
Силабус навчальної дисципліни
«ОСНОВИ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта 
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Курс: 2
Семестр:  4

Факультет педагогічний
Кафедра теорії та методик початкової освіти
Викладачі:

             

ПІБ: Олинець Тетяна Василівна
Посада: старший викладач кафедри теорії та методик початкової 
освіти
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук
Тел.: 0677344009
E-mail: olynets@kpnu.edu.ua 
Робоче місце: навчальний корпус №6 (вул. Симона Петлюри, 1б), 406 
ауд. (кафедра теорії та методик початкової освіти). 
Профайл викладача: http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/olynets-
tetiana-vasylivna/

Лінк на освітній контент 
дисципліни

Посилання  на  дисципліну,  розміщену  в  середовищі  системи 
дистанційного  навчання  Кам’янець-Подільського  національного 
університету  імені  Івана  Огієнка  (Moodle) 
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=171 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна професійної підготовки вільного вибору 
студента

Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС / години

4 кредити ЄКТС / 120 год.

Мова викладання Англійська
Форми навчання Очна, дистанційна, змішана.
Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи студентів будуть 

їх  оригінальними  дослідженнями  чи  міркуваннями.  Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в  роботу інших студентів  становлять,  але  не обмежують 
приклади  можливої  академічної  недоброчесності.  Виявлення  ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману.
Відвідування  занять.  Очікується,  що  всі  студенти  відвідають  усі 
лекції  і  практичні  заняття  курсу.  Студенти  мають  інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти мають дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 
передбачених курсом.
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти підтримується.

Що будемо вивчати? Предмет  вивчення  дисципліни:  особливості  історичного, 
політичного,  економічного,  соціального і  культурного 
розвитку  англомовних  країн,  характерні  мовні  та 
національні риси представників англомовних країн.

Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни –  формування основ лінгвокраїнознавчої 
компетентності,  необхідної  для  здійснення  повноцінної  іншомовної 
комунікації,  залучення до діалогу культур іноземної та рідної мови; 
формування професійно зорієнтованої компетентності для оволодіння 
відомостями країнознавчого характеру учнями початкових класів.

Яких результатів можна 
досягнути? 

Володіти  інформацією комунікативно-поведінкового  та 
країнознавчого  характеру  в  рамках програми, за-

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=171
http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/olynets-tetiana-vasylivna/
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стосовувати  знання  з  метою  оволодіння  молодшими 
школярами лінгвокраїнознавчим матеріалом.

Як можна використати набуті 
знання та уміння?

Дисципліна сприяє формуванню у студентів таких компетентностей: 
загальних компетентностей (ЗК):

1. загальнонавчальна;
2. інформаційно-аналітична; 
3. дослідницько-праксеологічна;
4. комунікативна; 
5. громадянська; 
6. етична;
7. соціокультурна;
8. міжособистісної взаємодії;
9. адаптивна;
10. здоров язбережувальна;՚
11. інформаційно-комунікаційна;

фахових компетентностей (ФК):
 здатність  до  інтерпретації  соціокультурних  та  лінгвістичних 
особливостей  англомовних  країн,  необхідних  для  здійснення 
повноцінної іншомовної комунікації.

Зміст дисципліни 1. English language in the world.
2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
3. History of the UK.
4. Political system and political life in GB.
5. Education in GB.
6. Present-day Britain.
7. London.
8. The USA.
9. Canada.
10. Australia. New Zealand.

Методи навчання Інтегровані  методи  (словесні,  практичні,  наочні,  дистанційні),  які 
забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети.

Міждисциплінарні зв’язки З  іноземною  (англійською)  мовою,  практичним  курсом  англійської 
мови,  теоретичними  основами  початкового  курсу  англійської  мови, 
методикою навчання іноземної мови в початковій школі, англійською 
дитячою літературою в початковій школі.

Інформаційне забезпечення
з репозитарію та фонду КПНУ

1. Гапонів  А. Б.,  Возна  М. О.  Лінгвокраїнознавство.  Англомовні 
країни.  Підручник  для  студентів  та  викладачів  вищих  навчальних 
закладів. Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. 464 с.
2.  Федірко С. М. Guide to Language and Country Studies.  Кам’янець-
Подільський: Абетка-Нова, 2009. 280 с.

Обсяг дисципліни (години) та 
види занять

Денна  форма:  лекційні  (20  год.), практичні  (20  год.), самостійна 
робота (80 год.)
Заочна форма: 

Поточний контроль Практичні заняття, модульна робота, самостійна робота 
Підсумковий контроль Залік
Локація Згідно з розкладом:

https://sites.google.com/kpnu.edu.ua/shedule-pf-kpnu/shedule-pf/pedshe?
authuser=0  
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