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Методичні рекомендації до самостійної роботи містять теми в 

межах курсу, методичні рекомендації з самостійного опанування 
навчального матеріалу, методичні рекомендації з підготовки до 
практичних занять, вимоги до підготовки презентації з обраної 
теми, орієнтовну тематику презентацій, питання до тем для 
самоконтролю, рекомендовану літературу. Укладено відповідно до 
робочої програми навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство 
Великої Британії. 

 
Для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»
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ВСТУП 
 
Методичні рекомендації – це навчальне видання для здобувачів 

вищої освіти 2 курсу спеціальності 035 «Філологія» освітньо-
професійної програми «Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша англійська». Методичні рекомендації укладено 
згідно з робочою програмою навчальної дисципліни 
«Лінгвокраїнознавство Великої Британії». 

Видання містить теми в межах курсу, зокрема: вступ до 
лінгвокраїнознавства, географічне положення, історія, розвиток 
мови і запозичення, освіта, політичний устрій, засоби масової 
інформації, спорт, видатні особистості, свята і традиції, сім’я, 
соціально-економічне життя в країні. 

До структури методичних рекомендацій включено теми в межах 
курсу, методичні рекомендації з самостійного опанування 
навчального матеріалу, методичні рекомендації з підготовки до 
практичних занять, вимоги до підготовки презентації з обраної 
теми, орієнтовну тематику презентацій, методичні рекомендації до 
самостійної підготовки, рекомендовану літературу, інформаційні 
ресурси в Інтернеті.  

Мета пропонованого видання полягає у наданні студентам, 
передусім, заочної форми навчання орієнтирів до якісної 
підготовки до практичних занять на основі опрацювання 
зазначених у методичних рекомендаціях питань, а також – у 
допомозі студентам у закріпленні теоретичного матеріалу 
лінгвокраїнознавчого характеру в межах зазначених тем. 
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Теми занять: 

 

№ теми 
Назва теми 

 
Тема 1.  Introduction to LinguoСountry Studies. Geographic 

Position   of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland  

Тема 2.  The History of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland from the Times of Yore till this 
Moment  

Тема 3. Sociocultural Background of the Historical 
Development of English 

Тема 4. Constitutional Monarchy of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland 

Тема 5. The System of Education in the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland   

Тема 6. Mass Media in the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland. Sport in the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland 

Тема 7.  Holidays and Traditions of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland. Family as a Unit of 
British Society 

Тема 8. Social and Economic Life of Great Britain 
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Методичні рекомендації 
з самостійного опанування навчального 

матеріалу  

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння 
навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 
Зміст СРС з конкретної дисципліни визначається робочою 
навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-
методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

З навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Великої 
Британії» самостійна робота студентів передбачає: 

• опанування лекційного матеріалу; 

• самостійне вивчення теоретичних питань програми, що 
винесені на самостійне вивчення; 

• робота з рекомендованими відеоматеріалами з тематики 
дисципліни; 

• підготовку презентації у застосунку Power Point із 
обраної теми;  

• підготовку до написання поточних тестів та модульної 

контрольної роботи. 
 

Теоретичні питання, що винесені на самостійне вивчення: 
 

Самостійна робота студентів спрямована на подальше 
формування лінгвокультурологічної компетенції, розвиток та 
розширення світогляду студентів у культурологічному аспекті, 
збагачення словникового запасу студента, розвиток навичок 
правильного структурного оформлення усного та писемного 
мовлення. Теми, що винесені на самостійну роботу, розглядаються 
на лекціях частково, або взагалі не охоплені, тому до уваги 
студентів пропонується наступний перелік тем для самостійного 
опрацювання: 

 
1. The status of LyngvoCountry Studies at the modern stage of 

linquistic knowelge.  
2. The period of Early Middle Ages. Middle Ages.  
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3. The modern period in British history.  
4. The Republic of Ireland: geography, national symbols, language, 

system of government. 
5. Irish Republican Army: activity and current situation. 
6. Royal dynasties in the history of the UK: achievements and 

blunders.  
7. England today. 
8. Scotland today. 
9. Wales today. 
10. Northern Ireland today. 
 

