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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 

«Філологія». 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є лінгвокраєзнавчий 

аспект різних варіантів англійської мови. 

  

Міждисциплінарні зв’язки: Даний теоретичний курс поглиблює 

соціальний і культурологічний досвід студентів. Як інтегративна дисципліна 

лінгвокраїнознавство пов’язано з такими дисциплінами, як «Практичний курс 

іноземної мови», «Практика письмового та усного перекладу», 

«Краєзнавство», «Політологія», «Соціологія», «Релігієзнавство». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є 

формування соціокультурної компетенції, яка включає сукупність знань про 

англомовні країни, національно-культурні особливості соціальної і 

мовленнєвої поведінки носіїв мови і здатність використовувати ці знання у 

процесі спілкування. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є  

1) ознайомлення студентів з географією, історією та культурою Великої 

Британії, США, Канади та інших англомовних країн; 

2) ознайомлення з основними термінами та назвами реалій історичного, 

політичного та культурного життя Великої Британії, США, Канади та інших 

англомовних країн; 

3) надання базових лінгвістичних знань про мовні особливості англійських 

реалій з метою заохочення студентів до науково-пошукової роботи, 

пов’язаної з лінгвокультурологічним аспектом їх реалізації, яка може мати 

форму окремих наукових статей, наукових робіт, дипломних досліджень; 

4) формування дослідницьких навичок: пошук, відбір, систематизація та 

аналіз інформації, робота з першоджерелами, оформлення і публічна 

презентація проектів; 

5) навчання студентів аналізу лінгвокраїнознавчих текстів як у 

лінгвокультурологічному, так і мовному аспектах; 

6) розвиток та розширення світогляду студентів у культурологічному аспекті; 



7) формування та підтримування інтересу до країн, мова яких вивчається, а 

також до їх суспільного життя, матеріального побуту, історії та культури. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми у 

здобувачів вищої освіти має бути сформовані наступні елементи 

компетентності: 

знання: 

– базові поняття лінгвокраїнознавчої теорії; 

– лекційний матеріал за визначеною у програмі тематикою; 

– основні дати історичного розвитку країн англомовного світу; 

– лінгвокраїнознавча лексика. 

вміння: 

– класифікувати англійські мовні реалії за тематичним критерієм; 

– адекватно і правильно перекладати англійські мовні реалії у художніх та 

лінгвокраїнознавчих текстах; 

– вживати англійські мовні реалії у діалогічному та монологічному мовленні; 

– оцінювати події та реалії історичного, політичного та культурного життя 

англомовних країн; 

– вести науковий пошук щодо дослідження проблем краєзнавчої тематики. 

способи мислення: словесно-логічне, креативне; 

професійні, світоглядні і громадянські якості: дисциплінованість, 

цілеспрямованість, емоційно-вольова зрілість,спостережливість, уважність, 

ініціативність, організованість, відповідальність, почуття любові до 

батьківщини, свого народу, повага до мови, історії і культури свого народу, 

толерантне ставлення до інших народів і націй, їхніх мов, історії і культури; 

морально-етичні цінності: загальнолюдські, національні, особистісні. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  60 годин / 2 кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Лінгвокраїнознавство як наука. 

Статус лінгвокраїнознавства на сучасному етапі лінгвістичного знання. 

Номінативні одиниці як джерела та носії національної семантики. Проблеми 

визначення статусу лінгвокраїнознавства на сучасному етапі розвитку 

лінгвістики, його зв’язку з іншими науками.  

Тема 2. Географічне положення та особливості історичного розвитку 

Великої Британії.  
Географічне положення Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. 

Кліматичні особливості. Екологічні проблеми.  

Тема 3. Політична система Великої Британії. 

Британська монархія та її особливості. Королівська сім’я. Законодавча влада. 

Британський парламент. Уряд і Прем’єр міністр. Судова влада.  

Тема 4. Британське суспільство. 



Національні символи Великої Британії. Англійський національний характер. 

Церква та держава. Сімейні стосунки. Освіта. Видатні особистості.  

Тема 5. Географічне положення, політичний устрій та особливості 

історичного розвитку Сполучених Штатів Америки.  

Географічне положення. Адміністративний устрій. Політична система. 

Основні історичні дати.  

Тема 6. Американське суспільство. 

Культурне життя США. Символи, звичаї і традиції. Освіта. Особливості 

національного менталітету. Особливості американського варіанту англійської 

мови. 

Тема 7. Лінгвокраїнознавство Канади. 

Географічне положення, політичний устрій, особливості історичного 

розвитку Канади. Культурне життя. Особливості канадського варіанту 

англійської мови. 

Тема 8. Лінгвокраїнознавство Австралії. 

Географічне положення, політичний устрій та основні дати історичного 

розвитку Австралії. Культурне життя. Особливості австралійського варіанту 

англійської мови. 

Тема 9. Лінгвокраїнознавство Нової Зеландії. 

Географічне положення, політичний устрій та основні дати історичного 

розвитку Нової Зеландії. Культурне життя. Особливості англійської мови 

Нової Зеландії. 

Тема 10. Загальна характеристика англомовних країн Азії і Африки. 

Географічне положення, політична система, культура основних англомовних 

країн Азії і Африки. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Вовченко Н. Ф. Across Great Britain = По Великій Британії : [навч. 

посіб.] / Н. Ф. Вовченко. − К. : «Знання», КОО, 2004. − 222с. 

2. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. / 

А. Б.Гапонів, М. О. Возна − Вінниця : «Нова книга», 2005. − 464с. Спи 

3. Голицынский Ю. Б. Great Britain = Великобритания : [уч. пос.] / 

Ю. Б. Голицынский. − С.-Пб. : «Каро», 2002. − 480с. 

4. Цегельська М. Great Britain: Geography, History, Language. / 

М. Цегельська. − Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. − 208с. 

5. McDowall D. An Illustrated History of Britain. / D. McDowall. − Longman 

Group UK Limited, 2003. − 192 p. 

6. Harvey P., Jones Rh. Britain Explored. / P. Harvey, Rh. Jones. − Longman 

Group UK Limited, 2002. − 176 p. 

7. Polupan V. English-speaking countries: A cultural reader  / V. Polupan, 

A. Polupan, V. Makhova. – Х.: Издательская группа «Академия», 2000. – 

208 с. 

Допоміжна 



1. Колодяжная Л. This is Great Britain = Познакомьтесь: Великобритания / 

Л. Колодяжная. −М. : «Рольф», 2001. − 160с. 

2. Михайлов  Н.Н. Лингвострановедение Англии = = English Cultural 

Studies : 

3. учеб. пособие для студ. филол. фак. и фак. ин. яз. высш. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 208 с. 

4. Нестерова Н. М. Страноведение: Англия. Серия “Учебники и учебные 

пособия” / Н. М. Нестерова. − Ростов н/Д : «Феникс», 2001. − 320с. 

5. Павлоцкий В. М. Discovering Britain = Открой для себя Британию : [уч. 

Пос.] / В.М. Павлоцкий − С.-Пб : «Базис», 2000. − 432с. 

6. Радовель В. А. Страноведение: Великобритания / В. А. Радовель. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. − 320с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.lingvo.ua/ru 

2.  http://www.multitran.ru/ 

http://www.lingvo.ua/ru
http://www.multitran.ru/

