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Країнознавство

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти 

Кафедра теорії і практики початкової освіти

Спеціальність 013 Початкова освіта

Освітня програма Початкова освіта 

Рівень вищої освіти бакалаврський

7-8 семестри (3 роки 10 місяців) 

7-8 семестри (1рік 10 місяців)



Країнознавство

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент

Бескорса Олена Сергіївна

Профайл викладача: 

http://psll.paradox.dn.ua/personalii/vykladachi/beskorsa-

olena-sergijivna

E-mail: beskorsyhelen@gmail.com

Сторінка курсу в Moodle: 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=33

Розклад консультацій: Середа 10.00-12.00

П’ятниця 10.00-12.00



Країнознавство

Навчальна дисципліна “Країнознавство” 

розроблена для здобувачів бакалаврського рівня 

вищої освіти, які отримують спеціальність 013 

Початкова освіта. Вивчення дисципліни підвищить 

рівень володіння лексичною, комунікативною та 

соціокультурної компетентністю шляхом набуття 

фонових знань, ознайомлення з національні 

реаліями англомовних країн та побудови стратегії 

поведінки в англомовному суспільстві. 



Країнознавство

Мета вивчення дисципліни: 

сприяння засвоєнню системи знань соціальної 

дійсності і культури англомовних країн, а також 

формуванню країнознавчої та соціокультурної 

компетентностей, необхідних для практичного 

володіння іноземною мовою як засобом 

комунікації

За результатами вивчення дисципліни будуть 

сформовані такі компетентності:

загальні (громадянська, екосоціокультурна

комунікативна).



Країнознавство

Очікувані результати навчання:
Знання основних етапів історичного розвитку сучасних

англомовних країн; відомості про географічне положення,
адміністративно-політичний устрій сучасних англомовних
країн; розвиток культури, літератури, її найвідоміших
представників; про систему освіти сучасних англомовних
країн; про найбільш відомі науково-культурні центри; про
традиції і звичаї народів, особливості національного
характеру; про життя молоді.

Вміння орієнтуватися в англомовних інформаційних
ресурсах; давати відповідну оцінку явищам, подіям, фактам
дійсності англомовних країн; творчо використовувати
засвоєні соціокультурні знання; порівнювати культуру
англомовних країн з українською культурою; вести розмову
англійською мовою на найважливіші теми з історії,
культури, освіти англомовних країн.



Інформаіційний обсяг навчальної 

дисципліни «Країнознавство»

Тема 1. Geographical position, nature and climate of 

Great Britain. 

Тема 2. History of the UK. 

Тема 3. British lifestyle. 

Тема 4. British Holidays. 

Тема 5. The Education System of Great Britain. 

Тема 6. Fundamental Facts about the USA. 

Тема 7. Geographical Location of the USA 

Тема 8. American Political System 

Тема  9. American Customs and Traditions 

Тема 10. Literature for children. Web-sites for 

children. British, American tales for children of 

different age. Children writers. 


