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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Будь-яка сфера людської взаємодії містить у собі владні відносини. 

Глобальні та локальні інформаціно-комунікативні простори сучасності 

характеризуються  ускладненням владних відносин у соціальному полі. 

Оскільки влада проявляє себе як соціокультурний феномен, вона здійснює 

визначальний вплив як на окремого індивіда так і на суспільство в цілому.  

В умовах глобалізації, коли інформація миттєво поширюється, головним 

владним засобом стає знання, яке формується шляхом включення суб’єктів і 

соціальних груп у дискурсивні практики. Отже, володіти дискурсом – значить 

володіти владою. Тому курс «Дискурс і влада» є досить важливим як для 

майбутніх фахівців будь-якої галузі  так і для науковців.  

Курс «Дискурс і влада» знайомить аспірантів з основними концепціями, 

термінологічним апаратом, задачами і методами теорії дискурсу. Особливо   

приділяється увага прикладним аспектам дискурс-аналізу.  

Мета викладання навчального курсу – здобуття слухачами знань з 

теорії дискурсу;  опанування аспірантами знанням сучасних теорій влади, їх 

відмінностей від класичних теорій та їх практичним застосуванням. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є сучасні теорії влади та соціального 

контролю, їх практичного застосування у політичному менеджменті та 

соціальних технологіях здійснення влади в сучасній українській практиці.  

Головні завдання дисципліни: 

‒ ознайомити з основними історичними типами дискурсу, їх 

своєрідністю і логікою побудови; 

‒ розуміння сутності явища влади і еволюцію поглядів на його 

інтерпретацію; 



‒ розуміти та аналізувати основні концептуальні підходи до розуміння 

явища влади; 

‒ з'ясувати сутність, особливості, форми і механізми політичної влади; 

‒ вміння застосовувати адекватну термінологію та концептуальний 

апарат у власних дослідженнях та наукових текстах; 

‒ вміння використовувати методи дискурсивного аналізу у власній 

науковій праці; 

‒ вміння застосовувати та інтерпретувати дискурс в межах певної 

спеціальності.  

‒ вивчення основних етичних проблем, пов’язаних з науковою 

діяльністю та з проявом науки як соціального явища; 

‒ доведення необхідності дотримання моральних вимог у науковій 

діяльності та принципів відповідального наукового дослідження; 

‒ розвиток навичок науково-дослідницької етики; 

‒ розвиток загальної культури та культури дослідника-філософа, 

володіння сучасними дослідницькими програмами;  

‒ розвинути гнучкість мислення і здатність здобувати нові наукові й 

філософські знання, використовуючи сучасні освітні й інформаційні технології.  

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна для спеціальності 033 «Філософія»: 

 Розрізняти основні концептуалізації сучасної філософії та науки, їх 

гносеологічні та соціальні передумови, а також нормативні та дескриптивні 

підходи до їх аналізу; 

 Виявляти граничні світоглядні підвалини науково-дослідної 

діяльності; 

 Розробляти філософію управління, кадрову й соціальну політику, 

стратегію управління персоналом організації у відповідності до стратегічних 

планів організації; 



 Комплексно підходити до аналізу проблем суспільства, методами 

реалізації основних управлінських функцій – прийняття рішень, організація, 

мотивування та контроль, сучасними технологіями ефективного впливу на 

індивідуальну і групову поведінку в організації; 

 Використовувати сучасні підходи, концепції та моделі для аналізу й 

осмислення конкретних управлінських ситуацій в науці; логічні й 

концептуальні засоби якісного та кількісного аналізу, застосовувати методи 

прийняття рішень в умовах ризиків, невизначеності та критичних ситуацій, 

враховуючи організаційно-технічні, соціально-економічні, психологічні й 

правові чинники. 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти зможе: 

 Свідомо формувати свою світоглядну позицію та моральні 

імперативи; 

 Здійснювати рефлексію щодо змін що відбуваються у 

суспільстві взагалі та в особистому житті зокрема; 

 Володіти способами владного впливу через систему 

дискурсивних практик; 

 Інтерпретувати отриману інформацію та генерувати владні 

рішення; 

 Створювати оригінальні методики реалізації сучасних 

владних практик. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем: курс «Дискурс і влада» є нормативним курсом для 

підготовки аспірантів спеціальності «філософія». 

