
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

 

 

Кафедра англійської мови і літератури 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ІСТОРІЯ ОСНОВНОЇ МОВИ 

 

 

За напрямом підготовки: 6.020303 Філологія* Мова і література (англійська) 

 

                                                          Автор: 

                                                                                         доктор філософії в галузі  

                                                                                      освіти, доцент кафедри 

                                                                                         англійської мови і  

                                                                                         літератури Шевченко І.В.   

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри англійської мови і літератури від «         »            

серпня 2017 року. 

 

 

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету іноземної 

філології від «          »  серпня 2017 року. 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету іноземної філології від 

 «      » серпня 2017 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст навчально-методичного комплексу: 

 

1. Титульна сторінка. 

2. Витяг з ОПП. 

3. Навчальна програма дисципліни. 

4. Робоча навчальна програма дисципліни. 

5. Комплекс модульних контрольних робіт (МКР). 

6. Комплекс завдань для самостійної роботи студентів. 

7. Тестові завдання для самостійної роботи студентів. 

8. Екзаменаційні білети. 

9. Навчально-методичний посібник «Історія основної мови» / І.В. 

Шевченко. – Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017. – 164с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

6.020303 ФІЛОЛОГІЯ* МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА) 

(витяг) 

Галузь знань – 0203 Гуманітарні науки 

Освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр» 

 

Історія основної мови 

 

Курс є складовою частиною теоретичного курсу англійської мови, метою 

якого – дати систематичний вклад основних фактів історії цієї мови, а також 

показати загальні закономірності її розвитку. Вивчення цього курсу 

поглиблює загально-філологічну підготовку майбутніх вчителів; сприяє 

розумінню студентами структури та системи англійської мови; знайомить їх з 

основними результатами історичних процесів, характерних для розвитку цієї 

мови, показує причини та шляхи утворення тих специфічних особливостей, 

які властиві її сучасному стану. Вивчення курсу передбачає також методичну 

мету – допомогти майбутньому вчителеві краще подолати ті методичні 

труднощі, зумовлені специфікою розвитку англійської мови, які можуть 

зустрітися в процесі її викладання. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Історія основної 

мови ” складена Шевченко І.В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки з галузі знань 0203 Гуманітарні науки  за напрямком підготовки 

6.020303 Філологія*  Мова і література (англійська). 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є історія англійської мови 

 Міждисциплінарні зв’язки: “Практична фонетика”, “Теоретична 

фонетика”, “Практична граматика”, “Теоретична граматика”, “Лексикологія” 

та ін. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу «Історія основної мови»: 

  практична: ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку 

англійської мови у зв’язку з історією народу, соціальними та 

політичними змінами в країні та розвитком культури. Необхідно при 

цьому показати місце англійської мови серед інших мов германського 

ареалу. 

  когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 

 емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як   мовою, так і культурою англомовного світу; 

 освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що  допоможе їм успішно завершити курс вищої 

освіти і стане передумовою їх наступного професійного росту; 

  професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної 

мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 

 виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за 

його межами. 

Завдання курсу: розглянути питання лінгвістичної семантики, а також вплив 

лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів на різні історичні 

процеси розвитку мови; забезпечити слухачів широким 

загальнокультурологічним та мультикультурологічним світоглядом; 

пояснити сучасні мовні аспекти в граматиці, лексиці, фонетиці з 

моменту виникнення мови. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І .Загальнопредметні компетентності:   



– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету; а саме 

культура нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 

– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального 

фонда знань (гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого 

змістом вищої освіти в процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а 

саме культура інтелектуальної і предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, 

країни, суспільства.  

ІІ. Фахові  компетентності:  

- студент повинен знати періодизацію історії англійської мови; 

- найважливіші письмові пам'ятники стародавнього, середнього і 

новоанглійського періодів; 

- основні закономірності розвитку англійської мови в області граматики; 

- основні фонетичні зміни, що привели до формування сучасної фонологічної 

системи англійської мови; 

- основні джерела поповнення словникового складу; 

- студент повинен вміти розкривати закономірності розвитку англійської 

мови, її словникового складу; граматичної будови та фонетичної системи в 

нерозривному зв’язку з історією народу; 

- підвищувати свій загальноосвітній рівень та якість філологічної підготовки; 

- вдосконалювати навички самостійної роботи з лінгвістичними матеріалами, 

що вивчаються. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин / 3 кредити 

ECTS (10 г. лек, 20 год практ, 60 год сам. роб) 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Історія основної мови”. Лінгвістичні 

зміни.   

Тема 2. Германські мови як одна із груп індоєвропейських мов. Сучасні 

германські мови, їх класифікація та поширення. Загальні особливості 

германського ареалу. 

Тема 3. Основи періодизації історії англійської мови. Англійська мова 

давнього періоду. Історичні події періоду. 

Тема 4. Фонетичний лад англійської мови давнього періоду. Основні 

фонетичні зміни. 

Тема 5. Морфологічний ряд англійської мови давнього періоду. Загальні 

особливості давньоанглійської морфологічної системи. 

Тема 6. Синтаксичний лад англійської мови давнього періоду. 

Словниковий склад англійської мови давнього періоду. Загальна 

характеристика власне англійської мови. Два основних засоби поповнення 

основного складу англійської мови. Латинські запозичення.   



Тема 7.Давньоанглійське письмо. Латинське письмо в Англії. 

Фонетичний принцип давньоанглійського письма. Основні писемні пам’ятки 

давньоанглійського періоду.      

Тема 8. Англійська мова середнього періоду. Загальна характеристика 

мови. Основні історичні події періоду. Мовна ситуація в Англії в ХІ-ХІІ ст. 

Латинська мова як мова церкви. Французька мова в середньовічній Англії.     

Тема 9. Зміни в середньовічній орфографії. Фонетичний лад англійської 

мови середньовічного періоду. 

Тема 10. Граматична будова англійської мови середнього періоду. 

Граматичні зміни у середньоанглійському періоді. Словниковий склад 

англійської мови середнього періоду. Поповнення словникового складу  

шляхом запозичень із інших мов. 

Тема 11. Англійська мова нового періоду. Загальна характеристика. 

Мова новоанглійського періоду – мова англійської нації. Становлення 

національної мови. Утворення англійської мови на основі лондонського 

діалекту. Становлення письмового стандарту до ХVІІ ст. Система 

орфографії. Фонетичний лад.    

     Тема 12. Велике зрушення голосних як прояв нової кореляції контакту в 

системі    англійського наголошеного вокалізму. Граматична будова 

англійської мови нового періоду. Словниковий склад англійської мови 

нового періоду. Поповнення словникового складу шляхом запозичень із 

інших мов. Роль численних запозичень у створенні етимологічно-змішаного 

словникового складу англійської мови. 

 

 

3. Рекомендована література 

Основана  
 

1. Верба Л.Г. Історія англійської мови. – Вінниця, „Нова книга”, 2004. 

2. Иванова И.П., Беляева Т.М., Чахоян Л.П. Практикум по истории 

английского языка. – Москва, 1985, - 157. 

3. Ильиш Б.А. История английского языка. – Москва, 1973. 

 

Дотаткова 

4. Алексеева Л.А. Древнеанглийский язык. – Москва, 1971. 

5. Аракин В.Д. История английского языка. – Москва, 1985. 

6. Бруннер К. История английского языка. – Москва, 1955 – 1956. Т. 1 – 2. 

7. Буніятова І.Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV – XIII 

ст.): Монографія. – К., 2003. 

8. Гусар Н.І. Структура та функції абсолютної дієприкметникової 

конструкцій у середньоанглійській мові: Дис:.. канд. філол. наук. 

10.02.2004 – К., 2002. 



9. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. – Москва, 

1976. 

