
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
Сучасний дискурс політичної психології 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Сучасний дискурс політичної психології» належить 
до переліку 2 дисциплін вільного вибору аспіранта/ад'юнкта. Вона забезпечує особистісний і 
професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування конкурентоздатного майбутнього 
фахівця та викладача вищої школи. Зміст дисципліни та методи і форми її викладання зумовлюють 
активізацію та розвиток творчості аспіранта, навичок самоорганізації та самоуправління; залучення 
його до політичної культури та інтелектуальної культури зокрема. Особлива увага приділяється 
формуванню вмінь та навичок коректного орієнтування у соціокультурних, суспільно-політичних 
контекстах громадського, політичного життя та ефективного функціонування у процесі 
міжособистісних взаємин у  ході подальшої професіоналізації.   
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Траверсе Тетяна Михайлівна, д. психол. н., доцент, доцент кафедри соціальної психології. 
Мета навчальної дисципліни: забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні вміння  
аспірантів, що слугуватимуть підґрунтям для їх подальшої науково-дослідницької та викладацької 
діяльності, сприятимуть формуванню професіоналізму та поглибленню психологічних знань про себе 
та інших, про ресурси та можливості, що сприятиме їх конкурентоздатність на ринку праці.   
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: специфіку соціально-психологічних феноменів  системи «людина - 
політика», сучасний стан розробки наукової галузі, значення мистецтва в дискурсі інших психологічних 
явищ політики. 
Аспірант повинен вміти: застосовувати знання та навички самостійної навчальної діяльності для 
формування професійних установок на самопізнання, саморозвиток, розуміння сучасних політико-
психологічних аспектів політичної діяльності людини. 
Змістові модулі:  

 Психологія сучасної політичної діяльності 

 Психологія проблемних ситуацій та задач у політиці 

 Психологія політичного мислення 

 Психологія ефективності політичної влади 

 Психологія політичної культури 

 Технологізація політичної діяльності 

 Психологія обдарованості до політичної діяльності 

 Психологія політичної еліти 

 Психологія сучасної політичної комунікації 
Мова викладання: українська 
Форма контролю: іспит 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.07 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 96 год. самостійної роботи. 
 


