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ВСТУП 

Нинішній етап розвитку міжнародних політичних, наукових, 

економічних та культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами 

вимагає якісно нового підходу не тільки до вирішення непростих проблем 

співробітництва, а й до підготовки висококласних фахівців. 

Згідно Закону України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційні 

характеристики (ОКХ), засоби діагностики якості вищої освіти і освітньо-

професійні програми (ОПП) відносяться до галузевого стандарту вищої 

освіти (ГСВО); навчальні плани і програми навчальних дисциплін є 

складовими стандарту вищої освіти вищого навчального закладу.  

Навчальна програма навчальної дисципліни (навчальна програма) є 

складовою стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів і визначає 

місце кожної дисципліни у системі підготовки спеціалістів, мету її вивчення, 

зміст навчального матеріалу, основні форми організації навчання та методи 

контролю. Вона фіксує конкретний зміст освіти і зміст навчання з окремої 

навчальної дисципліни. В межах навчальної програми відбувається подальша 

деталізація цілей навчання, відповідно до яких формується структура і зміст 

навчальних дисциплін, визначаються взаємозв'язки між ними.  

Навчальна програма з курсу лінгвокраїнознавства призначена для 

підготовки бакалавра спеціальності 6.020303 Філологія. Переклад. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Даний теоретичний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін 

з іноземної філології, логічно пов’язаний з курсами основ мовознавства, 

основ теорії мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії 

перекладу, практики мовлення і перекладу.  

 Досягнення комунікативної компетенції неможливе без 

оволодіння певним обсягом культурної інформації, без ознайомлення дітей 



із культурою народу, мову якого вони вивчають. У зв'язку з цим 

компонентом змісту  

навчання поряд із комунікативною компетенцією виступає також і 

соціокультурна компетенція, яка складається з країнознавчої та 

лінгвокраїнознавчої компетенцій.  

  Країнознавча компетенція - це знання про культуру країни, мова якої 

вивчається (знання історії, географії, особливостей побуту, традицій та 

звичаїв країни). 

Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає володіння 

особливостями   мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, жести, що 

супроводжують   висловлювання) поведінки носіїв мови в певних ситуаціях 

спілкування, тобто сформованість у дітей молодшого шкільного віку цілісної 

системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що дає 

змогу асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що й носії мови, і 

досягати в такий спосіб повноцінної комунікації. 

  Виділення лінгвокраїнознавчої компетенції як складника змісту 

навчання зумовлено тим фактом, що самій мові властиво накопичувати, 

зберігати та відбивати факти і явища культури народу — носія цієї мови. Ці 

факти та явища, як правило, відомі усім членам мовної спільноти, оскільки 

засвоюються ними у процесі навчання, виховання тощо. 

Основні цілі курсу – сформувати  у студентів систему сучасних лінгво-

культурологічних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і 

відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземних мов, які 

вивчаються студентами, та вмінь застосування набутих знань в 

удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в 

адекватному лінгвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення. 

Програма базується на таких принципах: 



релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів; 

активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший освітній і 

професійний розвиток; 

розвиток особистості: визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і закладаються умови для реалізації 

особистості; 

професійне вдосконалення: передбачається безперервний 

самостійний професійний розвиток студентів протягом життя; 

інтегративність: усі компоненти програми взаємопов'язані та 

взаємозумовлені. 

1. Мета і завдання курсу: 

сформувати у студентів систему сучасних лінгво-культурологічних 

знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних 

особливостей мовної поведінки носіїв іноземних мов, які вивчаються 

студентами, та вмінь застосування набутих знань в удосконаленні практики 

іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному 

лінгвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення. 

Професійні компетентності:  

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК5 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- основні національні варіанти англійської мови, 

- регіональні та соціальні діалекти англомовних країн, 



- знати специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей 

мовної поведінки носіїв іноземних мов. 

