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Анотація 

 

У процесі вивчення дисципліни «Англійська лінгвокультурологія» розглянуто проблеми 

лінгвокультурологічної підготовки філолога; проаналізовано головні ознаки нації і національної 

культури, які сприяють оволодінню системою ідей і поглядів, що відбиті у значенні окремих 

мовних одиниць; досліджено особливості соціально-культурних аспектів англійської мови, що 

дають можливість орієнтуватися у складних культурологічних реаліях при перекладі текстів 

різних жанрів, для розуміння художньої літератури та преси Великої Британії; окреслено 

необхідність формування у студента вміння працювати самостійно, розвивати потреби у 

самоосвіті (розвиваються пізнавальна та комунікативна функції мислення, здібності до таких 

логічних операцій як аналіз, синтез, співставлення); схарактеризовано технологію організації 

самостійної роботи  учнів та їх практичної підготовки. Курс «Англійська лінгвокультурологія» 

розширює кругозір та ерудицію студентів, розвиваючи такі специфічні вміння як навик 

лінгвокультурологічного аналізу тексту, вміння користуватися культурологічними довідниками, 

словниками, посібниками; виховує повагу і любов до країни, мова якої вивчається. Вивчення 

аспектів історії та культури, соціальних та політичних явищ, порівняння їх з відповідними 

аспектами життя України надає магістрам можливість простежити динамічний характер мовних 

процесів, удосконалити розуміння та використання англійської мови.          

 

Ключові слова: національна культура, мовні одиниці, соціально-культурні аспекти, 

самоосвіта, лінгвокультурологічний аналіз, соціальні та політичні явища, динамічний характер. 

 

Summary 

In the process the discipline "English Culture and Linguistics" study the problems of linguistics 

training of phylologists are considered; the main features of the nation and national culture that 

contribute to the system of ideas and views mastery, which are reflected in the meaning of different 

language units, are analyzed; the peculiarities of socio-cultural aspects of the English language are 

studied, which gives an opportunity to orient in complex culturological and linguistic realities when 

translating texts of different genres and to understand Great Britain press; the need to form the student's 

ability to work independently, to develop needs for self-education (developing cognitive and 

communicative functions of thinking, the ability to such logical operations as analysis, synthesis, 

comparison) is outlined; the technology of students` self work organization and their practical training is 

characterized. The course "English Culture and Linguistics" expands the horizons and erudition of 

students, developing such specific skills as the skill of linguistic and cultural analysis of the text, the 

ability to use cultural reference books, dictionaries, manuals; it fosters respect and love for the country 

whose language is being studied. Studying aspects of history and culture, social and political 

phenomena, comparing them with relevant aspects of life in Ukraine gives students the opportunity to 

trace the dynamic nature of language processes, to improve understanding and use of English. 

 

Keywords: national culture, language units, socio-cultural aspects, self-education, linguistic and 

cultural analysis, social and political phenomena, dynamic nature. 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Англійська лінгвокультурологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 035.10 

Філологія. Прикладна лінгвістика, ОП: Прикладна лінгвістика. 

Предметом  вивчення виступають: методика формування лінгвокультурологічної, мовної і  

мовленнєвої компетенцій, засоби  формування навичок та вмінь іншомовного мовлення. 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані із вивченням практичного курсу основної іноземної     

мови, практичної граматики, практичної фонетики, теоретичних лінгвістичних дисциплін. 

Метою курсу є оволодіння студентам фундаментальними знаннями про історію, 

державний устрій Великої Британії, національну символіку, мову, систему середньої та вищої 

освіти, культуру та мистецтво. Курс «Англійська лінгвокультурологія» спрямований на 

розширення загального та мовного світогляду студентів, поширення їхнього лексичного запасу, 

набуття знань про розвиток сучасної англійської мови, адекватному використанню набутих знань 

у власній професійній діяльності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з головними 

подіями історії Великобританії; формування у студентів уявлення про корелятивні зв’язки у 

розвитку мовної та культурної систем; ознайомлення з тенденціями розвитку англійської мови у 

глобальний лінгвафранка; ознайомлення студентів з соціально-політичним устроєм та 

культурним життям Великобританії.  

       Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із практичним курсом 

основної іноземної мови, практичною граматикою, практичною фонетикою, а також із 

теоретичними лінгвістичними дисциплінами.   

      Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

         Програмні результати навчання:  
ПРН1- Володіти базовими знаннями філософії, історії української культури, що сприяють 

формуванню світогляду й соціалізації особистості в суспільстві;  

ПРН2 - Володіти базовими знаннями історії України, розуміти причино-наслідкові зв'язків 

розвитку суспільства й уміти їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;  

ПРН7 - Вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 - B 2 з основної іноземної мови і 

на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно з Загальноєвропейськими стандартами мовної 

освіти; 

ПРН9 - Застосовувати грунтовні знання про історію, географію країн, мова яких вивчається, 

про їх політичний устрій, соціально-культурні особливості, традиції, звичаї, норми поведінки, 

мовленнєвий і діловий етикет; 

ПРН13 - Вміти реферувати наукові джерела (у т.ч. іншомовні) і оформлювати результати у 

курсовій роботі з теоретичних дисциплін (теоретична фонетика, теоретична граматика, 

лексикологія основної мови) та методики викладання іноземних мов;  

ПРН14 - Демонструвати навички публічної етичної поведінки;  

ПРН15 - Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

ЗК4 - здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і 

дослідницькихнавичок; 

ЗК10 - здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК12 - здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним індивідуальнoю 

стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на діяльність філолога, яка 

зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні та прoфесійні цінності. 

