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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

Мета та завдання курсу

https://lin иа.Inи.edu. ua/couгse/linll \Іоkгаj іпоzпаvstvо
Дисципліна «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної
МОВІ!» є завеР1Ші.1ЬНОЮ нормаТlJВНОЮ дисципліною із
спепіGLlьності 035 ФіЛО.l0гія ;U1Я освітньої програми
«Англійська мова література» ас «бакалавр», яка
викладається в 4 семестрі в обсязі б кредитів (за
Європейською Кредитно- Трансфе ною Системою ECTS).

Мета курсу - узагальнити уявлення студентів про історію
та РО3ВИТОI(англійської мови 'зТОЧКІІ'зор) їі лінгвокраїнознавчого
соціокультурного варіювання. а таКОil< про історію, культуру,
політичн ст кт у. осоБЛИ130сті національного ха акте та



Література для вивчення
дисципліни

спосіб жипя, систему освіти таких аНГ:lійськомовних країн, як
Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія.

Завдання навчальної дисципліни:

~ сформувати у студентів уявлення про історію
та розвиток англійсько]' ,\юви з точки зору їі
лінгвокраїнознавчого та соціокультурного
ваРІювання;

~ ознайомити студентів '3національними
особливостя шкультури англійськомовних
країн. '3їх політичною структурою,
особливостями національного характеру та
способу життя, системою освіти;

~ розширювати та систематизувати знання
студентів про англіЙСЬКО'vfовні країни;

.." виховувати у студен гів Іолерантність до іншої
КУЛЬ1ури, повагу до національних традицій
народів англійськомовних країн;

~ надати базові лінгвістичні знання про мовні
особливості англійськомовних країн з метою
'3аохочен ня студенті в до науково-пошукової
роботи.

Основна

1. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство.
Англомовні кра·іни. ПіДРУЧНІ1Кдля студентів та
виклада'Іів вищих навча:ТЬJlИХ закладів. - Вінниця:
НОВА КНИГА, 2005.- 464с.

2. Морозова [.1. Лінгвокраїнmнавство Великої Британії:
Матеріали ,1екціЙ. - : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2009.
- 100 с.

3. Селіванова О.Т., Байкова О.М. Опановуючи
англійську мову та Ку.;Іьтуру ( Велика Британія,
Сполучені 11 (тати Америки): Навчальний посібник-
К.:Ленвіт,2008.--] 26с.

4. Селіванова 0.1., Байкова О.М. Опановуючи
англійську мову та культуру (Канада, Австралія,
Нова Зеландія): НавчаЛЬНИІІ посіБНИК.Частина п-
К.:ЛенвіТ,2009.-] 35с.

5. Black, -І. А llіstогу oftJle Bl'iti~h Isles. Macmillan, ]996.
6. Dillard J.L. "Towards а Social History of Аmегісап

English". е"у York, "MoLlton", 1984.
7. The English World: History, Сhагасtег and Реорlе.

Editor Ro!')ert Blake. LОlldоп: Tllames апd hudson, 1982.

Додаткова

8. Gіvеп-Wіlsоп, Сll. (ed.). ТJle illLlstrated history oflate
medieval Епglат.-І. Mal1cllestcl" lJ Р, ] 996.

9. Hill, М. WеlГагс State іп ВгіІаіп: political history since



Тривалість курсу
Обсяг курсу

Очікувані
навчання

--
результати

1945. Routledge. 1993.
10. Lavery С. FOCLISоп Вгіtаїп Today. - Phoenix: EL Т,

1993.
11. Маnn, J. С. Вгіtаіп and t]le Roтan Еmріге. Уагіогиm,

1996.
12. МопіІІ . .І. (ed.). Thc Охfогd ilJustrated history ofTudor

and Stuагt ВгіІаіп. О:хfогd U Р, 1996.
13. O'Drisco!1 J. Тlle СОLшtгу and [ts Реорlе. Ап

Introduction [ог Lеагпегs of Eng!ish. Oxford University
Press, 1996.

14. Schwarz, В. (ed.). The ехрапsіоп of England: гасе,
ethnicity апd CL1ltUГa!!lіstогу. l~oLltledge, 1996.

15. Strong, R. Тlle story 01' ВгіІаіl1. HLltchinson, 1996.

Інтернет-ресурси
1. https://en.wikipedia.org/'vviki/United Kingdom
2. httрs://еп.wіkіреdіа.огg \vіkі/Uпігеd States
3. Ilttps://en. Vv'ik.ipedia.ol·g \vіkі/СаппdС\
4. !lttps://en. \Nik.ipedia.org \\/iki/ J\ustl'aIЇu
5. httрs://еп.wіkіреdіа.огg/'vvіkіlNеw Zealand
Один семестр (4)
Загальна кількість годин - 90.
32 годин аудиторних ·Н1НЯТЬ.З НИХ 22 години лекцій, 1О
годин практичних Jанять НІ 58 год!:!..~~?мостіЙної роботи.

