
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

Курс – 3 

Лекції 
Практичні заняття 

 
- 6  
- 4  

Семестр – 5 
Диференційований залік – 5 семестр 

Самостійна робота - 80  

Усього (годин/кредитів ECTS) - 90/3 

 
Метою викладання дисципліни є поглиблення фундаментальних знань студентів про 

виникнення, розвиток, політико-діловий ландшафт Сполучених Штатів Америки 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 

США; вивчення соціально-політичного устрою та культурного життя США; ознайомлення із 

соціокультурним фоном історичного розвитку англійської мови, системою освіти та основними 

засобами масової інформації; окреслення видів спорту, національних свят і традицій, які є 

надбанням Сполучених Штатів Америки, 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. 

 

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
Згідно з робочою програмою дисципліни студенти у п’ятому семестрі мають підготувати і 

представити презентацію з метою поглиблення теоретичних знань та вмінь студента, отриманих 

під час вивчення дисципліни, а також розвитку креативних навичок та застосування критичного 

мислення. 

 В межах курсу «Лінгвокраїнознавство Сполучених Штатів Америки» 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 – 20 
Номер теми повинен відповідати номеру студента у актуальному списку групи.  

 

Тематика презентацій: 
1. Джо Байден – шлях до президентського олімпу. 

2. Найпомітніші постаті на президентському олімпі США в історичному розрізі. 

3. Проблеми сучасної американської молоді. 

4. Марк Твен і Ернест Гемінгвей – генії американської літератури. 

5. Дональд Трамп – феномен успіху. 

6. Легенди американського спорту. 

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

8. Жінки в американській політиці. 

9. Американська мрія. Ідеали і цінності американців. 

10. Американське автовиробництво. Історія успіху. 

11. Жінка, яка підкорила світ: Опра Вінфрі. 

12. Ілон Маск. Феномен успіху. 

13. Кіновиробництво в Америці. Голівуд.  

14. Діяльність української діаспори у США. 

15. Визначні постаті на культурному олімпі США. 



16. Лондон і Вашингтон – як світові столиці. 

17. Проблема американського і британського імперіалізму у сучасному світі. 

18.  G-7: історія і сучасні виклики. 

19. Сполучені Штати Америки на міжнародній арені. 

20. Музичні досягнення американців. 

 

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 Практичне заняття 1 
Тема заняття: Географічне положення Сполучених Штатів Америки. Регіональне 
варіювання США. Сполучені Штати Америки крізь призму видатних особистостей. 
 

Питання для обговорення: 
1. What are the territories that the USA has the possession of? 

2. What canal connects the Pacific and Atlantic oceans? 

3. How far does the USA stretch from the north to the east and from the west to the east? 

4. What are seven major regions of the USA? Characterize each of them briefly. 

5. What is the longest river of the USA? Show it on the map. What are its main tributaries? 

6. What river forms a natural boundary between Mexico and the USA? 

7. What are the rivers of the Pacific side? 

8. What are the main lakes of the country?  

9. Where are the powerful Niagara Falls situated? What is their maximum height? 

10. What salty lakes within the USA do you know? 

11. What factors influence the climate of any country? 

12. Characterize the climate of the USA. 

13. What marks the 50-centimetre rainfall line? 

14. What are the most specific vegetation species representing the USA? 

15. What are the most specific animal species representing the USA? 

16. What mineral resources does the country can boast of? 

17. What are the most and the least populated states in the USA? 

18. How many metropolitan areas are there in the USA? 

19. Name all the natural disasters that are typical for the USA. 

20. Whose favourite recreation was fox hunting (among American presidents)? Remember some facts about 

him. 

21. He attended Harvard College, where he studied biology, boxed. It is about…. . Tell some other facts about 

him. 

22. He was named the 2009 Nobel Peace Prize laureate "for his extraordinary efforts to strengthen 

international diplomacy and cooperation between peoples". It is about… . Remember some facts about 

him. 

23. As the leader of the nation, he played a major role in issuing the Emancipation Proclamation which led to 

the abolishment of slavery. It is about… . Remember some facts about him. 

24. Who was the 32nd President of United States and was popularly known as FDR? Remember some other 

facts about him. 

25. Whose is this famous quotation: “Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men”. Do you agree? 

What other interesting facts can you remember about him? 

26. What famous social activist fought for equal employment opportunities? 

27. Who won the Nobel Prize in Literature in 1954?  

28. Who wrote the story ‘The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County’? 

29. Who played a major role in the development of the assembly line technique of mass production? 

30. Who was popularly known as the ‘Father of the Digital World’? 

31. As a young woman she started modeling for The Blue Book Modeling Agency and soon became a very 

successful model thanks to her striking beauty and grace. It is about … . 

32. He put his left foot on the surface of the Moon. This is about … . 

 

Контрольна робота складається з 40 тестових питань в межах навчальної програми курсу і 

виконується студентами згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими провідним викладачем. 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за семестрову контрольну роботу – 40 балів. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

4-5 семестр  
Мах 

кількість 

балів 

Модуль № 1 

Вид навчальної роботи 
Мах кількість 

балів 

Відповідь на практичному занятті 20х2 =40  
60 Підготовка та захист презентації з обраної теми в межах 

тематики модуля 
20 

Виконання та захист контрольної роботи 40  

Усього за 4-5 семестри 100 
 

 


