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ВСТУП 

 

Запропоновані методичні рекомендації розроблені з метою науково-

методичного забезпечення навчальної дисципліни «Країнознавство 

англомовного світу», яка входить до дисциплін із циклу вільного вибору (блок 

«Англійська мова професійного спрямування»),  і укладені у відповідності до 

чинної програми.  

Методичні рекомендації спрямовані на організацію самостійної роботи 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. До видання включено 

широке коло тем і питань, які мають на меті розкрити студентам зміст і структуру 

курсу, ознайомити їх з видами завдань для самостійної роботи і критеріями 

оцінювання, визначити теми для усних доповідей і презентацій.  

Важливим аспектом навчання є контроль і самоконтроль. До методичних 

рекомендацій увійшли розроблені до кожної теми тести для самоперевірки і 

підсумковий тест, які допоможуть студентам перевірити свої знання, повторити 

і узагальнити пройдений матеріал, виявити можливі прогалини і упущення. 

Список рекомендованої літератури, в якому представлені сучасні 

вітчизняні та британські видання з країнознавчої тематики, не є вичерпним, тому 

його слід розглядати як перший поштовх до самостійної пошуково-дослідної 

роботи студента. 

Дані методичні рекомендації доповнюють виданий раніше курс лекцій 

«Країнознавство: Велика Британія» (Гончарова, 2011). Вони призначені перш за 

все для організації самостійної роботи студентів, які обрали дану дисципліну для 

вивчення, але стануть в нагоді і усім тим, хто цікавиться історією, культурою і 

традиціями англомовних держав. 
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Країнознавство країн англомовного світу» є одним 

із освітніх компонентів, що формують інтегральну компетентність та 

забезпечують отримання комплексу професійних знань випускників ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. 

Фахово-прикладна спрямованість навчальної дисципліни «Країнознавство 

країн англомовного світу» обумовлюється мовним матеріалом і тематикою, зміст 

яких враховує специфіку підготовки майбутнього вчителя та відповідає вимогам 

до кваліфікаційних характеристик на випускника ВНЗ України за відповідним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, та відбивається у формуванні спеціалізованої 

професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності як 

складника діяльнісної компетентності для обслуговування потреб фахівців у 

іншомовному спілкуванні у професійній сфері. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Країнознавство країн 

англомовного світу»: історія, культура, політичний устрій Великої Британії та 

інших англомовних країн; історичний розвиток англійської мови. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Країнознавство країн 

англомовного світу» є подальшій розвиток мовленнєвих вмінь та навичок 

студентів; ознайомлення з історією, традиціями, суспільно-політичним устроєм 

та культурними здобутками країни, мова якої вивчається (Велика Британія, США 

та ін.). 

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 розвиток комунікативні навички студентів; 

 ознайомлення студентів з історією, суспільно-політичним устроєм, 

культурою Великої Британії,  

 виховування поваги до історії, мови та культури інших народів;  

 розвиток мислення студентів;  
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 сприяння формуванню духовної, творчої та інтелектуальної 

особистості студента. 

В основі викладання курсу «Країнознавство країн англомовного світу» 

лежить комунікативна методика та використання найкращих світових практик 

методики CLIL (контентно-мовне інтегроване навчання), береться за основу 

підхід змішаного навчання (blended learning) та сучасні методи навчання, що 

сприяють критичному мисленню та розвивають автономні навички навчання 

здобувачів вищої освіти. 

Навчальна дисципліна складається з одного змістовного модуля і включає 

наступні теми і підтеми: 

Змістовий модуль 1. Історія і сучасність країн англомовного світу. 

Тема 1.1. Соціокультурні аспекти сучасної Великої Британії, США та 

інших країн англомовного світу. 

Країна, держава, народи: що означають деякі назви. Національний прапор, 

гімн і символи. Основні урочисті і традиційні заходи, святкові дні та свята.   

Тема 1.2. Політична система Великої Британії і США. 

Система державного устрою Великої Британії і США. Британський 

парламент. Реформування Палати лордів. Децентралізація влади у Великій 

Британії. Брекзіт та його наслідки. 

Тема 1.3. Давня та середньовічна історія Великої Британії.  

