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Методичні рекомендації
з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу
з дисципліни «Лінгвокраїнознавство»
Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у
вільний від аудиторних занять час. Зміст СРС над конкретною дисципліною визначається
робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами,
завданнями та вказівками викладача.
З навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» самостійна робота студентів
передбачає:
 опанування лекційного матеріалу;
 самостійне вивчення теоретичних питань програми, що винесені на самостійне
вивчення;
 підготовку до написання поточних тестів та модульної контрольної роботи.
Теоретичні питання, що винесені на самостійне вивчення:
1) Географічне положення Об’єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії.
2) Історія Об’єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії від прадавніх часів до
сьогодення.
3) Соціокультурний фон історичного розвитку англійської мови.
4) Конституційна монархія Об’єднаного королівства Великої Британії та Ірландії.
5) Засоби масової інформації у Об’єднаному королівстві Великої Британії та Ірландії.
6) Система освіти у Великій Британії.
7) Сім’я як основа британського суспільства. Свята та традиції Великої Британії.
8) Соціальне та економічне життя Великої Британії.
9) Вступ до лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки.
10) Географічне положення Сполучених Штатів Америки.
11) Регіональне варіювання Сполучених Штатів.
12) Видатні особистості та важливі події у історії формування країни.
13) Політична система Сполучених Штатів Америки.
14) Історія Сполучених Штатів Америки від давніх часів до сьогодення.
15) Наука у США.
16) Невербальне спілкування.
17) Внутрішня та зовнішня політика США. Міжнародні зв’язки.
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Питання для самоконтролю
Шановні студенти, перевірте себе. Якщо Ви знаєте відповіді на ці запитання, Ви готові до
написання модульної контрольної роботи з «Лінгвокраїнознавство».
- Abraham Lincoln and his understanding of democracy.
- Characteristic cultural and historic features of the most famous American cities (Washington,
New York, Chicago, Los Angeles).
- Characteristic features of regional variants of the American English language.
- Characteristics of originally American music styles: ragtime, jazz, country, pop-rock.
- Establishment of the USA. Legislative and executive branches of power.
- Evaluation of American cultural and linguistic imperialism.
- First expeditions to the cost of the New World and first settlements. The ideals of Puritanism,
puritan understanding of the state.
- General information about natural resources of the USA. Role of the environment in shaping of
“American character”. “Frontier spirit”.
- How many parts does Great Britain contain?
- Idea of an “average American”. Integral components of American mentality.
- Idea of internal migration, urbanization, metropolitan areas and “urban villages”.
- Judicial branch of power. Legislative system of the USA.
- Main problems of Higher Education of the USA.
- Problems of American families.
- Regional and ethnic features of national American mentality.
- Religious and national holidays, traditions, customs, social events as the component of life and
national mentality of the USA.
- Role of mass media in social life of the USA and private life of the Americans.
- Specific features of American cinema as the way of reflection of the peculiarities of national
mentality.
- The idea of “culture”. Kinetics, proximics.
- The War for Independence. Philosophic backgrounds of the Declaration of Independence.
- Three main stages in establishment of American culture. Correlations between American and
British types of culture.
- What city did The Beatles come from?
- What colour are the taxis in London?
- What is the capital of Great Britain?
- What is the English flag called?
- What is the home of the Queen?
- What is the London underground called?
- What is the most expensive part of London?
- What is the river in London?
- Who is the Head of State in Britain?
- Who is the symbol of the typical Englishman?

