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Історія основної іноземної мови (англійської) 

 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС  

Історія основної іноземної мови (англійської)  

3  кредити 

Загальна інформація про 

викладача  

Боговик О. А., канд. філол. н., доцент кафедри філологія та 

переклад,  
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Семестр, у якому планується 

вивчення дисципліни   
5 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну  

Економіко-гуманітарний факультет 

Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація 035 041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» 

Перелік компетентностей 

та відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна  

 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. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних 

основ. 

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  

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни  

Опанування дисциплін 

Латинська мова  

Вступ до мовознавства  

Мовознавство та сучасна теорія лінгвістики 

Теорії дискурсивності та методика створення текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземними мовами 

 Основні теми дисципліни Лекція 1. Вступ. Предмет та цілі дисципліни. Джерела 

виникнення дисципліни «Історія мови». 

Лекція 2. Теоретичні аспекти історії мови. Еволюція мови. 

Причини еволюції мови. Статика та динаміка історії мови. 

Концепція лінгвістичних змін. 

Лекція 3. Германські мови. Загальна характеристика сучасних 

германських мов. Прото-германська мова. 

Лекція 4. Лінгвістичні особливості германських мов. 

Фонетика. Прото-германське пересування приголосних. Закон 

Грімма. Закон Вернера. 
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Лекція 5. Лінгвістичні особливості германських мов. 

Граматика. Лексика. 

Лекція 6. Хронологічний розподіл в історії англійської мови. 

Огляд періодів. 

Лекція 7. Староанглійський період. Історичне підґрунтя. 

Староанглійський алфавіт та вимова. Зміни у фонетичній 

системі у староанглійський період. 

Лекція 8. Староанглійська граматика та лексика. Словарний 

склад староанглійської мови. 

Лекція 9. Історична та лінгвістична ситуації XI-XV сторічь. 

Нормандське завоювання. Письмові пам’ятки періоду. 

Лекція 10. Розвиток національної літературної англійської 

мови (XVI-XIX сторіччя). Зміни у правопису 

середньоанглійської мови. Правила читання. 

Лекція 11. Еволюція у системі звуків XI-XVIII сторічь. 

Кількісні та якісні зміни у системі голосних. 

Лекція 12. Еволюція у системі звуків XI-XVIII сторічь. 

Особливості системи приголосних. Історичне підґрунтя та 

головні джерела розвитку сучасного правопису. 

Лекція 13. Еволюція у системі граматики XI-XVIII сторічь. 

Іменник. Займенник. Прикметник. 

Лекція 14. Еволюція у системі граматики XI-XVIII сторічь. 

Дієслово. Особливості дієвідмінювання дієслів. Зміни 

морфологічних класів дієслова. Розвиток нових граматичних 

форм та категорій дієслова. 

Лекція 15. Розвиток лексики англійської мови XII-XIX 

сторічь. Види та роль запозичень. 

Лекція 16. Історія словотворення англійської мови. Звукові 

чергування. Наголос. Види префіксації. Види суфіксації. 

Спрощення. Семантичні зміни. 

Мова викладання  англійська  
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