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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  «Історія  германістики»  складена
відповідно  до  освітньо-наукової  програми  підготовки  фахівців  третього
(освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  в  галузі  знань  03  «Гуманітарні
науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  поняттєво-
термінологічний апарат германістики, сукупність поглядів щодо виникнення
та  розвитку  германських  мов,  особливостей  фонетичного/фонологічного,
морфологічного, синтаксичного та лексичного рівнів цих мов.

Міждисциплінарні зв’язки:  загальне  мовознавство,  історія
лінгвістичних  учень,  історія  іноземної  мови,  теоретична  граматика,
теоретична фонетика, лексикологія, порівняльна типологія тощо.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Розроблення методологічних засад вивчення германських мов.
2. Дослідження актуальних питань окремих рівнів мови в германістиці.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія германістики» є

засвоєння  поняттєво-термінологічного  апарату  германістики,  дослідження
сукупності  поглядів  щодо  виникнення  та  розвитку  германських  мов,
особливостей  фонетичного/фонологічного,  морфологічного,  синтаксичного
та лексичного рівнів цих мов та ін.

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Історія
германістики» є: 

1. ознайомити здобувачів з термінологією германістики;
2. удосконалити навички уживання цієї термінології;
3. сформувати уявлення про виникнення, розвиток і будову германських

мов, історію народів, що ними послуговувалися;
4. засвоїти відомості про внутрішні закони розвитку мови й вплив на

них соціального чинника в житті суспільства;
5.  ознайомити  аспірантів  з  актуальними  питаннями  різних  рівнів

германських мов у дослідженнях видатних германістів.
6.  ознайомити  студентів  з  найважливішими  спірними  питаннями

германістики  у  викладенні  різних  мовознавців,  що  сприятиме  розвитку
здібностей до співставлення різних точок зору і наукової аргументації.

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
–  інформаційна  компетентність  з  такими  важливими  її  складовими,  як
інформаційно-пошукова  та  інформаційно-аналітична  компетенції,  за



допомогою яких аспірант не лише одержує нові знання, а й розвиває уміння
аналізувати дані, події, ситуації, самовдосконалюватися та саморозвиватися. 
– комунікативна компетентність – здатність чітко оформлювати за допомогою
мовних  засобів  згенеровану  ідею,  передавати  зібрану  й  опрацьовану
інформацію, створювати усне чи письмове наукове повідомлення; розвиток
уміння користуватися різними каналами комунікації, правильно реагувати на
отримане  наукове  повідомлення  шляхом  цитування,  посилання,  написання
відгуку,  рецензії,  огляду,  реферату,  статті  та  ін.;  удосконалення  вмінь
формальної  та  неформальної,  документної  та  недокументної  наукової
комунікації тощо.
– акмеологічна компетентність – підтримання стійкого інтересу до наукової,
самоосвітньої  діяльності  тощо;  здатність  ставити  мету  своєї  діяльності,
визначати  ефективні  способи  й  засоби  її  досягнення,  чинники  успіху  в
професійній  діяльності.  Здатність  творчо  підходити  до  виконання
поставлених задач, знаходити вихід із нестандартних ситуацій, аналізувати та
корегувати  власні  поведінкові  характеристики  відповідно  до  результатів
науково-дослідної  та  ін.  діяльності,  здатність  ефективно  репрезентувати
власні досягнення. 
спеціальні: 
–  знання  поступального  розвитку  науки  про  мову,  методів  та  прийомів  її
дослідження,  актуальних  напрямів  сучасної  зарубіжної  й  української
германістики;
–  здатність  використовувати  професійно  профільовані  знання  в  галузі
філології,  методології  лінгвістичного  дослідження,  загальнофілософських
засад наукової діяльності; 
– здатність здійснювати науковий пошук у галузі германістики, отримувати й
аналізувати необхідну інформацію, оцінювати роль окремих напрямів, шкіл,
теорій у поступальному русі науки про мову, спроможність аргументувати та
мотивувати власну позицію, застосування тих чи інших методів і прийомів
наукової  діяльності  репрезентувати  результати  своєї  діяльності  рідною  та
іноземними мовами;
–  практичне  володіння  рідною та  іноземною мовами на  рівні  програмних
вимог.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Розроблення методологічних засад вивчення германських мов

Становлення та розвиток германістики як окремої галузі мовознавства.
Роль  Лейпцизької  лінгвістичної  школи  молодограматиків  у  розвитку
германістики. 
Дослідження діахронічних універсалій у германістиці.



