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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Історія англійської мови є однією з провідних теоретичнихдисциплін, які 

вивчаються впродовж усього періоду навчання студентів-перекладачів. В 
основу курсу покладено досягнення сучасноїлінгвістичної думки щодо 
проблем впливу екстралінгвістичних чинників, і в першу чергу соціальних та 
історичних, на розвиток мови, механізму розвитку мовних систем, синхронії та 
діахронії мовних явищ,взаємозв’язку та взаємодії окремих підсистем, 
системного підходу доопису мовних явищ, кореляції кількісних та якісних 
чинників, роліекстралінгвістичних факторів на переломних етапах розвитку 
мовитощо. 

Мета курсу “Історія англійської мови” - ознайомити студентів з історією 
розвитку англійської мови у зв’язку з історією народів, що заселяли 
Британські острови, соціальними та політичнимизмінами у країні і розвитком 
культури, показати місце англійськоїмови серед інших мов германського 
ареалу. 

Основні завдання дисципліни: 
• розкрити закономірності розвитку англійської мови, її словникового 

складу, граматичної будови та фонетичної системи в нерозривному зв’язку з 
історією народу; 

• підвищити загальноосвітній рівень студентів і філологічну підготовку; 
• прищепити навички самостійної роботи з лінгвістичним матеріалом, 

що вивчається в курсах “Вступ до мовознавства”, “Латинська мова”, 
“Лінгвокраїнознавство”, граматика, фонетикаанглійської та української мов. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
вивчення дисципліни 

ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

№ п/п Назва теми 
Змістовний модуль  №1. Загальногерманський період.  

Давньоанглійська мова 
1. Загальногерманський період. Історія Британських островів з 

І до Х ст. н. е. Рунічне письмо. “Футарк” 
2. Характеристика давньогерманських мов. Давньогерманські 

мови, їх класифікація. Фонетичний склад мови 
3. Давньоанглійська мова. Граматичні особливості 
4. Словниковий склад та синтаксис давньоанглійської мови.Пам’ятки 

літератури та культури цього періоду 
Змістовний модуль №2. Середньоанглійський період. 

Література середньоанглійського періоду 
5. Історичні умови та фонетичний склад мовисередньоанглійського 

періоду 
6. Граматична та синтаксична будова, словниковий склад мови 

середньоанглійського періоду 
7. Пам’ятки літератури та культури середньоанглійського 

періоду 
Змістовний модуль №3. Новоанглійський період. Література 

новоанглійського періоду 
8. Новоанглійський період. Розвиток англійської літератури 

в ХVІ і ХVІІ ст. Сучасні регіональні варіанти та діалекти 
англійської мови 

9. Фонетичний склад та граматична будова мови 
новоанглійського періоду 

10. Словниковий склад мови новоанглійського періоду 
та пам’ятки літератури і культури 

 
 
 
 

 
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 
 
 
 

Змістовний модуль №1 
Загальногерманський період.Давньоанглійська мова 

 
Тема 1. Загальногерманський період. І сторія Британських 
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островів з І до Х ст. н. е. Р унічне письмо. “Футарк” 
Мета: розглянути давньогерманські мови та їх класифікацію. 
Питання для обговорення: 
1. Історія Британських островів від іберійців і кельтів до римлян 

таперших англосаксонських королівств. 
2. Пітеас, Юлій Цезар, Тацит. Германські племена та область їх 

розселення на початку нової ери і в епоху великого переселення народів. 
3. Скандинавське завоювання та вплив давньої скандинавськоїмови 

OldNorse на OldEnglish. 
4. Культура і писемність давніх германців; руни, готське 

письмо,латинський алфавіт. 
Література: основна [1–3; 7; 8]; 
додаткова [10; 13; 14] 
 
 

Тема 2. Характеристика давньогерманських мов. 
Давньогерманські мови, їх класифікація. Фонетичний 

склад мови 
Мета: дати характеристику давньогерманським мовам. 
Питання для обговорення: 
1. Давньогерманські мови та їх класифікація. 
2. Характерні особливості германських мов. 
3. Перше чергування приголосних, закони Грімма та Вернера. 
4. Фонетичний склад мови давньоанглійського періоду. 
5. Система поділу на дієслова з чергуванням і на дієслова з суфіксацією. 