10. Иванова И.П., Беляева Т.М. Хрестоматия по истории английского 

языка. – Ленинград, 1980. 

11. Линский С.С. Сборник упражнений по истории английского языка. 

     – Ленинград, 1963. 

12. Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка.  

     – Москва, 1976. 

13. Растаргуєва Т.А. История англиского языка, Москва,1983. 

14. Семененко Г.М. Підрядні речення обставини в давньоанглійській мові: 

структура та функціонування: Дис… канд. філол. наук. 10.02.2004 – К., 

2003. 

15. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – Москва, 1955. 

16. Смирницкий А.И. История английского языка (среднеанглийский и 

новоанглийский периоды). – Москва, 1965. 

17. Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка. 

18. Снісаренко І.Є. Інфінітивна конструкція з прийменником for у 

середньоанглійській мові: семантика та функціонування: Диск... канд. 

філол. наук: 10.02.2004. – К., 2002. 

19.  Студенець Г.І. Історія англійської мови в таблицях. – К., 1998. – 

Москва, 1953. 

20. Шахрай О.Б. Короткий історичний довідник з фонетики й морфології 

англійської мови. – Київ, 1971. 

21. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. Москва, 

1960. 

22. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – Москва, 

1961. 

23. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского 

языка, - Москва, 1969. 

24. Ярцева В.Н. История английского литературного языка ІХ – ХV вв. – 

Москва, 1985. 

25. The Cambridge History of the English Language/ - Cambridge: Cambridge 

Univ. Press. – Vol. 1 – 2, 1996. 

26. Campbell A. Old English Grammar. – Oxford: Clarendon Press, 1059. 

27. Jespersen O. Growth and Structure of the English Language. – Leipzig. 

1935. 

28. Schlauch V. The English Language of Modern Times (since 1400). – 

Warszawa. – London, 1964. 

29. Strang B.A. History of English. – London, 1970. 

Wyld H.C. A History of Morern Colloquial English. – London. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

Підсумковий контроль успішності студентів здійснюється на основі їх 

поточної успішності. 

    



 
 

 5. Засоби діагностики успішності навчання   

         1. Метод усного контролю.  

Етапи усного опитування: постановка вчителем питань (завдань) з 

урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка учнів до 

відповіді і викладення своїх знань: корекція і самоконтроль викладених знань 

по ходу відповіді; аналіз і оцінка відповіді.  

2.Методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, 

перекази, диктанти, письмові заліки та ін.).  

3.Тестова перевірка знань (тести на доповнення;  тести на використання 

аналогії;  тести на зміну елементів відповіді ) 

4. Графічна перевірка знань учнів (графічні зображення умови задачі, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці).  Графічна перевірка може 

виступати як самостійний вид або може входити, як органічний елемент, до 

усної або письмової перевірки.  

5.Програмоване опитування учнів полягає у пред'явленні всім учням 

стандартних вимог у процесі перевірки (застосування перфокарт).  

6. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. оцінка.  

7. Самоконтроль і самооцінка.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів - 3 

(VIIІ семестр) 

Галузь знань 

Гуманітарні науки Нормативна 

 

 
Напрям підготовки  

0203 Гуманітарні науки 
 

Спеціальність  6.020303 

Філологія* Мова і 

література(англійська). 

 

Рік підготовки: 

4-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

VII –й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

10 год.   

Практичні    

    20 год 

Самостійна робота 

60 год.   

Вид контролю: поточний, 

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 33 %: 77 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу «Історія основної мови»: 

  практична: ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку англійської мови у 

зв’язку з історією народу, соціальними та політичними змінами в країні та розвитком 

культури. Необхідно при цьому показати місце англійської мови серед інших мов 

германського ареалу. 

  когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими 

видами компетенцій; 

 емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як   

мовою, так і культурою англомовного світу; 

 освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що  

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 

наступного професійного росту; 

  професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з 

різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до 

виконання професійно орієнтованих завдань; 

 виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами. 

Завдання курсу: розглянути питання лінгвістичної семантики, а також вплив 

лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів на різні історичні процеси розвитку 

мови; забезпечити слухачів широким загальнокультурологічним та 

мультикультурологічним світоглядом; пояснити сучасні мовні аспекти в граматиці, 

лексиці, фонетиці з моменту виникнення мови. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І .Загальнопредметні компетентності:   

– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету; а саме культура 

нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 

– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда знань 

(гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 

процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 

предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 

суспільства.  

ІІ. Фахові  компетентності:  

- студент повинен знати періодизацію історії англійської мови; 

- найважливіші письмові пам'ятники стародавнього, середнього і новоанглійського 

періодів; 

- основні закономірності розвитку англійської мови в області граматики; 

- основні фонетичні зміни, що привели до формування сучасної фонологічної системи 

англійської мови; 

- основні джерела поповнення словникового складу; 

- студент повинен вміти розкривати закономірності розвитку англійської мови, її 

словникового складу; граматичної будови та фонетичної системи в нерозривному зв’язку 

з історією народу; 

- підвищувати свій загальноосвітній рівень та якість філологічної підготовки; 

- вдосконалювати навички самостійної роботи з лінгвістичними матеріалами, що 

вивчаються. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. 



Тема 1. Предмет і завдання курсу “Історія основної мови”. Лінгвістичні 

зміни.   

Тема 2. Германські мови як одна із груп індоєвропейських мов. Сучасні 

германські мови, їх класифікація та поширення. Загальні особливості 

германського ареалу. 

Тема 3. Основи періодизації історії англійської мови. Англійська мова 

давнього періоду. Історичні події періоду. 

Тема 4. Фонетичний лад англійської мови давнього періоду. Основні 

фонетичні зміни. 

Тема 5. Морфологічний ряд англійської мови давнього періоду. Загальні 

особливості давньоанглійської морфологічної системи. 

Тема 6. Синтаксичний лад англійської мови давнього періоду. 

Словниковий склад англійської мови давнього періоду. Загальна 

характеристика власне англійської мови. Два основних засоби поповнення 

основного складу англійської мови. Латинські запозичення.   

Тема 7.Давньоанглійське письмо. Латинське письмо в Англії. 

Фонетичний принцип давньоанглійського письма. Основні писемні пам’ятки 

давньоанглійського періоду.      

Тема 8. Англійська мова середнього періоду. Загальна характеристика 

мови. Основні історичні події періоду. Мовна ситуація в Англії в ХІ-ХІІ ст. 

Латинська мова як мова церкви. Французька мова в середньовічній Англії.     

Тема 9. Зміни в середньовічній орфографії. Фонетичний лад англійської 

мови середньовічного періоду. 

Тема 10. Граматична будова англійської мови середнього періоду. 

Граматичні зміни у середньоанглійському періоді. Словниковий склад 

англійської мови середнього періоду. Поповнення словникового складу  

шляхом запозичень із інших мов. 

Тема 11. Англійська мова нового періоду. Загальна характеристика. 

Мова новоанглійського періоду – мова англійської нації. Становлення 

національної мови. Утворення англійської мови на основі лондонського 

діалекту. Становлення письмового стандарту до ХVІІ ст. Система 

орфографії. Фонетичний лад.    
     Тема 12. Велике зрушення голосних як прояв нової кореляції контакту в системі    

англійського наголошеного вокалізму. Граматична будова англійської мови нового 

періоду. Словниковий склад англійської мови нового періоду. Поповнення словникового 

складу шляхом запозичень із інших мов. Роль численних запозичень у створенні 

етимологічно-змішаного словникового складу англійської мови. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  

Усь

ого  

У тому числі   

л п Л

а

б 

ін

д 

ср      



Кредит 1. 2 3 4 5 6 7       

 90 10 20   60       

Кредит 1 

Тема 1.   Предмет і 

завдання курсу “ 

Історія основної 

мови”.  Германські 

мови як одна із 

груп 

індоєвропейських 

мов. Основи 

періодизації історії 

англійської мови. 