 



СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема Загальний обсяг роботи за видами, 

годин 

Лекції Семінари Самостійна 

робота 

Разом 

Тема 1. Еволюція поняття 

«дискурс» в класичній філософії 

2 2 10 14 

Тема 2. Дослідницьке поле  

поняття  «дискурс» в некласичній 

філософії 

2 2 10 14 

Тема 3. Основні підходи до 

реінтерпретації поняття «дискурс» 

в сучасній філософії та 

культурології 

4 2 10 16 

Тема 4. Дискурс-аналіз як 

дослідження умов виробництва 

культури, соціальних відносин, 

ідентичності, знання. 

4 2 10 16 

Тема 5. Вивчення дискурсів у 

сучасній гуманітаристиці (на 

прикладі політичного дискурсу 

4 2 10 16 

Тема 6. Проблема владного 

характеру дискурсу та його ролі у 

формуванні відносин влади 

2 2 10 14 

Тема 7. Дискурсивні практики та 

культурні коди.  Реклама як 

сукупність дискурсивних практик 

4 2 10 16 



Тема 8.  Етичний дискурс як 

особливий тип дискурсу. Особливі 

характеристики етичного дискурсу 

в сучасному соціо-культурному 

просторі. 

4 2 15 21 

Тема 9. Політико-правові аспекти 

етики дискурсу 

2 2 10 14 

Тема 10. Основні типи дискурсів 

сучасного західного суспільства 

2 2 5 9 

Разом 30 20 100 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття 1 

Еволюція поняття «дискурс» в класичній філософії  

    

План заняття: 

1. Трактування дискурсу в добу Відродження.  

2. Аналітичні характеристики дискурсивного мислення в Новий час та 

добу Просвітництва.  

3. Дискурсивне та інтуїтивне в німецькій класичній філософії 

 

Теми для обговорення: Етимологія та логіко-гносеологічний статус 

дискурсу. Дискурс як розсудлива понятійна форма логічного доведення і 

аргументації. Дискурс в добу Відродження як план наукового пошуку і 

дослідницького проекту. Систематичність, розсудливість, аналітичність 

«дискурсивного» мислення (Р. Декарт). Опозиція «дискурсивного» та 

«інтуїтивного» в працях І. Канта та Г. Ф. Гегеля. «Дискурс як монолог», 

«дискурс як саморефлексія» та інші на противагу повсякденній мові та діалогам. 

Дискурс як епістемологічна категорія. Нормативне розуміння дискурсу в 

пов’язаності з правилами і нормами раціональної діяльності. 

 

Рекомендована література: 

1. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

2. Дейк Тѐн ван Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ. Москва. «ЛИБРОКОМ », 2013. — 344 с. 

3. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. Киів. 2009-2016. 



4. Колісник Ю. Текст і дискурс: проблеми дефініцій. 2010. URL: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6988/1/25.pdf 

5. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

6. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін. Киів. ЦУЛ, 2017. 184 с. 

7. Філософія: підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. 

Баумейстер та ін. Харків: Фоліо, 2018. 621 с. 

8. Discourse  URL:  https://www.etymonline.com/word/discourse. 

 

 

Практичне заняття 2 

Дослідницьке поле поняття «дискурс» в некласичній філософії 

План заняття: 

1. Дискурс як онтологічна категорія. 

2. Дискурс як спеціалізована теорія 

3. Дискурс-аналіз в розробці міждисциплінарних методологічних програм 

 

Теми для обговорення: Дослідницьке поле поняття «дискурс» в 

некласичній філософії. Виникнення спеціалізованої теорії дискурсу. Предмет 

дискурс-аналізу в розробці міждисциплінарних методологічних програм. 

Дискурс як онтологічна категорія, основа і умова існування будь-якої культури, 

предмет семіотики як спеціалізованої сфери знання. 

Рекомендована література: 

1. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 

3. Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw


4. Дейк Тѐн ван Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 

344 с. 

5. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. – К., 2009-2016. 

6. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін.  К.: ЦУЛ, 2017. 184 с. 

7. Філософія [Текст]: підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, 

А. О. Баумейстер та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. Х.: Фоліо, 2018. – 621 с. 

