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PREFACE 

 

The course of Country Study should acquaint the student with the 

peculiarities of communication in the English-speaking society caused 

by the existence of the specific layer of the English language called 

background vocabulary. The knowledge of the latter will enable a 

Ukrainian speaker to adequately interpret the communicative behaviour 

of the representatives of the English-speaking world. Furthermore, it 

will help the student choose the most suitable linguistic and extra 

linguistic means while interacting with the native speakers. This course 

introduces different vocabulary items which require special explanation, 

reflect peculiar rites, customs, historical events of the English-speaking 

countries and are difficult to understand for a foreign speaker.  

This textbook aims at helping the students of the correspondence 

department to learn the most widely used country-study vocabulary 

connected with the life of English Speaking countries. Such items as the 

British and the American character, the peculiarities of the geographical 

relief, national cuisine, and etiquette are covered in the textbook. The 

student can get acquainted with the spheres of nationally marked 

vocabulary concentration, the reflection of the history in the country-

study vocabulary. 

Practical assignments present the extracts which are characterised 

by a high degree of background vocabulary concentration and are taken 

from the fiction written by British and American writers in the 20
th

 

century. The exercises reflect different sides of life in the British and 

American societies. 

 
 