11,5 1,5 2   8       

Тема 2.  

Фонетичний лад 

англійської мови 

стародавнього 

періоду. Основні 

фонетичні зміни. 

 

11,5 1.5 2   8       

Тема 3. 

Синтаксичний лад 

англійської мови 

стародавнього 

періоду 

Стародавнє 

англійське 

письмо.. 

11,5 1,5 2   8       

Тема 4. Англійська 

мова середнього 

періоду 

13.5 1,5 4   8       

Тема 5. Зміни в 

середньовічній 

орфографії. 

Граматична будова 

англійської мови 

середнього 

періоду.   

11,5 1,5 2   8       

Тема 6. Англійська 

мова нового 

періоду. 

Граматична будова 

англійської мови 

нового періоду. 

15,5 1,5 4   10       



Тема 7. 

Словниковий 

склад англійської 

мови нового 

періоду. 

15 1 4   10       

Усього годин 
90 10 20   60       

 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 1 . Предмет і завдання курсу “Історія основної 

мови”. Лінгвістичні зміни. Германські мови як одна із 

груп індоєвропейських мов. Основи періодизації історії 

англійської мови.  

2 

2.  Англійська мова стародавнього періоду. 2 

3. Фонетичний лад англійської мови стародавнього 

періоду. Основні фонетичні зміни. 

2 

4. Морфологічний ряд англійської мови давнього 

періоду.   

2 

5. Синтаксичний лад англійської мови давнього 

періоду. 

2 

6. Словниковий склад англійської мови стародавнього 

періоду. Загальна характеристика власне англійської 

мови 

2 

7. Граматична будова англійської мови середнього 

періоду. Граматичні зміни у середньоанглійському 

періоді.   

2 

8 Англійська мова нового періоду. Загальна 

характеристика. 

2 

9. Мова новоанглійського періоду – мова англійської 

нації. 

4 

 Разом 20 

 

                                                                                                              

7.  Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Германські мови як одна із груп індоєвропейських 

мов. Сучасні германські мови, їх класифікація та 

поширення. Загальні особливості германського ареалу. 

Основи періодизації історії англійської мови. Англійська 

мова давнього періоду. Історичні події періоду. Основні 

8 



фонетичні зміни англійської мови стародавнього 

періоду. 

2. Загальні особливості давньоанглійської 

морфологічної системи.. Словниковий склад англійської 

мови давнього періоду. Загальна характеристика власне 

англійської мови. Два основних засоби поповнення 

основного складу англійської мови. Латинські 

запозичення.  Латинське письмо в Англії. Фонетичний 

принцип давньоанглійського письма. Основні писемні 

пам’ятки давньоанглійського періоду.      

8 

3 Загальна характеристика мови середнього періоду 

Основні історичні події періоду. Мовна ситуація в Англії 

в ХІ-ХІІ ст. Латинська мова як мова церкви. Французька 

мова в середньовічній Англії. Фонетичний лад 

англійської мови середньовічного періоду  

8 

4. Граматичні зміни у середньоанглійському періоді. 

Словниковий склад англійської мови середнього 

періоду. Поповнення словникового складу  шляхом 

запозичень із інших мов. Становлення національної 

мови. Утворення англійської мови на основі 

лондонського діалекту 

8 

5. Становлення письмового стандарту до ХVІІ ст. 

Система орфографії. Фонетичний лад. Велике зрушення 

голосних як прояв нової кореляції контакту в системі 

англійського наголошеного вокалізму. Граматична 

будова англійської мови нового періоду.  

 

8 

6. Велике зрушення голосних як прояв нової кореляції 

контакту в системі англійського наголошеного 

вокалізму. Словниковий склад англійської мови нового 

періоду.  

10 

7. Поповнення словникового складу шляхом 

запозичень із інших мов. Роль численних запозичень у 

створенні етимологічно-змішаного словникового складу 

англійської мови. 

10 

 Разом  60 

 

                                                                        

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Тест Накопичувальні 

бали 

Кредит № 1   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 135 Сумма 



23 23 23 23 23 25 25 300 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 
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МКР № 1 

 

1. State the timeframe of Old English choosing the correct answer from the list: 

а) 5
th
-13

th
 c.            б) 6

th
 – 12

th
 c.             в) 9

th
 – 12

th
 c.                 г) 5

th 
– 11

th
 c.   

 

2. The English language belongs to: 

а)  the Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

б) the North Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

в) the West Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

г) the Southern Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

 

3. The principal East Germanic language is: 

а) Icelandic            б) Gothic                      в) Norwegian                   г) Vandelic 

 

4. One of the most important common features of all Germanic languages are: 

а) its weak dynamic stress falling on the first root syllable 

б) its strong dynamic stress falling on the first root syllable 

в) its strong dynamic stress falling on the second root syllable 

г) its weak dynamic stress falling on the second root syllable 

 

5. The Germanic nouns had a well-developed case system with 

а) 2 cases (nominative, genitive)  б) 3 cases (nominative, genitive, dative) 

в) 4 cases (nominative, genitive, dative, accusative) г) 1 case (nominative) 

 

6. The earliest runic alphabet known in the history of the English language as the 

futhark had: 

а)26 letters           б) 25 letters                   в) 22 letters                  г) 24 letters  

 

7.      The history of the English language begins in the: 

а) 5
th
 c.                  б) 6

th
 c.                         в) 4

th
 c.                      г) 7

th
 c.            

 

8.   Choose the time of King Alfred’s reign:  

а) 878-914            б) 753-803                   в) 337-364                 г) 871-899 

 

9. There were … declinable parts of speech in Old English:  

а) five (the noun, the pronoun, the adjective, the numeral, the participle) 

б) four (the noun, the pronoun, the adjective, the numeral) 

в) three (the noun, the pronoun, the adjective) 

г) two (the noun, the pronoun) 

 

10. The Old English noun paradigm was composed by the following grammatical 

categories: 



а) gender, number     б) gender, number, case      в) gender, case        г) gender 

 

11. The paradigm of the a-stem nouns is characterised by the homonymity of the:  

а) Nominative and Accusative case-forms in plural 

б) Nominative and Accusative case-forms in singular  

в) Nominative and Genitive case-forms in plural 

г) Dative and Accusative case-forms in plural 

 

12. The Old English personal pronoun had the grammatical categories of: 

а) gender, number, case  б) gender, number    в) gender, case    г) gender 

 

13. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong a was replaced 

by the monophthong:  

а) e                           б) æ                                в) ŷ                      г) ē 

 

14. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong æ  was replaced 

by the monophthong:  

а) e                        б) æ                                       в) ŷ                         г) ē 

 

15. In Old English the letter  ʒ  could denote sound [j]:         

а) before or after front vowels [æ],[e],[i] 

б) after front vowels [æ],[e],[i] 

в) after back vowels [a],[o],[u] and consonants [l] and [r] 

г) before consonants and before back vowels [a],[o],[u] 

 

16. In Old English the letter  ʒ  could denote sound [ γ]:         

а) before or after front vowels [æ],[e],[i] 

б) after front vowels [æ],[e],[i] 

в) after back vowels [a],[o],[u] and consonants [l] and [r] 

г) before consonants and before back vowels [a],[o],[u] 

 

17. In Old English the letter  ʒ  could denote sound [g]:         

 а) before or after front vowels [æ],[e],[i] 

б) after front vowels [æ],[e],[i] 

в) after back vowels [a],[o],[u] and consonants [l] and [r] 

г) before consonants and before back vowels [a],[o],[u] 

 

18. In Old English as a result of palatal mutation the diphthong ea was replaced by 

the diphthong: 

а) ie                                  б)eo                                   в) ēa                         г) ēo 

 

19. In Old English as a result of palatal mutation the diphthong ēa was replaced by 

the diphthong: 

а) ie                                     б)eo                                в) ēa                         г) īe 

 



20. In Old English as a result of palatal mutation the diphthong ео was replaced by 

the diphthong:  

а) ie                                    б)eo                                в) ēa                           г) īe 

МКР № 2 

1. State the timeframe of Old English choosing the correct answer from the list: 

а) 5
th
-13

th
 c.             

