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Опис дисципліни
Викладання та навчання. Лекції, практичні заняття (на основі

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких
методів), самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури,
консультування з науковим керівником та викладачами.

Метою 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
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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.

Основними завданнями 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.

Компетентності та програмні результати навчання
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності:
• 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
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

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких
програмних результатів:
PH4. Демонструвати знання про суспільний розвиток, усвідомлення
нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю
PH5. Знати й розуміти історію мови, що вивчається, і вміти застосовувати ці
знання у професійній діяльності.
РН6. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються,
описувати соціолінгвальну ситуацію.
РН7. Виконувати адекватний переклад різностильових текстів.

Структура курсу

К-сть год. Тема Результати навчання Завдання

Л
К

П
З

С
ам

.
р.

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.
4 2 12 Предмет, завдання,

основні поняття курсу
«Лінгвокраїнознавство
основної іноземної
мови». Англійська
мова як мова
міжнародного
спілкування.

розуміти предмет і
завдання курсу,
володіти основними
поняттями;
характеризувати
діалектні та соціальні
різновиди англійської
мови, описувати
соціолінгвальну
ситуацію.

 розвиток та
вдосконалення
культурологічної
компетенції перекладача,
набуття ним фонових
знань, що необхідні під
час вивчення іноземної
мови;

Змістовий модуль 2. Географічний, демографічний, історичний, соціально-
економічний, національно-етнічний та культурний аспекти життя Великобританії.
Особливості мовленнєвої поведінки та менталітет жителів країни.
4 2 12 Проблеми

ідентифікації у
Великобританії:
етнічна і географічна
ідентифікація у
Великобританії.

розуміти і знати
особливості мовної
поведінки носіїв мови;
особливості
соціокультурного
життя Великобританії

 ознайомлення студентів з
повним аспектом
соціокультурного життя
Великобританії, через
аналіз відповідних
лексичних одиниць,
понять, виразів;
через засвоєння
активного вокабуляру
сформувати у студентів
вміння вільно



висловлювати свої думки
з країнознавчої тематики

4 2 12 Історичний,
соціально-
економічний,
національно-етнічний
та культурний аспекти
життя Великобританії.

оволодіння знаннями
про національну
культуру та історію
Великобританії як
фактори, що
визначають
національну
самосвідомість народу;
оволодіння достатнім
за обсягом активним
лексичним матеріалом,
що включає реалії
країни, ключові слова і
вирази, що є типовими
для лінгвокультурного
простору
Великобританії.

 ознайомлення студентів з
повним аспектом
соціокультурного життя
Великобританії через
аналіз відповідних
лексичних одиниць,
понять, ідіоматичних
виразів;
через засвоєння
активного вокабуляру
сформувати у студентів
вміння вільно
висловлювати свої думки
з країнознавчої тематики

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.
4 2 12

Географічний,
демографічний,
національно-етнічний
та культурний аспекти
життя Сполучених
Штатів Америки.

розуміти і знати
особливості мовної
поведінки носіїв мови;
особливості
соціокультурного
життя США

 ознайомлення студентів з
повним аспектом
соціокультурного життя
США через аналіз
відповідних лексичних
одиниць, понять,
ідіоматичних виразів;
через засвоєння
активного вокабуляру
сформувати у студентів
вміння вільно
висловлювати свої думки
з країнознавчої тематики

4 2 12
Історичний,
соціально-
економічний, аспекти
життя Сполучених
Штатів Америки.
Особливості
мовленнєвої поведінки
та менталітет жителів
країни.

оволодіння знаннями
про національну
культуру та історію
США як фактори, що
визначають
національну
самосвідомість народу;
оволодіння достатнім
за обсягом активним
лексичним матеріалом,

 ознайомлення студентів з
повним аспектом
соціокультурного життя
США через аналіз
відповідних лексичних
одиниць, понять,
ідіоматичних виразів;
через засвоєння
активного вокабуляру
сформувати у студентів



що включає реалії
країни, ключові слова і
вирази, що є типовими
для лінгвокультурного
простору
Великобританії.

вміння вільно
висловлювати свої думки
з країнознавчої тематики

Політика оцінювання
Оцінювання завдань, терміни їх виконання

№
з/п

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання

1 Завдання до практичних
занять

Щотижня, згідно розкладу:
http://193.189.127.179:5010/

Самостійність, творчість,
точність, вчасність
виконання завдань

2 Підготовка теоретичних
питань (у тому числі
питання, відведені на
самостійне
опрацювання)

Щотижня, згідно розкладу:
http://193.189.127.179:5010/

Правильність, логічність,
відповідність темі,
оригінальність та
комплексність звіту

3 Тестування з теми Наприкінці
теми

Правильність, вчасність
виконання завдань

4 Модуль 1, модуль 2
(тестова робота)

Наприкінці
модуля 1, 2

Самостійність, правильність
виконання завдань

При оцінюванні студента враховується наступне:
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp

1. Відвідування лекційних і практичних (семінарських) занять.
2. Активна і продуктивна участь у практичних (семінарських) заняттях

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід).
3. Опрацювання базової та допоміжної літератури.
4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму
презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних
заходах).

5. Виконання тестових завдань.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/


90 – 100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Політика курсу
1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)
Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має
виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/lingvokrayinoznavstvo-osnovnoyi-inozemnoyi-
movy-0
2. Поведінка в аудиторії.
Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм.
Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом
усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні
поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.
Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до
здобувачів вищої освіти.

1. Академічна доброчесність
У КрНУ діє Кодекс академічної етики

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf),
«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і
навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена
«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний
плагіат із використанням програмно-технічних засобів»
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf).

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види
наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою
електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує,
зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-
методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками,
аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки
становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі
Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів
вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових
роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат».

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/lingvokrayinoznavstvo-osnovnoyi-inozemnoyi-movy-0
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/lingvokrayinoznavstvo-osnovnoyi-inozemnoyi-movy-0
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки
кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у
спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck,
а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів
приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за
допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на
відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється
відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт
плагіату.

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної
освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі:
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar

Методичне забезпечення
Електронний курс на платформі Moodle: http://krnu.org/course/view.php?id=854
1. Програма навчальної дисципліни.
2. Робоча програма навчальної дисципліни.
3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять.
4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи.
5. Питання до іспиту (заліку).
6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної
діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу.
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