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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   3  

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
Нормативна 

(за вибором) 

 

Освітньо-професійна 

програма «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Модулів – 2 
                   

Спеціальність 

035 Філологія 

 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів  3  
4-й 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7-й 

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

20 год.  

Практичні, семінарські 

10 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60  

 

Вид контролю:  

 іспит 

 

                     Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 ( 30:60) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

      Мета викладання навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної 

іноземної мови»  є формування у студентів системи сучасних 

лінгвокультурних знань, органічно поєднуючи вивчення національної 

культури та історії як факторів, що визначають самосвідомість народу, – з  

філологічною метою, – засвоєнням достатнього за обсягом активного 

лексичного матеріалу. Причому видається необхідним, щоб базова лексика 

включала не тільки низку реалій країни, але й ключові тематичні слова і 

вирази, що є типовими для лінгвокультурного простору, що вивчається; в 

свою чергу система сучасних лінгвокультурних знань включає знання про 

специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки 

носіїв мови, та вмінь застосування набутих знань на практиці іншомовного 

спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурному аналізі 

іноземної мови і мовлення. 

       Основні завдання вивчення дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної 

іноземної мови»:   

 встановлення різноманітних зв’язків не тільки між новими, а й між уже 

набутими знаннями, усунення розриву між теоретичним і практичним 

матеріалом та його практичним застосуванням, забезпечення послідовності 

ускладнення навчальних завдань; 

 розвиток та вдосконалення культурологічної компетенції перекладача, 

набуття ним фонових знань, що необхідні під час вивчення іноземної мови; 

 ознайомлення студентів з повним аспектом соціокультурного життя 

Великобританії, США та інших англомовних країн через аналіз відповідних 

лексичних одиниць, понять, ідіоматичних виразів; 

 через засвоєння активного вокабуляру сформувати у студентів вміння 

вільно висловлювати свої думки з країнознавчої тематики; 

 забезпечити студентів необхідним запасом іншомовної лексики для 

компетентного перекладу відповідної літератури. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: ІК1. Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та 

практичні завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі 

перекладу, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів системи наук, що формують лінгвістику. 

• Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності 

ЗК9. Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК11.Уміння працювати автономно та в команді 

• Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК4. Володіння іноземною мовою (англійською) на рівні B2 за шкалою Ради 
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Європи 

ФК8. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання 

про основні періоди розвитку мови, що вивчається  

ФК9. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних фактів 

ФК10. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, що 

вивчаються, та описувати соціолінгвальну ситуацію 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

 національну культуру та історію англомовних країн як фактори, що 

визначають національну самосвідомість народу; 

 достатній за обсягом активний лексичний матеріал, що включає реалії 

країни, ключові слова і вирази, що є типовими для лінгвокультурного 

простору англомовних країн; 

 особливості мовної поведінки носіїв мови; 

 особливості соціокультурного життя Великобританії, США та інших 

англомовних країн; 

 найновіші, свіжі погляди на різноманітні аспекти життя англомовних 

країн; 

 маловідомі факти з різних сфер духовної та матеріальної культури 

англомовних націй; 

 систему спеціальних термінів, що позначають національно – специфічні 

реалії суспільного життя, матеріального побуту, історії та культури кожної 

англомовної країни; 

 вміти : 

 застосовувати набуті знання для компетентного перекладу відповідних 

текстів та різних типів дискурсу; 

 аналізувати лексичні одиниці, поняття, ідіоматичні вирази; 

 знаходити відповідні еквіваленти до реалій соціо- та лінгвокультурного 

життя англомовних країн із залученням більш широкого  країнознавчого 

контексту; 

 знаходити відповідні  еквіваленти до реалій, а за їх відсутності знаходити 

інші способи їх перекладу. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Предмет, завдання, основні поняття курсу 

«Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови». Англійська мова як мова 

міжнародного спілкування.  

     Тема № 1. Предмет, зміст і завдання курсу. Проблематика 

лінгвокраїнознавства. Англійська мова як мова міжнародного спілкування. 

Історичні етапи формування англійської мови. Територіальні варіанти 

англійської мови. Діалекти англійської мови. Вплив англійської мови на інші 

мови світу на сучасному етапі.  
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Змістовий модуль 2. Географічний, демографічний, історичний, 

соціально-економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя 

Великобританії. Особливості мовленнєвої поведінки та менталітет жителів 

країни. 

