
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
 

Курс – 2, 3 

Лекції 
Практичні заняття 

 
- 6 (4; 2) 
- 4 (0; 4) 

Семестр – 3, 4 
Диференційований залік – 3 (4) семестр 

Самостійна робота - 80  

Усього (годин/кредитів ECTS) - 90/3 

 
Метою викладання дисципліни є поглиблення фундаментальних знань студентів про 

виникнення, розвиток, політико-ділові взаємини англомовних країн Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії із врахуванням історичної, освітньої, соціокультурної, 

лінгвістичної складових у синхронічному та діахронічному розрізі. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

• ознайомлення студентів з географічним положенням, ключовими історичними подіями 

Великої Британії; вивчення соціально-політичного устрою та культурного життя англомовних 

країн Великої Британії; ознайомлення із соціокультурним фоном історичного розвитку 

англійської мови, системою освіти та основними засобами масової інформації в англомовних 

країнах, що вивчаються в рамках курсу.  

• формування у студентів уявлення про корелятивні зв’язки у розвитку мовної та культурної 

систем; проведення паралелей з відповідними тематичними складовими в межах української 

реальності; формування у студентів умінь створення і представлення презентацій на обрану 

тематику в межах навчального курсу. 

 

ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 
Контрольна робота з дисципліни виконується у четвертому семестрі з метою закріплення 

та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни. 

 Виконання контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку 

відповідно до методичних рекомендацій, розроблених провідним  викладачем кафедри: в межах 

курсу «Лінгвокраїнознавство Великої Британії» студенти повинні підготувати презентацію у 

застосунку Microsoft Office Power Point обсягом 10-12 слайдів. Слайди повинні бути чітко 

структуровані, із невисоким відсотком тексту. Більшість слайдів мають містити ілюстративний 

матеріал у вигляді зображень, фото, відео, таблиць, діаграм тощо. Показ слайдів повинен 

супроводжуватися розповіддю студента, під час якої можна детальніше зупинитися, 

розтлумачуючи певні складні для сприйняття моменти. 

Тривалість усної доповіді – до 5 хвилин. 

Максимальна кількість балів – 50 
Номер теми повинен відповідати номеру студента у актуальному списку групи.  

 

Тематика презентацій: 
1. Георгіанська доба в історії Великої Британії. 

2. Особистість Принцеси Діани: правда і вигадка. 

3. Англо-саксонське завоювання Британії та його наслідки. 

4. Brexit: причини і наслідки. 

5. Символіка Сполученого Королівства: геральдика, квіткові символи, святі покровителі. 

6. Проблеми національних меншин у Великій Британії. 

7. Uncle Sam і John Bull: порівняльна характеристика. 

8. Маргарет Тетчер і Тереза Мей. Порівняльна характеристика. 

9.  Релігійне питання у Сполученому Королівстві. 

10. Визначні постаті на культурному олімпі Великої Британії. 

11. Легенди британського спорту 

12. Лондон і Вашингтон – як світові столиці. 

13. Расовий конфлікт у Великій Британії і США і шляхи його подолання. 

14.  Проблема американського і британського імперіалізму у сучасному світі. 

15.  G-7: історія і сучасні виклики. 

16. Геній Вільяма Шекспіра. 

17. Оксфорд і Кембрідж – центри вищої освіти Великої Британії. 

18. The Beatles: історія успіху.  



19. Жінки в британській політиці. 

20. Рок-музика: напрямки і виконавці. 

 

 
 

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 Практичне заняття 1 
Тема заняття: Географічне положення та історія Сполученого Королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії. 
 

Питання для обговорення: 
1.  What does Linguocountry Studies study? 

2. Characterize the geographical location of the UK of Great Britain and Northern Ireland. 

3. What are the water surfaces surrounding the UK? 

4. What is the area and the distance along and across the country regarding its extremes? 

5. What is the population of the country? 

6. What are the languages spoken in the UK of Great Britain and Northern Ireland? 

7. Provide the characteristics to the flag of the UK. 

8. What are the national emblems of the UK? 

9. Outline two major symbols of Britain. 

10. What are the poetic names for the constituents of the UK? 

11.  Name all the geographical extremes of the country. 

12. Name the most well-known inland water surfaces – lakes and rivers. What interesting facts do you know 

about them? 

13. Characterize the political order of the country.  

14. Where did the first people of the British Isles come from? 

15. Name some of the mysterious monuments of the ancient Britain. What do you know about them? 

16. What tribes invaded the British Isles in the 7
th
 century BC? What was their contribution? 

17. Characterize Britain under the Roman invasion. 

18. What was the function of the Hadrian’s Wall? 

19. What is the Roman heritage for Britain? 

20. Describe the role of the German tribes for the general development of the region under study. 

21. What was the name of the area conquered by the Danes? Outline this period in the history of the UK. 

22. What was the last invasion of Britain? Name its characteristic features. 

23. When was Magna Carta written? What did it state? 

24. What did the crisis between two families – the Lancasters and the Yorks lead to? What was its outcome? 

25. Characterize the English bourgeois revolution?  

26. What were the greatest tragedies in the history of London? 

27. What led to the foundation of the association called the Commonwealth of Nations? 

28. Characterize the Thatcher’s government.   

 

Підсумкова семестрова контрольна робота складається з 40 тестових питань в межах навчальної 

програми курсу. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за семестрову контрольну 

роботу – 40 балів. 

 

 



 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1.  Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підруч. для студ. та викл. вищ. 

навч. закл. / А.Б. Гапонів, М.О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.  

2. Карпенко О.В. Focus on Great Britain. English Student’s Book / О.В. Карпенко. – Харків : 

Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 96 с.  

3. Лінгвокраїнознавство: практикум / уклад.: О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька. – К.: НАУ, 

2020. – 76 с. 

4. Ногіна О.В. Across the English-speaking world : the United States of America / О.В. Ногіна. – 

Тернопіль : Лібра Терра, 2006. – 264 с.  

5. Письменна О.О. Знайомство з англомовним світом : навч. посіб. / О.О. Письменна. – К. : 

НАУ, ЛВК, 2003. – 80 с.  

6. Письменная О.А. Окна в англоязычный мир (история, география, социальные аспекты, 

языковая ситуация) / О.А. Письменная. – К. : ООО «ИП Логос», 2004. – 544 с.  

7. Цегельська М.Great Britain: Geography, History, Language. – Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2008. – 208 с.  

8. O’Driscoll James. Britain. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 224 p.  



РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

3-4 семестр  
Мах 

кількість 

балів 

Модуль № 1 

Вид навчальної роботи 
Мах кількість 

балів 

Відповідь на практичному занятті 10  
60 

Виконання та захист контрольної (домашньої) роботи 50 

Підсумкова семестрова контрольна робота 40 

Усього за 3-4 семестри 100 
 

 


