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Анотація навчальної дисципліни: “Лінгвокраїнознавство–ІІ (Лінгвокраїнознавство Великої Британії та Північної 
Ірландії і Сполучених Штатів Америки)” для студентів 5 курсу денної форми навчання факультету іноземних мов 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (шифри академічних груп 
студентів: ЯЮ–51; ЯЯ–51; ЯК–51; ЯІ–51; ЯН–51; ЯФ–51); напрям підготовки: 035 “Філологія”; (1) шифр і назва спеціальності: 
8.02030304 “Переклад” (німецька мова), шифр і назва спеціалізації: 8.02030302 “Мова і література (німецька)”; (2) шифр і назва 
спеціальності: 8.02030304 “Переклад” (французька мова), шифр і назва спеціалізації: 8.02030302 “Мова і література 
(французька)”; (3) шифр і назва спеціальності: 8.02030304 “Переклад” (китайська мова), шифр і назва спеціалізації:                                 
8.02030302 “Мова і література (китайська)”; (4) шифр і назва спеціальності: 8.02030304 “Переклад” (іспанська мова), шифр і 
назва спеціалізації: 8.02030302 “Мова і література (іспанська)”; (5) шифр і назва спеціальності: 8.02030302 “Мова і література 
(німецька)”, шифр і назва спеціалізації: 8.02030304 “Переклад” (німецька мова); (6) шифр і назва спеціальності: 8.02030302 
“Мова і література (французька)”, шифр і назва спеціалізації: 8.02030304 “Переклад” (французька мова);                                       
освітньо–кваліфікаційний рівень підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 03 –– “Гуманітарні науки”: 
8.02030302/8.02030304 “магістр”. 
 
  РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Михайлова Олена Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики 
та практики викладання іноземної мови. 

Програма навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство–ІІ” (Лінгвокраїнознавство Великої Британії та Північної 
Ірландії і Сполучених Штатів Америки)” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо–наукової) програми 
підготовки спеціалістів з філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформація про культуру, історію, реалії та традиції 
народу –– носія іноземної мови, яка вивчається. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1. тематичний блок № 1 (10 навчальний семестр). 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство–ІІ (Лінгвокраїнознавство Великої Британії та 

Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки)” є формування у студентів соціокультурної і комунікативної компетенції, що 
досягається шляхом ознайомлення студентів з головними історичними та соціокультурними подіями і явищами, які вплинули 
на розвиток англійської мови та призвели до її сучасного стану з урахуванням специфічних рис та особливостей                                     
між англійською мовою в Англії та Америці. Знання країнознавчих реалій, які передають особливості державного устрою, 
економіки, освіти, культури  сприяють освіті, вихованню і розвитку особистості студентів. 

1.2. Основними завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з історичними та 
соціально-культурними аспектами розвитку Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучених 
Штатів Америки; ознайомлення студентів з екстралінгвістичними явищами, які вплинули на розвиток англійської мови; 
формування у студентів навички аналітичного мислення, що сприятиме розвитку комунікативної та соціокультурної 
компетенції.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати: характерні лінгвокультурні особливості спільнот англомовних країн: Великої Британії, Північної Ірландії, США; 
вміти: самостійно читати, адекватно перекладати й аналізувати тексти, базуючись на лінгвокраїнознавчих знаннях та 

реаліях, набутих у результаті вивчення курсу; висловлювати власну думку про ті чи інші події, що відбуваються у країні, мова 
якої вивчається; застосовувати отримані знання на практиці реалізуючи письмову комунікацію. 
 

2. Рекомендоване методичне забезпечення 
Навчально–методична література, видана у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 
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1.  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. 
 

Базова література 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або у електронній версії) 
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. 
 

Допоміжна література, видана за кордоном 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

або у Харківській державній науковій бібліотеці) 
1.  Барановский Л.С., Козикис Д.Д. Добрый день, Британия! // Л.С. Барановский, Д.Д. Козикис. –– Минск: 
САДИ, 1999. –– 335 с. 
1. Барановский Л.С. How Do You Do, Britain! / Добрый день, Британия! // Л.С. Барановский, Д.Д. Козикис. 
–– Москва : Издательство: “Вышэйшая школа”, 2008. –– 272 c. –– ISBN 978–985–06–1617–3. 
2.  Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 1997. – 436 с. 
3.  Опрєдельоннова Т.Б. Країнознавство. Велика Британія. США / Опрєдельоннова Т.Б. – Донецьк, 1998. – 136 с. 
4.  Ощепкова В.В., Шустилова И.И. О Британии вкратце. – М.: Новая школа, 1997. – 176 с. 
5.  США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 1997. – 436 с. 
6.  Тимановская Н.А. Взгляд на англоязычные страны. – Тула: Автограф, 1999. – 384 с. 
7.  Томахин Г.Д. Америка через американизмы. – М.: Высшая школа, 1982. – 255 с. 
8.  L.S. Baranovski, D.D. Kozikis. Hello, America! – Minsk, 1997. – 340 р. 
9.  J. O’Driscoll. Britain. – OUP, 1996. – 224 р. 
10.  P. Harvey, R. Johnes. Britain Explored. – Longman, 2002. – 240 р. 
11.  А. Room. An A to Z of British Life. – OUP, 1992. – 348 р. 
12.  M. Vaughan-Rees. In Britain. – L: Chancerel, 1995. – 198 р. 
13.  S.S. Birdsall, J. Florin. Outline of American Geography. – John Wiley and Sons, 1992 – 132p. 
14.  H. Cincotta. An Outline of American History. – US Information Agency, 1994. – 420 р. 
15.  E. Laird. Faces of the USA. – Longman, 1987. – 132 р. 
16.  Luther S. Ludeteke (ed). Making America: The Society and Culture of the USA. – Washington: US Information 
Agency, 1990. – 488 p.  
17.  D.S. Stevenson. American Life and Institutions. – Stuttgart, 1998. – 146 р. 
18.  R. Targonski. Outline of American Government. – US Department of State, 1989. – 126 p. 
 

3. Інформаційні ресурси 
http://www.british-study.com 
http://www.royal.gov.uk 
http://www.whitehouse.gov 
http://dublin.usembassy.gov/teaching_materials.html 
http://www.hum.au.dk/engelsk/asca/onWWW/resources.htm 
http://www.colorado.edu/AmStudies/denver.htm 


