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НАРАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
 

Чепелєва Н.В., Рудницька С.Ю., Гуцол К.В. Теоретико-

методичні основи та структурно-змістові складові програми 

тренінгу наративної компетентності особистості. 
Анотація. У статті представлено розробку структурно-

функціональної моделі наративної компетентності, на підставі якої 
створено програму тренінгу наративної компетентності особистості 

в контексті розвитку її здатності до самопроектування. 

У контексті проблеми самопроектування наративна 
компетентність розглядається як здатність особистості 

виокремлювати та інтерпретувати наративні висловлювання Іншого 

та вибудовувати на цій основі власні наративні конструкти. Згідно 

запропонованим критеріям у структурі наративної компетентності 
виокремлено передсмисловий, смисловий та метасмисловий рівні, що 

співвідносяться з основними вимірами дискурсивного 

самопроектування особистості.  
Запропонований тренінг наративної компетентності 

розроблено на методологічних засадах постнекласичної психології, 

відповідно до яких особистість розглядається як автор самої себе, що 

має потенціал саморегуляції та саморозвитку. Програма тренінгу 
передбачає поступове ускладнення завдань від вправ на виділення 

окремих текстових елементів та певних ситуацій, що експлікуються в 

текстових висловленнях, до завдань на управління особистістю 
власною наративною активністю: рефлексію підстав власних 

інтерпретаційних процесів, прогноз ефектів від знайомства з певними 

наративами, аналіз труднощів, що виникають при розумінні текстів, 
організацію продуктивної діалогічної комунікації учасників тренінгової 

групи. Програма містить два окремих модулі для осіб, що мають 

передсмисловий та смисловий рівні сформованості наративної 

компетентності.  
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компетентність, рівні сформованості наративної компетентності, 

тренінг наративної компетентності. 

 

Chepeleva N.V., Rudnytska S.Y., Hutsol K. V. Theoretical and 

methodological principles and structural-semantic components of training 

program of narrative competence of personality. 

Abstract. The article presents elaboration of a structural-functional 

model of narrative competence, which was a basis for training program of 
narrative competence of personality in the context of development of its 

ability to self-design. 

In the context of the issue of self-designing of personality narrative 

competence is explained as an ability of a personality to distinguish and 
interpret narrative statements of the Other, i.e. to identify narratives in 

sociocultural texts (to see narrative behind a test) and build up therefore 

one’s own narrative constructs. According to the proposed criteria pre-
semantic, semantic and meta-semantic levels, which correlate with main 

dimensions of discursive self-designing of personality are distinguished in 

the structure of narrative competence. 

The proposed training of narrative competence was worked out 
based on methodological principles of post-non-classical psychology, 

according to which a personality is considered as an author of oneself, who 

has a potential for self-regulation and self-development. Based on the 
proposed model the author elaborated the program of training of narrative 

competence of personality, which considers gradual complication of tasks 

from exercises on allocation of some text elements and certain situations, 
which are explained in text statements, to exercises on personality’s 

management of one’s own narrative activity: reflection on the causes of own 

interpretive processes, forecast of effects from acquaintance with certain 

narratives, analysis of difficulties, which arise while comprehending the 
texts, organization of productive dialogic communication of participants of 

training group. The program contains two separate modules for persons with 

pre-semantic and semantic formation’s levels of narrative competence. 
Key words: personality, narrative, narrative competence, levels of 

formation of narrative competence, training of narrative competence. 

 
Актуальність теми дослідження. Лінгвістичний поворот, що 

відбувся всередині ХХ ст., призвів до переосмислення таких концептів, 

як «мова», «текст», «дискурс», «наратив» та розширення сфери їхнього 

застосування.  
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У межах психолого-герменевтичного підходу саме ці концепти 

розглядаються як універсальні виразники і транслятори процесу 
самопроектування особистості. У 80-х роках минулого століття ключові 

ідеї лінгвістичного повороту були підсилені тенденцією універсалізації 

наративу, яка в соціогуманітарних науках здобула назву наративного 
повороту (Й. Брокмайєр [15], К. Мюррей [18], Р. Харре [16], Т. Сарбін 

[19] тощо). 

