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Метою викладання навчальної дисципліни «Історія англійської мови» є сприяння свідомому
сприйняттю майбутнім фахівцем сучасних мовних форм, лексичних відтінків, які нерідко є
нез’ясовними з точки зору нормативних курсів; знайомство з історичним процесом, що обумовив
розвиток та становлення англійської мови; розширення лінгвістичного та загальнофілологічного
діапазону перекладача; сприяння досягненню успіху  у прагненні до адекватного відтворення рідною
мовою іншомовних форм..

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із історією
утворення національної англійської мови; історичною фонетикою, морфологією й синтаксисом
англійської мови; географією розповсюдження англійської мови за кордони Англії;
загальноприйнятою  періодизацією історії англійської мови.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої
професійної діяльності: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння  історії та закономірностей розвитку предметної області,
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; уміння
виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність проведення досліджень на належному рівні; здатність використовувати в професійній
мовознавчій / перекладацькій діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу,
функції, рівні; здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії
англійської мови; здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних,
літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту з англійської мови українською
і навпаки; здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних
завдань; здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний
філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів:
ефективно працювати з інформацією: добирати її з різних джерел, зокрема з фахової літератури та
електронних баз, критично її аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати;  організовувати процес власного навчання й самоосвіти; знати й розуміти систему
мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур англійськомовних
країн, і вміти застосовувати ці знання у професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності;
Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища та процеси,
що їх зумовлюють; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; збирати, аналізувати,
систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання
складних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної мовознавчої і перекладацької
діяльності та/або навчання; мати навички управління комплексними діями або проектами при
розв’язанні складних завдань у професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати навички участі в наукових
та/або прикладних дослідженнях у галузі філології й перекладу.

Мова викладання – англійська/українська.
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