б) 6
th
 – 12

th
 c.              

в) 9
th

 – 12
th
 c.                  

г) 5
th 

– 11
th

 c.   

 

2. The first inroads of the Scandinavian Vikings began: 

а) at the end of the 9th century 

б) at the beginning of the 8th century 

в) at the end of the 8th century 

г) at the beginning of the 9th century 

 

3. The Norman Conquest began in: 

а) 1067                        

б) 1068                      

в) 1069                         

г) 1066. 

 

4. Printing was invented in Germany by : 

а)  by William Caxton in 1477 

б) by Henry Tudor in 1477 

в) Johann Gutenberg in 1438 

г) Johann Gutenberg in 1477 

5.  The words take, give, sky, wrong are … borrowings in the English language: 

а) Greek         

 б) French                  

в) Latin                    



г) Scandinavian   

 

6. English literary norm was formed : 

A. at the end of the 17
th

  century 

B. at the end of the 18t
h
  century 

C. in the middle of the 17
th

  century 

D. at the end of the 16
th

  century 

 

7. State the timeframe of Middle English choosing the correct answer from the list:  

а) 7
th
-13

th
 c.             

б) 11
th
 – 15

th
 c.              

в)  9
th

 – 12
th

 c.             

г) 5
th 

– 15
th

 c.   

 

8. In the Middle English there appeard: 

а) two new diphthongs [au], [ei] 

б) tree new diphthongs [au], [ei], [ou] 

в) four new diphthongs [au], [ei], [ou], [ue] 

г) four new diphthongs [au], [ei], [ou], [ai] 

9. In Old English the word gōd had the meaning:  

а) god 

б) good 

в) well 

г) better  

10.  In Old English the word pīn had the meaning: 

а) pale 

б) pink 

в) a pin 

г) pain 

 



11. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong o  was replaced 

by the monophthong: 

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 

12. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong ō was replaced 

by the monophthong: 

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 

13. In Middle English as a result of qualitative changes the diphthong ēo was 

replaced by the monophthong:  

а) ǽ 

б) ō 

в) ē 

г) ī 

14. In Middle English as a result of qualitative changes the diphthong ēa was 

replaced by the monophthong: 

а) а 

б) ō 

в) ē 

г) ī 

15. In Middle English there are appeared four new diphthongs: 

а) [ai],[ei],[au],[uə]      

б)  [ai],[ei],[iə],[ou]      

в)  [oi],[ei],[au],[ou]           

г) [ai],[ei],[au],[ou]     

 



16. In Middle English as a result of quantitative changes the Old English palatal 

consonant [k']  was replaced by:  

а) the fricative consonant [ ] 

б) the affricate [ ] 

в) the fricative consonant [ ] 

г) the affricate [ ] 

17. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ō] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [ei] 

б)  [ i:]     

в)  [ou]  

г)  [u:] 

18. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ō] gave the monophthong :  

а)   [e:] 

б)  [ i:]     

в)  [a:]  

г)  [u:] 

19. In New English when the long monophthong [i:] was followed in a word by the 

consonant “r” the result was the diphthong (triphthong):  

а)   [ ] 

б)  [ iə]     

в)  [aiə]  

г)  [uə] 

20. The Old English free combination bēn (beon) + present participle was the 

base for appearing such a category in Middle English as: 

 а) order 

б) voice 

в) aspect 

г) mood 



Комплекс завдань завдань для самостійної роботи студентів. 
 

 

History of the English Language 

Seminar 1 

Germanic languages. Old English. 

1. The aim of the study of the subject 

2. Inner and outer history of the language 

3. Chief characteristics of the Germanic languages 

3.1.   Phonetics 

3.2.  Grammar 

3.3. Alphabet 

4. Old English 

4.1 Outer history 

 4.1.1   Principal written records 

 4.1.2.  Dialectal classification 

                   4.1.1.1. The dialects in Old English 

                   4.1.1.2. Old English written records 

5. Inner history 

5.1. Phonetics 

5.1.1. Old English vowels 

5.1.2. Old English Consonants  

           5.2.   Spelling 

           5.3.  Grammar 

                     5.3.1. General survey of the nominal system 

                     5.3.2. General survey of the verbal system 

           5.4. Vocabulary 

 

Seminar 2 

MIDDLE ENGLISH 

 

1. Outer history 

1.1. Scandinavian Invasion 

1.2. Norman Conquest 

1.3. Formation of the English national language 

2. Inner history 

2.1. Phonetics 

   2.1.1. Changes in the phonetic system in Middle English        

   2.1.2. Vowels in the unstressed position                        

   2.1.3.  Changes of monophthongs                                           

2.1.4. Changes of diphthongs 

2.1.5. Lengthening and shortening of vowels   



2.1.6.  Consonants                     

2.2. Grammar 

  2.2.1. General survey of the nominal system 

 2.2.2.General survey of the verbal system 

2.3. Word-stock 

 

Seminar 3 

NEW ENGLISH 

1. Outer history 

1.1. Emergence of the nation 

1.2. Establishment of the literary norm 

1.3. Geographical expansion of English 

2. Inner history 

2.1. Phonetics 

         2.1.1. Changes in the phonetic system in New English           

         2.1.2. Vowels in the unstressed position                        

         2.1.3. Vowels under stress                                           

         2.1.4. Qualitative changes                                  

         2.1.5. Quantitative changes                               

2.2.    Consonants                                                      

2.3.Grammar 

              2.3.1. General survey of the nominal system 

         2.3.2.General survey of the verbal system   

     2.4.Changes in alphabet and spelling in Middle and New English 

2.5. Word-stock    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми для самостійної роботи з «Історії основної мови» 

 

1. English as a Germanic Language, its place among other languages of the world. 

2. Principal Features of Germanic Languages. 

3. Word Stress in Indo-European and Common Germanic and its influence upon 

the morphological system of English. 

4. Verner’s Law. Rhotacism. 

5. Grimm’s Law. 

6. Common Germanic Vowel Shift. Common Germanic Fracture. 

7. Periods in the History of English. 

8. The structure of the Word in OE, its previous and subsequent stages. 

9. Development of Vowels in OE. 

10. Assimilative Processes in OE vocalism and their traces in Mod E. 

11. The Old English Vowel system. Phonological Processes in OE and their traces 

in Mod. English (OE Breaking, Velar Umlaut, I – Umlaut, Palatal 

Diphthongization). 

12.  The Origin and Status of short diphthongs in OE. 

13.  OE system of vowels. 

14. Lengthening of Vowels in OE. 

15. OE Vowels. Development of Vowels in Unstressed Syllables in Old English. 

16. The Old English Consonant System. 

17. Development of Consonantsin OE. 

18. The Old English Vowel System. 

19. Nominal Grammatical Categories in OE and their Historical Development. 

20. Grammatical categories of the Noun in OE. 

21. The Declension of the Noun in OE. Types of Stems. 

22. The Categories of the OE Adjective and their further development. 

23. The Adjective in OE. 

24. The Pronoun in OE. 

25. Strong, Weak, Preterite-Present and Anomalous Verbs in Old English. 

26. Verbal Grammatical Categories in OE. 

27. Strong Verbs in OE. 

28. Weak Verbs in OE. 

29. Preterite-Present Verbs in OE and their further development. 

30. The Non-Finite forms of the verb in OE. 

31. The Morphological Classification of the OE Verbs. 

32. The Non-Finite forms of the verb in OE and their further development. 

33. Principal Features of OE Syntax. 

34. OE Vocabulary. 

35. The Peculiarities of the Complex Sentence. Structure in OE and its historical 

development. 

