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Навчально-методичний посібник «Лінгвокраїнознавство англомовних 

країн», розроблений з урахуванням тематичного й комунікативного принципів 

навчання, знайомить студентів з особливостями британської національної культури 

через мову оригінальних текстів. У посібнику розглядаються базові концепти 

британської культури в їх взаємозв'язку і національно-культурної специфіки: 

національний характер, патріотизм, державний устрій, ідеали і життєві 

переконання, ставлення до інших культур. Матеріал, викладений у посібнику, може 

бути використаний на заняттях з лінгвокраїнознавства англомовних країн, 

практичного курсу англійської мови. Рекомендується для студентів фахових 

факультетів ВНЗ України, фахівців-лінгвістів, а також всіх тих, хто хоче поглибити 

свої знання з різних аспектів життя країн, мова якої вивчається. 
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PREFACE 

 

Навчальна дисципліна «Лінгвокраїнознавство англомовних країн» 

введена до навчального плану підготовки фахівців за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти з метою активізації умінь і навичок іншомовного 

спілкування та ознайомленням із соціально-культурними аспектами 

англійської мови. 

Метою цього посібника є підвищення загальної, комунікативної і 

професійної компетенції студентів. Розвиток загальної компетенції 

досягається за рахунок вдосконалення отриманих раніше когнітивних 

прийомів, що дозволяють здійснювати пізнавальну і комунікативну 

діяльність; підвищення рівня професійної та комунікативної компетенції 

передбачає роботу над лінгвістичним, соціокультурним і прагматичним 

компонентами дискурсу. Вирішенню цих завдань сприяють включені в 

посібник творчі завдання для засвоєння і самостійної роботи з зазначеними 

компонентами дискурсу. У посібнику розглядаються базові концепти 

британської культури в їх взаємозв'язку і національно-культурної специфіки: 

національний характер, патріотизм, державний устрій, ідеали і життєві 

переконання, ставлення до інших культур. Знайомство з культурою мови, що 

вивчається відбувається шляхом порівняння і постійної оцінки наявних 

раніше знань і понять із знову отриманими. Головна мета 

лінгвокраїнознавства – забезпечення комунікативної компетенції в актах 

міжкультурної комунікації, перш за все через адекватне сприйняття мови 

співрозмовника і розуміння оригінальних текстів. Основним об'єктом 

лінгвокраїнознавства є фонові знання, якими володіють члени певної мовної 

та етнічної спільності. У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати 

особливості історичного, політичного, економічного, соціального і 

культурного розвитку країн, що вивчаються; географічне положення і 

політичний лад; основні напрямки розвитку культури англомовних країн, а 

також національну своєрідність і колорит цих країн; характерні національні 

риси представників англомовних країн 



Зазначені положення сприяють розумінню здобувачами історичних та 

соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається; ознайомленню 

студентів з інформацією країнознавчого і лінгвістичного характеру та 

висвітленню різних аспектів сучасного життя, історії та культури народу. 

Лінгвокраїнознавство спрямоване на реалізацію кінцевої мети навчання 

іноземній мові, а саме, на формування комунікативних компетентностей. 

Саме тому розробка лінгвокраїнознавчого аспекту в навчанні іноземній мові 

є надзвичайно актуальною та важливою. Посібник адаптований до вимог 

навчальної програми у системі вищої освіти і, безумовно, сприятиме 

глибшому оволодінню матеріалу та систематизації знань. 

Представлений навчально-методичний посібник покликаний заповнити 

прогалину в забезпеченні теоретичного матеріалу. Запропонована у 

посібнику інформація покриває частину програмного часу і містить список 

рекомендованої літератури, до якої студенти можуть звернутися під час 

аудиторної та самостійної роботи з дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