8. Фаритов В.Т. – Дискурс и трансгрессия. Перспективы онтологического 

исследования // Философская мысль. 2015. № 3. DOI: 10.7256/2409-

8728.2015.3.14919 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14919  

https://e-notabene.ru/fr/article_14919.html 

 

Практичне заняття 3 

 

Основні підходи до реінтерпретації поняття «дискурс» в сучасній філософії 

та культурології. Французька школа аналізу дискурса 

План заняття: 

1. Дискурс як комунікативна дія (Е. Бюїссанс) 

2. Дискурс як нарратив (Р. Барт, Х. Уайт, Ф. Анкерсміт). 

3. Німецькі школи філософії мови (Ю. Габермас, К.-О. Апель). 

4. Логіко-етичні принципи дискурсу. 

5. Комунікативна дія в теологічному проекті. 

 

Теми для обговорення:  Основні підходи до реінтерпретації поняття «дискурс» в 

сучасній філософії та культурології. Французька школа аналізу дискурса. 

Дискурс як комунікативна дія, в ході якої продукуються і артикулюються 



тексти (Е. Бюїссанс). Аналіз специфіки історичного дискурсу в концепції 

дискурсу як нарративу (Р. Барт, Х. Уайт, Ф. Анкерсміт). Німецькі школи 

філософії мови (А. фон Савіньї, Ю. Габермаса, К.-О. Апеля, Е. Тугендхата та 

інш.). Логіко-етичні принципи дискурсу в теорії комунікативної дії Ю. 

Габермаса. Тип комунікативної дії в теологічному проекті Р. Кюнга. Вплив 

психоаналізу і марксистської філософії на формування проблематики 

французької школи дискурсу. Поняття дискурсу і інтердискурсу. Проблема 

«іншого» в дискурсі  

Ж. Отьє-Ревю. Пам’ять в політичному дискурсі Ж.- Ж. Куртін. Проблема 

смислу в досвіді дискурсу. Контент-аналіз і теорія дискурсу в концепції М. 

Пеше. 

Рекомендована література: 

1. Барт Р. Дискурс истории. /Р. Барт Система моды. Статьи по 

семиотике культуры. М., 2003. 427-441. 

2. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

3. Дейк Тѐн ван Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ », 2013.  

344 с. 

4. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. – К., 2009-2016. 

5. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін. К. : ЦУЛ, 2017. 184 с.  

6. Серио, П. (1999). Как читают тексты во Франции // Квадратура 

смысла. Французская школа анализа дискурса. с. 12–53. 

7. Філософія [Текст] : підручник / Л. В. Губерський, В. П. 

Андрущенко, А. О. Баумейстер та ін.  2-ге вид., перероб. і доп. Х. : Фоліо, 2018. 

621 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw


8. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Пер. с нем. М.: 

Издательство «Весь Мир», 2003. — 416 с 

 

 

 

Практичне заняття 4 

Дискурс-аналіз як дослідження умов виробництва культури, соціальних 

відносин, ідентичності, знання. Методологічні обмеження дискурс – аналізу 

План заняття: 

1. Макроструктури дискурсу за Т. ван Дейком. 

2.  Особливості дискурсу як системи інтерконтекстуальної взаємодії. 

3. Комунікативні дискурсні практики: відсутність можливості індивідуального 

підходу (Р. Барт, М. Фуко).  

4. Методологічні труднощі дискурс-аналізу як дослідницького проекту  

( Д. Паркер, М. Берман).  

5. Інтерпретація дискурсу в межах структуральної лінгвістики (Р. де Соссюр).  

6.  Форми обмеження дискурсу та пов’язаної з ним практики (М. Фуко). 

 

Теми для обговорення: Дискурс-аналіз як дослідження умов виробництва 

культури, соціальних відносин, ідентичності, знання. Методологічні обмеження 

дискурс –аналізу. Макроструктури дискурсу за Т. ван Дейком. Особливості 

дискурсу як системи інтерконтекстуальної взаємодії, проблема суб’єкта 

дискурсу. «Смерть суб’єкта» як відсутність можливості індивідуального 

підходу до комунікативних дискурсивних практик (Р. Барт, М. Фуко). 

