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Метою дисципліни «Історія основної (англійської) мови» є набуття базових знань студентів з 
теоретичних основ дисципліни “Історія основної мови”, ознайомлення з базовою понятійно-
термінологічною системою науки,  формуванні спеціальних практичних навичок і вмінь, а саме: 
ознайомити студентів з історією англійської мови як одним з фундаментальних курсів для 
фахівців-філологів; провести порівняльний аналіз спорідненості та походження англійської 
мови в сім’ї індо-європейських мов; висвітлити зародження та розвиток англійської мови; 
пояснити її історичну структуру (фонетичну, граматичну, лексичну); пояснити особливості 
формування та розвитку англійської мови; звернути увагу на специфіку перекладу текстів 
англійської мови різних періодів; ознайомити з літературними пам’ятками різних періодів 
розвитку англійської мови. 

Очікувані програмні результати навчання.  
ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 



ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 
спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

 
Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти: 

1) знає основні терміни і поняття, основні методи і прийоми теоретичного вивчення історії 
основної мови; 
2) визначає   основі віхи історії основної мови, процеси - трансформації давньоанглійської мови 
у середньо та ново англійську мову; 
3) розпізнає особливості фонетичної, граматичної та лексичної підсистем кожного окремо 
взятого періоду розвитку англійської мови; 

Здобувач вищої освіти вміє: 
1) систематизувати особливості фонетичної, граматичної та лексичної будови англійської мови 
кожного окремо взятого періоду її розвитку; 
2) інтерпретувати особливості фонетичної, граматичної та лексичної підсистем кожного окремо 
взятого періоду розвитку англійської мови; 
3) аналізувати і порівнювати структуру текстів з погляду на розподіл за історичними періодами 
розвитку англійської мови. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійні

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Предмет дисципліни «Історія 
англійської мови». 

2 2  8 

2 Тема 2. Давньо англійська фонологія, 
граматика та синтаксис. 

2 
2  

8 

3 Тема 3. Давньо англійська лексика. 2 2  8 

4 Тема 4. Давньо англійські літературні 
пам’ятки.  

2 
2  

9 

5 Тема 5. Середньо англійський період. 2 2  9 

6 Тема 6. Лінгвістичні особливості середньо
англійського періоду. 

2 
2  

9 

7 Тема 7. Ранній ново англійський період. 2 4  9 

Всього 14 16  60 

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  



Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем під час аудиторних занять.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі екзамену.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання 

встановлено Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Предмет «історія англійської мови». Важливість його визначення, різні підходи до вивчення, 
науковий апарат. 
2. Давньогерманські мови: розподіл на 3 основні групи та підгрупи. Загальні спільні риси 
давньогерманських мов. 
3. Давньогерманські племена: класифікація, письмові пам’ятки. 
4. Класифікація періодів історії англійської мови: історичні терміни, специфічні риси у 
фонології, граматиці та лексиці.  
5. Давнє населення Британії. Римське вторгнення. 
6. Германське вторгнення. Скандинавське вторгнення. 
7. Давньоанглійські діалекти. Дописемний період, писемні пам’ятки. Давньоанглійський 
алфавіт ( руни, латинський алфавіт). 
8. Давньоанглійська фонологія. Наголос у германських та англійській мові. Порівняння системи 
голосних у германських мовах з індо-європейськими мовами. 
9. Давньоанглійські голосні: довгі та короткі, дифтонгі, мутація, палаталізація, подовження. 
10. Давньоанглійські приголосні, їх зміни у середньоанглійський та сучасний періоди. Великий 
зсув приголосних ( закон Грима, закон Вернера). 
11. Давньоанглійська морфологія. Частини мови – загальна характеристика. 
12. Давньоанглійський іменник: рід, число, відмінок. Артикль. 
13. Давньоанглійський прикметник: рід, число, відмінок. Давньоанглійський  прислівник. 
14. Давньоанглійський займенник та числівник. 
15. Давньоанглійське дієслово. Загальні характеристики. Розподіл за групами та класами.. 
Категорії числа, роду, способу, часу. Безособові форми. 
16. Давньоанглійський синтаксис. Порядок слів в сучасній та давньоанглійській мові. 
17. Давньоанглійська лексикологія. Принципи словотворення, запозичення. 
18. Давньоанглійські літературні пам’ятки. 

 
                   Середньоанглійська мова 
 

19. Середньоанглійський період. Історична характеристика. Вплив французької мови. Діалекти.  
20. Середньоанглійська фонологія. Система голосних: подовження та скорочення  голосних, 
виникнення нових дифтонгів. 
21. Середньоанглійська морфологія. Іменник: відмінки, рід. Артикль. 
22. Середньоанглійська морфологія. Займенник. Числівник. Прикметник. Прислівник. 
23. Середньоанглійське дієслово: загальна характеристика. Час, спосіб, стан. 
24. Середньоанглійський синтаксис. Зміни у граматичній структурі. 
25. Лексикологія середньоанглійського періоду. Запозичення, етимологічні дублети. 
Словотворення. 
26. Зміни в системі письма. Літературні пам’ятки.  

Ранньоновітня англійська мова 



 
27. Ранній новоанглійський період: загальні характеристики. Поширення англійської мови.  
28. Ранній новоанглійський період. Фонологія. 
29. Ранній новоанглійський період. Морфологія: іменник, займенник, прикметник, числівник. 
30. Ранній новоанглійський період. Морфологія. Дієслово: розподіл на правильні, неправильні, 
модальні дієслова; категорії. 
31. Синтаксис. 
32. Ранній новоанглійський період. Лексикологія. Словотворення, запозичення. 
33. Літературні пам’ятки. В.Шекспір та його сучасники. 
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