36. The Structure of the Simple sentence in OE. 

37. Principal Features of OE vocabulary. 

38. The Word formation in OE. 

39. Changes within the Consonant System in ME. 



40. ME Vowels: Qualitative changes. 

41. Reduction of Vowels in Final Unstressed Syllables in ME. 

42. ME Vowels: Quantitative changes. 

43. Changes within the System of Vowels in ME. 

44. Sources of New ME diphthongs. 

45. Formation of New Diphthongs in ME. 

46. Changes within the Noun System in ME. 

47. Changes within the Adjective System in ME. 

48. Changes within the Pronoun System in ME. 

49. Rise of the Article System in ME. 

50. Changes within the System of Strong and Weak Verb in ME. 

51. Categories of the Verb in ME. 

52. Development of Future and Passive in English. 

53. Development of Continuous Aspect in English. 

54. Development of Perfect Forms in English. 

55. Middle English Dialects. 

56. The Linguistic Consequences of the Normal Conquest. 

57. The Linguistic Consequences of the Scandinavian Invasion.  

58. ME Dialects. Development of the Monophthongs ў, ā, å, ǽ in Different 

Dialects. 

59. General Characteristics of Middle English Grammar. 

60. Scandinavian Borrowings in ME. 

61. French Borrowings in ME. 

62. The development of the Complex sentence structure in ME and NE. 

63. Vocabulary in Middle English. 

64. Changes in Orthography in ME. 

65. Formation of the National literary English language. 

66. The Great Vowel Shift. 

67. Formation of New Long Vowels in Mod E. 

68. Formation of Sibilants and Affricates in Mod E. Voicing of voiceless fricatives 

in Mod E. 

69. Formation of New diphthongs and diphthongs in Mod. E. 

70. Formation of New Short Vowels in Mod E. 

71. Changes within the Consonant System in Early New English. 

72. Simplification of Consonant Clusters in Mod E. 

73. Changes within the Verb System in Mod E. 

74. Development of Vocabulary in Mod E. 

75. Latin Borrowings throughout the Development of the English Language. 

76. Historical Development of Analytical Forms of the verb in English. 

77. Development of Vowels in Unstressed Syllables in OE, ME, Early New 

English. 

78. Development of Non-Finite Forms of the verb in the English language. 

79. Latin Development of Vocabulary in Mod.E 

80. The Unstressed Vocalism and its Role in the Morphological Structure of the 

English language.   



 

 

 

Теми для самостійної работ из «Історії основної мови» 

 

ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД 

1. Давньоанглійські діалекти та їхні письмові пам’ятки.  

2. Техніка письма: руни, латинське острівне письмо.  

3. Основні жанри письмової творчості англів і саксів та їхні 

мовностильові особливості. 
4. Фонологія давньоанглійської мови. голосних.  

5. Давньоанглійські дифтонги, їхня структура. Найважливіші діалектні відмінності 

у вокалізмі давньоанглійської мови. 

6. Система давньоанглійських приголосних. 

7. Відображення дії фонетичних змін у структурі давньоанглійського слова у 

порівнянні із спільно германськими зразками структури слова. 

8. Граматичні категорії давньоанглійського дієслова. 

9.  Етимологічний склад давньоанглійського словника.  

10.  Семантичне розташування словника давньоанглійської мови: 

загальний фонд, офіційно-ділова, книжна та поетична лексика.  

11.  Особливості поетики давньоанглійського епосу. 

12. Словотвір у давньоанглійському періоді.  

 

СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД 

13. Скандинавське завоювання Британії та його наслідки.  

14. Середньо англійські діалекти та їхні письмові пам’ятки.  

15. Французька мова (норманський діалект) - мова державного вжитку і 

шкільної освіти в Англії.  

16. Латинська мова у вжитку церкви і науки.  

17. Розширення сфери вжитку англійської мови (серед. ХІІІ ст.) і 

піднесення її до рангу державної національно-літературної мови країни (ХІV 

– XVст.).  

18. Роль лондонського діалекту у формуванні національного зразка мови 

Англії.  

19. Книгодрукування в Англії з 1477р. і його роль у закріпленні 

тогочасної практики і поширенні лондонського діалекту на інші райони 

Англії.  

20. Елементи французького правопису у письмі середньо англійського 

періоду. 

       21. Фонологія в середньоанглійський період.  
22. Загальний напрямок змін у морфологічній структурі слова, засобах утворення 

словоформ та у морфологічній системі середньоанглійської мови. 



23. Скандинавські лексичні запозичення у середньоанглійській мові, 

їхній діалектний розподіл та семантичні сфери, формальні ознаки 

скандинавських запозичень.  

24. Запозичення французьких слів (мотивація та хронологія запозичень).                       

25. Семантичні сфери французьких лексичних запозичень у світлі соціально-

економічних і культурних умов життя Англії після норманського 

завоювання.  

26. Порівняння наслідків впливу скандинавської і французької мов на 

словник середньоанглійської мови.  

27. Словотворення в середньоанглійський період.  

 

НОВОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД 

28. Фонологія новоанглійського періоду. 

29. Зміни в англійському алфавіті та написанні в новоанглійському 

періоді. 

30. Розширення сфери вживання англійської мови у ХV-XVII ст. у 

суспільному і культурному житті Англії.  

31. Ранній новоанглійський період як період формування англійської 

національної літератури. 

32. Витискання французької та латинської мов з сфер ужитку в ново- 

англійський період. 

33. Потреба нормалізації усної і письмової мови, діяльність у цьому 

напрямку перших орфоепістів та граматистів.  

34. Засоби збагачення словникового запасу англійської мови в 

новоанглійський період. 

35. Морфологія новоанглійського періоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTS 

1. State the timeframe of Old English choosing the correct answer from the list: 

а) 5
th
-13

th
 c.             

б) 6
th
 – 12

th
 c.              

в) 9
th

 – 12
th
 c.                  

г) 5
th 

– 11
th

 c.   

 

2. The English language belongs to: 

а)  the Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

б) the North Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

в) the West Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

г) the Southern Germanic subdivision of the Indo-European family of languages 

 

3. The principal East Germanic language is: 

а) Icelandic             

б) Gothic                       

 в) Norwegian                   

 г) Vandelic 

 

4. One of the most important common features of all Germanic languages are: 

а) its weak dynamic stress falling on the first root syllable 

б) its strong dynamic stress falling on the first root syllable 

в) its strong dynamic stress falling on the second root syllable 

г) its weak dynamic stress falling on the second root syllable 

 

5. The Germanic nouns had a well-developed case system with 

а) 2 cases (nominative, genitive) 

б) 3 cases (nominative, genitive, dative) 

в) 4 cases (nominative, genitive, dative, accusative) 

г) 1 case (nominative) 



 

6. The earliest runic alphabet known in the history of the English language as the 

futhark had: 

а)26 letters            

б) 25 letters                    

в) 22 letters                   

г) 24 letters  

 

7.      The history of the English language begins in the: 

а) 5
th
 c.                   

б) 6
th
 c.                          

в) 4
th

 c.                       

г) 7
th

 c.            