Відео з тематики курсу, рекомендовані для перегляду: 
 

1. The Animated History of England. Part I: 
https://www.youtube.com/watch?v=z9Nn89imUpg&ab_channel=Suibh
ne 

2. The Animated History of England. Part II: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pd57hj5rWwA&t=278s&ab_chann
el=Suibhne 

3. Top 10 Amazing Facts about the UK: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1k0t3j2s6Y&ab_channel=JosephT
rimmer 

 

Методичні рекомендації з підготовки 
до практичних занять  

 
Головна мета практичних занять з навчальної дисципліни 

«Лінгвокраїнознавство Великої Британії» - закріпити і розширити 
знання, отримані під час лекцій шляхом заохочення студентів до 
додаткових пошуків і поглибленого вивчення тематичного 
матеріалу курсу самостійно з наступним обговоренням, включаючи 
порівняльний аспект, залучаючи критичне мислення. 

 
Тема 1. Introduction to LinguoСountry Studies. Geographic 

position of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
Мета: познайомитися з поняттям та ключовими дефініціями 

лінгвокраїнознавства на сучасному етапі; вміти визначати фізико-
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географічне положення основних об’єктів Великої Британії; 
з’ясувати загальні факти про символіку, населення, політичні 
взаємини та економічну діяльність Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії. 

 
План заняття 1:  
1. The subject of LinguoСountry studies.  
2. Introduction. Where is the UK?  
3. Basic facts of the UK.  
4. The meaning of some names. 
5. Seas surrounding the UK. 
6. The Land.  
7. Population. 
8. Politics. Military. Economy: General remarks.  

 
Питання до Теми 1 
1. What does LinguoСountry studies study? 
2. Characterize the geographical location of the UK of Great 

Britain and Northern Ireland. 
3. What are the water surfaces surrounding the UK? 
4. What are the area and the distance along and across the country 

regarding its extremes? 
5. What is the population of the country? 
6. What are the languages spoken in the UK of Great Britain and 

Northern Ireland? 
7. Provide the characteristics to the flag of the UK. 
8. What are the national emblems of the UK? 
9. Outline two major symbols of Britain. 
10. What are the poetic names for the constituents of the UK? 
11.  Name all the geographical extremes of the country. 
12. Name the most well-known inland water surfaces – lakes and 

rivers. What interesting facts do you know about them? 
13. Characterize the political order of the country.  

 
Рекомендована література:  

1. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : 
підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / А.Б. Гапонів, 
М.О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.  
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2. Лінгвокраїнознавство: практикум / уклад.: О.М. Линтвар, 
Ю.М. Плетенецька. – К.: НАУ, 2020. – 76 с. 
 

Відеоматеріали до теми 1: 
1. Physical geography of the UK: 

https://www.youtube.com/watch?v=mL1RsDRvTig&ab_channel
=GeogGCA 

2. Symbols of Britain: 
https://www.youtube.com/watch?v=pilKZ5VO-
ak&ab_channel=MarkHellyer 
 

Тема 2. The history of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland from the times of yore till this moment. 

Мета: познайомитися з історичними подіями, які послужили 
основою для формування Великої Британії як потужної правової 
одиниці на політичній карті світу: від кельтів до норманів; 
з’ясувати причини появи та занепаду Британської імперії; вміти 
характеризувати сучасний стан країни в політичному, соціальному, 
економічному та культурному контекстах. 
 
План заняття 2: 

1. The early days of Britain.  
2. The Tribes of Celts.  
3. Romans invade Britain.  
4. The Anglo-Saxon Conquest of Britain. 
5. Danish invaders in England. Vikings on the British Isles.  
6. Norman Conquest of England.  
7. The Great Charter and how the English Parliament started. The 

Age of Chivalry.  
8. The Peasants’ Revolt in the 14th century. Britain in the Middle 

Ages. Oliver Cromwell 
9. Tragedies.  
10. Chartism.  
11. The British Empire.  
12. Modern Times. 
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Питання до Теми 2 
1. Where did the first people of the British Isles come from? 
2. Name some of the mysterious monuments of the ancient Britain. 