Доісторичний період. Кельти і їх культура. Вторгнення германських 

племен. Прихід вікінгів. Християнізація Британії і її вплив на розвиток 

суспільства. Норманське завоювання і феодальне правління. Наукові та 

географічні відкриття. Політика колонізації і перетворення Великої Британію у 

могутню імперію. Перша і друга світові війни. 

Тема 1.4.  Історія англійської мови. 

Перші латинські запозичення. Германське вторгнення і кельтські 

запозичення. Християнізація Англії і її вплив на англійську мову. Скандинавське 
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вторгнення і його наслідки для англійської мови. Норманські і французькі 

запозичення. Англійська мова в епоху Відродження і Просвітництва. Рідний 

елемент англійської мови.  

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви модулів 

і тем Усього 
Аудиторні 

заняття 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Тема 1.1. 

Соціокультурні 

аспекти 

сучасної 

Великої 

Британії, США 

та інших країн 

англомовного 

світу. 

34 14 - 14 20 

Тема 1.2. 

Політична 

система 

Великої 

Британії і 

США 

34 14 - 14 20 

Тема 1.3. Давня 

та 

середньовічна 

історія Великої 

Британії 

41 16 - 16 25 

Тема 1.4. 

Історія 

англійської 

мови 

41 16 - 16 25 

Разом: 150 60 - 60 90 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1.1. Соціокультурні аспекти сучасної Великої Британії  та США. 

Підготувати доповідь з презентацією про: національні символи Великої 

Британії; національні святі, традиції та королівські церемонії; визначні місця; 

міста та селища; міжкультурну комунікацію; мовну політику у Великій Британії. 

 

Тема 1.2. Політична система Великої Британії. 
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Підготувати доповідь з презентацією про: британський парламент; 

визначних політичних діячів; реформи у Палаті Лордів; реформу децентралізації 

Великої Британії; Брексіт в політичному аспекті; Брексіт в лінгвістичному 

аспекті. 

 

Тема 1.3. Давня та середньовічна історія Великої Британії. 

Підготувати доповідь з презентацією про: визначні історичні події у 

Великій Британії; видатних історичних постатей; колонізаторську політику; 

причини і передумови виникнення Британської імперії. 

 

Тема 1.4. Історія англійської мови. 

Підготувати доповідь з презентацією про: вплив історичних процесів на 

розвиток англійської мови (міграція германських племен; християнізація країни; 

скандинавське завоювання; норманський період; виникнення друкарства; вплив 

політики колонізації на розвиток мови). 
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ТЕМИ ДЛЯ УСНИХ ДОПОВІДЕЙ І ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

 

1. The ancient Celts and their culture. 

2. The Roman invasion (55 BC – 400 AD). 

3. Alfred the Great, the King of Wessex. 

4. Wars of Roses. 

5. Oxford University: the history and the present day. 

6. Cambridge University: the history and the present day. 

7. The century of the Great Plague (the Black Death). 

8. The Hundred Years War. 

9. The Civil War. 

10. Oliver Cromwell and Republican Britain. 

11. The glory of British Empire. 

12.  Industrial revolution in Britain. 

13. Queen Victoria & Victorian Age. 

14.  Britain during the First World War. 

15.  The years of disappointment and depression after the First World War. 

16.  Britain during the Second World War. 

17. Winston Churchill. Life and activity. 

18.  Margaret Thatcher. Life and activity. 

19.  The loss of Empire & the Commonwealth. 

20.  Queen Elizabeth II. Life and activity. 

21.  British-Irish relations in the 20th-21st centuries. 

22.  Scotland nowadays. 

23.  Wales nowadays. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Поточне оцінювання здійснюється за кожним завданням в межах тем, що 

вивчаються. Оцінюються завдання, які виконуються в аудиторії і під час 

самостійної роботи. Студенти формують рейтингову оцінку за наступні види 

робіт: доповідь, презентація, участь у дискусіях, залучення інформації з різних 

джерел, добір ілюстративного матеріалу, творчо-аналітичне складання 

конспекту, виконання тестів. 

Доповідь – 3 бали, з них: 

3 бали, якщо доповідь ґрунтовна, послідовна, повністю розкриває тему, 

студент презентує власні судження і робить самостійні висновки. 

2 бали,  якщо доповідь послідовна, розкриває тему на достатньому рівні, 

студент робить частково самостійні висновки. 