 

8.   Choose the time of King Alfred’s reign:  

а) 878-914             

б) 753-803                    

в) 337-364                  

г) 871-899 

 

9. There were … declinable parts of speech in Old English:  

а) five (the noun, the pronoun, the adjective, the numeral, the participle) 

б) four (the noun, the pronoun, the adjective, the numeral) 

в) three (the noun, the pronoun, the adjective) 

г) two (the noun, the pronoun) 

 

10. The Old English noun paradigm was composed by the following grammatical 

categories: 

а) gender, number 

 б) gender, number, case 



в) gender, case 

г) gender 

 

11. The paradigm of the a-stem nouns is characterised by the homonymity of the: 

а) Nominative and Accusative case-forms in plural 

б) Nominative and Accusative case-forms in singular  

в) Nominative and Genitive case-forms in plural 

г) Dative and Accusative case-forms in plural 

 

12. The Old English personal pronoun had the grammatical categories of: 

а) gender, number, case 

б) gender, number 

в) gender, case 

г) gender 

 

13. The first inroads of the Scandinavian Vikings began: 

а) at the end of the 9th century 

б) at the beginning of the 8th century 

в) at the end of the 8th century 

г) at the beginning of the 9th century 

 

14. The Norman Conquest began in: 

а) 1067                        

б) 1068                      

в) 1069                         

г) 1066. 

 

15. Printing was invented in Germany by : 

а)  by William Caxton in 1477 

б) by Henry Tudor in 1477 

в) Johann Gutenberg in 1438 

г) Johann Gutenberg in 1477 

 

16.  The words take, give, sky, wrong are … borrowings in the English language: 

а) Greek         

 б) French                  

в) Latin                    

г) Scandinavian   



 

17. English literary norm was formed : 

A. at the of the 17
th

  century end  

B. at the end of the 18t
h
  century 

C. in the middle of the 17
th

  century 

D. at the end of the 16
th

  century 

 

18. State the timeframe of Middle English choosing the correct answer from the 

list:  

а) 7
th

-13
th

 c.             

б) 11
th
 – 15

th
 c.              

в)  9
th

 – 12
th

 c.             

г) 5
th 

– 15
th

 c.   

 

19. In the Middle English there appeard: 

а) two new diphthongs [au], [ei] 

б) tree new diphthongs [au], [ei], [ou] 

в) four new diphthongs [au], [ei], [ou], [ue] 

г) four new diphthongs [au], [ei], [ou], [ai] 

 

20. In Middle English there remained only … declinable parts of speech:  

а) three (the noun, the pronoun, the adjective) 

б) two (the noun, the pronoun) 

в) two (the noun, the adjective) 

г) three (the noun, the pronoun, the participle) 

 

21. The verbs to pierce, to punish, to finish  are…  borrowings in the English 

language: 

а) Greek          

б) Scandinavian             

в) Latin                    

г) French     

 

22. Chronologically the words of Scandinavian origin entered the English language 

in the period: 

а) between the 8th and the 9th centuries 

б) between the 8th and the 10th centuries 

в) between the 7th and the 10th centuries 

г) between the 7th and the 9th centuries 

 



23. French borrowings of the New English period entered the English language: 

а) beginning with the 18th century 

б) beginning with the 16th century 

в) beginning with the 17th century 

г) beginning with the 15th century 

 

24. State the timeframe of New English choosing the correct answer from the list: 

а)15
th

 – till now             

б) 16
th
 – till now            

 в) 15
th
 – 20

th
 c.      

 г) 15
th 

– 21
st
 c.   

 

25. The Old English personal pronoun had the grammatical categories of: 

а) gender, number, case 

б) gender, number 

в) gender, case 

г) gender 

26. The history of the English language begins in the: 

а) 5
th
 c.                   

б) 6
th
 c.                          

в) 4
th

 c.                       

г) 7
th

 c.            

27. The first inroads of the Scandinavian Vikings began: 

а) at the end of the 9th century 

б) at the beginning of the 8th century 

в) at the end of the 8th century 

г) at the beginning of the 9th century 

  

28. The East Germanic group of dialects are: 

а) Old Norwegian, Old Danish, Old Swedish, Old Icelandic 

б) Gothic, Vandalic, Burgundian 

в) the dialects of Angles, Saxons, Jutes, Frisians 

г) Gothic, Vandalic, Burgundian, Old Icelandic 

 

29. The common Indo-European notional word consisted of:  

а) two elements 

б) four elements 

в) one element 



г) three elements 

 

 

30. The Germanic adjectives had:  

а) three types of declension    

б) one type  of declension    

в) two types of declension    

г) four types of declension    

 

31. The Germanic verbs are divided into: 

 а) two principal groups 

б) three principal groups 

в) one principal group 

г) four principal groups 

 

32. Germanic languages belonged to:  

а) the analytic type of form-building 

б) the synthetic type of form-building 

в) the phonetic type of form-building 

г) the grammatical type of form-building 

 

33. The grammatical means that Old English used were primarily:  

а) suffixation  

б) use of suppletive forms. 

в) suffixation, vowel gradation, 

г) suffixation, vowel gradation, use of suppletive forms. 

 

34. In Old English the noun wifman (woman) was declined as: 

 а) masculine 

б) feminine 

в) neuter 



г) neuter and masculine 

 

35. In Old English we find the following categorial forms:  

а) singular and dual 

б) dual and plural 

в) singular, dual and plural 

г) singular and plural 

 

36. The strong Verbs in Old English had: 

а) two principal forms 

б)  four principal forms 

в) three principal forms 

г) one principal form 

 

37. In Middle English there remained only ……declinable parts of speech 

а) two 

б) four 

в) five 

г) three 

 

38. The words balcony, gondola, grotto, volcano are …… borrowings in the 

English language 

а) Italian         

б)  Scandinavian             

в) Latin                    

г) French   

   

 39. The words orange, cotton, candy, chess are …… borrowings in the English 

language  

а) Italian         

б)  Arabic         

в) Latin                    

г) French     

40. The Romans invaded Britannia in: 



а) 53 – 52 ВС 

б) 52 – 51 ВС 

в) 54 – 53 ВС  

г) 55— 54 ВС 

 

41. The runic inscription on the "Ruthwell cross" is: 

а) a love story 

б) a detective story 

в) a religious poem 

г) a poetic poem 

 

42. The majority of Old English records are written in …….. 

а) so-called insular alphabet 

б) the Latin alphabet 

в) the Runic alphabet 

г) the Old English alphabet 

 

43. By about AD 600 the Angles established their separate kingdoms: 

а) Northumbria, Wessex and Sussex 

б) Wessex, Mercia and East Anglia 

в) Wessex, Sussex and Essex; 

г) Northumbria, Mercia and East Anglia 

 

44. By about AD 600 the separate kingdoms Wessex, Sussex and Essex were 

established by: 

а) the Angles 

б) the Saxons 

в) by the Jutes 

г) the Frisians 

45. In England Christianity appeared in: 

а) 596 AD 

б) 599 AD 



в) 597 AD 

г) 595 AD 

 

46. Among the principal Old English dialects the most important for us is: 

а) the Wessex dialect 

б) the Northumbrian dialect 

в) the Mercian dialect 

г) the Wessex dialect and the Mercian dialect 

 

47. The English language became the language of Parliament and courts  in: 

а) 1361 

б) 1360 

в) 1359 

г) 1362  

 

48. English literary norm was formed: 

а) at the end of the 16 th century 

б) at the end of the 17 th century 

в) at the end of the 18 th century 

г) at the end of the 19 th century 

 

49. The magazine published by Joseph Addison and Richard Steele was called ….. 

а) The Walker (1711—1714) 

б) English Grammar (1711—1714) 

в) The Spectator (1711—1714) 

г) English Spelling (1711—1714) 

 