           Тема № 1. Проблеми ідентифікації у Великобританії: етнічна і 

географічна ідентифікація у Великобританії. Англія, Шотландія, Уельс та 

Північна Ірландія: культурні традиції та національні мови.  

           Тема № 2. Державний устрій і політичне життя Великобританії. 

Економічне, культурне та міжнародне життя Великобританії. Фактори 

впливу на формування державного устрою Великобританії та  національного 

характеру британців. 

Змістовий модуль 3. Географічний, демографічний, історичний, 

соціально-економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя 

Сполучених Штатів Америки. Особливості мовленнєвої поведінки та 

менталітет жителів країни. Географічний, демографічний, історичний, 

соціально-економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя 

Канади та Австралії. Особливості мовленнєвої поведінки та менталітет 

жителів країни. 

Тема № 1.Географічний, демографічний, історичний, соціально-

економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя 

Сполучених Штатів Америки. Особливості мовленнєвої поведінки та 

менталітет жителів країни. 

       Тема № 2. Національні символи США. Історія США: англійські колонії, 

війна за незалежність, громадянська війна. Політична система США. 

Економічне, культурне та міжнародне життя США. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л сем. лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Змістовий модуль 1. Предмет, завдання, основні поняття курсу 

«Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови». Англійська мова як мова 

міжнародного спілкування. Географічний, демографічний, історичний, 

соціально-економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя 

Великобританії. Особливості мовленнєвої поведінки та менталітет жителів 

країни. 
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Тема 1. Предмет, 

завдання, основні 

поняття курсу 

«Лінгвокраїнознавство 

основної іноземної 

мови». Англійська 

мова як мова 

міжнародного 

спілкування. 

 4 2  12      

Разом за змістовим 

модулем 1 

 4 2  12      

Змістовий модуль 2. Географічний, демографічний, історичний, соціально-

економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя 

Великобританії. Особливості мовленнєвої поведінки та менталітет жителів 

країни. 

Тема 1. Проблеми 

ідентифікації у 

Великобританії: 

етнічна і географічна 

ідентифікація у 

Великобританії. 

 

 4 2  12      

Тема 2. Історичний, 

соціально-

економічний, 

національно-етнічний 

та культурний аспекти 

життя Великобританії. 

 

 4 2  12      

Разом за змістовим 

модулем 2 

 8 4  24      

Змістовий модуль 3. Географічний, демографічний, історичний, соціально-

економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя 

Сполучених Штатів Америки. Особливості мовленнєвої поведінки та 

менталітет жителів країни. 

Тема 1. Географічний, 

демографічний, 

національно-етнічний 

та культурний аспекти 

життя Сполучених 

Штатів Америки. 

 

 4 2  12      

Тема 2. Історичний,  4 2  12      
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соціально-

економічний, аспекти 

життя Сполучених 

Штатів Америки. 

Особливості 

мовленнєвої поведінки 

та менталітет жителів 

країни. 

Разом за змістовим 

модулем 3 

 8 4  24      

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)  - - -   - - -  

Семестровий контроль 

(залік, іспит) 

 - - -   - - -  

Усього годин  20 10  60      

 

 

                                                                                                  5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

    

    

    

    

    

    

                                                                                                              

                                                                                                         6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Предмет, завдання, основні поняття курсу 

«Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови». 

Англійська мова як мова міжнародного спілкування. 

2  

2 Проблеми ідентифікації у Великобританії: етнічна і 

географічна ідентифікація у Великобританії. 

2  

3 Історичний, соціально-економічний, національно-

етнічний та культурний аспекти життя Великобританії. 

2  

4 Географічний, демографічний, національно-етнічний та 

культурний аспекти життя Сполучених Штатів Америки. 

2  

5 Історичний, соціально-економічний, аспекти життя 

Сполучених Штатів Америки. Особливості мовленнєвої 

поведінки та менталітет жителів країни. 

2  

 Усього  10  
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                                                                                                              7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

 

                                                                                         8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Предмет, завдання, основні поняття курсу 

«Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови». 

