати зв'язки між германською мовою-основою та сучасними 

європейськими мовами; 
1.2.3. ознайомити студентів з характеристиками давньогерманських племен та 

давньогерманських діалектів, основними фонетичними та граматичними змінами у 
давньогерманських мовах, створення необхідної бази для подальшого вивчення історії 
англійської мови. 

 
1.3. Кількість кредитів – 2  
 
1.4. Загальна кількість годин – 72  
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна 

Заочна форма навчання 
Рік підготовки 

3-й 
Семестр 

5-й 
Лекції 
10 год. 

Самостійна робота 
62 год. 

 
 
 
 
1.6. Заплановані результати навчання  

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів 
навчання: 

знати:  
об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади історичного 
мовознавства,   
основні поняття та коло проблем історичного мовознавства; 
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вміти:  
 розуміти і вживати широкий спектр термінологічних одиниць історичного 
мовознавства, застосовувати отримані знання з метою розрізняти фонетичні та граматичні 
чергування у германських мовах,  
 охарактеризувати фонетичні трансформації в європейських мовах, а також 
ефективно використовувати теоретико-методологічну базу історичного мовознавства з 
метою аналізу мовного матеріалу.  

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Вступ до іноземної філології 

 
Тема 1.  Класифікація давньогерманських мов та діалектів  
Формуються фундаментальні уявлення про основні давньогерманські мови. 

Тема 2. Історично-порівняльний метод у мовознавстві  
Ознайомлення студентів з механізмами використання історично-порівняльного методу для 
відтворення форм давніх мов. 

Тема 3.  Характеристика індоєвропейської прамови.  
Основні фонетичні, лексичні та граматичні явища індоєвропейської прамови аналізуються у 
світлі їхнього зв’язку з сучасними європейськими мовами.  

Тема 4.  Характеристика давньогерманської мови-основи. 
Подається характеристика основних фонетичних, лексичних та граматичних явищ 
давньогерманської мови-основи.  

.Тема 5.  Розвиток національних мов  
Розглядаються історичні віхи становлення й розвитку національних мов у світі та Європі. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тематичних блоків Кількість годин 

заочна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 
Тема 1. Класифікація 
давньогерманських мов та 
діалектів   

14 2    12 

Тема 2. Історично-порівняльний 
метод у мовознавстві  14 2    12 

Тема 3. Характеристика 
індоєвропейської прамови 16 2    14 

Тема  4. Характеристика 
давньогерманської мови-основи 14 2    12 

Тема 5. Розвиток національних 
мов 14 2    12 

Разом за розділом 1 72 10    62 
Усього годин  72 10    62 
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4. Завдання для самостійної роботи 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Написання реферату за результатами опрацювання теоретичного 
матеріалу за темою: «Давньоанглійські діалекти» 12 

2 Аналітичний огляд техніки письма: руни, латинське письмо, а також 
основних пам’яток письмової творчості англів та саксів.. 
Підготовка до підсумкового контролю. 

12 

3 Підготовка до підсумкового контролю. Самостійне вивчення тем: 
Синтаксис. Будова речення у мові давнього періоду. Заперечні та 
запитальні речення. 

14 

4  Підготовка до підсумкового контролю. Огляд теоретичного матеріалу 
стосовно способів оформлення підмета і присудка в реченні. 12 

5 Підготовка до підсумкового контролю. Огляд теоретичного матеріалу 
стосовно фонетичних законів і тенденцій в індоєвропейській прамові та 
давньогерманській мові-основі. 

12 

 Разом  62 
 

5. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне/фронтальне опитування, усний аналіз текстового 
фрагменту.  

1. Метод тестового контролю: множинний вибір (залік). 
2. Метод самоконтролю: робота з методичним посібником. 

 
6. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзаменаці

йна робота Сума 

60 40 100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно 
зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

7. Рекомендоване методичне забезпечення 
Основна література 

1. Арсентьева М.Г. и др. Введение в германскую филологию. – М.: Высшая школа, 1980. – 212с. 
2. Верба Л.Г. Історія англійської мови: Пос. для студентів і викладачів вищих навчальних 
закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 303с. 
3. Вступ до германської філології: Навчально-методичний посібник / Дудоладова О.В. – Х., 
2006. – 84с.  
4. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. – М.: 
УРСС, 2009. – 316p. 
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5. Жлуктенко Ю.А., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. – К.: Вища школа, 
1986.  – 231с. 
6. Левицкий В.В. Введение в германское языкознание: Сб. задач. – К.: Вища школа, 1983. – 97с. 
7. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. – М.: УРСС, 2005. – 168с. 

 
Допоміжна література 

1. Жлуктенко Ю.А., Двухжилов В.А. Фризский язык. – К.: Наукова думка, 1984. – 200р. 
2. Задорожний Б.М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови. – Львів: вид-во Львів. 
ун-ту, 1960. – 297p. 
3. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М.: УРСС, 2005. – 319с. 
4. Стеблин-Каменский М.И. История скандинавских языков. – М.: УРСС, 2008. – 309с. 
 

8. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Структура древнеанглийского предложения. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
www.krugosvet.ru 
2. Германские языки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.wikipedia 
3. Germanic languages [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.encyclopediabritannika 
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