У позначених парадигмальних координатах наратив тлумачать 
як засіб саморозуміння («історія для Себе») та самопрезентації («історія 

для Іншого»), за допомогою якого людина усвідомлює себе, свій досвід, 

відтворює минуле, презентує певну особистісну позицію, проектує себе 

та власне майбутнє (Д. МакАдамс [17], О.Є. Сапогова [7], Ю.Б. 
Турушева [8], Г. Уайт [20], Дж. Фрідман [10] тощо). 

Через принципове ускладнення комунікативних процесів у 

сучасному інформаційному суспільстві проблема наративної 
компетентності особистості та шляхів її розвитку набуває все більшої 

актуальності та потребує нагального розв’язання в різних сферах 

життєдіяльності людини.  

Наративна компетентність передбачає сформованість у 
особистості здатності виокремлювати та інтерпретувати наративні 

висловлювання Іншого, тобто, виявляти наративи в соціокультурних 

текстах (за текстом бачити наратив) та вибудовувати на цій основі 
власні наративні конструкти. Концептуальні основи її дослідження 

становлять положення наративної психології, що звертаються до 

витоків комунікативно-діалогічного підходу в психології. 
Проте, незважаючи на актуальність і соціальну значимість 

зазначеної проблеми, у вітчизняній та зарубіжній науці існують лише 

нечисельні приклади досліджень наративної компетентності: проблем її 

формування в межах лінгвістичних досліджень (О.О. Дмитрієва [2], 
Є.С. Михайлова [6]); особливостей її розвитку в лікарів (Л.В. Засєкіна 

[3], Т.В. Мещерякова [5]); специфіки розвитку наративної 

компетентності в контексті навчання іншомовній комунікації 
(В.П. Федорова [9], І.І. Халєєва [11]); категоризації наративної 

компетентності в психології (Н.В. Чепелєва [12]); її значення для 

роботи практичного психолога (Т.Г. Здоровець [3]). 
Поза увагою психологів залишаються проблема розробки 

методичного інструментарію її розвитку, що стає перешкодою для 

конструювання наративних практик і технологій самопроектування як в 

особистісній, так і в професійній сфері життя людини. 
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Мета статті – визначити теоретико-методичні засади та 

розробити змістову структуру програми тренінгу наративної 
компетентності особистості, що сприятиме розвитку її здатності до 

самопроектування. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Теоретичну 
основу запропонованої нами програми тренінгу становить модель 

наративної компетентності, що передбачає три рівні її сформованості в 

особистості: 
–  передсмисловий; 

–  смисловий; 

–  метасмисловий [1]. 

До критеріальних ознак сформованості наративної 
компетентності особистості на передсмисловому рівні віднесено такі 

вміння: виділяти окремі текстові елементи, складові частини тексту 

наративу, виокремлювати певні ситуації, що експлікуються в текстових 
висловленнях, уміння стисло переказувати зміст тексту наративу, 

складати розгорнутий його план, ставити запитання за змістом тексту. 

Серед критеріальних ознак сформованості наративної 

компетентності особистості на смисловому рівні виокремлено такі 
вміння: визначати в тексті наративу його тему (предмет, сутність), 

формулювати основну думку (ідею), виділяти проблему, до розв’язання 

якої прагне автор, прогнозувати власні припущення щодо подальшого 
розвитку змісту тексту наративу, ставити питання до автора (питання-

здивування, питання-роздуми, питання-заперечення тощо). 

До критеріальних ознак сформованості наративної 
компетентності особистості на метасмисловому рівні віднесено такі 

вміння індивіда: припускати, що саме спонукало автора до створення 

певного наративу, та вміння йому відповідати, виходячи з цього 

припущення, рефлексувати підстави власних інтерпретаційних 
процесів, прогнозувати ефект (наслідки) від знайомства з певним 

наративом, аналізувати труднощі, що виникають при розумінні тексту 

[1]. 
Визначені рівні розвитку наративної компетентності 

співвідносяться зі значеннєвим та смисловим рівнями розуміння тексту 

та основними вимірами дискурсивного самопроектування особистості: 
«плагіатором», «читачем» та «автором» [13; 14]. 

