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Підготовка майбутніх політологів до професійного          
іншомовного спілкування 

У статті розглядається діалог-обговорення як засіб формування професійного іншомовного 
спілкування майбутніх політологів. Автор визначає головні вимоги до підбору вправ та завдань для 
формування аргументаційних умінь студентів у ході діалогу-обговорення та доводить необхід-
ність проведення занять дискусійного характеру. 

In the article a dialogue-discussion as a means of forming the professional foreign communication of 
future politicians is reviewed. The author determines the main requirements to the selection of exercises 
and tasks, required for forming argumentative skills of students in the process of a dialogue-discussion 
and proves the necessity of conducting discussion lessons.  

Серед багатьох проблем, які оточують люди-
ну протягом усього життя, особливе місце за-
ймає проблема вибору професії, реалізація себе 
у професійній діяльності. Професія – це соціаль-
но-технологічний механізм, який був створений 
суспільством для забезпечення своїх матеріаль-
них та духовних потреб шляхом локалізації його 
в професійній діяльності та який призначений 
для виробництва певного виду продукції [1; 10].  

Потреби модернізації українського суспільс-
тва та української держави обумовили виник-
нення нових професій. Одна з них – професія 
політолога. На Заході професія політолога існує 
протягом багатьох років та є однією з найпрес-
тижніших. Так, у Франції першим спеціалізова-
ним навчальним закладом для управлінців, який 
був заснований у 1872 році та відкрив доступ до 
вищих ланок державного управління, була Вільна 
школа політичних наук. Сьогодні близько 75% 
слухачів елітарної Національної адміністративної 
школи мають базову політологічну освіту [2; 3].  

Відомо, що професійна діяльність політолога 
є різновидом складної інтелектуальної праці у 
сфері соціальних та політичних відносин. Про-
фесіонали-політологи задіяні в органах законо-
давчої та виконавчої влади, працюють референ-

тами, експертами, радниками, займаються теоре-
тичною та прикладною політологією, роблячи 
внесок у політичну освіту суспільства. Предста-
вники цієї професії поряд з юристами та еконо-
містами формують управлінський корпус, полі-
тичну еліту країни. 

Одним з важливих компонентів професійної 
підготовки політолога є володіння іноземною 
мовою, оскільки знання іноземної мови та вмін-
ня спілкуватись нею створює умови для профе-
сійного розвитку майбутнього спеціаліста та 
реалізації його як особистості. 

Проблему підготовки майбутніх фахівців до 
професійного іншомовного спілкування дослі-
джували О.Б.Тарнопольський та С.П.Кожушко 
(англійська мова для бізнесу), О.М.Морська 
(англійська для економістів), В.В.Шишкіна, 
Ю.О.Зелікман (професійна англійська для юрис-
тів). Водночас питання підготовки політологів 
до професійного іншомовного спілкування не 
можуть вважатись достатньо дослідженими у 
зв’язку з тим, що ця професія з’явилась в Украї-
ні зовсім недавно. Тому метою даної статті є 
виявлення шляхів підготовки студентів-
політологів до професійного іншомовного спіл-
кування.  
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У статті розглядається діалог-обговорення як 
засіб формування професійного іншомовного 
спілкування, роль мотиваційно-стимулюючого 
тексту як початкового джерела предмета обгово-
рення та принципи побудови комплексу вправ 
для досягнення комунікативної мети заняття з 
англійської мови. Тому завданнями статті є: 

− проаналізувати механізм створення у сту-
дентів навичок правильного оформлення 
власних думок іноземною мовою; 

− визначити головні вимоги до підбору 
вправ та завдань для формування аргуме-
нтаційних умінь студентів під час прове-
дення діалогу-обговорення;  

− довести необхідність проведення занять 
дискусійного характеру, що є запорукою 

підготовки майбутніх політологів до про-
фесійного іншомовного спілкування. 

Основним завданням викладача іноземної 
мови на факультеті політичних наук є форму-
вання у студентів мовленнєвих навичок; навчан-
ня їх тематичної лексики як загального, так і 
професійного характеру; формування вмінь вір-
но, послідовно та переконливо висловлювати 
свою точку зору іноземною мовою у будь-якій 
мовленнєвій ситуації.  