У результаті ВJ!вчеllНЯ наl3ча;rыlїї дисципліни студент
повинен знати:

>- основні регіони розповсюдження англійської
мови~

:r географі'lні, іCl'оричні, ку.lьтурологічні
характеристики aHI'':-Jіі;jcькомовних
Лlнгвокультур;

>- фонетичні, лексичні та граматичні розбіжності
англійської мови, притаманної певному
аНГ.lіЙськомовr-lOМУ соціуму;

,. субку.1ыl урні :rінгвістичні ознаки та основні
лінгвокультуро;югічні осuбливості різних
ареалів поширення аНГJrійської мови;

>- побут, життєвий устрій. релігійно-філософські
уявлення. ціннісні орієнтації носіїв англійської
мови.

у результаті вивчення наl3Чllirьної дисципліни студент
повинен вміти:

>- визначати географічні, юіvlaтичні та природні
особ.lивості аНСlіі'rcько:vIОВНИХ країн;

,.. оперувати інформацією IІрО політичний устрій,
політичні, культурні, історичні та ін. події;

>- аналізувати мову з метою виявлення



національно-культурної с~мантики .

._------- -------_.
Ключові слова ПО.'lіllснтричніс ГЬ. РJЗНОВJ!,1 "ЮНИ. :1ітературний ваРІант

мови. ДІалект
Формат курсу Очний, заочний
Теми * СХЕМА КУРСУ
Підсумковий контроль Залік ---
ПререквіЗIІТИ Історія англійської "ІОВИ. ОСІ-ІОВИ1еоретичної І практичної

фОНСl ики.
-

Форми організації Лекції, практичні '3аняття. самостійна робота, консультації,
навчання тестування, написання доповідей і рефератів
Методи навчання Поясню вально- ілюстративний метод, репродуктивний

метод. метод пробле!\'!JlOГО викладення матеРІалу,
евристичний метод. дослідницький мегод.

Необхідне обладнання Проекторіноут6ук

ОЦІНЮВАННЯ

--
Розподіл балів, які Аудиторна робота - 40 ба.Гlів (2х2О)
отримують студенти lНДИВlдуальне завдання - 20 балів

Модульні контрольні роботи - 40 ба Іів (2х20)
Залік оформляється шляхом сумування одержаних
студентом балів за УСІ види навчальної діяльності.
Підсумкова маКСИМ3..1ьна кількість ба.lів - 100.

Критерії оцінювання 1. Оцінювання аудиторної роботи (О - 50 балів) студентів
враховує УСПlШНlсть опрацювання 1еоретичних питань І
базової та допоміжної лператури дО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ
лекційного курсу, якість виконання практичних завдань до
змістових модулів навчальної дисципліни.

І

LIJкала оцінювання

Кількість Якість теоретичної та/ч;-'Іі/~ правильних відповідей

балів практичної підготовки І

(усне опитування)
І (аудиторна робота)

І50 - 46 відмінна ІОО- 90

45 - 41 дуже добра , 89 - 8\

40 - 36 добра І 80 -7\
І

35 - 31 заДОВІльна 70 - 61

30 - 26 достатня 60 - 51

25 - О неЗ~j~~~В~~I)~ _______ J_~O і менше
___ о

2. Оцінювання індивідуальної роботи студентів (0-20),
враховує якість та обсяг опрацюванн~ наукової літератури,



вміння її реферувати. аналізувати. узагальнювати результати
пошуків і виклад власних думок.

Кількість
балів

Ulкала Оl(ішопаЮ-IЯ

Якість тео~е~ичної та/чи І' % правильних відповідей

праКТИЧНОIПІДГОТОВКИ (індивідуальне завдання)
(усне опитування)

дуже добра І 89 - 81
- 1-80 -7]добра

задовільна І 70 - 61
і

60 - 51достатня
І-

незаДОВІльна 50 і менше
І

1оо - 9020 - 18
-

17 - 16

16 - 15

14- 13

\2 - 11

10 - О

BIД'vIIHHR

---- ----_! ..

3. Оцінювання письмових NlOДУо1ЬНИХробіт (0-30 балів)
враховує рівень сфОРl\lОВalЮСl і ЗНШ'JЬга вмінь на проміжних І

І етапах. вивчення навчальної дисципліНlf.

