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Робоча програма навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн першої 
іноземної мови» бакалаврів спеціальності 035 «Філологія» / Нац. тех. ун-т.  
«Дніпровська політехніка», каф. перекладу. Дніпро, 2022. 14 с.  

  
Розробники:    
                     –  Бредбієр  П.,  старший  викладач  кафедри    перекладу  
Національного  технічного  університету  «Дніпровська політехніка»;  
                         
                     - Черкащенко О.М., старший викладач кафедри перекладу 
Національного   технічного університету «Дніпровська політехніка»  

 

Робоча програма регламентує:  

– мету дисципліни;  
– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі 

трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми;   
– базові дисципліни;  
– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять;  
– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних 

занять);  
– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  – 
інструменти, обладнання та програмне забезпечення;  

– рекомендовані джерела інформації.  
  

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності.  

Робоча програма буде корисною для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету  
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ  
Мета дисципліни – надання здобувачами вищої освіти системи умінь і 

знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, 
пов’язаних з усвідомлення студентом особливостей розвитку сучасної 
англійської мови та форм її еволюції.   

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 
дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 
критерієм.   

  

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 Дисциплінарні результати навчання (ДРН)  

шифр ДРН  зміст  
ДРН 1  Планувати, організовувати і здійснювати аналіз мови  з метою виявлення 

національно-культурної семантики та розуміння концептуальної і мовної 
картини світу носія іншомовної культури, що включає світогляд і погляди, що 
панують в даному суспільстві, етичні оцінки і смаки, норми мовного і 
немовного поведінки.  

ДРН 2  Аналізувати, систематизувати, узагальнювати та інтерпретувати  тексти 
різної стильової та регіональної приналежності, розуміти реалії 
специфічні для англійської мови   

ДРН 3  В умовах професійної діяльності розуміти та володіти правилами етикету, 
етичного і морального поведінки носіїв англомовної культури, розпізнавати 
маркери соціальних відносин і адекватно їх використовувати (вітання, 
прощання, оцінки, тощо)  

ДРН 4   Знати політичний і державний устрій країн мови, що вивчається, соціальну та 
етнічну структуру, економіку, освіту, охорону здоров'я, засоби масової 
інформації, що складає систему фонових знань перекладача  

  
  
  

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ   
Назва дисципліни  Здобуті результати навчання  

Ф1 Практичний курс основної 
іноземної (англійської) мови  

Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати 
у практичній діяльності  
Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і стилів державною та  
іноземною (іноземними) мовами  
Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 
факти мови й мовлення й використовувати їх для 
розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності та/або навчання  
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Ф11 Історія англійської мови  Знати історію мови і літератури, що вивчаються. 
Здатність демонструвати знання з теорії та історії мови, 
що вивчається.  
Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати 
у практичній діяльності. Здатність аналізувати просторові 
(горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди 
мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО  
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  

Вид 
навчальних 

занять  
 

Розподіл за формами навчання, години  
денна  заочна  

аудиторні  
заняття  самостійна 

робота  

аудиторні  
заняття  самостійна робота  

лекційні  64  26  40  6  50  
практичні  53  13  41  4  60  
лабораторні  -  -  -  -  -  
семінари  -  -  -  -  -  
РАЗОМ  120  39  81  10  110  

  

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  

  

Шифри 
ДРН  Види та тематика навчальних занять  

Обсяг 
складових, 

години  
  ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ  64  

  
  
  
  
  
  
ДРН 1  
ДРН 2  
ДРН 3  
ДРН 4  
  

Тема  1  Історія  англосаксонської  культури  в 
 межах споконвічної території.  

10  

1. Стародавня Британія.   Доісторичні   відомості   про  
Британські Острови  (культури  іберійців та кельтів).    

2. Римський період.  Германські  племена  
3. Культурно-історичні умови виникнення власних назв – 

England,  Anglia,  Britain,  London,  Albion.   Король  Артур   
та   період   християнізації.   Основні   історичні пам’ятки 
стародавньої  Британії  

Тема 2 Епоха феодалізму  10  
  1. Феодальна   Англія   8   ст.   Король   Егберт.  

Скандинавський   період   (завоювання   вікінгів).     
2. Розвиток   держави   під   час правління короля Альфреда:  

англізація латинських текстів,  укладання  законів.  
Король Едвард  

Тема 3 Нормандський   період.  10  
  1. Вільгельм  -  завойовник.   Вплив нормандської  культури.    
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2. Перерозподіл   соціальної   функції   мови:   Англія   як 
трилінгвальна   держава.     

3. Співвідношення   між   латиною,   французькою   та 
англійською мовами  

4. Формування нації   у   12  –14   ст.  Династія  Плантагенет.  
Походи короля Ричарда   І.  Велика Хартія.  Генріх  III.   