1 бал, якщо  доповідь неповна, тема залишається недостатньо розкритою, 

висновки не самостійні або відсутні. 

Презентація – 3 бали, з них: 

3 бали, якщо презентація виконана самостійно, є чітко і логічно 

структурованою, ілюстративний матеріал добраний вірно і відповідає 

поставленим завданням, надані аргументовані висновки, відсутні мовні і 

мовленнєві помилки. 

2 бали, якщо презентація виконана самостійно, логічно структурована, 

ілюстративний матеріал в цілому добраний вірно і відповідає поставленим 

завданням, надані висновки,  є незначні мовні (або) мовленнєві недоліки. 

1 бал, якщо  презентація виконана самостійно, але зауваження щодо її 

структури, використаного ілюстративного матеріалу, висновки відсутні, є мовні 

і мовленнєві помилки. 

Участь у дискусіях – 1 бал (так -1, ні – 0) 

Залучення інформації з різних джерел – 1 бал (так -1, ні – 0) 

Добір ілюстративного матеріалу – 1 бал (так -1, ні – 0) 
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Творчо-аналітичне складання конспекту – 3 бали, з них: 

1 бал за залучення інформації з різних джерел; 

1 бал за складання порівняльних таблиць; 

1 бал за наявність власних суджень і висновків. 

Тестування – 3 бали, з них: 

3 бали, якщо тестове завдання виконано без помилок. 

2 бали, якщо є до 90 відсотків (включно) правильних відповідей.   

1 бал, якщо надано 80 відсотків правильних відповідей. 

 

Таблиця поточного тематичного оцінювання: 

Оцінювання поточної і самостійної роботи Усього: 

Тема 1.1. Тема 1.2. Тема 1.3. Тема 1.4. 

15 15 15 15 60 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. The history of formation of the UK. 

2. National symbols and emblems of the UK. 

3. National holidays, festivities and traditions. 

4. The history of royal ceremonies. 

5. British place names. 

6. The Celtic kingdoms in the Ancient times. 

7. Introduction of Christianity. 

8. The Norman Conquest and Feudal rule. 

9. Law and justice in the Middle Ages. 

10. Religious beliefs in the Middle Ages. 

11. Medieval towns and villages. 

12. Medieval language, literature and culture. 

13. The century of plagues. 

14. The condition of women in the Middle Ages. 

15. The Wars of Roses. 

16. The Protestant-Catholic struggle in the 16th century. 

17.  King Henry VIII and the Church of England. 

18.  Queen Elizabeth I and the Britain’s Empire. 

19.  Life and work in the Stuart age. 

20.  Oliver Cromwell and Republican Britain. 

21.  Life in town and country in the 18th century. 

22.  The Conquest of Canada. 

23.  The rise of the middle classes in the 19th century. 

24.  The growth of towns and cities in the 19th century. 

25.  Monarchy in the 19th century. 

26.  Britain during the Napoleonic Wars. 

27.  Social and economic improvements in the 19th centuries. 

28.  Scientific and Industrial Revolutions. 
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29.  British Inventors. 

30. Queen Victoria and Victorian Prosperity. 

31.  Victorian Arts. 

32.  Great Britain in the Crimean War (1853-1856). 

33.  Robert Walpole, the first Prime Minister. 

34.  Great Britain in World War I. 

35.  Great Britain in World War II. 

36.  Winston Churchill and his policy in World War II. 

37.  Margaret Thatcher, “the Iron Lady”. 

38.  The loss of empire and the Commonwealth. 

39.  The Royal Family. 

40.  Queen Elizabeth II. Life and activity. 

41.  Tony Blair and political reforms. 

42.  Ireland in the 20-21st centuries. 

43.  Wales in the 20-21st centuries. 

44.  Scotland in the 20-21st centuries. 

45.  Modern politics and politicians. 

46. Varieties of English (American, Indian, Australian, New Zealand). 

47. The history of the English language (Old English). 

48. The history of the English language (Middle English). 

49. The history of the English language (Modern English). 
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ТЕСТ № 1 для самоперевірки до теми 1.1. 