Сильні та слабкі дієслова 
Література: основна [1–3; 7; 8]; 
додаткова [13; 14; 16; 18] 
 

Тема 3. Давньоанглійська мова. Граматичні особливості 
Мета: розглянути та проаналізувати давньоанглійську мову, основні 

граматичні особливості дієслова, іменника, прикметника, займенника та 
прислівника. 

Питання для обговорення: 
1. Проблема періодизації історії англійської мови. 
2. Давньоанглійський період. Період повних закінчень. 
3. Система поділу на дієслова з чергуванням і на дієслова з суфіксацією. 

Сильні та слабкі дієслова. 
4. Граматичні особливості іменника та прикметника цього періоду. 
5. Граматичні особливості займенника та прислівника цього періоду. 
Література: основна [1; 2; 7; 8]; 
додаткова [9; 13; 18; 19] 
 

Тема 4. Словниковий склад та синтаксис давньоанглійської 
мови. Пам’ятки літератури та культури цьогоперіоду 
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Мета: розглянути та вивчити словниковий склад і синтаксис 
давньоанглійської мови. Ознайомитися з пам’ятками літератури та культури 
давньоанглійського періоду. 

Питання для обговорення: 
1. Синтаксис. Загальна характеристика будови мови. 
2. Словниковий склад мови давньоанглійського періоду. 
3. Найважливіші пам’ятки германських мов та їх характеристика. 
Література: основна [1; 2; 7; 8; 11]; 
додаткова [10; 13; 17; 18] 
 

Змістовний модуль №2. 
Середньоанглійський період. Література 

середньоанглійського періоду 
 

Тема 5. Історичні умови та фонетичний склад мови 
середньоанглійського періоду 

Мета: розглянути та ознайомити студентів з історичними умовами та 
фонетичним складом мови середньоанглійського періоду. 

Питання для обговорення: 
1. Історичні умови розвитку мови в середньоанглійський період. 
2. Наступ французької та латинської мов. Вплив цих мов на словниковий 

склад англійської мови. 
3. Фонетичний склад мови середньоанглійського періоду. 
4. Основні зміни в системі приголосних. 
5. Середньоанглійська орфографія. 
Література: основна [1; 2; 4; 7; 8]; 
додаткова [9; 13; 16; 17] 
 
Тема 6. Граматична та синтаксична будова, словниковийсклад мови 

середньоанглійського періоду 
 

Мета: ознайомити студентів з граматичною будовою, словнико- 
вим складом мови середньоанглійського періоду. 
Питання для обговорення: 
1. Загальна характеристика граматичної системи порівняно із 

давньоанглійською. 
2. Іменник та прикметник. Уніфікація типів відмінювання. 
3. Займенник. Розвиток особових та вказівних займенників. 
4. Дієслово. Розвиток нових граматичних категорій і категоріальних 

форм. 
5. Характеристика основних шляхів збільшення словниковогоскладу. 
Література: основна [1–3; 7; 8]; 
додаткова [14; 16; 18; 20] 
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Тема 7. Пам’ятки літератури та культурисередньоанглійського 
періоду 

Мета: ознайомити студентів з літературними творами тапам’ятками 
культури цього періоду. 