Перші  університети.  Активізація національного руху.  
Перший парламент  

5. Громадянська війна.  Сторічна війна.  Епідемія чуми.  
Повстання селян. Відродження престижу англійської 
мови. Війна троянд. Династія Тюдорів  

Тема 4 Історія англосаксонської культури за межами   10  

Шифри 
ДРН  Види та тематика навчальних занять  

Обсяг 
складових, 

години  
 споконвічної території.     

1. Період  Ренесансу.  Реформація   та   завоювання  Нового  
Світу. Кінець Середньовіччя та феодалізму. Розквіт науки 
та мистецтва. Пожвавлення міжнародних   відносин  

2. Новий   Світ.  Перші   поселення   в   Вірджинії   та   в   
Канаді. Транспортація англосаксонської культури до 
південної півкулі.   

3. Втрата   американських   колоній. Правління королеви 
Вікторії.   

Тема 5 Типологія сучасних форм існування англійської мови  

12  
1. Статус англійської  мови в різних країнах світу  
2. Роль та значення англійської  мови як глобального 

лінгвафранка  
Тема 6 Англомовний світ та основні регіони розповсюдження 
англійської мови.  

12  
1. Національні   варіанти   англійської   мови   та   їх 

кодифікація  
  Контрольні заходи  2  

  ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  53  
ДРН 1  
ДРН 2  
ДРН 3  
ДРН 4  
  

1. Історія англосаксонської культури в межах споконвічної 
території.  

12  

2. Історія англосаксонської культури за межами  споконвічної 
території  

12  

3. Сьогодення англомовних країн. Велика Британія, США, 
Канада, Австралія, Нова Зеландія. Географічне 
розташування,  клімат. Провідні галузі промисловості та 
сільського господарства. Державна атрибутика.  
Демографічна   ситуація   та   статус   англійської   мови.   
Адміністративний   та політичний   устрій.   Основні   
історичні   події.   Свята, традиції  

15  

4. Мовний етикет: національно-культурні особливості  14  
  Контрольні заходи  1  



7  

  РАЗОМ  120  
  
  
  

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 
процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти».  

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 
навчання студента за дисципліною.  

6.1 Шкали  

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 
рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 
оцінок мобільних студентів.  

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»  

  

Рейтингова  Інституційна  

90…100  відмінно / Excellent  

74…89  добре / Good  

60…73  задовільно / Satisfactory  

0…59  незадовільно / Fail  
Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу НТУ «ДП».  

6.2 Засоби та процедури  

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 
НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 
робочою програмою результатів навчання.  

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).  
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Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
результатів навчання.  

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  Види засобів діагностики та 
процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю дисципліни 
подано нижче.   

Засоби діагностики та процедури оцінювання  
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ  ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ  

навчальне 
заняття  

  засоби  

діагностики  
процедури  

засоби 
діагностики   процедури  

лекції  контрольні 
завдання за 
кожною 
темою  

виконання 
завдання під час 
лекцій  

  
комплексна 
контрольна 
робота 
(ККР)  

визначення 
середньозваженого 
результату поточних  
контролів;  
  
виконання ККР під 
час екзамену за 
бажанням студента  

практичні 
заняття   

контрольні 
завдання за 
кожною 
темою  

виконання 
завдань під час 
практичних 
занять  

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 
визначення якості виконання контрольних завдань за кожною темою. Практичні 
заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 
завдання.  

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 
кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.  

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 
студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.  

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку 
має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 
дисциплінарні результати навчання.  

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 
часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 
завдання.  

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 
складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.  



9  

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 
складової опису кваліфікаційного рівня НРК.  

6.3 Критерії  

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 
відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.  

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 
контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується 
коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 
шкали:  

Оi = 100 a/m,  

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 
до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 
еталону.  

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 
рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.  

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 
НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче).  

Загальні критерії досягнення результатів навчання  для 
6-го кваліфікаційного рівня за НРК  

 
Опис 

кваліфікаційного 
рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

Знання   
 концептуальні 
наукові та практичні 
знання, критичне 
осмислення теорій, 
принципів, методів і 
понять у сфері 
професійної 
діяльності та/або 
навчання  

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. Характеризує наявність:  
.концептуальних знань;  
.високого ступеню володіння станом питання; 
.критичного осмислення основних теорій, принципів, 
методів і понять у навчанні та професійній діяльності  

95-100  

Відповідь містить негрубі помилки або описки  90-94  
Відповідь правильна, але має певні неточності  85-89  
Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована  

80-84  

Відповідь правильна, але має певні неточності, 
недостатньо обґрунтована та осмислена   

74-79  

Відповідь фрагментарна  70-73  
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Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об'єкт вивчення  

65-69  

Рівень знань мінімально задовільний  60-64  
Рівень знань незадовільний  <60  

Уміння/навички  
 поглиблені 
когнітивні та 
практичні 
уміння/навички, 
майстерність та 
інноваційність на 
рівні, необхідному 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач і практичних 
проблем у сфері 
професійної 
діяльності або 
навчання  