50. The famous ship The Mayflower reached North America in 

а) 1620 

б) 1621 



в) 1619 

г) 1622 

51. The “pre-written period” of the English language is dated by the: 

 а) 5 th  – 6 th centuries  

б) 5 th  – 9 th centuries 

в) 5 th  – 8 th centuries 

г) 5 th  – 7 th centuries 

52. The first written records were dated as far back as: 

 а) the beginning of the 6 - th century 

б) the beginning of the 7 - th century 

в) the beginning of the 8 - th century 

г) the beginning of the 9 - th century 

53. The Romans invaded Britannia in: 

 а) 54 – 53 BC 

б)  55— 54 ВС 

в) 53 – 52 BC 

г) 52 – 51 BC 

54. The most famous of all English kings Alfred of Wesse came to the throne in:  

а) 873  

б) 872  

в) 871 

г) 870 

55. After the death of Alfred the Great the throne was occupied by Danish kings: 

а)  from 1017 till 1043 

б) from 1017 till 1040 

в) from 1017 till 1041 

г) from 1017 till 1042 

56.  In Old English the word mētan had the meaning: 

а)  to meet 

б) a meeting 



в) to mete 

г) meat 

57. In Old English the word gōd had the meaning:  

а) god 

б) good 

в) well 

г) better  

58.  In Old English the word pīn had the meaning: 

а) pale 

б) pink 

в) a pin 

г) pain 

59. In Old English the noun wifman was declined as …… gender: 

а) neuter  

б) none 

в) masculine  

г) feminine 

60. In Old English the noun tunge was declined as …… gender: 

а) neuter  

б) none 

в) masculine  

г) feminine 

61. In Old English the noun name was declined as …… gender: 

а) neuter  

б) none 

в) masculine  

г) feminine 

62. In Old English the noun cicen was declined as …… gender: 

а) neuter  

б) none 



в) masculine  

г) feminine 

63. In Old English the noun meolc was declined as …… gender: 

а) neuter  

б) none 

в) masculine  

г) feminine 

64. The Old English consonant system consisted of ….. consonant phonemes: 

а) 13 

б) 14 

в) 15 

г) 16 

65. The qualitative change of Old English vowels that experts call palatal 

mutation,or i-mutation, occurred somewhere during:  

а) the 5th—7th centuries 

б the 4th—7th centuries 

в) the 6th—7th centuries 

г) the 6th—8th centuries 

66. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong a was replaced 

by the monophthong:  

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 

67. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong æ  was replaced 

by the monophthong:  

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 



68. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong o  was replaced 

by the monophthong: 

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 

69. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong ō was replaced 

by the monophthong: 

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 

70. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong ū was replaced 

by the monophthong: 

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 

71. In Old English as a result of palatal mutation the diphthong ea was replaced by 

the diphthong: 

а) ie 

б)eo  

в) ēa 

г) ēo 

72. In Old English as a result of palatal mutation the diphthong ēa was replaced by 

the diphthong: 

а) ie 

б)eo  

в) ēa 

г) īe 



73. In Old English as a result of palatal mutation the diphthong ео was replaced by 

the diphthong:  

а) ie 

б)eo  

в) ēa 

г) īe 

74. In Old English as a result of palatal mutation the diphthong ēо was replaced by 

the diphthong:  

а) ie 

б)eo  

в) ēa 

г) īe 

75. In Middle English as a result of qualitative changes the monophthong ā  was 

replaced by the monophthong:  

а) ŷ   

б) ō 

в) ē 

г) ī 

76. In Middle English as a result of qualitative changes the monophthong  ǽ was 

replaced by the monophthong: 

а) ŷ   

б) ō 

в) ē 

г) ī 

77. In Middle English as a result of qualitative changes the monophthong ŷ was 

replaced by the monophthong:  

а) ǽ 

б) ō 

в) ē 

г) ī 



78. In Middle English as a result of qualitative changes the diphthong ēo was 

replaced by the monophthong:  

а) ǽ 

б) ō 

в) ē 

г) ī 

79. In Middle English as a result of qualitative changes the diphthong ēa was 

replaced by the monophthong: 

а) а 

б) ō 

в) ē 

г) ī 

80. In Middle English as a result of qualitative changes the diphthong ео was 

replaced by the monophthong: 

а) а 

б) ō 

в) ī  

г) е 

81. In Middle English as a result of qualitative changes the diphthong еа was 

replaced by the monophthong: 

 а) а 

б) ō 

в) ī  

г) е 

82. In Old English the letter  ʒ  could denote sound [j]:         

а) before or after front vowels [æ],[e],[i] 

б) after front vowels [æ],[e],[i] 

в) after back vowels [a],[o],[u] and consonants [l] and [r] 

г) before consonants and before back vowels [a],[o],[u] 

83. In Old English the letter  ʒ  could denote sound [ γ]:         



а) before or after front vowels [æ],[e],[i] 

б) after front vowels [æ],[e],[i] 

в) after back vowels [a],[o],[u] and consonants [l] and [r] 

г) before consonants and before back vowels [a],[o],[u] 

84. In Old English the letter  ʒ  could denote sound [g]:         

 а) before or after front vowels [æ],[e],[i] 

б) after front vowels [æ],[e],[i] 

в) after back vowels [a],[o],[u] and consonants [l] and [r] 

г) before consonants and before back vowels [a],[o],[u] 

85. In Old English the first letter in the word ʒiefan (give) was pronounced as: 

а) [g]        

б) [γ]        

в) [j]        

г) [f] 

86. In Old English the first letter in the word ʒēar (year) was pronounced as: 

а) [g]        

б) [γ]        

в) [j]        

г) [f] 

87. In Old English the letter ʒ in the middle of the word daʒas (days) was 

pronounced as: 

а) [g]        

б) [γ]        

в) [j]        

г) [f] 

88. In Old English the letter ʒ in the middle of the word folʒian (follow) was 

pronounced as: 

а) [g]        

б) [γ]        

в) [j]        



г) [f] 

89. In Old English the letter ʒ at the beginning of the word ʒōd (good) was 

pronounced as: 

а) [g]        

б) [γ]        

в) [j]        

г) [f] 

90. In Old English the letter ʒ at the beginning of the word ʒlēo (glee) was 

pronounced as: 

а) [g]        

б) [γ]        

в) [j]        

г) [f] 

91. In Middle English there are appeared four new diphthongs: 

а) [ai],[ei],[au],[uə]      

б)  [ai],[ei],[iə],[ou]      

в)  [oi],[ei],[au],[ou]           

г) [ai],[ei],[au],[ou]     

92. In Middle English as a result of quantitative changes the Old English palatal 

consonant [k']  was replaced by:  

а) the fricative consonant [ ] 

б) the affricate [ ] 

в) the fricative consonant [ ] 

г) the affricate [ ] 

93. In Middle English as a result of quantitative changes the Old English consonant 

combination [sk']  was replaced by:  

а) the fricative consonant [ ] 

б) the affricate [ ] 

в) the fricative consonant [ ] 

г) the affricate [ ] 



94. In Middle English as a result of quantitative changes the Old English consonant  

[g']  was replaced by:  

а) the fricative consonant [ ] 

б) the affricate [ ] 

в) the fricative consonant [ ] 

г) the affricate [ ] 

95. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ā] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [ei] 

б)  [ i:]     

в)  [ou]  

г)  [u:] 

96. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ē] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [ei] 

б)  [ i:]     

в)  [ou]  

г)  [u:] 

97. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ō] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [ei] 

б)  [ i:]     

в)  [ou]  

г)  [u:] 

98. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ō] gave the monophthong :  

а)   [e:] 

б)  [ i:]     

в)  [a:]  

г)  [u:] 



99. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ū] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [ei] 

б)  [ i:]     

в)  [ou]  

г)  [au] 

100. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ī] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [ei] 

б)  [ i:]     

в)  [ai]  

г)  [au] 

101. In New English as a result of qualitative changes the Middle English short 

monophthong [a] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [æ] 

б)  [ i:]     

в)  [ai]  

г)  [au] 

102. In New English as a result of qualitative changes the Middle English short 

monophthong [u] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [æ] 

б)  [ i:]     

в)  [Λ]  

г)  [au] 

103. In New English when the diphthong [ei] was followed in a word by the 

consonant “r” the result was the diphthong (triphthong):  