Згідно з Рекомендаціями Ради Європи [3, 
с. 121], під час навчання іноземної мови у вищо-
му навчальному закладі мають формуватися три 
типи користувачів, кожен з яких поділяється на 
дві підгрупи за рівнем оволодіння мовою. Радою 
Європи було виділено: 

КОРИСТУВАЧ 

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ  НЕЗАЛЕЖНИЙ  

ДОСВІДЧЕНИЙ 

інтродуктивний  середній  

рубіжний  просунутий  

автономний  компетентний  

Формування професійної іншомовної компе-
тенції, яка дорівнює досвідченому користувачу, 
починається з 3 курсу (Professional English), 
оскільки рівні елементарного та незалежного 
користувача у студентів-політологів формують-
ся під час вивчення іноземної мови на 1 та 2 кур-
сах. Слід зазначити, що досвідчений/
автономний користувач може розуміти різнома-
нітні складні та великі тексти, а також розпізна-
вати імпліцитні значення; може швидко, спон-
танно висловлюватись, не відчуваючи помітних 
труднощів у виборі слів; може гнучко й ефекти-
вно користуватися мовою у суспільному житті, 
навчанні та професійній діяльності; може ясно, 
чітко і докладно висловлюватись на складні те-
ми, демонструючи свідоме володіння всіма мов-
ними засобами.  

У процесі вивчення професійної іноземної 
мови на 3 курсі необхідно сформувати у студен-
тів рівень досвідченого/автономного користува-
ча, який може розуміти без зусиль практично 
все, що чує або читає; може резюмувати інфор-
мацію з різних усних або писемних джерел, зв’я-

зно відтворюючи аргументи та факти; може спо-
нтанно висловлюватись, дуже швидко і чітко, 
розрізняючи тонкі смислові відтінки навіть у 
складних ситуаціях, застосовуючи професійну 
лексику.  

Незважаючи на багато досліджень проблеми 
навчання іноземної мови студентів нефілологіч-
них спеціальностей, у немовному вузі не вдаєть-
ся досягти достатньо високого рівня досвідчено-
го/автономного користувача, який би забезпечив 
вільне спілкування професійною іноземною мо-
вою, а саме професійне спілкування майбутніх 
політологів. Студенти зазнають певних трудно-
щів щодо участі у реальному спонтанному обго-
воренні запропонованої теми та у висловлюван-
ні власної думки іноземною мовою.  

Узагальнення наукових даних та аналіз педа-
гогічного досвіду свідчать, що часто студенти не 
в змозі послідовно та переконливо аргументува-
ти свою точку зору. В деяких мовленнєвих ситу-
аціях вони оперують твердженнями, що не ма-
ють доказів, та емоційними висловлюваннями. 
Вважається, що аргументування – це вміння 
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високого порядку, майже мистецтво, яке станов-
лять як манера поведінки, вміння спілкуватися з 
аудиторією, дикція, так і правильне оформлення 
мовлення [4, с. 206]. Основу аргументування 
складає логіка, і яким емоційним не було б мов-
лення, форма не може замінити зміст – доказ та 
переконливість.  

В існуючих підручниках, якими користують-
ся викладачі в процесі навчання іноземної мови 
(Professional English) студентів-політологів від-
сутня методика навчання аргументаційним ти-
пам діалогів. Вправи носять загальний характер, 
як, наприклад: “обговоріть текст, проблему”, але 
немає чіткої мети та логіки розвитку обговорен-
ня, не вказується комунікативний внесок учас-
ників обговорення в даний процес.  

Діалог-обговорення – це складний комуніка-
тивний вид діалогічної форми комунікації, який 
просліджується в мовленні у трьох основних 
різновидах: кооперативний, координаційний та 
контрадикторний. Цю сукупність слід розгляда-
ти як єдину систему видів діалогічного мовлен-
ня, що постійно ускладнюється [5, с. 86].  