Питання для обговорення: 
1. Східноцентральний діалект. “Ormulum” та “The 

PeterboroughChronicle”. 
2. Західноцентральний діалект. “William of Palerne” та “SirGanayneand 

the GreenKnight”. 
3. Південний діалект. “Brut” та “AncrenRiwle”. 
4. Кельтський діалект. “The Ayebite of Inwit”. 
5. Північний діалект. “CursorMundi” “Yorkplays”. 
6. Шотландський діалект. “The Bruce”. 
Література: основна [1–3; 7; 8]; 
додаткова [14; 16; 18; 20] 
 

Змістовний модуль №3 
Новоанглійський період. Літературановоанглійського періоду 

 
Тема 8. Новоанглійський період. Р озвиток англійськоїлітератури в 

ХVІ і ХVІІ ст. Сучасні регіональніваріанти та діалекти англійської мови 
Мета: ознайомити студентів з новоанглійським періодом. 
Питання для обговорення: 
1. Історичні умови розвитку англійської мови в новоанглійськийперіод. 
2. Утворення загальнонаціональної літературної англійської 

мови.Діяльність В. Кекстона. 
3. Розквіт англійської літератури в ХVІ і ХVІІ ст. 
4. Поширення англійської мови за межами Англії у ХVІІ–ХІХ ст. 
5. Сучасні регіональні варіанти англійської мови. 
6. Сучасні діалекти англійської мови. 
Література: основна [1; 2; 4; 7; 8]; 
додаткова [10; 16; 18; 19] 
 
Тема 9. Фонетичний склад та граматична будова 

мовиновоанглійського періоду 
Мета: ознайомити студентів з фонетичним складом та граматичною 

будовою мови новоанглійського періоду. 
Питання для обговорення: 
1. Формування нових закономірностей у системі словесного наголосу. 
2. Загальна характеристика вокалізму. 
3. Велике переміщення голосних. 
4. Формування сучасних граматичних категорій дієслова. 
5. Утворення аналітичних запитальних і заперечних форм. 
6. Формування сучасних форм відмінка та числа іменників. 
Література: основна [1; 2; 4; 7; 8]; 
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додаткова [10; 14; 17; 20] 
 
Тема 10. Словниковий склад мови новоанглійського періоду та 
пам’ятки літератури і культури 
Мета: охарактеризувати словниковий склад мови та ознайомити 

зпам’ятками літератури і культури новоанглійського періоду. 
Питання для обговорення: 
1. Словниковий склад мови новоанглійського періоду. 
2. Запозичення з класичних мов. Латино-французькі етимологічні 
дублети. 
3. Етимологічна характеристика словникового складу сучасної 

англійської мови. 
4. Пам’ятки літератури та культури новоанглійського періоду. 
Література: основна [1; 2; 7; 8; 10]; 
додаткова [13; 18; 19; 20] 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Вагомою складовою фундаментальної підготовки студентів є активне 

запровадження в систему академічної освіти самостійної теоретичної і 
практичної роботи студентів, методичних рекомендацій донаписання наукових 
рефератів, курсових, дипломних і магістерськихробіт, а також бібліографічних 
покажчиків наукової, науково-методичної і художньої літератури. 

Самостійна робота передбачає: 
• попередню підготовку до практичних занять; 
• розв’язання ситуативних задач, завдань і вправ у позааудиторний час; 
• підготовку до обговорення окремих питань; 
• підготовку доповідей та рефератів англійською мовою; 
• самостійне вивчення окремих питань тем курсу; 
• огляд рекомендованої літератури англійською мовою. 
 
 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Методи і форми поточного контролю індивідуальні. Поточнийконтроль 

здійснюється у процесі бесіди, дискусії, у вигляді тестів, індивідуальних і 
фронтальних опитувань. 

Аналіз знань і вмінь студентів здійснюється після проведення поточного, 
рубіжного та підсумкового контролю. Співвідношення показників контролю 
дає змогу скоригувати методи і форми навчальноїроботи, визначити відповідні 
заходи щодо оптимізації навчальногопроцесу. 