What do you know about them? 
3. What tribes invaded the British Isles in the 7th century BC? What 

was their contribution? 
4. Characterize Britain under the Roman invasion. 
5. What was the function of the Hadrian’s Wall? 
6. What is the Roman heritage for Britain? 
7. Describe the role of the German tribes for the general 

development of the region under study. 
8. What was the name of the area conquered by the Danes? Outline 

this period in the history of the UK. 
9. What was the last invasion of Britain? Name its characteristic 

features. 
10. When was Magna Carta written? What did it state? 
11. What did the crisis between two families – the Lancasters and 

the Yorks lead to? What was its outcome? 
12. Characterize the English bourgeois revolution?  
13. What were the greatest tragedies in the history of London? 
14. What led to the foundation of the association called the 

Commonwealth of Nations? 
15. Characterize the Thatcher’s government.   

 
Рекомендована література:  

1. Письменная О.А. Окна в англоязычный мир (история, 
география, социальные аспекты, языковая ситуация) / О.А. 
Письменная. – К. : ООО «ИП Логос», 2004. – 544 с.  

2. Цегельська М.Great Britain: Geography, History, Language / 
М. Цегельська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 
– 208 с. 7 
 

Відеоматеріали до теми 2: 
1. History of Britain: 

https://www.youtube.com/watch?v=VcnSsEVsrf0&ab_ch
annel=VC3Productions 

2. Magna Carta and the emergence of parliament: 
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https://www.youtube.com/watch?v=4qj2vpp9Wf4&ab_ch
annel=UKParliament 

 
Тема 3. Sociocultural background of the historical development of 

English. 
Мета: розуміти цифровий контекст кількісних показників 

поширення англійської мови у Сполученому Королівстві та у світі; 
познайомитися із варіаціями англійської мови; володіти 
інформацією про розвиток мов у країнах Сполученого Королівства, 
а також усвідомлювати мовну картину у сучасній країні.  

 
План заняття 3: 
1. Some facts and figures about the English language.  
2. A short history of the origin and development of English.  
3. The growth and expansion of English.  
4. Varieties of English.  
5. British English today.  
6. Languages in the Countries of the UK. 
 
Питання до Теми 3 

1. Characterize all the periods, name their specific language 
features. 

2. What are the main donor-languages that contributed to the 
development of English? 

3. What factors caused the spread of English throughout the world 
in the 20th century? 

4. Which treaty made diplomacy be conducted in English ever 
since? 

5. Name all the six official languages of the United Nations 
Organisation. 

6. What English varieties do you remember? Illustrate each of them 
with examples. 

7. Name two types of modern British English dialects. 
8. What is Received Pronunciation? To what extent is it popular 

today? 
9. Characterize the languages people speak in Wales. 
10. Characterize the languages people speak in Scotland. 
11. Characterize the languages people speak in Northern Ireland. 



12 
 

12. Characterize the languages people speak in England. 
 

Рекомендована література: 
1. Письменная О.А. Окна в англоязычный мир (история, 

география, социальные аспекты, языковая ситуация) / 
О.А. Письменная. – К. : ООО «ИП Логос», 2004. – 544 с.  

2. Цегельська М.Great Britain: Geography, History, Language / 
М. Цегельська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 
– 208 с. 7 
 

Відеоматеріали до теми 3: 
1. The sound of the Old English: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRHR8D6QcHo&ab_channel=I
LoveLanguages%21 
2. The sound of the Middle English: 

https://www.youtube.com/watch?v=qxPiI1CcVrM&ab_channel=ILove
Languages%21 

3. The evolution of English: 
https://www.youtube.com/watch?v=N1oZf-
OxxEY&ab_channel=ABAlphaBeta 
 
Тема 4. Constitutional monarchy of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland. 
Мета: з’ясувати форму правління у Сполученому Королівстві та 
основні державні обов’язки монарха; познайомитися зі структурою 
державних гілок влади у країні, зрозуміти специфіку делегування 
повноважень у країнах Королівства. 
 