У процесі розвитку здатності до самопроектування особистість 

поступово ускладнює власні способи текстової об’єктивації життєвого 

досвіду. Розвиток наративної компетентності особистості відбувається 



117 

поступово: від опанування процесу створення висловлювань на рівні 

«плагіатора», до умінь породження твору власного життя на рівні 
«автора».  

1. Так, у «плагіатора» наративна компетентність особистості 

сформована на передсмисловому рівні, адже людина не намагається 
визначати смислову структуру тексту автонаративу, а обмежується 

сприйманням лише зовнішньої, поверхневої структури наративного 

повідомлення.  
Розуміння текстової інформації на цьому рівні є значеннєвим – 

відтворенням смислу, що мав на увазі його автор. Основним 

механізмом цього процесу є інформаційний діалог [12]. 

Стратегії розвитку наративної компетентності особистості на 
передсмисловому рівні її сформованості є когнітивними стратегіями 

конструювання наративів: структурування і переструктурування 

текстової інформації, її стиснення і семантичне зважування тощо. 
2. На рівні «читача» особистість уже здатна продуктивно 

наративізувати життєвий досвід. У контексті психолого-

герменевтичного підходу наративізація розглядається як технологія, що 

забезпечує перетворення зовнішніх подій людини на її особистісний 
досвід.  

Здатність особистості породжувати наративи передбачає 

сформованість у неї вмінь : 
–  конструювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями; 

–  конструювати просторово-часові відношення між подіями; 

–  визначати способи детермінації (зовнішній або внутрішній) 
подій. 

Отже, на рівні «читача» тип розуміння текстової інформації 

можна схарактеризувати як смисловий. Основним способом розуміння 

постає інтерпретація як відкриття в повідомленні смислу, який не мав 
на увазі його автор. 

Стратегії розвитку наративної компетентності особистості на 

смисловому рівні її сформованості є когнітивними та метакогнітивними 
стратегіями конструювання наративів: переосмислення, трансформація 

змісту вихідного тексту в іншу знаково-смислову систему. 

Для переходу на факультативний рівень «автора» особистість 
має опанувати технологію смислового діалогу, у процесі якого 

відбувається створення автонаративів [13; 14].  

На цьому рівні відбувається ціннісно-смислова інтеграція 

досвіду особистості:  
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–  самоприйняття множинних ракурсів власної ідентичності;  

–  встановлення смислових відношень між окремими частинами 
досвіду особистості; 

–  конструювання власної системи особистісних смислів, що 

забезпечує смислову регуляцію само- та життєздійснень. 
На цьому рівні особистість здатна створювати цілісний 

динамічний твір власного життя, здійснювати усвідомлене управління 

власною наративною активністю, що передбачає володіння 
здатностями: 

–  прогнозувати ефект від знайомства з певним наративом, 

аналізувати труднощі, що виникають при розумінні тексту; 

–  рефлексувати власні інтерпретаційні процеси та їхні підстави, 
припускати, що саме спонукало автора до створення певного наративу 

та вміння йому відповідати, виходячи з цього припущення; 

–  встановлювати смислові зв’язки між автонаративами; 
–  вибудовувати систему особистісних смислів, що забезпечує 

смислову регуляцію наративної активності особистості, формування 

позиції авторства власного життєвого твору особистості. 

Отже, на рівні «автора» тип розуміння особистістю текстової 
інформації можна схарактеризувати як смисловий. Основним способом 

розуміння постає тлумачення як розгорнута рефлексія не тільки 

сприйнятого повідомлення, але й власних інтерпретаційних процесів та 
роз’яснення їх Іншому [13; 14]. 

Стратегіями розвитку наративної компетентності особистості на 

вищому рівні її сформованості постають когнітивні та метакогнітивні 
стратегії конструювання корпусу автонаративів особистості та 

породження твору як провідного автонаративу її життя:  

–  рефлексія можливостей «Я» та Іншого в діалогічних 

відношеннях з Іншими; 
–  формування позиції співавторства з Іншим; 

–  реалізація потенціалу життєвого твору як форми втілення 

самоздійснень особистості. 
Вищезазначене знаходить своє узагальнення в Таблиці 1. 