ІІ. Фахові:  



ФК1 - Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної мови; 

другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів;  

ФК2 - Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ на всіх 

рівнях мови і її функціональних різновидів;  

ФК3 - Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами й 

традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови;  

ФК4 - Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з 

позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики;  

ФК5 - Володіти теорією виховання й навчання, сучасними підходами в навчанні іноземним 

мовам, що забезпечують в учнів розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здатностей, 

ціннісних орієнтацій, готовність до участі в діалозі культур;  

ФК6 - Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. «Загальні відомості». 
Тема 1. Фізична та етнічна географія країни.  

Тема 2. Становлення англійської мови. Періодизація. 

Тема 3. Система освіти Великобританії. 

Кредит 2. «Історія Великобританії». 

Тема 3. Головні віхи історії Великобританії. 

Тема 4. Монархія. 

Тема 5. Культура та мистецтво. 

Кредит 3. «Соціально-політичний устрій Великобританії». 
Тема 6. Політичний устрій Великобританії.  

Тема 7. Уряд Великобританії.  

Тема 8. Система правління Великобританії. Парламент.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. David McDowall “An Illustrated History of Britain.” Longman Group UK Limited, 2015. – 188 c. 

2. “An Outline of American Geography”. – United States Information Agency, 2012. - 196 c.  

3.  “An Outline of American History.” – United States Information Agency, May 2015. – 266 c.  

4. “An Outline of American Government.” – United States Information Agency, January 2015. – 124 c.  

5. “An Outline of the U. S. Economy.” – Office of International Information Programs, US Department 

of State, 2011. – 152 c.   

6. “Portrait of the USA.” United States Information Agency, September 2007. – 96 c.  

7. J.J. Bell.“The History Of England.” Санкт-Петербург,“ПИТЕР”,1996.– 224 с.  

8. Бруннер К. История английского языка.— М., 2015. 

9. Сатинова В.Ф. Британия и британцы. – Минск, 2014. 

10. Голицынский Ю.Б. Страноведение Великобритании. – Санкт-Петербург, 2015. 

11. Голицынский Ю.Б. Традиции Великобритании. – Санкт-Петербург, 2012. 

12. James O`Driscoll. Britain. The country and its people. – Oxford, 1996. 

13. Susan Sheerin. Spotlight on Britain.  – Oxford, 1995. 

14. Alan C. McLean. Profile UK. – 2017. 

15. The All Nations English Dictionary, All Nation Literature, Colorado 

       Springs, 2012. 

16. Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English, Oxford 

       University Press, Oxford, 1982. 

17. Crystal David. English as a Global Language, Cambridge University Press, 1997, 150p. 

18. "Charging Zone". Transport for London. Retrieved on 2018-06-07. 

19. "Who pays what". Transport for London. Retrieved on 2018-06-07. 

20. "Residents". Transport for London. Retrieved on 2018-06-07. 

21. "About the University". University of London (2006-02-20). Retrieved on 2016-06-03. 



 

Допоміжна 

  

1. David McDowall “Britain In Close-Up”. – Pearson Education Limited, 2001. – 208 c.   

2. Peter Bromhead. “Life in Modern Britain.” Longman Group UK Limited, 2012. – 200 c.  

3."The National Gallery, London — Official Website". The National Gallery. Retrieved on 2018-04-28. 

4."Tate Britain: British Art from 1500". Tate Britain. Retrieved on 2018-04-28. 

5."Tate Modern: International modern and contemporary art". Tate Modern. Retrieved on 2018-04-28. 

6.Ackroyd, Peter (2001). London: The Biography. London: Vintage, 880. ISBN 0099422581. 

7. Reddaway, Thomas Fiddian (1940). The Rebuilding of London After the Great Fire. Jonathan Cape, 

333. 

8.Aubin, Robert Arnold (1943). London in flames, London in glory: poems on the fire and rebuilding of 

London. Rutgers University Press, 383. 

9.http://www.countries.ru/index.cgipid=5 – сайт про країни світу 

10. http://www.geo2000.nm.ru/ – сайт «Географія країн світу».  

11.htt://www.votpusk.ru/america_n.asp – сайт «Туристський атлас світу».  

12.http://www.best-of-africa.ru/ - сайт «Країни та острови світу».  

13.http://www.krugosvet.ru/countries.htm - сайт «Енциклопедія країн світу». 14.http://geo.historic.ru/ 

сайт про країни світу (фізична карта, довідкові матеріали).  

15. http://maxpj.ru/ - сайт «Країнознавство» (все про країни світу).  
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5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна робота студента, 

написання реферату, наукової статті, участь у конференції, створення індивідуального творчого 

проєкту. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