План заняття 4: 

1. A form of government. Duties of the Queen. 
2. The structure of the British government. 
3. The structure of the British parliament. 
4. Political parties. 
5. Devolution of powers. 

 
Питання до Теми 4 

1. What is the form of government in the UK? 
2. Cite the full title of the British monarch? 



13 
 

3. Name all the duties of the British monarch. 
4. Give characteristics of the Royal family. What are its main 

members? 
5. What does the Act of settlement state? What changes occurred in 

2015? 
6. Does the UK have the Constitution? 

What documents regulate the legal activity in the country instead 
of the Constitution? 

7. What is the structure of the British Parliament? 
8. When was the office of the Prime Minister introduced? Who was 

the first Prime Minister? 
9. How is the Cabinet of Ministers formed? 
10. What are the most important political departments? 
11. What are three classes of ministers? Rank them in order of 

importance. 
12. How many members are there in the House of Commons? 
13.  What is the distribution of sits in the British parliament? Who 

presides over the House of Commons? 
14. What does the House of Lords consist of? Who presides over the 

House of Lords? 
15. What are the main British political parties? 
16. What is the devolution of powers? How does it work in the UK? 

 
Рекомендована література: 

1. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : 
підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / А.Б. Гапонів, 
М.О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.  

2. Карпенко О.В. Focus on Great Britain. English Student’s Book / 
О.В. Карпенко. – Харків : Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 96 
с. 
 

Відеоматеріали до теми 4: 
1. Introduction to parliament: 

https://www.youtube.com/watch?v=RAMbIz3Y2JA&t=12s&ab
_channel=UKParliament 

2. British political parties: 
https://www.youtube.com/watch?v=8LrZVn4u8qQ&ab_channe
l=NowThisWorld 
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3. Non-existent constitution explained: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwLgjUPQCMY&ab_chan
nel=TLDRNews 

 
Тема 5. The System of education in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland. 
Мета: познайомитися з основними принципами організації 
середньої та вищої освіти, враховуючи історичний контекст. 

 
План заняття 5: 

1. Famous British schools know from the Middle Ages. 
2. Public schools and their main functions: historical aspect. 
3. Organisation of schooling. 
4. National Curriculum and key stages of schooling. 
5. School life and daily timetable. 
6. Higher education in the UK: entrance terms. 
7. Oxbridge. Other prominent universities in the UK. 
8.  Exams and qualifications. 

 
Питання до Теми 5 

1. What famous schools existing since the 14th century can you 
remember? 

2. What is the boarding school according to the British historical 
reality? 

3. What are the governmental institutions supervising the system of 
education in the UK? 

4.  Characterize the style of school education in the UK. 
5. Remember some recent developments in the system of schooling 

before 1965. 
6. When was the National Curriculum introduced? What does it 

specify? 
7. What key stage ends with GCSE? What is needed to get this 

certificate? 
8. Characterize the school life of the British pupils. 
9. What options exist for the students beyond sixteen? 
10. What two main requirements does every prospective student 

have to follow to be taken to University? 
11. What does to moonlight mean? 
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12. What is Oxbridge? Characterize the study in Oxbridge. 
13. What old Scottish universities do you know? 
14. Characterize the older civic universities, newer civic universities, 

campus universities in the UK. 
15. How is the process of education organized in the Open 

University?  
16. What degrees are available at every stage of higher education? 

 
Рекомендована література: 

1. Письменная О.А. Окна в англоязычный мир (история, 
география, социальные аспекты, языковая ситуация) / 
О.А. Письменная. – К. : ООО «ИП Логос», 2004. – 544 с.  

