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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «035 Філологія» спеціалізації 
«англійська мова» за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. 
 
напряму:  035 “Філологія”. 
спеціалізації:   англійська мова. 
 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є інформація про культуру, історію, традиції і спосіб 
життя народів англомовних країн, що уможливлюють розуміння сучасного стану англійської мови в світі 
та особливості її вживання в різних контекстах.  

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні соціокультурної і 
комунікативної компетенції студентів, що досягається шляхом ознайомлення студентів з крос 
культурними особливостями, притаманними англомовним країнам, особливостями вживання 
сучасної англійської мови в різних контекстах та впливом історичних чинників, що призвели до 
мовних змін. 

1.2. Основним завданням даної дисципліни є ознайомлення студентів з екстралінгвістичними 
явищами, які вплинули на розвиток англійської мови, сприяли її світової експансії та призвели до її 
сучасного статусу: англійська мова – засіб міжнародного спілкування. 

1.3. Кількість кредитів 3 
1.4.Загальна кількість годин 108 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
 

Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

-4-й 
Семестр 

7, 8-й 
Лекції 
12 год. 

Самостійна робота 
96 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  

• характерні лінгвокультурні особливості спільнот англомовних країн знання яких 
уможливлює як усну так і писемну англомовну комунікацію в різних 
ситуаціях спілкування. 

вміти:  
• самостійно аналізувати тексти, що містять країнознавчі реалії;  
• висловлювати власну думку про ті чи інші події, що відбуваються у певній англомовній 

країні. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
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7–й семестр 
Розділ 1: Культурна своєрідність англомовних країн Cultural Diversity of English Speaking 

Countries 
Тема 1. Культура та історія англомовних країн.   Culture and History of English-Speaking counties. 
Великобританія. Ірландія. Австралія. Нова Зеландія.  Great Britain. Ireland. Australia. New Zealand. 
Тема 2. Культура та історія англомовних країн.  Culture and History of English-Speaking counties. 
США. Канада. Індія. Південна Африка.    The USA. Canada. India. South Africa. 
Тема 3. Лінгвістичні зміни англійської мови    Historical development of English 
в ході її історичного розвитку.     and its linguistic changes. 

8–й семестр 
Розділ 2: Англійська мова, як засіб спілкування  English as a means of communication 
 
Тема 4. Англійська мова на різних континентах.   The variety of Englishes throughout the world. 
Тема 5. Англомовна комунікація: усна vs писемна.  English communication for different purposes. 
Тема 6. Дискурс, як предмет когнітивних досліджень.  Discourse as the important subject of 
 Представлення презентацій студентами та    cognitive study. Interaction. Test. 
обговорення рефератів за темами розділу. 

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Культурна своєрідність англомовних країн 

Тема 1. Культура та 
історія англомовних 
країн. Великобританія. 
Ірландія. Австралія. 
Нова Зеландія. 

        
2 

    
16 

Тема 2. Культура та 
історія англомовних 
країн.США. Канада. 
Індія. Південна Африка. 

       2    16 

Тема 3. Лінгвістичні зміни 
англійської мови в ході її 
історичного розвитку. 

       2    16 

Разом за розділом 1       54 6    48 
Розділ 2. Англійська мова, як засіб спілкування 

Тема 1. Англійська мова на 
різних континентах.  

       2    16 

Тема 2. Англомовна 
комунікація: усна vs писемна. 

       2    16 

Тема 3. Дискурс, як предмет 
когнітивних досліджень. 
Обговорення рефератів за 
темами розділу. Тест. 

       2    16 

Разом за розділом 2       54 6    48 
 Усього 

годин  
      108 12    96 

 
 

4. Теми лекцій 
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№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

7–й семестр 
Розділ 1: Cultural Diversity of English Speaking Countries 

1. Lecture 1: Culture and History of English-Speaking counties. Great Britain. Ireland. Australia. 
New Zealand.  

2 

2. Lecture 2: Culture and History of English-Speaking counties. The USA. Canada. India. South 
Africa. 

2 

3. Lecture 3: Historical development of English and its linguistic changes. 2 
Усього годин за 7 семестр 6 

8–й семестр 
Розділ 2: English as a means of communication 

1. Lecture 4: The variety of Englishes throughout the world. 2 
2. Lecture 5: English communication for different purposes. 2 
3. Lecture 6: Discourse as the important subject of cognitive study. Interaction. Test. 2 

Усього годин за 8 семестр 6 
Усього годин за навчальний рік 12 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
Годин 

1 Розмаїття культур англомовних країн. Історичні чинники, що призвели до 
експансії англійської мови у світі. Лінгвістичні зміни англійської на тлі 
історичних подій. (види роботи: підготовка тематичних презентацій, 
повідомлень, рефератів, дискусійних питань, тощо.) 
Теми рефератів та презентацій: “The role of the Tudor monarchy in British 
history”, “The main features of the Victorian Age”, “The Canadian national 
identity”, “The Irish way of life” 

 
48 

2 Особливості вживання англійської мови на різних континентах. 
Культурологічні особливості англомовної комунікації. Типи дискурсу.  
(види роботи: підготовка тематичних презентацій, повідомлень, рефератів, 
дискусійних питань, тощо.)  
Теми рефератів та презентацій: “Magna Carta and its impact on 
British Parliament”, “Bill of Rights and its importance for each 
American”; “Маss Media in Australia”.  

