
Повна назва: Політична семантика і лексикологія 

Статус: вибіркова. 

Мета: Підвищення початкового рівня володіння політичною мовою, досягнутого на 

попередньому щаблі освіти, і оволодіння студентами необхідним і достатнім рівнем 

комунікативної компетенції для вирішення задач в різних областях побутової, культурної, 

професійної і наукової діяльності, а також для подальшої самоосвіти. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Документування і діловодство (за професійним спрямуванням)» (3 кредити ECTS, 90 

год.) розроблений за модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (12 годин), 

групові заняття (24 годин), самостійну роботу (54 години), систему контролю та обліку 

знань. Викладається в 16-у триместрі. Передбачає написання практичних і самостійних робіт, 

підсумкової контрольної роботи й складання заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Частина І.  Становлення і специфіка політичної семантики та лексикології 

Тема 1. Вступ. Завдання, об’єкт, предмет та обсяг курсу. 

Тема 2. Розвиток політичної семантики та лексикології як галузі знань.  

Розмежування ключових понять курсу 

Частина ІІ. Мова політики: поняття і феномен 

Тема 1. Лінгвістичний вимір політичної інформації. Політичний дискурс. Методи аналізу 

політичного дискурсу 

Тема 2. Мова і проблеми культурного суверенітету. Проблема двомовності 

Частина ІІІ. Маніпулятивний потенціал мови політики 

Тема 1. Інформаційні технології та масова свідомість 

Тема 2. ЗМІ: маніпулятивна семантика і риторика. Семантичний аналіз ідеологем, 

політичних метафор 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

- основні теоретичні напрями політичної семантики і лексикології; 

- історію виникнення і розвитку дисципліни; 

- особливості національних шкіл і наукових напрямів політичної семантики і 

лексикології; 

- особливості взаємодії мови і політики; 

- структуру, мету, методи, результати і т.д. мовної політики; 

- методологію і методи політичної семантики і лексикології; 

- сформувати знання про прояв політики в семантиці лексичних одиниць.  

Студенти зобов’язані вміти: 

- аналізувати й інтерпретувати різні політичні тексти; 

- готувати політичні тексти різних жанрів; 

- захищати й аргументувати свою позицію; 

- вичленяти та ідентифікувати політологічні сенси в значенні лексичних одиниць; 

проводити аналіз політичних текстів, пов'язаний з виявленням та інтерпретацією 

спеціалізованих семіотичних засобів. 

 

Викладач: Соловйова Анна Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політичних наук. 