Проте важливо зауважити, що власна смислова система 

особистості може вибудовуватися лише на вищому рівні 
самопроектування особистості – на рівні «автора», який у цьому 

контексті носить факультативний характер [13; 14].  
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Запропонований тренінг наративної компетентності особистості 

містить два окремих модуля завдань для індивідів, що мають 
передсмисловий та смисловий рівні її сформованості. Програмою  

передбачається як проходження одного з модулів для індивідів з 

відповідним рівнем наративної компетентності, так і двох модулів 
послідовно.  

Мета тренінгу як системи комплексних розвивальних впливів 

полягає в підвищенні рівня сформованості наративної компетентності 
особистості в цілому: засвоєнні учасниками тренінгової групи системи 

понять і уявлень щодо наративної компетентності як складової 

комунікативної компетентності особистості, набутті наративних умінь 

та навичок, досвіду пошуку ефективних шляхів розв’язання певних 
власних особистих проблем в діалозі, опануванні дискурсивних 

технологій самопроектування.  

Програма тренінгу передбачає розширення та ускладнення 
завдань, поступовий перехід від вправ на виділення окремих текстових 

елементів та певних ситуацій, що експлікуються в текстових 

висловленнях, постановки запитань за змістом тексту до завдань на 

управління особистістю власною наративною активністю: рефлексію 
підстав власних інтерпретаційних процесів, прогноз ефектів (наслідків) 

від знайомства з певними наративами, аналіз труднощів, що виникають 

при розумінні текстів, організацію продуктивної діалогічної комунікації 
учасників тренінгової групи тощо. 

 

 
Таблиця 1. Структурно-функціональна модель наративної 

компетентності особистості в контексті розвитку її здатності до 

самопроектування. 

 
Рівні та  

технології 

дисурсив-

ного 

самопрое

ктування 

особис-

тості  

Р
ів

н
і 
р
о
зу

м
ін

н
я
 т

е
кс

-

то
в
о
ї 

ін
ф

о
р
м

а
ц

ії
  

Спосо-

би 

розу-

міння 

тексто-

вої ін-

фор-

мації 

Рівні 

нара-

тивно

ї ком-

петен

тност 

і осо-

бис-

тості 

Критерії 

визначення 

сформованості 

наративної 

компетентності 

особистості 

Стратегії 

розвитку 

наративної 

компетентност

і особистості 
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«Плагіатор» 
 
 
Створення 
висловлю-
вання 

З
н
а
ч
е
н
н
є
в
и
й
 

Значенн
єве 
розумін-
ня як 
відтво-
рення 
смислу, 
що мав 
на увазі 
його ав-
тор. 

П
е
р
е
д

с
м

и
с
л

о
в
и
й
 

Уміння:  
- виділяти окремі 
текстові елементи, 
складові частини 
тексту наративу;  
- виокремлювати 
певні ситуації, що 
експлікуються в 
текстових вислов-
леннях;  
- стисло перека-
зувати зміст 
тексту; 
- складати розгор-
нутий план тексту 
наративу;  
- ставити запитан-
ня за змістом 
тексту.  
 

Когнітивні 
стратегії конс-
труювання 
наративів 
(структуруван-
ня і перестук-
турування тек-
стової інфор-
мації, її стис-
нення і семан-
тичне зважу-
вання тощо). 

«Читач» 
 
 
Наративі-
зація 

С
м

и
с
л

о
в
и
й

 

Інтерпре
тація як 
відкрит-
тя в пові-
домленні 
смислу, 
відсут-
нього у 
вихідно-
му текс-
ті. 

С
м

и
с
л

о
в
и
й
 

Уміння:  
- визначати в тек-
сті наративу його 
тему (предмет, 
сутність);  
- формулювати ос-
новну думку (ідею);  
- виділяти проб-
лему, до роз-
в’язання якої 
прагне автор;  
- висувати власні 
припущення щодо 
подальшого роз-
витку змісту тексту 
наративу; 
- ставити питання 
до автора (питан-
ня-здивування, 
питання-роздуми, 
питання-запере-
чення тощо).  
 