Поточний контроль знань здійснюється щомісяця шляхом тестування за 
вивченими темами курсу, підсумковий — наприкінці семестру за умови 
позитивних оцінок поточного контролю шляхом проведення письмового 
іспиту. 
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Екзаменаційна картка складається з одного теоретичного питанняі двох 
практичних завдань, що передбачають: 

• теоретичне питання та бесіду на запропоновану тему; 
• пояснення певного терміну; 
• читання та переказ тексту відповідного напряму. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Давньоанглійські діалекти. 
2. Рунічне письмо та міфологія, пов’язана з ним. 
3. Роль Уесекса та уесекського діалекту. 
4. Християнізація Британії та впровадження латинського письма. 
5. Загальна характеристика словотворення в давньоанглійськіймові. 
6. Додаткові пам’ятки літератури давньоанглійського періоду. 
7. Середньоанглійські діалекти. 
8. Зміни в інфінітиві та дієприкметнику в середньоанглійськіймові. 
9. Формування герундія в мові середньоанглійського періоду. 
10. Додаткові пам’ятки літератури середньоанглійського періоду. 
11. Кодифікація літературної норми у ХVІІІ ст. 
12. Видатні постаті англійської літератури в новоанглійський період. 
13. Етимологічна характеристика словникового складу сучасної 

англійської мови. 
14. Американський варіант англійської мови. 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Сучасні германські мови та їх класифікація. 
2. Вплив латинської та скандинавської мов на давньоанглійськумову. 
3. Германські мови, як мови групи “кентум”, слов’янські мови, якмови 

групи “сатем”. Найдавніші відомості про германські племена. 
4. Характерні особливості германських мов. 
5. Особливості рунічного письма. 
6. Словниковий склад в давньоанглійський період. 
7. Запозичення в давньоанглійський період. 
8. Перше чергування приголосних, закон Венера. 
9. Система відмінювання імен. 
10. Фонетичний склад мови давньоанглійського періоду. 
11. Загальна характеристика давньоанглійського вокалізму. 
12. Система давньоанглійського консонантизму. 
13. Граматична будова мови давньоанглійського періоду. 
14. Числівник в давньоанглійський період. 
15. Давньоанглійське дієслово. Слабкі та сильні дієслова. 
16. Словотворення в давньоанглійський період. 
17. Слова запозичення в давньоанглійський період. 
18. Займенники в давньоанглійський період. 
19. Прикметник та його категорії в давньоанглійський період. 
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20. Іменник та його категорії в давньоанглійський період. 
21. Пам’ятки літератури. Чосер, Галер, Орм. 
22. Фонетичний склад мови середньоанглійського періоду. 
23. Основні зміни в системі приголосних. 
24. Числівник в середньоанглійський період. 
25. Середньоанглійська орфографія. 
26. Поява нових частин мови. 
27. Іменник. Уніфікація типів відмінювання іменників. 
28. Займенник. Розвиток особових і вказівних займенників. 
29. Вплив французької мови на середньоанглійську мову. 
30. Зміни, що відбулися з середньоанглійським прикметником. 
31. Зміни, що відбулися з середньоанглійським дієсловом. 
32. Синтаксис в середньоанглійський період. 
33. Словотворення в середньоанглійський період. 
34. Етимологічні дуплети. 
35. Розквіт англійської літератури у ХVІ і ХVІІ ст. 
36. Зміни в фонології в новоанглійський період. 
37. Утвердження національного стандарту англійської мови. 
38. Зміни синтаксису в новоанглійський період. 
39. Запозичення в новоанглійський період. 
40. Словотворення в новоанглійський період. 
41. Зміни прикметника в новоанглійський період. 
42. Зміни іменника в новоанглійський період. 
43. Зміни дієслова в новоанглійський період. 
44. Числівник в новоанглійський період. 
45. Конверсія в новоанглійський період. 
46. Поширення англійської мови за межами Англії в ХVІІ–ХІХ ст. 
47. Сучасні регіональні варіанти англійської мови у Великобританії. 
48. Сучасні регіональні варіанти англійської мови в США. 
49. Англійська мова в Австралії. 
50. Англійська мова у Канаді. 
51. Сучасні діалекти англійської мови. 
52. Зміни коротких голосних та середньоанглійських дифтонгів. 
53. Загальна характеристика системи консонантизму. 
54. Історичні основи сучасної англійської орфографії. 
55. Формування сучасних форм відмінка та числа іменників. 
56. Формування сучасних граматичних категорій дієслова. 
57. Утворення аналітичних запитальних і заперечних форм. 
58. Синтаксис. Стабілізація складу членів речення. 
59. Словниковий склад мови новоанглійського періоду. 
60. Запозичення з класичних мов. 
 