Соціокультурні аспекти сучасної Великої Британії, США та інших країн 

англомовного світу 

Complete the sentences: 

1. The town name ‘Oxford’ means_______________________. 

2. The town name ‘Cambridge’ means____________________. 

3. The town name ‘Norfolk’ means______________________. 

4. The town name ‘Suffolk’ means______________________. 

5. The town name ‘Liverpool’ means____________________. 

6. The place name ‘Sussex’ means______________________. 

7. The place name ‘Wessex’ means_____________________. 

8. The place name ‘Essex’ means_______________________. 

9. The town name ‘Bristol’ means_______________________. 

10. The geographical name ‘Avon’ means__________________. 

11.  The name ‘Britain’ originates from____________________. 

12.  The plant symbol of Wales is ________________________. 

13. The plant symbol of England is ________________________. 

14. The plant symbol of Scotland is ________________________. 

15. The plant symbol of Ireland is _________________________. 

16.  The main nationalities of the UK are____________________. 

17.  All the citizens of the UK are called____________________. 

18.  The UK consists of _________________________________. 

19.  Great Britain is_____________________________________. 

20. The UK completed its formation in_____________________. 

21. The capital of Scotland is_____________________________. 

22.  The capital of Wales is_______________________________. 

23. The capital of Northern Ireland is_______________________. 

24.  The Patron Saint of England is_________________________. 

25. The Patron Saint of Scotland is_________________________. 
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26.  The name of the British flag is_________________________. 

27. The British flag consists of ____________________________. 

28.  The British national anthem is_________________________. 

29. The largest British cities and towns are___________________. 

30.  The area of the UK is __________________ than Ukraine’s one. 

31.  The population of the UK is __________________ than Ukraine’s one. 

32.  The Ceremony of Keys means_________________________. 

33.  On Poppy Day people________________________________. 

34.  Trooping the Colour is ______________________________. 

35.  The Queen delivers the speech from the throne on____________. 

36. The ceremony held at Buckingham palace is called____________. 

37.  St. Patrick’s Day is___________________________________. 

38.  The national British holidays are (5)______________________. 

39.  The examples of street names connected with royal family 

(3):____________________________________________________. 

40. The examples of street names connected with religion 

(3):____________________________________________________. 

41.  The examples of street names denoting geographical features 

(3):_____________________________________________________. 

42.  English belongs to the __________________ group of languages. 

43.  The Celtic languages spoken in the UK are___________________. 

44.  The oldest of the British languages is _______________________. 

45.  Bilingual policy is provided in ____________________________. 

46.  The dying language in the UK is ___________________________. 

47.  The English language dates from___________________________. 

48.  English is the language of international communication 

because________________________________________________. 

49.  English is spoken by about______________________________. 

50.  English is the second world language after_________________. 
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ТЕСТ № 2 для самоперевірки до теми 1.2.  

Політична система Великої Британії і США 

Complete the sentences: 

1.  Neologisms are ____________________________________. 

2. The word Brexit means_______________________________. 

3. The word  Bregret means_____________________________. 

4. The word  Breferendum means_________________________. 

5. The word  Bremaniac means___________________________. 

6. The word Quitaly means______________________________. 

7. The word Italeave means______________________________. 

8. The word Caleavefornia  means_________________________. 

9. The word Breunion means_____________________________. 

10. The word   Euquake means___________________________. 

11. The word Byegium means____________________________. 

12. The word Branger means____________________________. 

13. The word Branalysis means__________________________. 

14. Brex-Pitt means ____________________________________. 

15. Political system of the UK is called_____________________. 

16. Three branches of power in the UK:_____________________. 

17. The British parliament consists of _________________________. 

18. The main function of the House of Commons is ___________________. 

19. This person reigns, but doesn’t rule______________________________. 

20. The leader of the party which has won elections becomes_______________. 

21. Prominent Prime Ministers of the UK:________________________. 

22. Today the Prime Minister of the UK is____________________________. 

23. The executive branch is represented by_______________________. 

24. The town name ‘Oxford’ means_______________________________. 

25. The town name ‘Cambridge’ means__________________________. 

26. The place name ‘Essex’ means______________________________. 
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27. The geographical name ‘Avon’ means___________________________. 

28. The Celtic languages spoken in the UK are______________________. 

29. The oldest of the British languages is__________________________. 

30. The dying language in the UK is ______________________________. 
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ТЕСТ № 3 для самоперевірки до теми 1.3. 