Історико-типологічні студії в германістиці.

Змістовий модуль 2
Дослідження актуальних питань окремих рівнів мови в германістиці

Дослідження з діахронічної семасіології в германістиці.  
Розробка проблем синтагматичної фонології в германістиці.
Морфологічна класифікація мов у лінгвістиці ХІХ – ХХ ст.
Розробка  проблем  актуального  членування  речення  мовознавцями-
германістами.

3. Рекомендована література
1. Абрамічева  О.  М.  Теорія  та  практика  молодограматизму  в

українському і російському мовознавстві : автореф. дис. на здобуття
наук.  ступеня  канд.  філол.  наук  :  спец.  10.02.15  «Загальне
мовознавство» / О. М. Абрамічева. – Донецьк, 2005. – 20 с.

2. Бадер Ф. Области индоевропейской реконструкции / Ф. Бадер // Новое
в зарубежной лингвистике. – Вып. 21. – М. : Прогресс, 1988. – С .202–
224.

3. Глущенко В. А. Закономірності розвитку мови : навчальний посібник /
В. А. Глущенко, В. М. Овчаренко. – Донецьк : Лебідь, 2002. – 36 с.

4. Глущенко В. А.  Развитие  языка  :  учебное  пособие  для  студентов
филологических  факультетов  /  В. А. Глущенко,  В. Н. Овчаренко.  –
Славянск, 2005. – 32 с.

5. Дорошенко С. I.  Вступ  до  мовознавства  /  С. І. Дорошенко,
П. С. Дудик. – К. : Вища школа, 1974. – 296 с.

6. Жлуктенко Ю. О., Яворська Т. А. Вступ до германського мовознавства
// Ю. О. Жлуктечко, Т. А. Яворська. – К. : Вища школа, 1986. – 231 с.

7. Карат О. В. Діахронічні універсаліїв лінгвістиці ХХ ст. : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне
мовознавство» / О. В. Карат. – Одеса, 2015. – 20 с.

8. Косьонкіна А. Погляди мовознавців на теоретичні проблеми історико
типологічних  досліджень  /  А.  Косьонкіна  //  Науковий  вісник
Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика». – Вип.
10. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – С. 33–36.

9. Косьонкіна  Г.  Ю.  Теоретичні  проблеми  історичної  типології  та
діахронічної  універсології  /  Г.  Ю.  Косьонкіна  //  Теоретические  и
прикладне проблемы русской филологии. – Вип. 18. – Ч. 1. – Славянск
: СГПУ, 2009. С. 13–19.

10.Кочерган М. П.  Вступ  до  мовознавства :  підручник  для  студентів
філологічних  спеціальностей  вищих  навчальних  закладів  /
М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2001. – 368 с.

11.Левицький В. В. Основи германістики / В. В. Левицький . – Вінниця :
Нова книга, 2006 . – 527 с.

12.Мельничук А. С. Методологические поиски в современных подходах
к исследованию языка / А. С. Мельничук // Методологические основы



новых  направлений  в  мировом  языкознании  /  отв.  ред.
А. С. Мельничук. – К.: Наук. думка, 1992. – С. 3–15.

13.Огієнко К. О. Ідеї актуального членування речення в мовознавстві 40-
х  –  початку  60-х  рр.  ХХ  ст.  /  К.  О.  Огієнко  //  Теоретические  и
прикладне проблемы русской филологии. – Вып. ХХIII. – Славянск :
Предприниматель Маторин Б. И., 2012. – С. 72–80.

14.Пауль Г. Принципы истории языка / Герман Пауль; пер. с нем. под ред.
А. А. Холодовича;  вступит.  статья  С. Д. Кацнельсона.  –  М.:  Изд-во
иностр. лит, 1960. – 500 с.

15.Реформатский А. А. Ввведение в языковедение. – 4-е изд., испр. и доп.
/ Реформатский А. А. – М. : Просвещение, 1967. – 542 с.

16.Ситняк Р. М. Діахронна семасіологія:історія і сучасний стан : автореф.
дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  філол.  наук  :  спец.  10.02.15
«Загальне  мовознавство»  /  Р.  М.  Ситняк.  –  Одеса,  2015.  –  18  с.
Amman H.  Die menschliche Rede.  Sprachphilosophische Untersuchungen.
Bd. 2 / H. Amman. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchhandlung, 1974. –
XII, 338 S.

