
Силабус дисципліни 

 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Історія та культура англомовних країн, 3 кр. ЄКТС 

Загальна інформація про 

викладача 

Безруков Андрій Вікторович,  

канд. філол. наук., доц. каф. філології та перекладу, 

тел.: (056) 373-67-92, e-mail: philper@ua.fm 

Семестр, у якому планується 

вивчення дисципліни 
Сьомий (бак.) 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Усвідомлена повага до різноманіття культур; 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях, оперування відповідними 

лінгвокраїнознавчими концептами; Здатність 

використовувати англійську мову у її взаємозв’язку з 

культурно-історичними реаліями; Здатність 

спілкуватися іноземною мовою, опрацьовувати 

фахову літературу іноземною мовою; Здатність до 

абстрактного мислення, сприйняття багатоманіття 

лінгвокраїнознавчих  підходів до вивчення 

англосфери; Здатність аналізувати соціолінгвальну 

ситуацію; Здатність вільно оперувати спеціальною 

лінгвокраїнознавчою термінологією для розв’язання 

професійних завдань; Здатність бути критичним і 

самокритичним, соціально відповідальним; Здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Володіти основними поняттями національної 

культури та історії як факторів, що визначають 

самосвідомість народів англомовних країн; володіти 

основними концепціями, реаліями і термінами 

країнознавства і лінгвокраїнознавства; розуміти 

сутність взаємозв’язку та взаємовпливу культурних і 

лінгвістичних феноменів; основні характеристики 

англомовних країн: географічне положення та 

населення, історичні особливості розвитку, 

економічну системи, державний і політичний устрій, 

систему освіти, культурну спадщину тощо. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні 

знання таких дисциплін: Історія зарубіжної літератури;  

Історія основної іноземної мови (англ.) / Германістика в 

історико-діалектичному розвитку / Стандартні варіанти 

сучасної англійської мови 

Основні теми дисципліни 

16 год. лекцій, 16 год. практичних занять. 

Основні теми лекцій:  

Історичне минуле й сьогодення Британської корони; 

Історичні корені розвитку культури Великої Британії; 

Релігійно-культурний портрет Великої Британії: 



традиції і трансформації; 

Становлення й розвиток британської системи науки й 

освіти; 

Англійське мистецтво та його вплив на світовий 

культурний процес; 

Історичне минуле й сьогодення США; 

Історичні корені розвитку культури США; 

Релігійно-культурний портрет США: традиції і 

трансформації; 

Становлення й розвиток американської системи науки й 

освіти; 

Американське мистецтво та його вплив на світовий 

культурний процес. 

Основні теми практичних занять: 

Британський етикет; 

Символи Британії як віхи історичного розвитку; 

Історико-культурні корені англійської мови. 

Запозичення як один із основних показників впливу 

світових культур; 

Вплив культури Британії як головний фактор 

формування американської культури; 

Особливості традицій і звичаїв американського народу 

та їхнє місце у світовій спільноті; 

Культура США у XXI ст.: нові горизонти – старі 

цінності. 

Мова викладання англійська 

Список основної та додаткової 

літератури 

Основна: 
1. Лінгвокультурологія: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / 

А. П. Загнітко, І. В. Богданова; за ред. 

А. П. Загнітка. 3-є вид., перероб. і доп. Вінниця: 

ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 287 с. 

2. Нідзельська Ю. М. Актуальні проблеми 

лінгвокультурології: навчально-методичний 

посібник. Житомир, 2014. 84 с. 

3. Palmer Gary B. Toward a Theory of Cultural 

Linguistics. Texas: Texas University Press, 1996. 

348 p. 

4. Sharifian F. Cultural Conceptualisations and Language: 

Theoretical Framework and Applications / F. Sharifian. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2011. 

238 pp. 

5. Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition: 

Universal human concepts in culture-specific 

configuration. New York: Oxford University Press, 

1992. 584 p. 

Додаткова: 

1. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / 

Ф. де Сосюр; [пер. з фр. А. Корнійчук, 

К. Тищенко]. К. : Основи, 1998. 324 с 

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. 



Київ: Академія, 2004. 343 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та 

проблеми: Підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 

712 с. 
 


