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Постановка проблеми. Студенти, які вив-

чають англійську мову часто зіткаються із про-

блемою спілкування з носіями мови. Місцеві 

жителі Великобританії називають англійську 

мову українців «toobookish» – занадто книжною. 

Проблема полягає саме в тому, що студентам 

бракує знань  щодо історичних аспектів виник-

нення британського варіанту англійської мови. 

Аналіз актуальних досліджень. Про особ-

ливість проблеми варіативності мови, соціаль-

ними, функціональними і територіальними 

чинниками, свідчить ціла низка праць у вітчиз-

няному і зарубіжному мовознавстві: Р. Бейлі, (R. 

Bailey), В. Г. Гак, А. І. Домашнє, В. М. 

Жирмунский, Д. Кристал (D. Crystal), Л. Л. 

Нелюбин, Г. А. Орлов, В. В. Ощепкова, Л. Г. 

Попова, О. Е. Семенець, М. М. Семенюк, А. І. 

Смирницкий, Г. В. Степанов, Г. Тернер 

(G.Turner), Г. Д.Томахин, А. І. Чередниченко, А. 

Д. Швейцер, В. М. Ярцева. Зацікавлення пи-

танням варіативності англійської пояснюється 

неоднорідністю і складністю її складу, 

особливостями її функціонування в різних 

мовних ситуаціях та територіальних ареалах 

Мета статті полягає у  з’ясуванні історичних 

основ зародження англійської мови на території 

Великобританії, а також виявлення характерних 

особливостей британської англійської мови та її 

діалектів, показ основних їх лінгвістичних 

розбіжностей.  

Виклад основного матеріалу. Англійська 

мова – це одна із західно-германських мов, яка 

бере початок від англо-фризьких діалектів, які 

були принесені до Великої Британії германсь-

кими племенами та переселенцями з місць, які 

зараз належать до північно-західної Німеччини 

та Нідерландів [3]. Ця мова використовувала 

словник, що відрізнявся від інших європейських 

мов того часу. Більша частина словника 

сучасної англійської мови походить від англо-

нормандських мов. Англійська мова вважається 

мовою «для запозичення» [4]. 

Історію розвитку британської англійської 

мови зазвичай ділять на п'ять етапів: 

1. Протоанглійська мова–мова 

германських племен: англів, саксів, ютів — 

предків сучасних англічан; 

2. Давньоанглійська мова (V–XI ст.) – 

процес переселення германських племен на 

землі сучасної Англії, поступове 

взаємопроникнення й витіснення з 

ужитку британських мов і латині; 

3. Середньовічна англійська мова (XI – XV 

ст.) – цей період пов’язаний із нормандським 

завоюванням Англії, поширенням мови 

завойовників – діалекту давньофранцузської 

мови  та її взаємопроникнення з 

давньоанглійської мови; 

4. Рання сучасна англійська мова (XV–

XVII ст.) – період часів великого зсуву голосних; 

5. Сучасна англійська мова – 15 квітня 1755 

року Семюел Джонсон видав свій Словник 

англійської мови. Отже, ця дата вважається 

народженням сучасної британської 

англійської мови. 

Англійська мова середньовічних 

часів відрізнялася від староанглійської так як за 

певний час відбулися   два вторгнення на 

територію Великобританії. Перше вторгнення 

було організовано народами, які спілкувалися 

скандинавськими мовами [6]. Захоплення та 

колонізація частини Великої Британії  відбулися 

у VIII та IX столітті  до н.е., а друге вторгнення 

було здійснене норманами у XI столітті, які 

розмовляли старонормандською мовою, та 
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внаслідок чого був створений англійський 

варіант власної мови, який в результаті назвали 

англо-нормандською мовою. Новий словник, 

створений цією мовою, починаючи з часів 

середньовіччя мав дуже сильний вплив на 

більшість організацій, включаючи церкву, 

судову систему та владу. Європейські мови, у 

тому числі німецька, нідерландська, латинська 

та давньогрецька мови впливали на англійську в 

епоху Відродження [9]. 

Староанглійська мова спершу була різнома-

нітною групою діалектів, які відображали різні 

шляхи походження англосаксонських коро-

лівств Великої Британії. Уесекський діалект 

староанглійської мови наразі став домінуючим. 

Писемність староанглійської мови, що датує-

ться 1000 роком н.е. була подібна до інших 

германських мов, таких як давньоверхньо-

німецької та давньоскандинавської в тому, що 

стосувалося словника та граматики. Письмова 

староанглійська мова відносно неясна на 

відміну від письмових сучасної та 

середньоанглійської мов.  

