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1. Мета опанування дисципліни: ознайомлення студентів з генезою 

виникнення та розвитку англійської мови, враховуючи екстралінгвістичні 

фактори: соціальні, політичні та культурні зміни в країні.    

 

2. Завдання:  

1. Ознайомити студентів з теоретичними проблемами курсу з урахуванням 

загальної теорії лінгвістичного опису мов.  

2. Навчити студентів застосовувати діахронічний підхід до вивчення фактів 

історичного розвитку мови та допомогти використовувати знання, які були 

отримані під час опанування курсу “Історія англійської мови”, для аналізу 

лінгвістичного матеріалу з точки зору історичної перспективи її розвитку. 

3. Сформувати в студентів уміння застосувати теоретичні відомості й 

положення курсу у викладанні сучасної англійської мови. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 важливих історичних процесів та соціолінгвістичних факторів, які мали 

вплив на функціонування та формування англійської літературної мови; 

 загальних закономірностей становлення англійської мови та основних 

мовних явищ, які відбулися на певному етапі її розвитку;  

 причин та шляхів утворення специфічних рис, властивих для сучасного 

стану англійської мови;. 

застосування знань і розумінь:  

 застосування основних методів лінгвістичного аналізу мовного 

матеріалу; 

 визначати типологічні та ареальні риси англійської мови в її 

історичному розвитку; 



 розуміння єдності, взаємозв’язку та взаємозумовленості історичних 

змін мови; аналізу специфіки соціально-історичного контексту 

функціонування мови; 

 використання знань з курсу для пояснення специфічних особливостей 

сучасного стану англійської мови;  

 давати приклад кожному фонетичному та граматичному явищу 

відповідного періоду розвитку мови;  

 простежити зміни, що стосуються тієї чи іншої лінгвістичної одиниці в 

межах конкретного відрізку часу або усього історичного періоду розвитку 

мови;  

 співвідносити форму та зміст тієї чи іншої лінгвістичної одиниці з її 

відповідником у сучасній англійській мові;  

 робити узагальнення про ті чи інші процеси та їх роль в історії 

англійської мови на основі спостереження та порівняння лінгвістичних 

одиниць. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Фонетика давньої англійської мови. 

Тема 2. Стара англійська морфологія та англійська лексика. 

Тема 3. Розвиток національної літературної англійської мови ХІХІІІ ст. 

Тема 4. Розвиток національної літературної англійської мови XIVXVI ст. 

Тема 5. Розвиток англійської лексики. 

Тема 6. Еволюція англійської звукової системи в англійській мові середніх 

віків та сучасної англійської мови. 

Тема 7. Розвиток граматичної системи та зміни типології мови. 

 

5. Викладацький склад: д.пед.н., доцент Дмитрук Л.А. 