а)   [ ] 

б)  [ iə]     

в)  [aiə]  

г)  [uə] 



104. In New English when the long monophthong [i:] was followed in a word by 

the consonant “r” the result was the diphthong (triphthong):  

а)   [ ] 

б)  [ iə]     

в)  [aiə]  

г)  [uə] 

105. In New English when the diphthong [ai] was followed in a word by the 

consonant “r” the result was the diphthong (triphthong):  

а)   [ ] 

б)  [ iə]     

в)  [aiə]  

г)  [uə] 

106. In New English when the long monophthong [u:] was followed in a word by 

the consonant “r” the result was the diphthong (triphthong):  

а)   [ ] 

б)  [ iə]     

в)  [aiə]  

г)  [uə] 

107. In New English when the diphthong [au] was followed in a word by the 

consonant “r” the result was the diphthong (triphthong):  

а)   [ ] 

б)  [ auə]     

в)  [aiə]  

г)  [uə] 

108. In New English the Middle English diphthong [ai] became the diphthong 

(monophthong): 

а)   [ei] 

б)  [ a:]     

в)  [iə]  

г)  [uə] 



109. In New English the Middle English diphthong [au] became the diphthong 

(monophthong): 

а)   [ei] 

б)  [ a:]     

в)  [iə]  

г)  [o:] 

110. In New English when the Middle English sound [a] was preceded by [w] it 

was changed into sound: 

а)   [ɔ] 

б)  [ a:]     

в)  [u]  

г)  [o:] 

111. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word  fisc+ere meant: 

 

а)  to fish  

б)    fishing  

в)  a fisher 

г)   fish 

112. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word cyn+in  meant: 

 

а) a queen     

б) a king   

в)  cunning  

г) cunningly 

113.  In Old English affixation was widely used as a word-building means. The 

new formed word spinn+estre meant:  

а)  spinster    

б) spinning wheel 

в)  spinning 

г) spinet 



114. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word trēow+ [ð] meant:   

а)  trusty  

б) truthful 

в)  trustily 

г) truth 

115. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word  ōd+nis meant: 

а) goodie  

б) goodies 

в)  goodness 

г) goods 

116. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word frēond+scip  meant: 

а) a friend 

б) friendship 

в)  friendless 

г) friendliness 

117. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word frēo+dōm  meant: 

а) freedom 

б) freeborn 

в) a freeholder  

г) freeside 

118. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word cild+hād meant: 

а) childbirth 

б) childing 

в)  childish 

г) childhood 



119. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word īs+ i  meant: 

а) icicle  

б) ictus 

в)  icy 

г) ice 

120. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word bys+ i  meant: 

а) beastly 

б) busy   

в) basic 

г) basics 

121. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word Engl+isc meant: 

а) English 

б) England 

в) an Englishman 

г) the Englishmen 

122. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word Frens+isc meant: 

а) a Frenchman 

б) the French  

в) France 

г) French 

123. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word slǽp+lēas meant:  

а) sleeping 

б) sleepily 

в) sleepless 

г) a sleeper 



124. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word for+ iefan meant:  

а) forgiven 

б) forgave 

в) to forgive 

г) forever 

125. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word mis+dǽd meant:  

а) misdeed 

б) misdid 

в) misdo 

г) misdone 

126. In Old English affixation was widely used as a word-building means. The new 

formed word un+cu[ð]  meant:  

а) uncounted 

б) uncouth  

в) to uncover 

г) uncovered 

127. The verb-system in Old English was presented by …….  (set) sets of forms: 

а) one 

б) four 

в) three 

г) two 

128. In Old English the infinitive could have ….. case-form(s):  

а) two  

б) four 

в) three 

г) one 

129. In Old English the Dative case was mainly used when the Infinitive 

functioned as an adverbial modifier of: 



а) time 

б) direction 

в) purpose 

г) measure  

130. In Old English the participle had only one grammatical category of:  

а) mood 

б) tense   

в) person 

г) number 

131. The Old English verb was build up by …… grammatical categories:  

а) one 

б) two 

в) three 

г) four 

132. In Old English the grammatical category of tense was presented by …..forms: 

а) one 

б) two 

в) three 

г) four 

133. In Old English the grammatical category of mood was presented by …..forms: 

а) one 

б) two 

в) three 

г) four 

134. The Old English free combination habban + past participle was the base for 

appearing such a category in Middle English as:          

 а) order 

б) voice 

в) aspect 

г) mood 



 

135. The Old English free combination bēn (beon) + present participle was the 

base for appearing such a category in Middle English as: 

 а) order 

б) voice 

в) aspect 

г) mood 

136. The Old English free combination  weorþan (beon) + past participle was the 

base for appearing such a category in Middle English as: 

а) order 

б) voice 

в) aspect 

г) mood 

137. The strong verbs in Old English had ….. principal form(s):  

  а) one 

б) two 

в) three 

г) four 

138. The weak verbs in Old English had ….. principal form(s):  

 а) one 

б) two 

в) three 

 г) four 

139. In Old English the process of breaking took place in ……. centuary:  

 а) the 6
th
  

 б) the 7
th
 

в) the 8
th
 

 г) the 9
th
  

140. In Old English the process of breaking affected vowels ……. when they were 

followed by the consonants [r], [l], [h] generally followed by another consonant:  



 а)  [a] and [e] 

б) [æ] and [e] 

в) [æ] and [i] 

 г) [æ] and [o] 

141. The Old English noun paradigm was composed by the following grammatical 

categories: 

а) gender, number 

б) gender, number, case 

в) gender, case 

г) gender 

 

142. In Middle English there remained only … declinable parts of speech:  

а) three (the noun, the pronoun, the adjective) 

б) two (the noun, the pronoun) 

в) two (the noun, the adjective) 

г) three (the noun, the pronoun, the participle)  

 

143. The Germanic adjectives had:  

а) three types of declension    

б) one type  of declension    

в) two types of declension    

г) four types of declension    

144. The Romans invaded Britannia in: 

а) 53 – 52 ВС 

б) 52 – 51 ВС 

в) 54 – 53 ВС  

г) 55— 54 ВС 

145. The famous ship The Mayflower reached North America in 

а) 1620 

б) 1621 

в) 1619 

г) 1622 

 

146. In Old English the noun tunge was declined as …… gender: 



а) neuter  

б) none 

в) masculine  

г) feminine 

 

147. In Old English as a result of palatal mutation the monophthong ū was 

replaced by the monophthong: 

а) e 

б) æ  

в) ŷ 

г) ē 

148. In Middle English as a result of qualitative changes the diphthong ео was 

replaced by the monophthong: 

а) а 

б) ō 

в) ī  

г) е 

149. In Old English the letter ʒ at the beginning of the word ʒlēo (glee) was 

pronounced as: 

а) [g]        

б) [γ]        

в) [j]        

г) [f] 

150. In New English as a result of qualitative changes the Middle English long 

monophthong [ī] gave the diphthong (monophthong) :  

а)   [ei] 

б)  [ i:]     

в)  [ai]  

г)  [au] 

 



   

ANSWERS 
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1. Old English grammar. General survey of the nominal system.  The noun. 
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1. Old English grammar. Declentions in Old English. Vowel-Stetms. 
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1. Chief characteristics of the Germanic languages. Phonetics. 

2. General survey of grammar changes in Middle and New English. The noun. 

Middle English. Morphological classification. Grammatical categories. 
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1. Chief characteristics of the Germanic languages. Grammar. Alphabet. 

2. Old English.  General characteristics. Means of enriching vocabulary. 

Internal means. External means. 
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1. Old English grammar. General survey of the nominal system.  The noun. 

Gender. Number. Case. 
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1. Middle English. Scandinavian Invasion. Norman Conquest. Formation of the 
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1. Changes in the phonetic system in New English. Changes in alphabet and 
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