Граматичні спрощення та лексичні 

запозичення англійською мовою англо-

фризьких основ (слів) відбулися завдяки 

близькому контакту зі Скандинавією. Втім ці 

зміни не досягли Південно-Західної Англії до 

нормандського вторгнення 1066 року н.е. На тій 

території староанглійська мова розвинулась у 

повноцінну літературну мову, яка стала 

основою для найбільш поширеного у Лондоні 

вXIII столітті говору. Отже, в англійській мові 

відобразився історичний вплив Скандинавії на 

Велику Британію [8]. 

На основі вивчених та досліджених джерел 

було виявлено існування трьох основних типів 

різновидів варіантів англійської мови: 

національно – територіальні варіанти; 

регіональні варіанти; міжнародна англійська 

глобального спілкування.  

Регіональне варіювання мови – процес, в ході 

якого з’являються такі різновиди мови, що 

використовуються як універсальний засіб 

мовного спілкування в тих чи інших країнах чи 

регіонах світу (EastAsianEnglish, 

NorthEuropeanEnglish, EastEuropeanEnglish). 

Регіональні варіанти функціонують в 

обмеженому числі сфер спілкування і можуть 

характеризуватись деякими допустимими для 

даного регіону відхиленнями від стандартних 

норм вживання мовних одиниць. Відомо, що 

національні мови і культури впливають знач-

ним чином на національні варіанти, що, в свою 

чергу знаходить своє відображення в наборі, 

змісті й використанні одиниць різних мовних 

рівнів. У 1986 році науковцем Брадж Б. Качру 

(Braj B. Kachru) була створена відповідна 

модель стосовно теоретичного обґрунтування 

взаємодії британського варіанта англійської 

мови з тими різновидами, які функціонують по-

за англомовним середовищем, але якою гово-

рять у всьому світі ті, для кого вона не явля-ється 

рідною (NewEnglіshes). У моделі, ство-реній 

Брадж Б. Качру (Braj B. Kachru), англій-ська 

мова розглядається як практичний інстру-мент 

міжнародного спілкування (під час веден-ня 

переговорів, підписання угод і т. п.) і, в свою 

чергу, складається з трьох концентричних кіл: 

1. внутрішнє коло (theInnerOuterCircle) 

представлене в першу чергу Великобританією 

та країнами, населення яких вважається носіями 

англійської мови (США, Канада, Ірландія); 

2. зовнішнє коло (theOuterCircle) складають ті 

держави, в яких англійська мова має той чи 

інший статус. Це, наприклад Індія, Сінгапур, 

Малайзія і ще біля 50 територій;  

3. коло, що розширюється (theExpanding 

Circle) складається з усіх інших країн 

(наприклад Японія, Китай, Греція та ін.), де 

англійська мова є основною іноземною мовою, 

яка вивчається в навчальних закладах [7].  

Найбільш динамічно розвивається саме «зона 

розширення», до якої віднесено і країни 

Євросоюзу, і більшість країн СНГ. За основу 

такого розподілу Б. Качру (KachruBraj B.) бере 

відношення до мовної норми і набір 

комунікативних функцій, які виконуються.  

Мовна норма – сукупність мовних засобів, 

що відповідають системі мови й сприймаються 

її носіями як зразок суспільного спілкування [2]. 

Таким чином, внутрішнє коло утворюють ті 

варіанти англійської мови, які споконвічно 

являються рідною мовою для даних 

«нормотворчих» держав (norm – 

providingcоuntries). Англійська мова тут відіграє 

роль засобу спілкування у всіх сферах, а 

кодифіковане мовне вживання на різних рівнях 

мовної системи приймається англомовним 

товариством як норма, якої слід дотримуватись. 

По відношенню до «мовної норми» варіанти 

англійської мови зовнішнього кола моделі 

розглядаються як «норморозвиваючі» (norm – 

developingcountries). B зоні розширення, яка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
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представлена «нормозалежними країнами» 

(norm – countriesoftheexpandingcircle), 

англійська мова має статус допоміжного засобу 

спілкування і виконує обмежений набір 

комунікативних функцій. Дана модель дає змогу 

уявити, наскільки поширена англійська мова у 

світі, наскільки різноманітні її варіанти і 

різниться статус в тій чи іншій країні та культурі. 

Відповідно до моделі можна передбачити, що 

«зона розширення» та «зовнішня зона» можуть 

взаємно впливати одна на одну. Єдина, закрита 

для кількісних змін – це внутрішня зона, 

представлена британським варіантом 

англійської мови.  