17.Barber C.  The English language:  a historical  introduction /  C.  Barber.–
Cambridge University Press, 1993. – 312 р.

18.Baugh A. C. A History of the English Language / A.C. Baugh.– London :
Routledge. – 250 p.

19.Bean M. C. The Development of Word Order Patterns in Old English / M.
C. Bean. – London : Croom-Hell, 1983.  – 134 р.

20.Blake N. F. A History of the English Language / N. F. Blake.–Macmillan
Press Ltd, 1996.  – 346 р.

21.Campbell A. Old English Grammar / A. Campbell. – Oxford: Clarendon
Press, 1959. – 347 p.

22.Crowley T. An Introduction to Historical Linguistics / T. Crowley – Oxford
University Press, 1992. –331 p.

23.Denison D. English Historical Syntax: Verbal Constructions / D. Denison –
L., N. Y. : Longman, 1993. – 530 p.

24.Emerson O. F. The history of the English language / O. F. Emerson. – NY :
Macmillan, 1996. – 547 p.

25.Fischer O. The Syntax of Early English / O. Fisher. – Cambridge, U.K.;
New York: Cambridge University Press, 2000. – 341 p.

26.Greenberg J. H. A quantitative approach to the morphological typology of
language // International journal of linguistics. – 1960. – V. 26. № 3. – P.
45–55. 

27.Greenberg J. H. Language universals / J. H. Greenberg // Current trends in
linguistics. – 1957. – V. 3. – № 1. – P. 23–27.

28.Greenberg J. H. The nature and uses of linguistic typologies // International
journal of linguistics. – 1957. – V. 23. № 2. – P. 78–85. 

29.Greenberg  J.  H.  Typology  and  cross-linguistic  generalizations  /  J.  H.
Greenberg // Universals of human language. – 1978. – V. 1. – № 1. – P. 25–
37.



30.Haarmann H. Grundzüge der Sprachtypologie. – München, 1976. – 327 s. 
31.Jespersen O. Growth and Structure of the English language / O. Jespersen.

– New York : P. Appleton and CO., 1923. – 264 p.
32.Kroeber  A.  L.  On  typological  indices.  Ranking  of  languages  //

International journal of linguistics. – 1960. – V. 26. № 3. – P. 172–185.
33.Lass  R.  Old  English.  A  historical  linguistic  companion  /  R.  Lass  –

Cambridge University Press, 1994.– 356 p.
34.Mathesius V.  A functional analysis of present day English on a general

linguistic basis / V. Mathesius. – Prague : Academia, 1975. – 228 p.
35.Morgan K.  O.  Oxford illustrated History  of  Britain  /  K.  O.  Morgan.  –

Oxford : Oxford University Press, 2001. – 646 p.
36.Morton A. L. A people's history of England / L. A Morton.  –  London :

Read books, 1986. – 548 p.
37.Mugglestone L. The Oxford History of English / L. Mugglestone.– Oxford

Univ. Press., 2006. – 498 р.
38.Oman Ch. England before the Norman Conquest / Ch. Oman. – London :

UK Studio Editions, 1907. – 679 p.
39.Skeat  W.  W.  An  Etymological  Dictionary  of  the  English  language  /

W. W. Skeat. – Oxford : Oxford University Press, 1961. – 780 p.
40.Stoudenets  H.  I.  History  of  the  English  Language  in  Tables  /

H. I. Stoudenets.–К. : Либідь, 1998. – 345 p.
41.Sweet H. A New English Grammar. Logical and Historical / H. Sweet.  –

Oxford : Oxford University Press, 1930. – 536 p.
42.The Cambridge History of the English Language – Cambridge Univ. Press,

1996. – 498 р.
43.Viney B. The history of the English language / B. Viney. –Oxford : Oxford

University Press, 2003. – 63 p.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік. 

5. Засоби діагностики результатів навчання:
– усна відповідь;
– усна доповідь за темою; 
– конспекти, тези науково-методичної літератури; 
– індивідуальні завдання;
– письмові роботи різних видів (вправи, перекази, твори різних жанрів,

письмові контрольні роботи, письмові завдання для заліку тощо);
– тестування; 
–  підсумкове  опитування  здобувачів  за  тематикою  змістових  модулів

тощо.
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