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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 
 

 
№ 

 
Назва теми 

 

години Семі-
нари 

Самостійна 
робота 

1 Еволюція поняття «дискурс» в класичній 
філософії. 

2   

2 Дослідницьке поле  поняття  «дискурс»  
в некласичній філософії  

2   

3 Основні підходи до ре-інтерпретації 
поняття «дискурс» в сучасній філософії 
та культурології  

4   

4 Дискурс-аналіз як дослідження умов 
виробництва культури, соціальних 
відносин, ідентичності, знання  

4   

5 Проблема владного характеру дискурсу 
та його ролі у формуванні відносин 
влади  

2   

6 Етичний дискурс як особливий тип 
дискурсу 

2   

7 Основні типи дискурсів сучасного 
західного суспільства  

4   

8 Особливі характеристики етичного 
дискурсу в сучасному соціо-культурному 
просторі  

4   

9  Етика психоаналізу (Ж.Лакан, Р.Мей, 
К.Роджерс). Свідоме та несвідоме в 
моралі 

4   

10 Політико-правові аспекти етики 
дискурсу 

4   

11 Довербальні форми моральнісної 
почуттєвості та їх вплив на побудову 
висловів, формування значень 

2   

     
 

 
 

Тема 1. Еволюція поняття «дискурс» в класичній філософії.(2 год.) 
 
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 

інш. на противагу повсякденній мові та діалогам. Дискурс як епістемологічна 

категорія. Нормативне розуміння дискурсу в пов’язаності з правилами і 

нормами раціональної діяльності. 

 

Тема 2. Дослідницьке поле  поняття  «дискурс»  
в некласичній філософії (2 год.) 

 
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. 

 

Тема 3. Основні підходи до ре-інтерпретації поняття «дискурс» в 
сучасній філософії та культурології (4год.) 

 
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. 

 

 

Тема 4. Дискурс-аналіз як дослідження умов виробництва культури, 
соціальних відносин, ідентичності, знання (4 год.) 

 
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). 

 

Тема 5. Проблема владного характеру дискурсу та його ролі у 
формуванні відносин влади(2 год.) 

 
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. 

 

Тема 6. Етичний дискурс як особливий тип дискурсу(2 год.) 

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 ідеологічним впливом, небезпека зловживання свободою в 

сфері дискурсивних практик, та необхідність його модерації. 

 Тема7. Основні типи дискурсів сучасного західного суспільства(4 год.) 
 

Два фундаментальних дискурсу 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. 



 

Тема8. Особливі характеристики етичного дискурсу в сучасному 
соціо-культурному просторі (2 год.) 

 
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. 

 

Тема9. Етика психоаналізу (Ж.Лакан, Р.Мей, К.Роджерс). Свідоме та 
несвідоме в моралі ( 4 год.) 

  
Відмінність інтеріорізованого закону від «понад-я» як опори моральної 

свідомості. Моральні  виміри особистості і їх приховані смисли. Збайдужілі 

форми моралі влади, моралі служіння благам. Моральні цілі психоаналізу. 

Співвідношення символічного, уявного і реального. Сила і безсилля в 

інтерпретації джерел морального в концепції Р.Мея. Визначення «повноцінно 

функціонуючої людини» та сприяння особистості  її зростанні в психотерапії 

К.Роджерса. 

 

Тема10. Політико-правові аспекти етики дискурсу ( 4 год.) 
 

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.). 

 



Тема11. Довербальні форми моральнісної почуттєвості та їх вплив 
на побудову висловів, формування значень ( 2 год.) 

 
Довербальна оціночна діяльність за Лефевром. Докогнітивний світ 

моральнісної почуттєвості в концепції А.Ж.Греймаса та Фонтанія. Внутрішні 

душевні стани та їх обумовленість колективним та індивідуальним досвідом. 

Семіотика як побудова синтаксису пристрастей (скутість, ревнощі та ін.) в 

контексті розуміння людини та її діяльності (мовної, афективної, суспільної). 

Дискурс та семіотична практика як неперервний динамічний аспект 

переживань. Перетворення почуттєвого досвіду в ефект дискурсу у вигляді 

присутності Іншого, що реалізується в розмовних кодах. 
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