Шкала оцінювання

30 - 28

27 - 25

І h'4-= 22

2\ -19

18 - 16

15 - О

Якість теоретичної
та/чи практичної
піДГОТОВЮI(усне
опитування)

відмінна

дуже добра
..- _...._-----

добра

заДОВІльна

достатня

незадові.1ьна

% правильних відповідей

(тестvвання)

І оо - 90
-
89 - 81

ХА 71

70 - 61

60 - 51

.50 і \1енше

Політика
балів

і
ВИС1'авленнн Крім перерахованих ВJІЩС ВИДІВ навчальної І

" ..ДіЯЛЬНОСТі при ПІДсумковому ОЦІНюванНі враховується
також ПРИСУТНість на заняттях. заПlзнення, активНіСТЬ
студента шд час практичного заняття. Недопустимим є
користування мобіо1ЬНИМ телефоном. Ilланшетом чи іншими
мобільними пристроями шд час заняття в Цілях не
пов'Я'~аних з наВ'lаІllІЯМ. Т<1КОЖнеприйнятним є списування,
плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання і т.
ІН.

Шкала оцінювання:
національна та ECTS

Кількість
балів

Оl{інка І Визначення

.[~T~._L . _
Залік



1ОО - 90 А І ВідмінноІ

89 - 81 В Дуже добре

80 - 71 С Добре
- с--- -- --

70 - 61 D Задові.1ЬНО
-- _.- -----~-----

60 - 51 Е ДОСП\ТlIІ,О

21 - 50 FX Недостатньо

Зараховано

Зараховано

Зараховано

Зараховано

Зараховано

Не
зараховано (з
МОЖЛИВІСТЮ
повторного
складання)

0-20 F Незадовільно Не
зараховано (з
обов'язковим

повторним
вивченням

дисципліни)

Студентам ІІа заміТl~У

Опитування

Академічна .Jоброчесність. Індивідуальні завдання
CT)дeHТlB маю гь GYlи ОРИГlН<U1ЬНИ:lІИДОСЛІДженнями чи І

МІркуваннями. Відсутність ПОСJ1.1ань на використаНІ
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу іНших студеНТІВ є прикладом академічної
недоброчесності. Виявлення ії ознак в письмовій роботі
студента є ПІДставою для ії незарахування викладачем,
неза.1СЖНО від масштабів плагіат)' ЧJl обману.

ВідвідуватlЯ занять с важливою складовою
навчання. Всі студенти ПОВИ]-П-l1 ВіДВідувати УСІ лекції І

практичНІ заняття курсу. Студенти мають інформувати
викладача про неМОЖЛИВІСТЬ ВІДВІДати заняття. У будь-
якому випадку студенти зобов 'Я1аJlj дотримуватися УСІХ

І СТрОКІВ визначених для виконання ) СІХ ВИДІВ письмових
робіт. передбачени\. K)'PCO;\l.

Література. JJiTepaTypa, яка надається викладачем,
використовується студентами виключно в освітніх цілях без
права її переда ЧІ треТІМ особа:l-І. Також впається
використання студентами іншої !lітератури та джерел, яких
He:l1aE'серед рекомен,]ованих.

Жодні фОр:llІ1 Іlорушення ака.lемічної доброчесності
не толеруються.
Анкету-оцінку з метою ОЦJI-lfовання ЯКОСТІ курсу буде
надано по завершенню курсу.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАl [Ь



1. Апу English town today with а пате ending іп "chester", "сеstег" ог "caster" was опсе а .....
сатр ог city.
а) Ce!tic
Ь) Алglо-Sахоп
с) Norman
d) Roman

2. Тllе Sахопs got tl1eir паП1е from their short .. оо. called the SCl·all1asax.
а) kліfе
Ь) S'Л'огd
с) ахе
d) spade

3. А lot of \-\l11at\уе kПО\\І aboLlt tl1e early Sахопs 'ЛClsгесогdес) Ьу а ПlОпk nall1ed Venerable
Bede. Не is soтetiтes calkd the "Fatl1er ofEnglish оо. оо".

а) Ніstогу
Ь) Lіtегаturе
с) Culture
d) Language

4. L' Алsе aux Meado\\ls is оо оо оо

а) tl1e lагgеst lake іп Callada
Ь) the гетаіпs ofthe Vikings' settlement
с) tl1e city іl1 Quebec
d) а WогJd Негіtаgе site

5. Uпdег Elizabetl1 І, El1g!<ll1dЬесаl11е the leading .. ,оо powe!" іл ElLrope.
а) CatllOlic
Ь) Ргоtеstапt
с) Puritan
d) Огthоdох

6. Ехр!аіп [11еgl'3111l11a!'01' tl1is Old Епglіsl1 sепtеl1се:
Se cyпiпg geaf Ь/апспп his guтuт. (ТЬе king gave horses to his men),
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