Методологічні труднощі дискурс-аналізу як дослідницького проекту ( Д. 

Паркер, М. Берман). Інтерпретація дискурсу в межах структуральної 

лінгвістики (Р. де Соссюр). Форми обмеження дискурсу та пов’язаної з ним 

практики (М. Фуко). 



 

Рекомендована література: 

1. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

2. Дейк Тѐн ван Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 

344 с. 

3. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. – К., 2009-2016. 

4. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін.  К.: ЦУЛ, 2017. 184 с. 

5. Філософія. підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. 

Баумейстер та ін. 2-ге вид., перероб. і доп.  Х.: Фоліо, 2018.  621 с. 

6. Филлипс Н.,  Харди С. Что такое дискурс-анализ? URL: 

http://discourseanalysis.org/ada1/st4.shtml 

7. Эко У. От Интернета к Гуттетбергу: текст и гипертекст URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php 

8. Parker R. S. The end of Public Administration / R. S. Parker // Public 

Administration Review. – 1965. – 24 (2). – Jule. – Р. 99-103.  

 

 

Практичне заняття 5 

 

Вивчення дискурсів у сучасній гуманітаристиці (на прикладі політичного 

дискурсу). Концепція К. Серажим про зміст і форму політичного дискурсу. 

План заняття: 

1. Сучасна теорія дискурсу:  стиль, жанр, регістр.  

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php


2. Політичний дискурс: місце в національній картині світу. Критерії 

виокремлення політичного дискурсу. 

3.  Боротьба за владу як основний критерій виділення політичного дискурсу. 

4. Політичний дискурс: тексти, які відображають політичну та ідеологічну 

практику держави, партій та течій.  

5. Концепція К. Серажим про зміст і форму політичного дискурсу.  

6. Структура політичного дискурсу. 

 

 

Теми для обговорення: Сучасна теорія дискурсу про такі основні його 

параметри, як стиль, жанр, регістр. Стиль як прагматична ознака системи 

мовлення; жанр як усвідомлений вибір мовних засобів і правил їх організації; 

регістр як комунікативний етап реалізації дискурсу. Визначення політичного 

дискурсу як визначення його місця в національній картині світу. Критерії 

виокремлення політичного дискурсу. Боротьба за владу як основний критерій 

виділення політичного дискурсу. Жанрове та стильове різноманіття дискурсу. У 

його текстах вербалізується соціальна свідомість. Політичний дискурс 

відображає політичну, економічну та гуманітарну ситуації.  Концепція К. 

Серажим про зміст і форму політичного дискурсу. Структура політичного 

дискурсу: 1) оперативно-інформативні (замітка у віх її різновидах; оперативно-

дослідницькі (інтерв’ю, репортаж, звіт); дослідницько-інформаційні 

(кореспонденція, коментар, колонка, рецензія); дослідницькі (стаття, лист, 

огляд); дослідницько-образні або художньо-публіцистичні (нарис, есе, 

фейлетон, памфлет).    

Рекомендована література: 

1. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw


2. Дейк Тѐн ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ.  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 

344 с. 

3. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. – К., 2009-2016. 

4. Попов Р.А. Політичний дискурс: проблема теоретичної 

ідентифікації. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05prapti.pdf 

5. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін. К.: ЦУЛ, 2017. — 184 с. 

6. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, 

архітектоніка, варіативність Монографія / За ред. В. Різуна. / Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. К., 2002. 392 с 

7.  Філософія.  підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. 

Баумейстер та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. Х.: Фоліо, 2018.  621 с. 

8. Seidel G. Political discourse analysis // Handbook of discourse analysis. - 

L. etc., 1985. - Vol. 4. - P. 43-60. 

 

 

Практичне заняття 6 

 

Проблема владного характеру дискурсу та його ролі у формуванні відносин 

влади. 

План заняття: 

1. Дискурс як засіб в системі владних відносин. 

2. Способи владного впливу через системи дискурсивних практик 

3. Дискурс як «влада слова проголошуватись» за М. Фуко.  

4. Енкратичний та акратичний дискурси в філософії Р. Барта. 

