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1. Мета дисципліни – ознайомити з основними поняттями дискурсивної 

психології та сформувати уявлення про принципи дослідження особистості 

засобами дискурсивної психології, методологічні засади дискурсивної 

психології, про загальний зміст концепцій та теорій, що відносяться до сфери 

дискурсивної психології, її специфічні методи та методики. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

(за наявності): 
1. Знати теоретичні основи основних філософських шкіл та підходів 20го 

сторіччя, зокрема, структуралізму, постструктуралізму. 

1. Вміти самостійно працювати з бібліографією та першоджерелами, 

аналізувати узагальнювати, робити порівняння концепцій та теорій. 

Самостійно будувати дослідження феноменів та явищ, що відносяться до 

особистісної сфери. 

2. Володіти уявленнями про структуру психологічної науки, місце дослідження 

особистості серед інших завдань психологічної науки, основні проблеми 

дослідження особистості в психології, методологічні особливості 

дослідження особистісної сфери. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна "Дискурсивна психологія особистості" є складовою блоку 

дисциплін за вибором. В межах курсу розкриваються основні уявлення про 

дискурсивну природу особистості,  сформовані в межах різних психологічних 

шкіл, розкриваються  методологічні засади «дискурсивного повороту» в 

психології та можливості «дискурсивної онтології» при дослідженні 

психологічних явищ; основі досягнення дискурсивної психології щодо 

дослідження політичного дискурсу, конструювання наративів, наративного 

аналізу. 
 
4. Завдання (навчальні цілі) – показати методологічні засади 

«дискурсивного повороту» в психології; ознайомити з основними сучасними 

теоріями та концепціями дискурсивної психології, що складають  підґрунтя для 

дослідження дискурсивної природи особистості; сформувати у студентів 

уявлення про можливості міждисциплінарних досліджень питань психології 

особистості (психологія, лінгвістика, літературознавство, філософія  тощо); 

сформувати у студентів навички дискурс-аналізу, роботи з наративами, 
опанувати специфічними методами дискурсивної психології. 

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 
загальні: 
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ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
фахові: 
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та 

явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
ФК5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу 

та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування.  
ФК9. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних 

досліджень для фахівців та нефахівців. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Ко

д Результат навчання 

1.1 поняття та методологічні засади 

основних теорій та концепцій 

дискурсивної психології особистості 

лекція, 
самостійна 

робота 

усна 

відповідь, 
 

виконання 

творчих 

завдань 

40 
 

1.2 основні методи дослідження 

дискурсивних проявів особистості, 

політичного дискурсу 

лекція, 
самостійна 

робота 
2.1 використовувати отриманні знання 

для розв'язання дослідницьких та 

практичних задач політології;  

семінар, 
самостійна 

робота 

усна 

відповідь, 
виконання 

творчих 

завдань, 
 

20 

2.2 будувати програму дослідження 

дискурсивних феноменів особистості 
семінар, 

самостійна 

робота 
3.1 брати участь у дискусіях,  

встановлюючи атмосферу 

взаємодопомоги 
семінар, 

усна 

відповідь, 
виконання 

творчих 

завдань, 

20 

3.2 будувати комунікацю під час аналізу 

наративу досліджуваного 

встановлюючи атмосферу що сприяла 

б його розкриттю 

семінар, 
самостійна 

робота, 

4.1 аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняльну характеристику теорій та 

обґрунтовувати власну позицію щодо 
теорій особистості в дискурсивній 

психології. 

семінар, 
самостійна 

робота, 

усна 

відповідь, 
виконання 

творчих 

завдань, 
 

20 

4.2 самостійно здійснювати аналіз 

наративів у політичній діяльності 
семінар, 

самостійна 

робота, 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН 4. Мати навики професійної комунікації     + + + + 
ПРН 10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні 

процеси та явища у різних історичних, соціальних, 

культурних та ідеологічних контекстах.  

+ + + +     

ПРН 12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.  

    + +   

ПРН 16. Презентувати результати теоретичних і прикладних 

досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань  

      + + 

 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.2), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація – 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 

Оцінювання під час навчального періоду:  
1. Усні відповіді (виступ на семінарі, участь в обговоренні та дискусіях, 

доповнення): РН1.1; РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН3.1, РН3.2, РН4.1 – 40/6 балів. 
2. Творчі самостійні роботи: РН1.1; РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН3.1, РН3.2, 

РН4.1, РН4.2 – 60/36 балів  
 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку.  
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру 

(максимальна кількість балів за роботу протягом семестру дорівнює 100) і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 
Студенти, які впродовж семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж 

60 балів, але більшу ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів, складають 

залік. Залік проводиться у вигляді усного опитування за тематикою курсу.  
Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів 

ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів до складання заліку не 

допускаються.  
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

підсумкової контрольної роботи здійснюються у відповідності до «Положення про 

порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 
 



6



 

 7 

7.2 Організація оцінювання:  

 
Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт.  
Максимальна кількість балів за роботу протягом семестру дорівнює 100. 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 3, 5, 6, 8, протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 24 Max – 40 

Самостійна робота 

-виконання та 

презентація 

творчих робіт 

Виконання 5 творчих робіт з 

практичного застосування набутих 

знань. Min – 36 Max – 60 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

40-36 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом з 

питань, що виносяться на семінарське заняття, вільно його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст поставленого завдання, аргументуючи власну позицію 

щодо проблемних питань та може навести доречні приклади; 
35-31 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом 

з питань, що виносяться на семінарське заняття, вільно його викладає, може 

навести приклади але не аргументує власну позицію щодо проблемних питань; 
30-26 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, має у відповіді суттєві неточності та не може навести прикладів; 
26-24 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 
 

2. Самостійна робота: 
Виконання творчих робіт: 
 

12-11 балів - студент доречно застосовує понятійний апарат, може 

обгрунтувати власний вибір категорій аналізу та висновки до яких він прийшов 

під час виконання роботи.  
10-8 балів – студент в цілому доречно але з певними помилками застосовує 

понятійний апарат, може обґрунтувати власний вибір категорій аналізу та 

висновки до яких він прийшов під час виконання роботи; 
8-6 бали – студент в цілому доречно але з певними помилками застосовує 

понятійний апарат і не може обґрунтувати власний вибір категорій аналізу та 
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висновки до яких він прийшов під час виконання роботи; 
5-3 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 
 
 

3. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в 

поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 
обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має 

суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 
Кількість годин 

лекції семінари самост. 

робота 
Частина 1 "Загальні проблеми дискурсивної психології "  

1 Дискурсивна онтологія в психології   0,5  10 
2 Універсальні структурні та змістові 

характеристики дискурсивних проявів 

особистості   
0,5  10 

3 Дискурсивний аналіз у політології 0,5 0,5 12 
Частина 2 "Конкретно-психологічні дослідження особистості як 

дискурсивного суб'єкта " 
4 "Я-тексти" особистості: функції, 

моделі, ознаки 0,5  10 

5 Наратив як коренева метафора 

психології особистості 0,5 0,5 10 

6 Наративний аналіз у політології 0,5 0,5 12 
Частина 3 "Структурно-динамічні аспекти особистості в наративній 

психології" 
7 Теорія «Діалогічного Я» 0,5  5 
8 Практичні питання дискурсивної 

психології особистості у аналізі явищ 

політики 

 0,5 5 

 Творчі завдання   10 
 Підсумкова контрольна робота 0,5   

Всього 4 2 84 
 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції - 4 год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота –  84 год. 
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