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Спеціальність 035 Філологія
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Спеціалізація 035 041 «Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська»
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній
діяльності, опрацьовувати фахову літературу іноземними
мовами.
Усвідомлена повага до різноманіття культур.
Перелік компетентностей
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
та відповідних результатів
Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних
навчання, що забезпечує
основ.
дисципліна
Здатність використовувати в професійній діяльності знання з
теорії та історії мови, що вивчається.
Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні
(вертикальні) різновиди мови, що вивчається, описувати
соціолінгвальну ситуацію.
Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
Опис дисципліни
Опанування дисциплін
Латинська мова
Попередні умови, необхідні для Вступ до мовознавства
Мовознавство та сучасна теорія лінгвістики
вивчення дисципліни
Теорії дискурсивності та методика створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземними мовами
Основні теми дисципліни
Лекція 1. Германські мови і давні германці. Германські мови
та їх місце серед інших індоєвропейських мов.
Індоєвропейські мови. Сучасні й давні германські мови.
Порівняльно-історичний метод. Індоєвропейська прамова.
Прагерманська мова й давньогерманські діалекти. Фонетичні,
морфологічні й лексичні зв’язки між давньогерманськими
діалектами.
Лекція 2. Основні відомості про давніх германців. Джерела
відомостей про германців. Германці і римляни.
Лекція 3. Утворення германських держав і виникнення
германських мов.

Мова викладання

Список основної та додаткової
літератури

Лекція 4. Писемність давніх германців. Рунічне письмо.
Готське
письмо.
Латинське
письмо.
Особливості
давньогерманської поезії.
Лекція 5. Характеристика сучасних германських мов.
Лекція 6. Основи порівняльної фонетики германських мов.
Основні особливості фонетичної будови індоєвропейської
мови-основи.
Лекція 7. Основи порівняльної фонетики германських мов.
Деякі особливості розвитку фонетичної будови слов’янських і
романських мов.
Лекція 8. Основи порівняльної фонетики германських мов.
Фонологічна система германських мов.
Лекція 9. Основи порівняльної фонетики германських мов.
Фонологічна система германських мов.
Лекція 10. Основи порівняльної граматики германських мов.
Основні риси морфологічної будови індоєвропейської мовиоснови.
Лекція 11. Іменник у давніх германських мовах.
Лекція 12. Займенник у давніх германських мовах.
Лекція 13. Дієслово у давніх германських мовах..
Лекція 14. Числівник у давніх германських мовах.
Лекція 15. Основні способи словотвору в германських мовах.
Основні особливості давньогерманського синтаксису.
Лекція 16. Лексичний склад германських мов. Мовна картина
світу давніх германців. Семантичні зміни в германській
лексиці. Лексичні ізоглоси. Власні імена. Запозичення.
англійська
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