Давня та середньовічна історія Великої Британії 

Are the following statements true or false? 

1. The House of Lancaster and the House of York fought in the Wars of the Roses.  

2. The House of Lancaster won the Wars of the Roses. 

3. Margaret Thatcher was nicknamed the Iron Lady. 

4. The Celts killed nearly a third of the British population in 1348-1349. 

5. Great Fire started at a bakery on Pudding Lane in 1666. 

6. Sir Robert Walpole was Britain’s first Member of Parliament. 

7. Henry VIII wanted that the Roman Catholic Church would grant him right to divorce.  

8. York was the first English city to be settled by the nomadic conquerors. 

9. Margaret Thatcher was a member of the Conservative political party. 

10. Elizabeth I has the longest reign in English history. 

11. Henry VIII introduced a beard tax. 

12. London has always been the capital of England. 

13. Sparkling Wine was invented in England.  

14. Stonehenge construction began in 500,000 BC. 

15. Oliver Cromwell was the first nonroyal ruler of England. 

16. French was the official language of England from 1266. 

17. William the Conqueror was crowned king of Scotland. 

18. Christianization of England took place in 9th century. 

19. Scandinavian invaders occupied all the country but the southern part. 

20. The first taxes were introduced by the Romans. 

21. Printing was invented in Germany. 

22. The century of Tudor rule is often thought of as a most glorious period in 

English history. 

23. Henry VIII closed 560 monasteries. 

24. Elizabeth I ordered to execute Mary, “Queen of Scots”. 

25. During Elizabeth I reign anti-Catholic policy increased.  
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ТЕСТ № 4 для самоперевірки до теми 1.4.  

Історія англійської мови 

Complete the sentences: 

1. English belongs to _____________________ family of languages. 

2. English belongs to _____________________ group of languages. 

3. The time borders of the Old English period are _________-__________.  

4. The time borders of the Middle English period are _________-__________. 

5. The time borders of the New English period are _________-__________. 

6. About _____ per cent of English lexis are foreign borrowings. 

7. The prehistory of English started in _____________________(where & 

when?) 

8. The Germanic people were primitive _____________________. 

9. The Romans called the Germanic people ________________________. 

10. First Latin borrowings include words: ____________________________(3-

4). 

11. The Germanic tribes invaded Britain in __________ century. 

12. The Celts had to move away to _________________________________. 

13. The Celtic borrowings are ____________________________________(3-4). 

14. The word ‘London’ means ___________________________________. 

15. Christianization of England took place in ______________ centuries. 

16. Schools and libraries first appeared in ______________________. 

17. Latin words associated with church are ________________________(3-4).   

18. The first teachers were ______________________________. 

19. Scandinavian invasion took place in ____________________ centuries. 

20. Vikings ______ British villages, ________ people, ___________ 

monasteries. 

21. Scandinavian borrowings: ________________________________(5-6). 

22. _________________________________________ happened in 1066. 

23. The Normans came from _______________________________. 
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24. The Normans brought new social order called _________________. 

25. Norman administrative words: ____________________________(3-4). 

26. Norman law terms:_____________________________________(3-4). 

27. Norman military terms: __________________________________(3-4). 

28. Norman educational words:_______________________________(3-4). 

29. English got domination over French thanks to (3 reasons): ________ 

_______________________________________________________________. 

30. This invention influenced on spreading English and literacy: 

______________. 

31. The English national language was formed on the basis of _______ dialect. 

32. Renaissance was marked by flourish of ___________________________. 

33. Renaissance started in ________________(name of the country) and spread 

all over Europe. 

34. Renaissance Latin borrowings:________________________________(3-4). 

35. Renaissance Greek borrowings:____________________________(3-4). 

36. Renaissance Parisian borrowings:___________________________(3-4). 

37. Renaissance Italian borrowings:____________________________(3-4). 

38. Renaissance Spanish borrowings:__________________________(3-4). 

39. The native element of English includes: (names of the groups) 

a)______________________; 

b) __________________________________;  

c) ______________________________________. 

40. The Indo-European words: ______________________________(3-4). 

41. The Germanic words:___________________________________(3-4). 

42. The proper English words:_______________________________(3-4). 

43. English spread over the world due to _________________________. 

44. England colonized _____________________________________(3-4). 

45. ‘Autumn’ is a ___________________ borrowing. 

