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ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

"ПОЛІТОЛОГІЯ" 

Відкриття нової спеціальності вимагає від кафедри іноземних мов 

детального вивчення вимог до професійної підготовки фахівця відповідного 

профілю з метою розробки курсу іноземної мови професійного вжитку, який 

задовольняє потреби майбутнього спеціаліста. Це питання є особливо 

актуальним з огляду на недостатність навчально-методичних комплексів 

англійської для професійних цілей, орієнтованих на конкретні спеціальності. 

У 2017 навчальному році у ЖДУ імені Івана Франка відкрито набір на 

спеціальність "Політологія". Студенти отримують подвійні дипломи, 

навчаючись в Україні та Польщі. Отже, кафедра іноземних мов та новітніх 

технологій навчання розробляє комплекс англійської мови професійного 

вжитку для майбутніх політологів. 

Базою для розробки відповідного курсу є типова Програма з 

англійської мови для професійного спілкування, розроблена у 2005 році та 

рекомендована Міністерством освіти і науки України [1]. Ця Програма є 

загальною за характером і призначена для подальшої адаптації відповідно до 

спеціалізації. 

В той час як навчальні цілі, визначені в Програмі, є типовими, їх 

необхідно адаптувати  до конкретної спеціальності з огляду на предметні 

сфери та ситуації професійної діяльності, що впливає на типи текстів для 

опанування. 



В рамках своєї професійної сфери майбутні політологи можуть 

виконувати різні функції з огляду на спеціалізацію: політичний консультант, 

політичний експерт, політичний оглядач, політичний теоретик, політичний 

філософ, іміджмейкер, спічрайтер. Характерними особливостями 

професійної діяльності та специфічними діями, які вимагають набуття 

іншомовної комунікативної компетенції, є такі: 

- проведення опитувань (анкетування та експертна оцінка), соціологічних 

досліджень;  

- пошук, використання та аналіз статистичних даних; 

- читання статей, повідомлень інформаційних агенцій, прослуховування та 

перегляд радіо- та телепередач, ознайомлення з працями експертів; 

- підтримка зв’язків із державними органами, громадськими організаціями, 

представниками органів влади; 

- написання текстів для друкованих та електронних ЗМІ, ведення рубрики, 

колонки; 

- участь та проведення передач на радіо та телебаченні: вміння ставити 

питання експертам, відповідати на питання слухачів, проводити інтерв’ю; 

- прогнозування політичних процесів; 

- забезпечення клієнтів актуальною інформацією; 

- розробка текстів, сценаріїв політичних виступів, складання іміджевих 

повідомлень;  

- презентація стратегій, проектів (передвиборної програми, PR-проекту 

тощо); 

- бути джерелом унікальної інформації: вивчати дані, оцінювати, давати 

висновок на базі спеціальних знань. 

Проаналізувавши функції політолога, на підставі критеріїв 

релевантності, досяжності та доцільності розвитку в рамках курсу іноземної 

мови професійного вжитку ми виділили такі акценти змісту курсу 

англійської мови професійного вжитку для майбутніх політологів з огляду на 

професійні ситуації та вміння: 



Письмо: аналітичні статті (визначення причин та наслідків події, 

демонстрація взаємозв’язку різних подій, тлумачення значущості та цінності 

події, прогнозування [2]; анкетування (формулювання різних видів анкетних 

питань, складання інструкцій до анкети), соціологічні дослідження; ведення 

власної сторінки в соцмережах, блога; написання найбільш популярних типів 

дописів (питання та опитування, вікторини та тести, мотиваційні 

повідомлення, інфографіка (графіки та діаграми), результати вивчення та 

досліджень, рецензії та зведені дані, FAQ (часті питання), цитати, новини, 

хронологія, прогнози, прес-релізи та реакції на події, різноманітні списки, 

джерела корисної та актуальної інформації); написання заявок (грантів) на 

отримання фінансування проектів. 

Діалог: інтерв’ю для телебачення та радіо (як інтерв’юер, так і експерт) 

з різними цілями: інформування, переконання, аргументація, захист власної 

точки зору тощо; проведення опитувань, організація та проведення власних 

радіо- та телепрограм.  

Монолог: ведення відеоблогів, подкастів (підготовлені монологи на 

професійну тематику: огляди, аналітика, новини, прогнози), власні рубрики 

на радіо та телебаченні. 

Читання: читання публічних виступів, аналіз політичних кампаній, 

читання досліджень провідних дослідних центрів: Інститут Геллапа, NORC, 

NatCen, ESOMAR, GfK Group тощо; пошук інформації в Інтернет-джерелах 

про гранти на проведення досліджень.  

Аудіювання: ознайомлення з останніми новинами, подкастами на 

професійну тематику, слухання інтерв’ю з провідними спеціалістами в галузі. 

Подальша робота над розробкою курсу полягає в конкретизації 

професійних умінь та їх складників (мікровмінь, комунікативних функцій та 

форм їх вираження), складання інвентаря функціональних зразків для 

спеціальності "Політологія" у співпраці з викладачами фахових предметів.  
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