
 

(Ф 21.01 - 03) 
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО США» 

 

Спеціальність: 035 «Філологія» 

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити (90 год.) 

Мова викладання англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Метою  викладання дисципліни є поглиблення фундаментальних 

знань студентів про виникнення, розвиток, політико-ділові 

взаємини Сполучених Штатів Америки із врахуванням історичної, 

освітньої, соціокультурної, лінгвістичної складових у 

синхронічному та діахронічному розрізі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Якщо вашою метою є: 

- познайомитися з історичними передумовами появи однієї з 

найбільших, найпотужніших у економічному, політичному, 

культурному аспектах країни; 

- з’ясувати вплив географічного положення на закономірність 

успіху країни у геополітичному контексті; 

- дізнатися особливості освітнього, політичного, медіа і 

культурного контенту країни,-  

тоді ваш вибір повинен бути на користь курсу 

Лінгвокраїнознавство США.   

     

Курс Лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки 

сприяє комплексній реалізації цілей навчання іноземної мови  і 

ставить завдання познайомити студентів з основними 

концепціями, реаліями, словниковим апаратом 

лінгвокраїнознавства США; уможливлює створення історико-

соціокультурної бази знань про історичний розвиток культурної 

спадщини країни; прищеплює інтерес і повагу до культурних і 

соціальних традицій інших народів для реалізації адекватного 

спілкування і взаєморозуміння представників різних культур. 

 

Курс Лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки 

розрахований на студентів, які хочуть розширити свій світогляд 

шляхом накопичення фонових знань про США, які знадобляться як 

для майбутнього фахівця з перекладу, так і для осіб, зацікавлених у 

формуванні загальнокультурних компетенцій.  

 

Курс є цікавим, матеріал підібраний сучасний, ефективність 

пропонованих вправ  і завдань - доведеною. 

 

Тож, якщо у вас є бажання дізнатися більше про географічне 

положення, історичний поступ, національні символи, 

найвидатніших особистостей країни у різних сферах 



життєдіяльності, особливості організації освітнього процесу на 

всіх рівнях, структуру і функції американського конгресу, 

політичний устрій, особливості президентських виборів, засоби 

масової інформації та специфіку їх діяльності, види спорту та 

спортивні досягнення, свята та традиції, кухню і  

мультикультурність американців – народу, який можна коротко 

охарактеризувати одним словом – diversity – приєднуйтеся.  

Буде цікаво і пізнавально! 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У контексті сучасного поступу освіти, а також глобалізації, в тому 

числі культурної, важливим є формування у студентів критичного 

мислення, яке реалізується в межах означеного курсу шляхом 

формулювання проблеми, вирішення проблемних ситуацій, 

виконання творчих завдань. 

Знайомство з культурою країни, мову якої вивчаєш є передумовою 

засвоєння національно-культурного компоненту мовного 

матеріалу, результатом чого є формування лінгвокраїнознавчих 

компетенцій. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни ви набудете 

таких компетентностей – вмінь і навичок: 

 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

- Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мови, 

що вивчається, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

- Здатність працювати в команді та автономно. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Лінгвокраїнознавство навчає аналізувати й вирішувати соціально 

та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення 

на підставі сформованих ціннісних орієнтирів, визначати власну 

соціокультурну позицію в полікультурному суспільстві, бути 

носієм і захисником національної культури. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Вступ до лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки. 

Географічне положення Сполучених Штатів Америки. Регіональне 

варіювання США. Історія Сполучених Штатів Америки. Сполучені 

Штати Америки крізь призму видатних особистостей. Політична 

система Сполучених Штатів Америки. Освіта у Сполучених 

Штатах Америки. Засоби масової інформації США. Спорт у 

США. Соціальне життя у США. 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: словесні, практичні, наочні, творчі, 

проблемно-пошукові, інтегровані. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання англійської мови 

Пореквізити Знання з лінгвокраїнознавства США носять універсальний 

характер,  а також стануть у нагоді при вивченні курсів «Історія 

англійської мови», «Основи теорії міжкультурної комунікації», 

«Художній переклад». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Письменная О.А. Окна в англоязычный мир. М.: Логос, 

2004. 536 с. 

2. Golovnia А. Shurma S. Diversity makes one. – K.: Lenvit, 



ото за 

бажанням 

2011. – 344 p.  

 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/simple-

search?query=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0

%B0%D1%80 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного і практичного навчання, проектор, 

комп’ютерна техніка тощо. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, тестування, творчі завдання, презентації, проекти тощо. 

Кафедра Кафедра англійської філології і перекладу 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і)                             ЛИНТВАР Ольга Миколаївна 

                            Посада: доцент 

                            Вчений ступінь: кандидат філологічних наук 

Профайл викладача: 
https://www.researchgate.net/profile/Olga_Lyntvar 

https://orcid.org/0000-0003-4671-5514 

 

Тел.: (098) 724-01-85 

E-mail: olha.lyntvar@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1409 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. Дає можливість збагатити фонові знання, вкрай 

необхідні як у професійній діяльності перекладача, так і для 

успішної міжособистісної та міжкультурної комунікації  

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          О.М. Линтвар 

 

Завідувач кафедри        С.І. Сидоренко 
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