 

http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05prapti.pdf


Теми для обговорення: Здатність дискурсу виступати засобом в системі владних 

відносин, можливість залучення дискурсивних практик до відносин влади і 

протиставлення ним. Способи владного впливу через системи дискурсивних 

практик. Дискурс як «влада слова проголошуватись» за М. Фуко. Енкратичний 

та акратичний дискурси в філософії Р.Барта. 

Рекомендована література: 

1. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

2. Дейк Тѐн ван Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 

344 с. 

3. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. К., 2009-2016. 

4. Мелінда С. Хол Теорія критичної інвалідності URL: 

https://plato.stanford.edu/entries/disability-critical/ 

5. Огурцов А. П. Научный дискурс: власть и коммуникация 

(дополнительность двух традиций) URL: 

http://russcience.euro.ru/papers/ogur93sp.htm 

6. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін. К.: ЦУЛ, 2017. 184 с. 

7. Філософія. підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. 

Баумейстер та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. Х.: Фоліо, 2018. 621 с. 

8. Фуко М. Дискурс и истина пер. с англ. А. Корбута // Логос. 2008. № 

2. -  

С. 159-262. 

 

 

Практичне заняття 7 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw
https://plato.stanford.edu/entries/disability-critical/
http://russcience.euro.ru/papers/ogur93sp.htm


 

Дискурсивні практики та культурні коди. Реклама як сукупність 

дискурсивних практик. 

План заняття: 

1. Культурні коди як рецепти задоволення потреб людини.  

2. Класифікація дискурсивних практик (Ж. Бодрійяр).  

3. Рекламні імператив та індикатив.  

4. Конкурентне поле в сфері споживання: торгова марка та standing. 

 

Теми для обговорення: Культурні коди як рецепти задоволення потреб людини. 

Дискурсивні практики – способи вибору тієї чи іншої сукупності кодів. 

Класифікація дискурсивних практик (Ж. Бодрійяр): функціональна, 

позафункціональна, понадфункціональна системи речей. Функціональна 

система (дискурс об’єкта): структури розстановки та структури середовища. 

Позафункціональна система (дискурс суб’єкта): апеляція до минулого часу. 

«Природне минуле» та індустрія туризму. «Соціокультурне минуле» та 

колекціонування. Понадфункціональна система – реклама як дискурс про річь і 

як об’єкт споживання. Рекламні імператив та індикатив. Конкурентне поле в 

сфері споживання: торгова марка та standing. 

Рекомендована література: 

1. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

2. Гарбадина С. Чужинець як принцип розрізнення у межах 

симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра. 2013. URL: 

http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/33187/29768  

3. Дейк Тѐн ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.  

344 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw
http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/33187/29768


4. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. – К., 2009-2016. 

5.  Мелінда С. Хол Теорія критичної інвалідності URL: 

https://plato.stanford.edu/entries/disability-critical/ 

6. Сендидж Ч. Реклама: теория и практика. – М.: Сирин, 2001. 

7. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін. К.: ЦУЛ, 2017. — 184 с. 

8. Філософія підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. 

Баумейстер та ін. 2-ге вид., перероб. і доп.  Х.: Фоліо, 2018.  621 с. 

 

Практичне заняття 8 

 Етичний дискурс як особливий тип дискурсу. Особливі характеристики 

етичного дискурсу в сучасному соціокультурному просторі. 

План заняття: 

1. Поняття жанрового дискурсу Г. ван Дейка.  

2. Роль дискурсивних практик в системі суспільних відносин. 

3. Зв’язок етичного дискурсу з ідеологією та ідеологічним впливом. 

4. Особливі дискурсивні та комунікативні схеми.  

5. Етичний дискурс у вимірі публічної моралі та сучасної прикладної 

етики.   

6. Проблема модернізації етичного дискурсу. Приналежність етичного 

дискурсу до певного соціального поля і культурного габітусу. 

 

Теми для обговорення: Етичний дискурс як особливий тип дискурсу. Особливі 

характеристики етичного дискурсу в сучасному соціокультурному просторі. 