вміти: 

- практично застосовувати набуті теоретичні знання в процесі 

міжкультурної комунікації; 

- застосовувати набуті знання в адекватному лінгвокультурологічному 

аналізі іноземної мови і мовлення; 

- використовувати основні методи лінгвістичного аналізу з метою 

здійснення дослідницької діяльності у галузі лінгвокраїнознавства, 

вирішення практичних завдань, пов’язаних з викладанням іноземної мови; 

- реферувати наукову літературу; 

- реалізовувати навички культури наукового мислення, ясно та 

логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 Курс складається з 5 кредитів :  

Кредит 1. Предмет лінгвокраїнознавства. 

Тема 1. Загальні відомості про мову (структура та історія англійської мови). 

Тема 2. Загальні відомості про мову (структура та історія англійської мови).   

Тема 3. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Тема 4. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Тема 5. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Кредит 2. Розповсюдження англійської мови у світі. 

Тема 1. Культурокумулятивна функція мови.  

Тема 2. Культурокумулятивна функція мови.  

Тема 3. Особливості виражальних засобів національних мов. 

Тема 4. Особливості виражальних засобів національних мов. 

Тема 5. Особливості виражальних засобів національних мов. 



Кредит 3. Соціолінгвістична ситуація у Великої Британії та США. 

Тема 1. Відображення національної своєрідності життя народу Великої 

Британії в лексиці мови. 

Тема 2. Відображення національної своєрідності життя народу Великої 

Британії в лексиці мови. 

Тема 3. Відображення національної своєрідності життя народу США в 

лексиці мови. 

Тема 4. Відображення національної своєрідності життя народу США в 

лексиці мови. 

Тема 5. Відображення національної своєрідності життя народу США в 

лексиці мови. 

Кредит 4. Соціолінгвістична ситуація у Канаді, Австралії, Нової Зеландії. 

Тема 1. Відображення національної своєрідності життя народу Канади в 

лексиці мови. 

Тема 2. Відображення національної своєрідності життя народу Канади в 

лексиці мови. 

Тема 3. Відображення національної своєрідності життя народу Австралії в 

лексиці мови. 

Тема 4. Відображення національної своєрідності життя народу Нової 

Зеландії в лексиці мови. 

Тема 5. Відображення національної своєрідності життя народу Нової 

 Зеландії в лексиці мови. 

Кредит 5. Фонові знання та їх мовні репрезентанти. Культурно-

історична мінливість мови і мовлення. 

Тема 1. Прогрес суспільства та його відбиття у мові.  Лінгвокультурні 

чинники у міжкультурному спілкуванні. 

Тема 2. Прогрес суспільства та його відбиття у мові.  Лінгвокультурні 

чинники у міжкультурному спілкуванні. 

Тема 3. Історія країн у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний 

контекст як історико- філологічний аспект тексту. 



Тема 4. Історія країн у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний 

контекст як історико- філологічний аспект тексту. 

Тема 5. Історія країн у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний 

контекст як історико- філологічний аспект тексту. 

Курс вивчається у V семестрі. Форми організації навчального процесу: 

лекції, семінарські заняття та самостійна робота студентів.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредит 

ECTS. 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ 

1. Предмет лінгвокраїнознавство. Загальні відомості про мову 

(структура та історія англійської мови). Основні поняття 

лінгвокраїнознавства. 

2. Розповсюдження англійської мови у світі. Культурокумулятивна 

функція мови. Особливості виражальних засобів національних мов. 

3. Соціолінгвістична ситуація у Великої Британії та США. 

Відображення національної своєрідності життя народу в лексиці мови. 

4. Соціолінгвістична ситуація у Канаді, Австралії, Нової Зеландії. 

Відображення національної своєрідності життя народу в лексиці мови. 

5. Фонові знання та їх мовні репрезентанти. Культурно-історична 

мінливість мови і мовлення. Прогрес суспільства та його відбиття у 

мові.  Лінгвокультурні чинники у міжкультурному спілкуванні. Історія 

країн у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний контекст як 

історико-філологічний аспект тексту. 