Для того, щоб навчити веденню діалога-
обговорення в різних комунікативних формах, 
пропонуємо використовувати комплекс вправ, 
який би відображав специфіку та динаміку роз-
витку аргументативних вмінь, що складають 
основу цих вправ. Під комплексом вправ, який 
спрямований на розвиток вмінь обговорення на 
основі тексту, ми розуміємо такі вправи і таку 
послідовність їх виконання, у процесі якої сту-
денти здійснюють логічно послідовний перехід 
від прямого розуміння змісту тексту до його 
проблемного обговорення в процесі парної або 
колективної взаємодії. Тому цей комплекс вправ 
має враховувати поетапність розвитку аргумен-
таційних вмінь.  

Розглядаючи психологічні особливості діало-
гу-обговорення та виділення основних ознак 
проблемності й характеру комунікації, двобічно-
сті, синхронності, ситуативності, емоційного 
забарвлення як головних його ознак дозволяє 
дійти висновків, що навчання даного типу діало-
гу має відбуватися в умовах моделювання при-
родних актів комунікації, спираючись на типові 
мовленнєві ситуації. Головною вимогою до ком-
плексу вправ є моделювання природних актів 
комунікації,  застосування проблемно-
загострених та ситуативно спрямованих вправ, 
які стимулюють студентів до активної мовлен-
нєвої діяльності, до аргументаційного обгово-
рення, до виявлення відношення до співрозмов-
ника та предмету обговорення того, про що 
йдеться.  

Предметом обговорення серед студентів-
політологів у ході занять з іноземної мови може 
стати будь-яка проблема, питання стосовно по-
літичного устрою держав, ситуацій у світі, обго-

ворення різних точок зору тощо. Предмет обго-
ворення може бути заданий за допомогою дру-
кованого мотиваційно-стимулюючого тексту, 
який розкриває ситуацію та її специфіку. Він 
задає зміст предмету обговорення; орієнтує спів-
розмовника у його змісті та особливостях, які 
передбачаються; стимулює студентів до обміну 
думками щодо предмету обговорення; вважаєть-
ся джерелом інформації, яка необхідна для аргу-
ментації позицій співрозмовників. Вченими-
методистами Поповою І.В., Лебедєвою К.Л., 
Артем’євою О.О., Булатовою Д.В. були сформу-
льовані наступні принципи побудови комплексу 
вправ: 

− принцип урахування потреби студентів в 
інформації в процесі обговорення склад-
них об’єктів; 

− принцип урахування особливостей видів 
(кооперативного, координуючого, контра-
дикторного) діалогу-обговорення; 

− принцип урахування взаємозв’язку та ди-
наміки розвитку аргументаційних діалогі-
чних умінь у даному виді діалогу; 

− принцип урахування рівня мовленнєвої та 
мовної підготовки студентів. 

Відомо, що успіх навчання іноземної мови в 
цілому може гарантувати комплекс вправ, а не 
окремі їх типи і види. Такий комплекс має забез-
печити такі вправи і таку послідовність їх вико-
нання, де студенти роблять логічний та послідо-
вний перехід від безпосереднього розуміння 
тексту до його проблемного обговорення та пе-
ренесення цих проблем на того, хто навчається, 
в процесі парної або колективної взаємодії. Ком-
плекс вправ має враховувати поетапність розви-
тку аргументаційних вмінь.  

Тому Поповою І.В. був запропонований ком-
плекс вправ [5, с. 89], який містить декілька груп 
вправ, що відображають психологічні особливо-
сті та умови формування аргументаційних 
вмінь. Вона виділяє:  

– підготовчі вправи, які спрямовані на на-
вчання попереднього відбору та систематизації 
фактів для подальшої аргументації. Джерелом 
для подібного відбору та групування фактів з 
метою їх подальшого використання під час об-
говорення є мотиваційно-стимулюючий текст; 