 

Когнітивні та 
метакогнітивні 
стратегії кон-
струювання 
наративів (пе-
реосмислення, 
трансформація 
змісту вихід-
ного тексту в 
іншу знаково-
смислову сис-
тему).  
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«Автор» 
 
 
Породжен-
ня твору 

С
м

и
с
л

о
в
и
й

 

Тлумаче
ння як 
розгор-
нута 
реф-
лексія не 
тільки 
сприйня-
того 
повідо-
млення, 
але й 
власних 
інтер-
прета-
ційних 
процесів 
та 
роз’яс-
нення їх 
Іншому. 

М
е
та
см

и
сл
о
ви

й
 

Уміння:  
- припускати, що 
саме спонукало 
автора до 
створення певного 
наративу, та 
вміння йому відпо-
відати, виходячи з 
цього припущення; 
- рефлексувати 
підстави власних 
інтерпретаційних 
процесів; 
- прогнозувати 
ефект (наслідки) 
від знайомства з 
певним наративом; 
- аналізувати 
труднощі, що 
виникають при 
розумінні тексту.  

Когнітивні та 
метакогнітивні 
стратегії кон-
струювання 
корпусу авто-
наративів та 
породження 
твору як провід-
ного автона-
ративу життя 
(рефлекссія 
можливостей 
«Я» та Іншого в 
діалогічних 
відношеннях з 
Іншими, форму-
вання позиції 
співавторства з 
Іншим, реалі-
зація потен-
ціалу життєвого 
твору як форми 
втілення само-
покладань та 
самоздійснень). 

 

Завдання тренінгу 
1. Створити умови для організації діалогічної комунікації 

учасників тренінгу, спрямованої на розвиток наративної компетентності 

особистості.  

2. Поширити та поглибити знання учасників тренінгової групи 
щодо змісту наративної компетентності особистості. 

3. Застосувати систему комплексних розвивальних впливів на 

учасників тренінгової групи щодо підвищення в них рівня 
сформованості наративної компетентності, що сприятиме розвитку 

їхньої здатності до самопроектування.  

Структурно програма кожного з них складається з вступної, 
основної та заключної (підсумкової) частин. Для модулів визначено 

цілі, завдання та основні методи, спрямовані на їхнє розв’язання, 

часовий регламент занять. Змістовне наповнення кожного модулю та 

послідовність завдань для опрацювання визначено з урахуванням 
запропонованих нами принципів створення тренінгу наративної 

компетентності особистості.  
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При розробці програми тренінгу ми вважаємо за доцільне в 

першому модулі приділити увагу розвитку вмінь створювати «Я-
висловлювання» та на їхній основі вибудовувати власні автонаративи 

як засоби втілення особистого досвіду та самопроектування. Завдання 

другого модуля тренінгу полягає в формування позиції авторства 
власного життєвого твору особистості: інтеграції автонаративів в 

цілісний динамічний життєвий твір, вибудовуванні власної смислової 

системи, що забезпечує смислову регуляцію наративної активності 
особистості. 

Організаційно процедура проведення тренінгу передбачає в 

цілому 20 занять загальною тривалістю 60 годин, по 30 годин на 

кожний модуль. Заняття рекомендується проводити щотижнево, 
тривалість кожного заняття 3 години. Необхідне обладнання для 

проведення тренінгових занять: простора кімната зі столом, стільцями, 

аркуші паперу, різнокольорові олівці, ластики, кулькові ручки, текстові 
матеріали, необхідні для виконання завдань. 

На першому занятті – у вступній частині – ведучий формулює 

мету і завдання тренінгу, сприяє визначенню учасниками групи власних 

цілей та очікувань щодо результатів проходження тренінгових занять. 
Ведучий повідомляє учасникам основні принципи проведення тренінгу 

та разом приймають основні правила роботи групи. 

Основна частина кожного модулю містить 8 занять, кожне з 
яких складається з 5 частин. 

1. Процедура привітання, мета якого встановити якісний 

контакт між учасниками тренінгової групи, сприяти створенню 
атмосфери групової довіри та взаємоприйняття. 

