
ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова навчання Англійська 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна/заочна 

 
Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

знати характерні риси (лінгвістичні, історичні, культурологічні) основних періодів розвитку 

англійської мови;   розуміти основні фонологічні, граматичні та синтаксичні процеси, що 

мали місце упродовж кожного періоду історичного розвитку мови та розуміти їх роль для 

сучасного стану англійської мови; бути обізнаним стосовно особливостей розвитку 

англійської мови у порівнянні з іншими германськими мовами; уміти давати приклад 

кожному фонетичному та граматичному явищу відповідного періоду розвитку мови; робити 

узагальнення про ті чи інші процеси та їх роль в історії англійської мови на основі 

спостереження та порівняння лінгвістичних одиниць. 

Зміст навчальної дисципліни. Основні історичні події давньоанглійського періоду 

Фонемний склад та морфологія давньоанглійської мови. Синтаксис давньоанглійської мови. 

Основні історичні події, зміни системи голосних та приголосних середньо англійського 

періоду. Граматична будова та синтаксис мови середньоанглійського періоду. Основні 

історичні події новоанглійського періоду. Великий зсув голосних. Словниковий склад мови 

новоанглійського періоду. Синтаксис мови новоанглійського періоду 

 

Запланована навчальна діяльність: не менше 1/3 від загальної кількості годин. 

 

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення з елементами 

проблемності); практичні (виконання вправ, аналіз текстів); наочні (ілюстрування 

навчального матеріалу, показ відео та прослуховування аудіо файлів). 

 

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне та письмове опитування, 

тестування, підсумкова контрольна робота. 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1) Верба Л. Г. Історія англійської мови: Посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл / Л. Г. Верба. 

– Вінниця : Нова кн., 2004. – 304 с. 

2) Лисак Г.О. History of English Language. Історія англійської мови (методичні вказівки для 

студентів предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література) / 

Г.О. Лисак. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 37 с. 

3) Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5495 

 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Лисак Г.О. 