– підготовчі вправи, які готують до обгово-
рення. Метою цих вправ є ознайомлення студен-
тів з логіко-комунікативною і семантичною 
структурою діалога-зразка певного виду 
(кооперативного, координуючого, контрадикто-
рного); вивчення механізму реплікування, стилі-
стичних, емоційних особливостей надфразових 
єдностей; знаходження вірного підтексту; визна-
чення особливостей ситуації; вдосконалення 
вимовних та інтонаційних навичок на рівні фраз 
та надфразових єдностей. Попова І.В. також ви-
діляє необхідність умовно-комунікативних 
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вправ, які спрямовані на розвиток у студентів 
уміння будувати свої висловлювання на рівні 
мікро- і макродіалогів. Дійсно-комунікативні 
вправи, які завершують цей комплекс, мотиву-
ють природну потребу в комунікації та мають на 
меті забезпечити практику в мовленнєвій кому-
нікації, вдосконалити мовленнєві навички під 
час обговорення студентами визначених питань 
на рівні макродіалогу. На першому етапі студен-
там пропонуються підготовчі вправи для розу-
міння мотиваційно-стимулюючого тексту, відбір 
та угрупування фактів, які є необхідними для 
аргументації власної точки зору.  

У ході нашого дослідження, яке проводиться 
з 2003 року на базі МДГУ ім. Петра Могили і в 
якому брали участь 72 студента-політолога, бу-
ло встановлено, що в експериментальних гру-
пах, де навчання діалога-обговорення проводи-
лось з опорою на виконання підготовчих, умов-
но-комунікативних та дійсно-комунікативних 
вправ, рівень розвитку усно-мовленнєвих нави-
чок у студентів на 6,8% вищий, ніж у контроль-
них групах. Студенти контрольних груп витра-
чають невиправдано багато часу (втричі більше 
у порівнянні з експериментальними групами) на 
підготовку до спілкування, вибір партнера, з’я-
сування предмета обговорення, розподіл ролей 
тощо. В експериментальних групах студенти-
політологи набагато краще демонструють змогу 
встановлювати та підтримувати контакт із спів-
бесідником; виділяють, формують та презенту-
ють предмет обговорення; виявляють своє став-
лення до змісту предмета обговорення; співвід-
носять свої висловлювання з попередніми. В 
процесі роботи над мотиваційно-стимулюючим 
текстом вони демонструють високий рівень за-
гального розуміння змісту. Якщо студент зрозу-
мів вцілому зміст того, що він прочитав, він мо-
же ще раз повернутися до цього ж тексту та роз-
крити його окремі деталі або мовне оформлення.  

Для досягнення комунікативної мети (вірної 
побудови доказу) необхідна трьохступенева схе-
ма висловлювання: тезис, аргумент, висновок. 
Результати вивчення наукової літератури з цієї 

проблеми та власна викладацька практика дають 
підстави стверджувати, що проблемні та творчі 
завдання мають відповідати наступним вимогам: 

− сукупність задач та завдань має бути піді-
брана за принципом системності; 

− під час складання завдань слід ураховува-
ти специфіку теми, яка вивчається; 

− завдання мають бути подані від репродук-
тивних до творчих; 

− система завдань має сприяти не тільки 
набуттю нових знань та вмінь, але й пере-
носу їх до нових умов, активізуючи розу-
мову діяльність студентів; 

− завдання мають забезпечити можливість 
комунікативної та колективної діяльності; 

− завдання мають розвивати мотиваційні, 
орієнтаційні та вольові якості. 

Отже, в ході дослідження ми дійшли виснов-
ку, що професійне іншомовне спілкування май-
бутніх політологів може відбуватися на рівні 
досвідченого/автономного та компетентного 
користувача за умов базування процесу навчан-
ня іноземної мови на комплексі вправ, які готу-
ють студентів до діалогу-обговорення, та на діа-
лозі-обговоренні як такому. Проаналізувавши 
механізм створення у студентів навичок прави-
льного оформлення власних думок, було визна-
чено головні вимоги до підбору вправ та завдань 
для формування аргументаційних умінь студен-
тів у ході проведення діалогу-обговорення. Під 
час дослідження було встановлено, що досяг-
нення високого комунікативного рівня фахового 
напрямку студентами-політологами можливе 
через поетапне навчання діалогічного мовлення 
шляхом виконання проблемних та творчих за-
вдань. Така організація навчання сприяє підго-
товці майбутніх політологів до професійного 
іншомовного спілкування: вона формує мовлен-
нєві навички та вміння відстоювати та вірно 
будувати аргументи щодо доказу власної точки 
зору з запропонованої мовленнєвої ситуації, що 
є запорукою підготовки майбутніх політологів 
до професійного іншомовного спілкування.  
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