Відповідь характеризує уміння:  
.виявляти проблеми;  
.формулювати гіпотези;  
.розв'язувати проблеми;  
.обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 
.збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 
інформацію;  
.використовувати інноваційні підходи до розв’язання 
завдання  

95-100  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності з негрубими помилками  

90-94  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації однієї вимоги   

85-89  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації двох вимог  

80-84  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації трьох вимог  

74-79  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації чотирьох вимог  

70-73  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності при виконанні завдань 
за зразком  

65-69  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком, але з 
неточностями  

60-64  

 
Опис 

кваліфікаційного 
рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

 рівень умінь/навичок незадовільний  <60  

Комунікація  
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 донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень, 
власного досвіду та 
аргументації;  
 збір, 
інтерпретація та 
застосування даних;  
 спілкування з 
професійних питань, 
у тому числі 
іноземною мовою, 
усно та письмово  

Вільне володіння проблематикою галузі.  
Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова:  
.правильна;  
.чиста;  
.ясна;  
.точна;  
.логічна; 
.виразна;  
.лаконічна.  
Комунікаційна стратегія:  
.послідовний і несуперечливий розвиток думки;  
.наявність логічних власних суджень;  
.доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 
положенням;  
.правильна структура відповіді (доповіді);  
.правильність відповідей на запитання;  
.доречна техніка відповідей на запитання;  
.здатність робити висновки та формулювати пропозиції  

95-100  

Достатнє володіння проблематикою галузі з 
незначними хибами.  
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 
хибами.  
Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами  

90-94  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги)  

85-89  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
чотири вимоги)  

80-84  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог)  

74-79  

Задовільне володіння проблематикою галузі.  
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог)  

70-73  

Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог)  

65-69  

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не  

60-64  
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Опис 

кваліфікаційного 
рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

 реалізовано 10 вимог)   

Рівень комунікації незадовільний  <60  
Відповідальність і автономія  

 управління 
складною технічною 
або професійною 
діяльністю чи 

проектами;  
спроможність нести 
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 

контекстах;  
формування 
суджень, що 
враховують 
соціальні, наукові та 

етичні аспекти;  
організація та 
керівництво 
професійним 
розвитком осіб та 

груп;  здатність 
продовжувати 
навчання із значним 
ступенем автономії  

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 
особистості, орієнтованих на:  
1) управління комплексними проектами, що 
передбачає:  
.дослідницький характер навчальної діяльності, 
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 
життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 
особисту позицію;  
.здатність до роботи в команді;  
.контроль власних дій;  
2) відповідальність за прийняття рішень в 
непередбачуваних умовах, що включає: .обґрунтування 
власних рішень положеннями нормативної бази 
галузевого та державного рівнів; .самостійність під час 
виконання поставлених завдань;  
.ініціативу в обговоренні проблем;  
.відповідальність за взаємовідносини;  
3) відповідальність за професійний розвиток 
окремих осіб та/або груп осіб, що передбачає:  
.використання професійно-орієнтовних навичок;  
.використання доказів із самостійною і правильною 
аргументацією;  
.володіння всіма видами навчальної діяльності; 4) 
здатність до подальшого навчання з високим рівнем 
автономності, що передбачає:  
.ступінь володіння фундаментальними знаннями;   
.самостійність оцінних суджень;  
.високий рівень сформованості загальнонавчальних 
умінь і навичок;  
.самостійний пошук та аналіз  джерел інформації  

95-100  

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано дві вимоги)  

90-94  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано три вимоги)  

85-89  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано чотири вимоги)  

80-84  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано шість вимог)  

74-79  
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Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано сім вимог)  

70-73  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано вісім вимог)  

65-69  

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний  60-64  
Рівень відповідальності і автономії незадовільний  <60  

  

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

  
Використовуються комп’ютерне та мультимедійне обладнання. 

Дистанційна платформа Мoodlе.  

  

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

 Основна  

1. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. 
Вінниця: Нова Книга, 2005.  

2. David McDowall. An Illustrated History of Britain. Pearson Education  Limited, 
2006  

3. James O'Driscoll. Britain. Oxford University Press, 2003   

  

Допоміжна  

1. Козлова   Т.О.  The  Anglophone  World  Today:   навчальний   посібник   з 
лінгвокраїнознавства. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 57 с.  

2. Farrel M. British Life and Institutions. Chancerel, 2000. 143 p.  

3. Timanovskaya N.  English-Speaking Countries.  Тула: Автограф,  1998. 382с.  

4. Федик О. Мова як духовний адекват світу. Львів,2000. 254 с.  

5. Яворська Г.М. Прескрептивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, 
влада,  Київ: НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, 2000. 288 с.  

6. Elizabeth Sharman. Аcross cultures. Pearson Education Limited, 2004  

• друкований та роздатковий матеріал;  
• презентації в PowerPoint.  
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