2. O’Driscoll James. Britain / J. O’Driscoll. – Oxford: Oxford 
University Press, 1995. – 224 p.  
 

Відеоматеріали до теми 5: 
1. British schools explained: 

https://www.youtube.com/watch?v=osY8Ynk7DOM&ab_chann
el=Anglophenia 

2. UK’s top ten universities: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cmh0RZ-
5tRM&t=3s&ab_channel=TopUniversities 

 
Тема 6. Mass media in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. Sport in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. 
Мета: зрозуміти специфіку розвитку телерадіомовлення у 
Сполученому Королівстві; познайомитися з основними медіа 
зразками, їх класифікаціями; з’ясувати види спорту, які з’явилися у 
Великій Британії і шляхи їх популяризації. 
 
План заняття 6: 

1. Start of BBC and commercial TV. 
2. Printed Media. Types of newspapers. 
3. Classification of magazines. 
4. Radio and television. 
5. Sports originated and popularised in the UK. 
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Питання до Теми 6 
1. When did the BBC begin its daily radio broadcasts? How is it 

funded? 
2. When did commercial TV begin its work? 
3. What are the means of TV broadcasting? 
4. What are the BBC main competitors? 
5. What kind of news medium is City A.M.? 
6. What is the classification of the newspapers in the UK? Give 

examples to each of them. 
7. What is the leading "quality" daily newspaper in Scotland? 
8. What is the classification of the magazines in the UK? Give 

examples to each of them. 
9. Remember some popular radio waves in the UK. 
10.  What are five major nationwide television channels in the 

country? 
11. Characterize the level of using Internet in the UK. 
12. What international sports has the UK given birth to? 
13. When did the Olympics take place in the UK?  
14. What are the main sports stadiums in the country? 
15. Choose one of the sports and provide its short characteristics. 

 
Рекомендована література: 

1. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : 
підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / А.Б. Гапонів, 
М.О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.  

2. Карпенко О.В. Focus on Great Britain. English Student’s Book 
/ О.В. Карпенко. – Харків : Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 
96 с.  

3. Лінгвокраїнознавство: практикум / уклад.: О.М. Линтвар, 
Ю.М. Плетенецька. – К.: НАУ, 2020. – 76 с. 
 

Відеоматеріали до теми 6: 
1. The media in Britain: https://www.youtube.com/watch?v=EF-

jYrk1_b4&ab_channel=LuxMundi 
2. History of sport in the UK: 

https://www.youtube.com/watch?v=61fsA0YKm7k&t=2s&ab_
channel=EdExplainsEnglish  
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Тема 7. Holidays and traditions of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland. Family as a unit of British society. 
Мета: познайомитися з класичними традиціями та звичаями 
британців, в тому числі, королівськими; дізнатися про свята у 
Великій Британії та особливості їх святкування; дослідити 
специфіку сучасного сімейного устрою у країні. 
 
План заняття 7: 

1. Traditions and customs in the UK. 
2. Introduction of tea ceremony. 
3. Royal customs. 
4. Holidays in the UK. 
5. British family. 
6. Marriage and dating. 

Питання до Теми 7 
1. Differentiate between the terms customs & traditions. 
2. What does the countryside mean for the British? 
3. What are favourite sports/hobbies for the British upper class? 
4. Characterize the pub culture in the UK. 
5. How was afternoon tea introduced in England? 
6. How do people shop, measure temperature in Britain (units of 

measurement)? 
7. What is people’s attitude to queues in the UK? 
8. Why are the British police known as “peelers” or “bobbies”? 
9. What does dress-down Friday mean for the British? 
10. What event does the Trooping of the Colour mark? 
11. Why has the Searching of the Houses of Parliament become a 

tradition? 
12. Describe the tradition of the State Opening of Parliament. 
13. Illustrate the Ceremony of the Keys tradition? 
14. Changing of the Guard dates back to 1660, doesn’t it? 
15. What are the main bank holidays in the country? 
16. What are other festivals and holidays in the country? 
17. Illustrate new trends in the British family.   

