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Основними завданнями вивчення дисципліни

«Лінгвокраїнознавство» є ознайомлення студентів із соціально-

культурними та економічними аспектами Великої Британії, США та її

ведучих штатів; найважливішими етапами історичного та культурного

розвитку країн; фондом паремій, регіоналізмів, топонімів та етнонімів,

що характеризують ціннісні домінанти мешканців регіонів цих країн;

сформувати знання про етапи історичного розвитку, соціальну

діяльність та культуру країн, сформувати лінгвокраїнознавчу

компетенцію, яка є необхідною для адекватного володіння іноземною

мовою як засобом спілкування.



Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є сприяння розумінню студентами

історичних та соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається; ознайомити студентів з інформацією

країнознавчого і лінгвістичного характеру та висвітлити різні аспекти сучасного життя, історії та культури

Великої Британії, Північній Ірландії та США, роблячи лінгвістичний акцент на національні та регіональні

культурні реалії цих країн; формування гуманістичного світогляду, духовного світу, моральних та естетичних

переконань, особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські

цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти; розвиток мовних, інтелектуальних і

пізнавальних здібностей, творчого критичного мислення, здатності порівняння і контрасту суспільств, глибшого

аналізу культури власної країни; цілеспрямоване формування інноваційної культури майбутнього фахівця.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство та література країни, мова якої вивчається» є набуття студентами

таких компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ФК.1 Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей  та здійснення міжпредметних зв’язків (на рівні

середньої профільної школи).

ФК 10. Здатність дотримуватися сучасних мовних норм з англійської (німецької) та державної мови, володіти англійською мовою 

на рівні не нижче С2, використовувати різні форми й види комунікації в освітній діяльності, обирати мовні засоби відповідно до 

стилю й типу тексту.

ФК 15. Здатність взаємодіяти зі спільнотами (на місцевому, регіональному, національному, європейському й глобальному рівнях)

для розвитку професійних знань і фахових компетентностей, використовувати практичний досвід і мовно-літературний контекст

для реалізації цілей освітнього процесу в закладах профільної середньої освіти.

ФК 16. Здатність розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України

та її входження в Європейський простір, розширення та зміцнення міжнародних контактів.

Очікувані результати:

ПРН11 – Здатний цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності етичними нормами, 

принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

ПРН17 – Пояснює специфіку перебігу літературного процесу різних країн у культурному контексті, характеризує літературні 

епохи, художні напрями, течії, жанри, стилі, здобутки національних літератур, інтерпретує художні твори класики й сучасності.

ПРН22 – Знає, розуміє і демонструє здатність реалізовувати теоретичні й методичні засади навчання англійської (німецької) 

мови та зарубіжної літератури в профільній середній школі.
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Назва теми
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Тема 1

1 Тема 1.1. Pre-Norman Britain – till the 21 th century.

2 Тема 1.2. Location. Climate. Vegetation and Wildlife. Population. 1

3 Тема 1.3.  The UK and Its Component Parts. 1

4 Тема 1.4. The Political and Economic Systems of the UK. 2

5 Тема 1.5. The Educational System of the UK. 1

6 Тема 1.6. The English Arts. 1

7 Тема 1.7. The English People: Religion, the Mass media, Sports, the Family 

Life.  

2

Тема 2

1 Тема 2.1. Periodization of the USA history. 1

2 Тема 2.2. The American Revolution and American History through 1900. 1

3 Тема 2.3. The 1900s and the Development of the Modern American State. 1

4 Тема 2.4. Location, Climate, Vegetation and Wildlife, Population. 1

5 Тема 2.5.The Political and Economic Systems. 2

6 Тема 2.6. The Educational System of the USA. 2

7 Тема 2.7. The Family Life, Culture, Leisure, Entertainment, Sports. 2