 
 

 



11 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна 
1. Алексеева Л. А. Древнеанглийскийязык. — М.: МГУ, 1971. — 
225 с. 
2. Аракин В. Д. Историяанглийскогоязыка. — М.: МГУ, 1985. — 
337 с. 
3. Бруннер К. Историяанглийскогоязыка: В 2 т. — М.: Акад. наук, 
1955–1956. 
4. Верба Л. Г. Історія англійської мови: Посіб. для студ. та викл. вищ. 
навч. закл. —Вінниця: Нова кн., 2004. — 304 с. 
5. Иванова И. П., Чахоян Л. П. Историяанглийскогоязыка. — М.: 
МГУ, 1976. — 295 с. 
6. Иванова И. П., Беляева Т. М. Хрестоматия по историианглийско- 
го языка. — Л.: Аврора, 1980. — 255 с. 
7. Иванова И. П., Беляева Т. М., Чахоян Л. П. Историяанглийского 
языка. — СПб.: Юнион, 2001. — 425 с. 
8. Ильиш Б. А. Историяанглийскогоязыка. — М.: Науч. мысль, 
1973. — 335 с. 
9. Stoudenets H. I. History of the EnglishLanguage in Tables. — К.: 
Либідь, 1998. — 345 с. 
10. Baugh A. C. Cable T. A. A History of the EnglishLanguage. — London: 
Routledge. — 250 с. 
Додаткова 
11. Плоткин В. Я. Очеркдиахроническойфонологиианглийского 
языка. — М.: Науч. мысль, 1976. — 225 с. 
12. Почепцов Г. Г. A sociolinguisticparadox of the linguisticconsequence 
of the Danishconquest of England // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. інозем. 
філол. — 1975. — № 9. — 227 с. 
13. Росторгуева Т. А. Историяанглийскогоязыка. — М.: МГУ, 1973. — 
335 с. 
14. Росторгуева Т. А. Очерки по историческойграмматикеанглийс- 
кого языка. — М.: Оникс, 1989. — 345 с. 
15. Смирницкий П. И. Древнеанглийскийязык. — М.: МГУ, 1955. — 
200 с. 
16. Смирницкий П. И. Хрестоматия по историианглийскогоязыка. — 
М.: МГУ, 1953. — 450 с. 
17. Смирницкий А. И. Историяанглийскогоязыка (среднеанглийс- 
кий и новоанглийскийпериоды). — М.: МГУ, 1965. — 275 с. 
18. Шахрай О. Б. Короткий історичний довідник з фонетики й мор- 
фології англійської мови. — К.: Райдуга, 1971. — 250 с. 
19. Ярцева В. Н. Историческаяморфологияанглийскогоязыка. — М.: 
МГУ, 1960. — 325 с. 
20. Ярцева В. Н. Исторический синтаксис английскогоязыка. — М.: 
МГУ, 1961. — 300 с. 
21. Ярцева В. Р. Развитиенациональноголитературногоанглийского 



12 
 

языка. — М.: МГУ, 1969. — 325 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ЗМІСТ 
Пояснювальна записка ……………………………………………………………..3 
Тематичний план дисципліни «Історія англійської мови»……………………….4 
Зміст дисципліни «Історія англійської мови»……………………………….........4 
Форми поточного та підсумкового контролю…………………………………….8 
Питання для самостійного опрацювання………………………………………….9 
Питання для самоконтролю………………………………………………………...9 
Рекомендована література………………………………………………………...11 

 
 
 
 
 


