
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3 

«Країнознавство англомовних  країн» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо- 

професійної програми 
014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) / 

Середня освіта. Англійська мова (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 годин (лекції – 24, практичні заняття – 30)  

Заочна форма – 150 годин (лекції – 8, практичні заняття – 6) 

 

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра практики англійської мови 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 
англійської мови Гончарук Світлана Вікторівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою B1, зацікавленість 
історією Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової 
Зеландії, їхньою культурою, звичаями та традиціями 

Що буде вивчатися На заняттях студент(ка) зможе отримати знання про: звичаї, 

традиції, історичні періоди формування нації; географічні, 

культурологічні, політичні, особливості Великої Британії, 

США, Канади, Австралії та Нової Зеландії; особливості 

національного характеру; відомих людей; побут, життєвий 

устрій, релігійно-філософські уявлення, ціннісні орієнтації 

носіїв англійської мови. 

Чому це цікаво/треба вивчати Для оволодіння базовими країнознавчими знаннями з метою 

заохочення студентів до наукової роботи, яка може мати форму 

наукових статей, наукових робіт, курсових та магістерських 

досліджень; для аналізу країнознавчих текстів як у 

культурологічному, так і мовному аспектах; для  розширення 

світогляду студентів за рахунок створення достатнього рівня 

культурологічної компетенції; для вдосконалення навичок 

успішного міжкультурного спілкування.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення студент(к)и зможуть: - оцінювати 

історичні події, політичне та культурне життя основних 

англомовних країн; - орієнтуватися в національних 

особливостях характеру носіїв англійської мови; - вести 

науковий пошук щодо дослідження проблем краєзнавчої 

тематики; - творчо використовувати засвоєні знання в 

практичних ситуаціях. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню фахових 
компетентностей: - оцінювати події та реалії історичного, 
політичного та культурного життя англомовних країн; - вести 
науковий пошук щодо дослідження проблем краєзнавчої 
тематики; - творчо використовувати засвоєні знання в 
практичних ситуаціях. 

Інформаційне забезпечення https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/facultet-
inozemnoi-filologii 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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