Британська англійська не є окремою 

загальновизнаною мовою. Британський варіант 

англійської мови використовується як офіційна 

мова у Великій Британії. Слід зазначити, що у 

цій країні, на відміну від багатьох 

інших європейських країн, немає жодного 

державного органу, який би встановлював 

стандарти та слідкував за чистотою офіційної 

мови. Саме завдяки Оксфордському словнику 

відбувається встановлення щодо правильності 

написання та вимови слів британської 

англійської – де факто. 

Для літературної британської англійської 

вимови використовують термін 

ReceivedPronunciation (RP) [5]– прийнята 

вимова [1]. Тільки 3% населення Великої 

Британії у побуті вживає цю вимову. Термін 

«літературна англійська мова» має неформальні 

назви: вишукана англійська (poshEnglish), 

королівська англійська, оксфордська англійська 

та BBC англійська[9]. 

Британський варіант англійської мови 

включає в себе три мовні типи:  

1. консервативна англійська (conservative) – 

мова королівської сім’ї і парламенту; 

2. прийнятий стандарт (receivedpronun-

ciation), RP – мова засобів масової інформації; 

3. просунута англійська (AdvancedEnglish) – 

мова молоді, сленг. Саме в цьому мовному типі 

відбуваються часті зміни і помічається 

тенденція до спрощення. 

Отже, на основі вивченої та дослідженої 

літератури можна зробити такі висновки: 

1.сучасна англійська мова, яка є 

міжнародною на сьогоднішній день дійсно 

зародилася на території Великобританії. 

2. англійська мова є однією із західно-

германських мов, яка бере початок від англо-

фризьких діалектів, що були принесені до 

Великої Британії германськими племенами та  

переселенцями з місць, які зараз належать до 

північно-західної Німеччини та Нідерландів; 

3.історію розвитку британської англійської 

мови можна поділити на  п'ять етапів, а саме: a) 

протоанглійська мова – мова германських 

племен (англів, саксів, ютів— предків 

сучасниханглічан); b) давньоанглійська мова(V–

XI ст.) (процес переселення германських племен 

на землі сучасної Англії, поступове 

взаємопроникнення й витіснення з ужитку 

британських мов і латині); c) середньовічна 

англійська мова (XI – XV ст.) – нормандське 

завоювання Англії, поширення мови 

завойовників – діалекту давньофранцузької та її 

взаємопроникнення з давньоанглійської мови; 

d) рання сучасна англійська мова(XV–XVII ст.) 

– часи великого зсуву голосних; e) 

сучасна англійська мова – цей етап бере свій 

початок із 15 квітня 1755 року коли  Семюел 

Джонсон видав свій Словник англійської мови 

(саме ця дата вважається народженням сучасної 

британської англійської мови); 

4. англійська мова середньовічних 

часів відрізнялася від староанглійської так як за 

певний час відбулися   два вторгнення на 

територію Великобританії; 

5. мова-еталон – ідеальна мовна система, 

спеціально сконструйована лінгвістами, у якій 

представлені універсальні властивості всіх мов, 

як основа (тло) для зіставних досліджень мов; – 

однією з причин виникнення варіантів 

англійської мови є британський варіант як 

еталон національної англійської мови;  

6. розрізняють три основних типи різновидів 

варіантів англійської мови: національно-

територіальні варіанти, регіональні варіанти, 

міжнародна англійська глобального 

спілкування; 

7. під варіантом літературної мови 

розуміється регіональний різновид єдиної 

нормованої літературної мови;  

8. Британський варіант англійської мови 

включає в себе три мовні типи: 1. консервативна 

англійська (conservative) – мова королівської 

сім’ї і парламенту; 2. прийнятий стандарт 

(receivedpronunciation), RP – мова засобів 

масової інформації; 3. просунута англійська 

(AdvancedEnglish) – мова молоді, сленг. Саме в 

цьому мовному типі відбуваються часті зміни і 

помічається тенденція до спрощення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-fowler-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XI
https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Сварчевская С.Н. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В БРИТАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье выясняются исторические основы зарождения английского языка на территории Великобритании. 

Выделяются пять этапов истории развития британского английского языка. Определяется влияние других языков на 

формирование британского варианта английского языка и дается характеристика современного английского языка в 

Великобритании. 

Ключевые слова: исторические основы, британский вариант английского языка, этапы развития, современный 

английский язык. 

 

Svarchevska S. 

HISTORICAL ASPECTS OF THE BRITISH VERSION OF ENGLISH LANGUAGE 

The article looks at the historical basis of the birth of English in the UK. There are five stages in the history of the development of 

British English. The influence of other languages on the formation of the British version of the English language is determined and 

the characteristic of modern English in the UK is given. 

Keywords: historical basis, British version of English language, stages of development, modern English language. 
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