46. ‘Sky’ is a ___________________ borrowing. 
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47. ‘Monk’ is a ___________________ borrowing. 

48. ‘Police’ is a ___________________ borrowing. 

49. ‘Tobacco’ is a ___________________ borrowing. 

50. ‘Cappuccino’ is a ___________________ borrowing. 
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ТЕСТ № 5 для самоперевірки до всього курсу 

Read the following statements and decide if they are true or false: 

1. Great Britain is the largest island in Europe. 

2. Ireland officially came under British rule in the 16th century. 

3. “Great Britain” is the more correct name for the state than “The United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”. 

4. “Great Britain” means the same as “England” does. 

5. There is only one city in Great Britain with the population over 1 mln people. 

6. “Union Jack” is the flag of the UK. 

7. The flag of the UK is made of the flags of England, Ireland and Wales. 

8. The British national anthem is “God Save the Queen / King”. 

9. The national emblem of England is the rose. 

10. The national emblem of Scotland is the shamrock. 

11. The national emblem of Wales is the leek. 

12. The national emblem of Ireland is the purple thistle. 

13. “The British Isles” refers to the islands Great Britain, Ireland, the Channel 

Islands and the Isle of Man. 

14. Trooping the colour is the official ceremony which occurs on the day of State 

Opening of Parliament. 

15. Ceremony of Keys is the ritual daily locking up of the Tower of London for 

the night. 

16. Boxing Day is the holiday of all boxing fans. 

17. The symbol of the Remembrance Day is the poppy. 

18. St. Patrick’s Day is a national day and an official bank holiday in Northern 

Ireland. 

19. St. David’s Day is a national holiday in Scotland. 

20. London was founded by the Romans in the 1st century AD. 

21. London is one of the world’s greenest cities. 

22. The UK is a constitutional monarchy. 
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23. The head of the State is the Prime Minister. 

24. The Constitution of the UK is an official document. 

25. Parliament is the supreme legislative authority in the UK. 

26. The UK Parliament consists of two separate elements: the House of Lords 

and the House of Commons. 

27. The main function of the House of Commons is to legislate. 

28. The members of the House of Commons are elected by their political parties. 

29. The Prime Minister is appointed by the Sovereign. 

30. The Cabinet is appointed by the House of Commons. 

31. All the prominent Prime Ministers of the XXth century were representatives 

of the Conservative party. 

32. The reform of the House of Lords removed all the peers from the Parliament. 

33. The aim of the modern reforms in the House of Lords is to remove hereditary 

principle.            

34. General elections in Great Britain are held every four years. 

35. The Queen is the head of the Commonwealth and the State head of all 

member countries. 

36. The Germanic tribes were primitive cattle-breeders. 

37. The Romans and the Germanic tribes lived in peace. 

38. The Germanic tribes enriched their vocabulary with the Latin names of fruits 

and vegetables. 

39. The English language is built on the basis of the Celtic language. 

40. The Angles, the Saxons and the Jutes were Celtic tribes. 

41. The Germanic tribes occupied the land, but the place-names remained Celtic. 

42. The name of London originates from the Latin. 

43. During Christianization Latin words penetrated every aspect of social life. 

44. Most English words with the initial sk-  combination are  Scandinavian 

borrowings. 

45. The Norman Conquest was significant only in linguistic terms. 
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46. The words state, government, court, parliament are Parisian borrowings. 

47. During the Renaissance Period a great number of Latin and Greek borrowings 

entered the English language. 

48. The native element of the English language consists of the Indo-European 

element and the Germanic element. 

49. The words boy, girl, always, woman  belong to the Germanic element. 

50. English is the primary language of the United Kingdom, the USA and Canada. 

51. English spread all over the world in the 19th century.  

52. The Welsh language is very popular in Great Britain. 

53. Welsh belongs to the Celtic languages. 

54. Welsh is the earliest of the British languages. 

55. Nowadays Welsh is spoken mainly by rural population. 

56. Scottish Gaelic is a Celtic language. 

57. Scottish Gaelic is spoken in Scotland. 

58. Irish is an Anglo-Saxon language.  

59. The Irish language is known all over Great Britain. 

60. Irish is an official language in the Northern Ireland. 
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