48 

 Разом  96 
 

“ 
 

6. Методи контролю 
 

• Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
• Метод письмового контролю: резюме, есе, листи, диктант, переклад, тощо. 
• Метод тестового контролю.  
• Метод самоконтролю.  

 
7. Схема нарахування балів 

Розподіл балів, які отримують студенти 
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Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1, Т2,Т3 Т4, Т5,Т6      
30 30    40 100 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90–100 відмінно  

зараховано 70–89 добре  

50–69 задовільно  

1–49 незадовільно  не зараховано  
 

8. Рекомендована література 
Основна література 

(доступна у Центральній науковій бібліотеці  
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або у електронній версії) 

Навчально–методична література, видана у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна 
1. Денисов Олег Ігоревич. 6 англомовних країн : посібник для вузів / Олег Ігоревич Денисов. –– 

Харків : Константа, 2007. –– 302 с. : іл., 6 арк. карт. –– ISBN 966–342–093–6. 
2. Морозова І.І. Лінгвокраїнознавство Великої Британії : [матеріали до лекційного курсу для 

студентів старших курсів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов] / 
Морозова І.І. –– Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2009. –– 
100 с.  

Допоміжна література: 
1. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 1997. – 436 с. 
2. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. –  Львів: 
ПАІС, 2012. – 207. – 226 с. 
3. США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 1997. – 436 с.  
4. An Illustrated History of Britain. / McDowall D. – Pearson Education Limited, Longman, 2000. – 188 p.  
5. Longman Dictionary of Contemporary English. New edition. For Advanced Learners. / Pearson. Education 
Limited. 2009. – 2081 p. 
6. Making America: The Society and Culture of the United States. / Luther S. Luedtke (ed). – Chapel Hill: 
University of Noth Carolina P, 1992, 554 pp. 

Інформаційні ресурси: 
 

1. http://uk.wikipedia.org 
2.  http://www.univer.kharkov.ua 
3.  http://www.encyclopediabritannika 
 
 
 
 

http://www.encyclopediabritannika/
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”. 
Напрям підготовки 0305 Філологія 
Спеціальність “Мова та література (англійська)”  
Семестри сьомий / восьмий 
Навчальна дисципліна “Лінгвокраїнознавство” 

 
ПРИКЛАД ІСПИТУ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

 
Task 1: Choose the correct answer:  

1. Britain joined the European Economic Community in … 
a. 1972      c. 1981 

 b. 1961       d. 1967 
2. Who is the representative of American Mixed Media? 

 a. A. Warhol     c. M. Rothko 
 b. A. Calder     d. J. Johns 

3. Which of these major Canadian universities is the French-language institution? 
 a. York University    c. Laval University 
 b. Concordia University    d. the University of Western Ontario 

And so on … 

Task 2: Use the words or word-combinations given in the box to fill in the blanks: 

а) Sovereign;                   b) Assent;                   c) prorogues; 
d) legislature;                  e) Monarch;                f) dissolves;   
g) political;                      h) summons;               i) executive;            
j) law;                              k) hereditary;              l) legislative;               
m) Commander–in–Chief;                                  n) authority. 

… 
  P. – What are the powers of the British … ? 
A. – The Monarch … , … , and … Parliament, approves the appointments of all ministers including the Prime 

Minister, gives the Royal … to bills, issues passports, gives honours such as peerages, knighthoods and medals. 
… 

 And so on … 

Task 3: Make up word-combinations and give their Ukrainian equivalents: 

words words word-combinations Ukrainian equivalents 
1) to conceal a) day 1)  1)  
2) a non-elected  b) committee 2) … 2) … 
3) polling c) the vote 3) … 3) …   
4) standing d) chamber 4) standing committee  4) постійний комітет  

(в парламенті)  
5) … 5) … 5) … 5) … 
And so on … 

 
 
Затверджено на засіданні кафедри методики та практики викладання іноземної мови 
 
Протокол №____ від “____” ________________ 20____ року 
 
Завідувач кафедри   ____________________  Пасинок В.Г. 

(підпис)    (прізвище та ініціали)  
 
Екзаменатор     ___________________ Михайлова О.В. 

(підпис)    (прізвище та ініціали)  
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