 

ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАННЯТЬ 



 На семінарських заняттях студенти повинні вміти розкрити основні 

поняття предмету лінгвокраїнознавства; мають підготувати доповідь за 

однією із тем семінарського заняття та вміти підтримувати бесіду за 

останніми темами семінарського (практичного) заняття; повинні вести 

словник, у якому мають бути відображені слова національних варіантів 

англійської мови та їх переклад українською мовою з поясненням до кожного 

семінарського заняття.  

 

Семінар № 1 

I.  Основні поняття лінгвокраїнознавства. Мовна картина світу. 

1. Підготуйте доповідь за темою: «Language as a System of Signs» (The 

notion of a sign; signs and language units; originality of the language as a 

System of signs). 

2. Підготуйте доповідь за темою: «The Origin of Language» (From the 

history of language and speech research; language and speech; language and 

thinking). 

3. Підготуйте доповідь за темою: «The Process of Literary Language 

Formation» (Language as a cohesive political force; the standard language; 

language varieties; accent and dialect; regional dialects).  

4. Підготуйте доповідь за темою: «Language, Society and Culture» 

(Language and culture; language and society; bilingualism; ethnic 

background; education, occupation, social class; social dialects; specialized 

languages; language and gender; age and language). 

5. Підготуйте доповідь за темою: «Language Structure». 



Семінар № 2 

I. Функції англійської мови у сучасному світі. Групи національних 

варіантів англ. мови. Мова лінгва-франка, піджини та їх роль у 

процесі комунікації. 

1. Підготуйте доповідь про функції англійської мови у сучасному 

світі. 

2. Підготуйте доповідь об існуючих у лінгвістиці суперечливих 

поглядах на роль англійської мови у сучасному світі та 

аргументуйте вашу позицію по цьому питанню. 

3.  Підготуйте доповідь о трьох групах національних варіантів 

англійської мови. 

4. Підготуйте доповідь о мові лінгва-франка,  піджинах, та їх ролі у 

процесі комунікації. 

5. Підготуйте доповідь о том різновиді англійської мови, який ви 

вважаєте найбільш актуальним.  

Семінар № 3 

I. Британський та Американський варіант англійської мови 

(BrE/AmE). Мови Великої Британії та США. Регіональні та 

соціальні діалекти. Діалект кокні та “арпі”.  

1. Підготуйте доповідь о мовах Великобританії. 

2. Підготуйте доповідь о регіональних діалектах Великобританії. 

3. Підготуйте доповідь о соціальних класах і соціальних діалектах 

Великобританії. 

4. Підготуйте доповідь об «арпі» або о діалекті кокні. 



5. Наведіть приклади з книг, кінофільмів, тощо ілюструючи 

особливості одного з регіональних або соціальних діалектів 

Великобританії.  

Семінар № 4 

I. Канадський (CanE), Австралійський (AuE), Ново Зеландський (NZE)  

варіант англійської мови. Лексичні та орфографічні особливості. 

Регіональні та соціальні діалекти. 

1. Підготуйте доповідь о мовах Великобританії. 

2. Підготуйте доповідь о лексичних особливостях CanE. 

3. Підготуйте доповідь об орфографічних особливостях CanE. 

4. Підготуйте доповідь о регіональних діалектах CanE. 

5. Підготуйте доповідь о діалекті провінції Квєбєк. 

6. Підготуйте доповідь о мовах Австралії. 

7. Підготуйте доповідь о соціальних діалектах австралійського варіанту 

англійської мови. 

8. Підготуйте доповідь о статусі британського варіанту англійської мови 

в Австралії. 

9. Підготуйте доповідь о змінах у статусі австралійського варіанту 

англійської мови. 

10. Підготуйте доповідь о відношенні австралійців до «арпі». 

Семінар № 5 

I. Прогрес суспільства та його відбиття у мові.  Інтернаціоналізація 

лексики у Європейських мовах. 

ІІ.  Культурно-історична мінливість мови і мовлення. Історія країн у 



етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний контекст як історико- 

філологічний аспект тексту. 

Рекомендована література 
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