 
Рекомендована література: 

1. Письменна О.О. Знайомство з англомовним світом : навч. 
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посіб. / О.О. Письменна. – К. : НАУ, ЛВК, 2003. – 80 с.  
2. Письменная О.А. Окна в англоязычный мир (история, 

география, социальные аспекты, языковая ситуация) / 
О.А. Письменная. – К. : ООО «ИП Логос», 2004. – 544 с. 
 

Відеоматеріали до теми 7: 
1. British culture and customs: 

https://www.youtube.com/watch?v=jBLs91JEQUU&ab_channel
=SimpleUKLaws 

2. Festivals in Great Britain: 
https://www.youtube.com/watch?v=D0956GxQJCI&ab_channe
l=CivilizationEnglish 

3. Confusing things about British homes: 
https://www.youtube.com/watch?v=ATjMxH3-
e4Y&ab_channel=Anglophenia 
 

Тема 8. Social and economic life of Great Britain. 
Мета: познайомитися з пріоритетними галузями промисловості в 
історичному контексті та на сучасному етапі; з’ясувати 
характеристику фінансового сектора Великої Британії. 
 
План заняття 8: 

1. Main outlines. 
2. Great depression and ways, used to overcome it. 
3. Development of new science-based industries. 
4. Manufacturing sector of the UK: current situation. 
5. Financial sector. 

6. Spending money: shopping. 
 
Питання до Теми 8 

1. What industries were the basis upon which British prosperity had 
been built? 

2. Did MacDonald have success in tackling the Great Depression 
challenge? Why is he still considered a traitor in Labour history? 

3. Who became Chancellor of the Exchequer in November 1931, 
and pursued a policy of strict economy to help the country 
recover? 

4. What industries marked the economic eclipse of the north by the 
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south? 
5. What attraction caused an unprecedented rise in tourism in 

1960s? 
6. Why was the path towards the European Economic Community 

so long? 
7. When did M. Thatcher become the PM of the UK? Characterize 

her main steps on this post. 
8. What is the distribution of workforce in Britain at present? 
9. What kind of economy is there in the UK? 
10. What are three main sectors where people are employed in the 

country? 
11. What is the pension age for both – men and women in the UK? 
12. What role does London play as a financial centre of The UK? 
13. What are the main financial institutions in the UK? 
14. What does shopping mean for the British? What are the most 

well-known trade chains in the UK?   
 

Рекомендована література: 
1. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : 

підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / А.Б. Гапонів, 
М.О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.  

2. Карпенко О.В. Focus on Great Britain. English Student’s Book 
/ О.В. Карпенко. – Харків : Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 
96 с.  

3. Лінгвокраїнознавство: практикум / уклад.: О.М. Линтвар, 
Ю.М. Плетенецька. – К.: НАУ, 2020. – 76 с. 
 

Відеоматеріали до теми 8: 
1. Economy of the UK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag5XmYWJ3mI&ab_cha
nnel=EconomicsExplained 

2. Life in the UK: 
https://www.youtube.com/watch?v=0VdYgwsCD0Y&ab_chan
nel=TatianaGiraldo 

3. Weird and confusing facts about the UK: 
https://www.youtube.com/watch?v=fmHtl2CRMXc&ab_chann
el=EnglishwithLucy  
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Окремим завданням виступає підготовка і захист презентації з 

обраної теми. 

Вимоги до підготовки презентації 

В межах курсу «Лінгвокраїнознавство Великої Британії» студенти 
повинні підготувати презентацію у застосунку Microsoft Office 
Power Point обсягом 10-12 слайдів. Слайди повинні бути чітко 
структуровані, із невисоким відсотком тексту. Більшість слайдів 
мають містити ілюстративний матеріал у вигляді зображень, фото, 
відео, таблиць, діаграм тощо. Показ слайдів повинен 
супроводжуватися розповіддю студента, під час якої можна 
детальніше зупинитися, розтлумачуючи певні складні для 
сприйняття моменти. 

