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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі 

навчальної програми дисципліни «Лінгвокраїнознавство» та «Методичних 

вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної 

програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою 

робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної 

студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня 

набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 

наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок 

(поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, 

підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

 

Обсяг навчальних занять  

(год.) 

Усього Лекції Практ. 

занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Модуль №1 «Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії»  

1.1 Вступ до лінгвокраїнознавства. Географічне 

положення Об’єднаного Королівства 

Великої Британії та Ірландії.  

6 2 2 2 

1.2 Історія Об’єднаного Королівства Великої 

Британії та Ірландії від прадавніх часів до 

сьогодення.  

6 2 2 2 

1.3 Соціокультурний фон історичного розвитку 

англійської мови.  
6 2 2 2 

1.4 Конституційна монархія Об’єднаного 

королівства Великої Британії та Ірландії.  
6 2 2 2 

1.5 Засоби масової інформації у Об’єднаному 

королівстві Великої Британії та Ірландії.  
6 2 2 2 

1.6 Система освіти у Великій Британії.  6 2 2 2 

1.7 Сім’я як основа британського суспільства. 

Свята та традиції Великої Британії.  
6 2 2 2 

1.8 Соціальне та економічне життя Великої 

Британії.  
6 2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 

1.9 Модульна контрольна робота №1 4 - 2 2 

 Усього за модулем № 1 52 16 18 18 

 Модуль №2 «Сполучені Штати Америки» 

2.1 Вступ до лінгвокраїнознавства Сполучених 

Штатів Америки.  
4 2 - 2 

2.2 Географічне положення Сполучених Штатів 

Америки.  
6 2 2 2 

2.3 Регіональне варіювання Сполучених Штатів. 6 2 2 2 

2.4 Видатні особистості та важливі події у 

історії формування країни. 
3 2 - 1 

2.5 Політична система Сполучених Штатів 

Америки.  

6 2 2 2 

2.6 Історія Сполучених Штатів Америки від 

давніх часів до сьогодення.  

6 2 2 2 

2.7 Наука у США.  6 2 2 2 

2.8 Невербальне спілкування.  6 2 2 2 

2.9 Внутрішня та зовнішня політика США. 

Міжнародні зв’язки. 

6 2 2 2 

2.10 Модульна контрольна робота №2 4 - 2 2 

Усього за модулем № 2 53 18 16 19 

Модуль № 3 «Курсова робота» 

3.1 Виконання та захист курсової роботи 30 - - 30 

Усього за модулем № 3 30 - - 30 

Усього за 3 семестр 135 34 34 67 

Усього за навчальною дисципліною 135 34 34 67 

     2.1.1. Курсова робота 

У третьому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 

рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних та 

практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни в галузі лінгвокраїнознавства, які 

використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 

дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою 

освітою. 

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до участі в студентських 

конференціях,  виконання дипломної роботи  майбутнього фахівця в галузі  

філології та перекладу.  

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної 

роботи майбутнього фахівця з філології.  

Конкретна мета КР міститься у опрацюванні базових джерел за певної 

тематики, їхньому синтезі, аналізі та узагальненні з метою висловлювання 

власної думки на певну тематику, базуючись на набутих знаннях та досвіді. 
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 Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати 

базові поняття предмету «Лінгвокраїнознавство» та набути поглиблених 

знань з проблематики обраної теми; вміти самостійно опрацьовувати 

фактичний матеріал дослідження та сформулювати концепцію майбутньої 

курсової роботи. 

 Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

 Час, потрібний для виконання КР,  – до 30 годин самостійної роботи. 

     3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 3.1. Список рекомендованих джерел 

      Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford: University 

Press, 2003. – 172 p. 

3.1.2. Golovnia A., Shurma S. Diversity Makes One … A Reader in 

American studies. – K.: Lenvit, 2011. – 342 p.  

3.1.3. O’Driscoll, James. Britain. The Country and Its People: an Introduction 

for Learners of English. – Oxford: Oxford: University Press, 2003. – 225 p.  

3.1.4. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні 

країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с. 

Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.5. Clack, George. Portrait of the USA. Washington DC: USIA: 2007. – 

96p.  

3.1.6. Pis’mennaja, O.A. Windows on the English-Speaking World: History, 

Geography, Social Aspects and Linguistic Situation. Окна в англояычный мир: 

Конспекты, словарики, вопросы / O. A. Pis’mennaja. – Киiв: Логос, 2004. – 

544 с. 

3.1.7. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. – Київ: Правда Ярославичів, 

2000. – 280 с. 

 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до ТЗН 

 

№ 

пор 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним 

планом 

Кількість 

1. Карти 1.1 20 прим. 

2. Презентації у програмі 

PowerPoint 

1.1. – 2.7. 1 прим. та 

електронна версія 

3. Методичні вказівки з 

виконання курсової роботи  

модуль 3 1 прим. та 

електронна версія 
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

3 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 
Мах 

кількість 
балів Вид 

навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Відповіді на 

практичних заняттях 

10  Відповіді на 

практичних заняттях 

10   

 

 

 

 

 

 

 

12 

Виконання тестів на 

знання теоретичного 

матеріалу (2 х 10 б.) 

 20 

(сумарна) 

 

Виконання тестів на 

знання теоретичного 

матеріалу (2 х 10 б.) 

 20  

(сумарна) 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 18 бал. 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 18 бал. 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
14 Виконання модульної 

контрольної роботи №2 
14 

Усього за модулем №1 44 Усього за модулем №2 44 

Семестровий екзамен 

Усього за 3 семестр 100 

 
3 семестр 

Модуль №3 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

 Виконання та захист курсової роботи 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо 

він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю.  
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Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Відповіді на 
практичних 

заняттях 

Виконання 

тестів на знання 

теоретичного 

матеріалу 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

9-10 9-10 13-14 Відмінно 

8 8 11-12 Добре 

6-7 6-7 9-10 Задовільно 

менше 6 менше 6 менше 9 Незадовільно 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та 

за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Модуль №1 

 

Модуль №2 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 

33-39 33-39 Добре 

27-32 27-32 Задовільно 

менше 27 менше 27 Незадовільно 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до відомості модульного контролю. 

4.6. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка 

перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 

модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної 

рейтингової оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

4.7. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 
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оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60-66 Е 

Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.10. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості модуль-

ного контролю,  заноситься також до навчальної картки, залікової книжки  та 

Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.  

4.11. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 
 