Англійська мова як мова міжнародного спілкування. 

12  

2 Проблеми ідентифікації у Великобританії: етнічна і 

географічна ідентифікація у Великобританії. 

12  

3 Історичний, соціально-економічний, національно-

етнічний та культурний аспекти життя Великобританії. 

12  

4 Географічний, демографічний, національно-етнічний та 

культурний аспекти життя Сполучених Штатів Америки. 

12  

5 Історичний, соціально-економічний, аспекти життя 

Сполучених Штатів Америки. Особливості мовленнєвої 

поведінки та менталітет жителів країни. 

12  

 Усього забезпечення аудиторних занять*   

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  60  

 
9. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійного пошуку студентів;  

3. управління навчальною діяльністю;  

4. реалізація контролю за успішністю студентів із залученням 

загальних та специфічних лінгвокраїнознавчих прийомів: презентація, 

закріплення та активізація експлікація лексичного фону, додатковість 

зорового та вербального рядів, виявлення проективного країнознавчого 

змісту тексту, системне та повне коментування. 

 

10. Методи контролю                                                                       

1. Тестування. 

2. Письмове, усне опитування. 
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3. Переклад текстів. 

4. Самостійні роботи, контрольні роботи. 

 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид контролю Максимальний бал за 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовний модуль 

1. Відвідування 

лекцій 

10 1. Відвідування – 5. 

2. Конспект – 5. 

2. Поточний 

контроль 

20 1. Контрольна робота 

(змістовий модуль 1) – 

5. 

2. Контрольна робота 

(змістовий модуль 2) – 

5. 

3. ККР – 10.   

2. Семінарські 

заняття 

50 1. Відвідування – 10 

2. Конспект – 10 

3. Активність – 30 

3. Іспит 20  

Усього 100  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Шульженко Ю. М. Курс лекцій з «Лінгвокраїнознавства англійської мови» 

для студентів спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною 
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програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)». Кременчук, 

2018. 90 с. 

2. Шульженко Ю. М. Методичні вказівки щодо  самостійної роботи з 

дисципліни «Лінгвокраїнознавство англійської мови» для студентів 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою 

«Германські мови та літератури (переклад включно)». Кременчук, 2018. 54 с. 

3. Шульженко Ю. М. Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни 

«Лінгвокраїнознавство англійської мови» для студентів спеціальності 035 

«Філологія» за освітньо-професійною програмою «Германські мови та 

літератури (переклад включно)». Кременчук, 2018. 51 с.  

4. Електронний курс на платформі Moodle: 

http://krnu.org/course/view.php?id=854 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. 9500 единиц / отв. ред. 

Л.В. Колесников, Г.А. Пасечник и др. М.: Рус. яз., 1978. 480 с. 

2. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для 

студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 

2005. 464 с. 

3. Дубенко О. Ю. Сполучені Штати Америки: путівник перекладача: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: 

Нова Книга, 2007. 504 с. 

4. История Англии в рассказах для детей (XI—XIII вв.): Книга для чтения на 

английском языке с вопросами, упражнениями и тестами / отв. ред. В. В. 

Кабакчи. СПб.: КОРОНА принт, 2000.96 с. 

5. Кабакчи В. В. Cross-cultural English: Английский язык для межкультурного 

общения. СПб., 1993.135 с. 

6. Нестеренко Н. М. All Things English. Смак до життя по-англійськи: Посібник 

для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2005.160 с. 

7. Письменная О. А. Окна в англоязычный мир (история, география, 

социальные аспекты, языковая ситуация). К.: ООО «ИП Логос», 2004. 544 с.  

8. Сатинова В. Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах. Минск: ВШ., 

1997. 255 с. 

9. Сполучені Штати Америки: путівник перекладача: Навчальний посібник для 

студентів вищих навч. закладів. Вінниця: Нова Книга, 2007. 504 с. 

10. Тарнаева Л. П. Культура и общение: Пишем по-английски. СПб.: 

Издательство «Союз», 2001.240 с. 

11. Томахин Г. Д. Будни и отдых британцев: Лингвострановед. справ. М.: 

Просвещение, 2002. 127 с. 

