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Анотація 
У процесі вивчення дисципліни «Лінгвокраїнознавство Великобританії та США» 

розглянуто фундаментальні знання про виникнення та розвиток англомовних країн світу,    

ознайомлення студентів з соціально-політичним устроєм та культурним життям 

англомовних країн Великобританії та США, ознайомлення з тенденціями розвитку 

англійської мови у глобальній лінгвафранка; визначено особливості формування мовної 

особистості сучасного студента; проаналізовано нормативно-правову базу підготовлення 

майбутніх перекладачів англійської мови (освітньо-професійна програма, вимоги до 

укладання навчальної та робочої навчальної програм); досліджено розвиток 

перекладацької компетенції та загальних умінь спілкування; формування впевненості 

щодо використання мови як засобу комунікації та перекладу; формування початкових 

практичних навичок обробки тексту у процесі перекладу з української мови на англійську; 

активізація вживання специфічних мовних елементів у перекладі з української на 

англійську мову (підходи до навчання мови, закономірності, принципи, методи, прийоми 

та засоби навчання); схарактеризовано систему аудиторних занять у ЗВО (лекція, 

практичне, семінарське, лабораторне заняття), технологію організації самостійної роботи 

студентів та практичної підготовки (види практик у ЗВО, компоненти виробничої 

практики); розкрито особливості змішаного навчання і роль дистанційного в його системі; 

інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання; з’ясовано види навчально-, 

навчально-дослідницької, науково-дослідницької роботи (навчально-дослідницька робота, 

науково-дослідницька робота, науково-організаційні заходи) майбутнього філолога; 

складники його науково-комунікативної компетентності. 

Ключові слова: Лінгвокраїнознавство, англомовні країни, технологія навчання, 

аудиторні заняття, поза аудиторна робота, змішане навчання, дистанційне навчання, 

науково-дослідницька робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство 

Великобританії та США» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності «035 Філологія» за освітньо-професійною програмою 

«Переклад». 

          Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна система соціально 

політичного устрою та культурного життя англомовних країн Великобританії та США.  

Міждисциплінарні зв’язки: Практичний курс основної іноземної мови, 

Практичний курс перекладу з першої іноземної мови, мовознавство.  
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: оволодіння студентами фундаментальних знань про виникнення та розвиток 

англомовних країн світу. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з 

головними подіями історії Великобританії та США;  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 англомовних країн (Великобританії 

та США).  

Програмні результати навчання:  
ПРН 5.Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 8.Знати й розуміти систему мови, загальнівластивостілітератури як мистецтва слова, 

історіюмови (мов) і літератури (літератур), щовивчаються, і вмітизастосовуватицізнання у 

професійнійдіяльності. 

ПРН 9.Характеризуватидіалектні та соціальнірізновидимов(и), щовивчаються(ється), 

описуватисоціолінгвальнуситуацію. 

ПРН 10.Знати нормилітературноїмови та вмітиїхзастосовувати у практичнійдіяльності. 

ПРН15.Здійснюватилінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальнийфілологічнийаналізтекстіврізнихстилів і жанрів. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ІІ. Фахові:  

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні 

періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію 

напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про 

тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури. 

ФК 6.Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 150 годин 5 кредитів. 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Формування англійської нації і мови. 



Тема 1. Вплив завоювань на формування англійської нації і мови. 

Тема 2. Вплив християнства на формування англійської нації і мови. 

Кредит 2.  Головні віхи історії Великої Британії. 

Тема 3. Загальні відомості з історії Великобританії. 

Тема 4. Система правління  Великої Британїі. 

Кредит 3. Сьогодення Великобританії. 

Тема 5. Соціальне життя Великої Британії. 

Кредит 4.  Формування американської демократії. 

Тема 6. Перші поселенці. 

Тема 7. Формування американської демократії. 

Кредит 5.  США у 20-21 сторіччях. 

Тема 8. Географічне різноманіття  США. 

Тема 9. Політична система США. 

Тема 10. Американська промисловість і сільське господарство. 

2. 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.  

Допоміжна 

1. Баркасі В.В.  Країнознавство США   Навчально-метод. Посібник/Укладач: В.В.Баркасі – 

Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – 82 с. 

2. Bryn O’Callaghan “An Illustrated History of the USA”. - Longman Group UK Limited, 2017. 

– 144 c.  

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

4. Thomas Kral. “Discover America”. – United States Information Agency, 2016. – 228 c.  

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

6. Peter Bromhead. “Life in Modern America.” Longman Group UK Limited, 2014. – 182. 

3. Інформаційні ресурси 
1. http://www.countries.ru/index.cgipid=5 – сайт про країни світу. 

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

3..htt://www.votpusk.ru/america_n.asp – сайт «Туристський атлас світу».  4.http://www.best-

of-africa.ru/ - сайт «Країни та острови світу».  5.http://www.krugosvet.ru/countries.htm - сайт 

«Енциклопедія країн світу». 6.http://geo.historic.ru/ сайт про країни світу (фізична карта, 

довідкові матеріали).  

7. http://maxpj.ru/ - сайт «Країнознавство» (все про країни світу).  

8. http://www.encyclopedia.ru/ -  

4. Форми підсумкового контролю: екзамен 

  5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна 

робота студента, написання реферату, участь у конференції, створення індивідуального 

проєкту. 

 

 

 

 