Поняття жанрового дискурсу Г. ван Дейка. Роль дискурсивних практик в 

системі суспільних відносин в повноті їх мовних та екстралінгвістичних 

практик в сфері моральної свідомості. Зв’язок етичного дискурсу з ідеологією та 

https://plato.stanford.edu/entries/disability-critical/


ідеологічним впливом, небезпека зловживання свободою в сфері дискурсивних 

практик, та необхідність його модерації. Особливі дискурсивні та комунікативні 

схеми. Етичний дискурс у вимірі публічної моралі та сучасної прикладної 

етики. Проблема модернізації етичного дискурсу. Приналежність етичного 

дискурсу до певного соціального поля і культурного габітусу, техніки 

ідеологічного зловживання етичним дискурсом. «Людяність в мислиневому 

визначенні одиничних ситуацій» (А. Бадью) як відмова від ідеології в моралі. 

Рекомендована література: 

1. Аллен Емі.  2021. Феміністичні погляди на владу. URL: 

https://plato.stanford.edu/entries/feminist-power/  

2. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 

3. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. 

4. Дейк Тѐн ван Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в 

языке и коммуникации. Пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 

344 с. 

5. Дейк Ван Т. К определению дискурса (отрывок из книги: TeunVan 

Dijk. Ideology: A MultidisciplinaryApproach. London: Sage, 1998.) URL: 

http://www.psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm 

6. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-

4. / Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. К., 2009-2016. 

7. Практикум з дисципліни "Філософія": навч. посіб. / С. П. 

Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь та ін. К.: ЦУЛ, 2017. 184 с. 

8. Філософія підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. 

Баумейстер та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. Х.: Фоліо, 2018. 621 с. 

9. Шеннон Валлор Соціальні мережі та етика URL: 

https://plato.stanford.edu/entries/ethics-social-networking/ 

 

https://plato.stanford.edu/entries/feminist-power/
https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw
https://plato.stanford.edu/entries/ethics-social-networking/


Практичне заняття 9 

 

Політико-правові аспекти етики дискурсу. 

План заняття: 

1. Нормативна модель комунікативного породження легітимної влади 

в контексті сучасної політики (Х. Аренд). 

2.  Концепція етики дискурсу в працях К.- О. Апеля, Ю. Габермаса,  

В. Кульмана та ін.  

3. Інтерсуб’єктивна інтерпретація категоричного імперативу як основа 

етики дискурсу. 

4. Дискурс в полі громадянського суспільства як невід’ємна частина 

ліберальної моделі політичного управління.  

5. Раціонально-моральна складова деліберативної моделі демократії 

(Дж. Дьюї, Й. Коген, К. П. Ріпп, Д. Міллер та ін.). 

 

Теми для обговорення: Нормативна модель комунікативного породження 

легітимної влади в контексті сучасної політики (Х.Аренд). Концепція етики 

дискурсу в працях К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, В. Кульмана та ін. 

Інтерсуб’єктивна інтерпретація категоричного імперативу як основа етики 

дискурсу. Відкритість до «іншого як умова само ідентифікації в етиці дискурсу. 

Дискурс в полі громадянського суспільства як невід’ємна частина ліберальної 

моделі політичного управління. Раціонально-моральна складова деліберативної 

моделі демократії (Дж. Дьюї, Й. Коген, К. П. Ріпп, Д. Міллер та ін.). 

Рекомендована література: 

1. Аллен Емі.  Феміністичні погляди на владу. 2021.URL: 

https://plato.stanford.edu/entries/feminist-power/  

2. Баумейстер А. Философия XXI века. Идеи и тренды. 5/5 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuYH0hTuKw 
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Практичне заняття 10 

Основні типи дискурсів сучасного західного суспільства. 

План заняття: 

1. «Юридично-філософський» дискурс в контексті історії західної 

цивілізації. 

2. «Історико-політичний» дискурс в контексті історії західної 

цивілізації. 

3.  Економічний дискурс як частина історико-політичного життя. 

4.  Соціально-політичні технології створення висловлювань. 

5. Інституційна сила дискурсивних практик.  

 



Теми для обговорення: Два фундаментальних дискурса в контексті історії 

західної цивілізації – «юридично-філософський» та «історико-політичний».  

М. Фуко про відмінності економічної механіки суб’єкта інтересу від діалектики 

суб’єкта права. Економічний дискурс як частина історико-політичного життя. 

Соціально-політичні технології створення висловлювань як істинних 

(неолібералізм). Інституційна сила дискурсивних практик, їх нормативно 

регулятивний потенціал. 
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