12. Томахин Г. Д. Города и графства: Лингвострановед. справ. М.: Просвещение, 

2003. 112 с. 

http://krnu.org/course/view.php?id=854
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13. Томахин Г. Д. Дом англичанина — его крепость: Лингвострановед. справ. 

М.:  Просвещение, 2002. 126 с. 

14. Томахин Г.Д. От страноведения к фоновым знаниям носителей языка и 

национально-культурной семантике языковых единиц в их языковом 

сознании. М.:  Просвещение,  2002. 126 с. 

15. Уолш И. А., Химунина Т. Н., Конон Н. В. Великобритания: обычаи и 

традиции. СПб.: Антология, Каро, 2005. 224 с. 

16. Фокс К. Спостерігаючи за англійцями; пер. з англ. Марти Госовської. – 

Львів: видав. Старого Лева, 2018. 608 с.  

17. Шульженко Ю. М. Курс лекцій з «Лінгвокраїнознавства англійської мови» 

для студентів спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною 

програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)». Кременчук, 

2018. 90 с. 

18. Шульженко Ю. М. Методичні вказівки щодо  самостійної роботи з 

дисципліни «Лінгвокраїнознавство англійської мови» для студентів 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою 

«Германські мови та літератури (переклад включно)». Кременчук, 2018. 54 с. 

19. Шульженко Ю. М. Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни 

«Лінгвокраїнознавство англійської мови» для студентів спеціальності 035 

«Філологія» за освітньо-професійною програмою «Германські мови та 

літератури (переклад включно)». Кременчук, 2018. 51 с.  

20. Crystal D. The Cambridge Encyclopaedia of language. Cambridge: CUP, 1997. 

480 p.  

21. Crystal D. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: 

CUP, 1995.488 p. 

22. James О’Driscoll. Britain. Oxford, N.Y.: Oxford Univ. Press, 2000. 224 p. 

23. Karen Hewitt. Understanding Britain today. Oxford: Perspective publications Ltd. 

307 p.  

24. Kate Fox. Watching the English. London, 2016. 592 p. 

25. Longman Dictionary of English Language and Culture. Harlow, L.: Longman, 

1993.1528 p. 

Допоміжна 

26. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Просвещение, 1996. 456 с. 

27. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Просвещение, 1980. 

456 с.  

28. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: 

Просвещение, 1993. 240 с.  

29. Шульженко Ю. М. До проблеми кіноперекладу: культурний аспект (на 

матеріалі екранізацій романів Гелен Філдінг). Актуальні проблеми філології 

та перекладознавства. Випуск 10. Хмельницький національний університет, 

2016. С. 235 – 241. 

30. Шульженко Ю. М. Лінгвокультурний та соціолінгвістичний компонент  як 

проблема перекладу кінотексту. Науковий вісник Міжнародного 
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гуманітарного університету. Серія «Філологія». Випуск 26 (2). Одеса, 2017. 

С. 125 – 128. 

31. Шульженко Ю. М., Артеменко Ю.О. Джерела культурологічної 

маркованості алюзій у романах  Джона Фаулза. Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції: м.Одеса, 26-27 лютого 

2016р.Одеса: Південноукраїнська організація «Центр наукових досліджень». 

2016.  С. 115-117. 

32. Шульженко Ю.М. Алюзії з культурологічною компонентою у художньому 

дискурсі Дж.Фаулза. Наукові записки. Серія: Філологічні науки 

(мовознавство). Випуск 138. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2015. С. 461 – 464. 

33. Шульженко Ю.М. До проблеми перекладу інтертекстуально-прецедентної 

основи мовної гри: категоризація інтертекстуальних елементів. Науковий 

вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць. Серія: 

Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2018. Випуск 3. С. 

126 –132. 

34. Shulzhenko Y. The translation problem of the intertextual-precedent basis of 

language game. Актуальні проблеми перекладознавства та методики 

навчання перекладу : тези доповідей Х наукової конференції з міжнародною 

участю. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

2019. – С. 119 – 120. 

 

Інформаційні та електронні ресурси 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000828399578 

https://www.fridge.com.ua 

http://krnu.org/course/view.php?id=854 (платформа Moodle) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000828399578
https://www.fridge.com.ua/
http://krnu.org/course/view.php?id=854
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