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5 осінній 

 

1. Мета опанування дисципліни: ознайомлення студентів з духовними 

цінностями та літературою народів-носіїв мови, підвищення рівня загальної 

культури, розвиток вмінь користуватися інформацією стосовно найбільш 

важливих культурологічних проблем, пов’язаних з англомовними країнами.   

 

2. Завдання:  

1. Надати та систематизувати основну інформацію про географічне 

положення, історію, національні символи, національний характер та 

національні стереотипи, релігію, політичний та державний устрій, 

стратифікацію суспільства, управління, політичні та економічні процеси, 

освіту, соціальну та етнічну структуру, економіку, засоби масової інформації, 

лінгвокраїнознавчі особливості мови, культуру і мистецтво англомовних 

країн, звичаї та традиції народів цих країн, особливості вербальної поведінки 

носіїв мови у різноманітних сферах спілкування англомовних країн, що 

вивчаються; 

2. Вдосконалити лінгвістичну та комунікативну компетенції англійської 

мови. 

3. Розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення 

своєї мовної та професійної підготовки.  

4. Розвивати уміння працювати з навчально-методичною літературою та 

фаховою літературою.  

5. Підвищити рівень розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції  

студентів засобами англійської мови. 

6. Ознайомити студентів з класиками англійської та американської 

літератури та з найвідомішими англомовними літературними творами. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  



знання і розуміння:  

 географічного положення англомовних країн; 

 політичного устрою країн; 

 основ економіки та освітніх систем англомовних країн; 

 основних історичних етапів та подій у англомовних країнах; 

 культурних особливостей англомовних країн; 

 літературних течій англомовної літератури та найвідоміших творів. 

застосування знань і розумінь:  

 орієнтуватися у географічному положенні англомовних країн; 

 володіти реаліями, пов'язаними з темами курсу; 

 орієнтуватися в історії англомовних країн; 

 володіти знаннями щодо періодизації англомовної літератури та її 

видатних творів. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Geographical position of Great Britain, England, Scotland, Wales, North 

of Ireland Dependent territories. Natural conditions and resources. 

Тема 2. UK national symbols of Great Britain English national character. Church 

and state. Parliament, structure and functions. Legislative power, executive power 

Тема 3. USA. Geographical position. Main historical events. Federal state system. 

Natural conditions and resources. 

Тема 4. USA national symbols. Culture. Customs and traditions, holidays, 

manners Life of youth. Youth organizations Sports and leisure. Means mass 

information. Art  

Тема 5. Canada. Geographical position. National symbols. Traditions, holidays, 

manners 

Тема 6. Australia. Geographical position. National symbols. Traditions, holidays, 

manners  

Тема 7. New Zealand. Geographical position. National symbols. Traditions, 

holidays, manners  

Тема 8. English literature at the turn of the 19th-20th century  

Тема 9. New English Literature  

Тема 10. Literature of the USA. Historical retrospective  

Тема 11. American literature at the turn of the 19th-20th century  

Тема 12. New American Literature 

 

5. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Удовіченко Г.М. 