Тривалість усної доповіді – до 5 хвилин. 

Максимальна кількість балів – 20 (50 - для здобувачів вищої освіти 
заочної форми навчання) 

Орієнтовна тематика презентацій 
 

1. Георгіанська доба в історії Великої Британії. 
2. Особистість Принцеси Діани: правда і вигадка. 
3. Англо-саксонське завоювання Британії та його наслідки. 
4. Brexit: причини і наслідки. 
5. Символіка Сполученого Королівства: геральдика, квіткові 

символи, святі покровителі. 
6. Проблеми національних меншин у Великій Британії. 
7. Uncle Sam і John Bull: порівняльна характеристика. 
8. Маргарет Тетчер і Тереза Мей. Порівняльна 

характеристика. 
9.  Релігійне питання у Сполученому Королівстві. 
10. Визначні постаті на культурному олімпі Великої Британії. 
11. Легенди британського спорту 
12. Лондон і Вашингтон – як світові столиці. 
13. Расовий конфлікт у Великій Британії і США і шляхи його 

подолання. 
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14.  Проблема американського і британського імперіалізму у 
сучасному світі. 

15.  G-7: історія і сучасні виклики. 
16. Геній Вільяма Шекспіра. 
17. Оксфорд і Кембрідж – центри вищої освіти Великої 

Британії. 
18. The Beatles: історія успіху.  
19. Жінки в британській політиці. 
20. Рок-музика: напрямки і виконавці. 
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Рекомендована література до курсу: 

Базова література 

1. O’Driscoll, James. Britain. The Country and Its People: an 
Introduction for Learners of English / James O’Driscoll. – Oxford: 
Oxford: University Press, 2003. – 225 p. 

2. Selivanova O., Rovytska A., Kyrychenko T. English Through 
Cultures: навч. посібник / O. Selivanova, A. Rovytska, T. Kyrychenko. 
-  К.: Ленвіт, 2013. – 480 с.  

3. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. 
Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих 
навчальних закладів / А.Б. Гапонів, М.О. Возна. – Вінниця: НОВА 
КНИГА, 2005. – 464 с. 

4. Лінгвокраїнознавство: практикум / уклад.: О.М. Линтвар, 
Ю.М. Плетенецька. – К.: НАУ, 2020. – 76 с. 

5. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. All Things English. Смак до 
життя по англійські / Н.М. Нестеренко, К.В. Лисенко. – Вінниця: 
НОВА КНИГА, 2005. – 160 с.  

Допоміжна література 

6. Black J. A History of the British Isles / J. Black. – Macmillan, 
1996. – 386 p.  

7. Castor H. Elizabeth I: A Study in Insecurity / H. Castor. – 
Penguin, 2019. – 144 p. 3.2.7. 

8. Edgerton D. The Rise and Fall of the British Nation: A 
Twentieth-Century History / D. Edgerton. – Penguin, 2019. – 720 p. 

9. Guy J. Henry VIII: The Quest for Fame / J. Guy. – Penguin, 
2018. – 176 p. 

10. Morrill J. The Oxford Illustrated History of Tudor And Stuart 
Britain / J. Morrill. – Oxford Paperbacks, 2000. – 512 p.  
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11. Pis’mennaja, O.A. Windows on the English-Speaking World: 
History, Geography, Social Aspects and Linguistic Situation. Окна в 
англоязычный мир: Конспекты, словарики, вопросы / O. A. 
Pis’mennaja. – Киiв: Логос, 2004. – 544 с. 

 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 
 
12. British History in Depth: 

http://www.bbc.co.uk/history/british/launch_tl_british.shtml 3.3.2. 
Great Britain: http://www.history.com/topics/british-history 

 
13. The United Kingdom International Organisation for Cultural 

Relations and Educational Opportunities: 
https://www.britishcouncil.org/  

 
14. The United Kingdom: 

https://www.britannica.com/place/United-Kingdom 
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Навчальне видання 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. 
Методичні рекомендації до самостійної роботи 
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