2. Розминка, мета якої: 

–  актуалізувати мотиваційну складову учасників групи, 

налаштувати їх на ефективну групову взаємодію, продуктивну 
регуляцію їхнього емоційного стану;  

–  актуалізувати зміст та результати виконання завдань 

попередніх занять. 
Конкретні вправи для розминки підбираються ведучим тренінгу 

з урахуванням актуальної ситуації в групі та певних завдань, 

розв’язання яких передбачається на занятті. 
3. Основна частину кожного заняття становить комплекс 

завдань, вправ, ігор та інших спеціальних прийомів, спрямованих на 

розвиток здатності особистості управляти власною наративною 

активністю, розвиток здатностей, що становлять складові її наративної 
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компетентності, організацію продуктивної діалогічної взаємодії в 

тренінговій групі. 
Так, основна частина занять передбачала розв’язання таких 

завдань: 

–  проблематизація змісту поточного заняття; 
–  «ревізія» актуальних ресурсів учасників групи щодо 

виконання завдань поточного заняття; 

–  виконання завдань поточного заняття, опанування 
особистістю здатностями, необхідними для подальшого розвитку 

наративної компетентності. 

Основна частина занять першого модуля містить комплекс 

завдань, які впродовж тренінгу поступово ускладнюються та 
спрямовані на розвиток здатностей особистості: 

–  ситуативно вербалізовувати власний досвід з метою навчання 

створювати «Я-висловлювання»; 
–  тематично організовувати тексти наративів на прикладі 

оповідальних текстів художньої літератури та певних ситуацій з життя 

учасників групи шляхом створення «Я-висловлювань»; 

–  створювати та аналізувати наративи, що передбачає завдання 
на: 

–  встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 

складовими тексту наративу; 
–  встановлення просторово-часових зв’язків між 

складовими тексту наративу; 

–  організацію продуктивної діалогічної комунікації 
учасників групи щодо конструювання та 

реконструювання автонаративів. 

Вищезазначене знаходить своє узагальнення в Таблиці 2. 

Як наративи для виконання тренінгових завдань рекомендуємо 
обирати оповідальні тексти художньої літератури, а також конкретні 

розповіді з життя учасників групи. Змістовно завдання до цих текстів 

можуть бути різноманітними та складати дві групи вправ. 
Першу групу становлять вправи на розвиток здатностей 

аналізувати поверхневу структуру та зміст текстів автонаративів на 

інформаційному рівні: 
–  доводити структурно-смислову цілісність тексту; визначати 

тему;  

–  формулювати основну думку;  
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–  виокремлювати структурно-смислові фрагменти, що 

співвідносяться з композицією наративу;  
–  знаходити ключові слова, що передають інформаційний план 

тексту;  

–  співвідносити фрагменти наративів між собою та з цілим 
текстом; визначати функціональну спрямованість наративів. 

Другу групу становлять вправи на розвиток інтерпретаційно-

продуктивних здатностей особистості: 
–  відтворювати наратив на основі самостійно сформульованих 

питань до автора;  

–  визначати композиційну схему наративу;  

–  відтворювати текст згідно самостійно складеного плану;  
–  відтворювати текст на основі тез, таблиці, схеми;  

–  виділяти проблеми, до розв’язання яких прагне автор;  

–  визначати засоби зв’язку окремих складових частин наративу;  
–  прогнозувати власні припущення щодо подальшого розвитку 

змісту тексту наративу. 

 

Таблиця 2. Загальна характеристика завдань тренінгу наративної 
компетентності для індивідів з передсмисловим рівнем її сформованості 
№ 

Занят-

тя 

Змістовна спрямованість 

завдань 

Дискурсивні 

технології само-

проектування 

особистості  

Складові 

наративної 

компетентності, 

що формуються 

2 Завдання на ситуативну 

вербалізацію досвіду: на 

розвиток умінь виділяти 

окремі елементи текстового 

повідомлення, 

виокремлювати певні 

ситуації, що експлікуються у 

висловлюваннях, стисло 

переказувати зміст наративу, 

складати його розгорнутий 

план та ставити запитання 

за його змістом 

Створення 

висловлювань  

Уміння 

ситуативно 

організовувати 

власний досвід  

3,4 Завдання на тематичну 

організацію наративів на 

прикладі оповідальних 

текстів художньої літератури 

Створення «Я-

висловлювань», 

наративізація  

Уміння 

тематично 

організовувати 

власний досвід  
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та конкретних ситуацій з 

життя учасників групи: на 

розвиток умінь визначати в 

тексті наративу його предмет 

(сутність), формулювати 

основну думку (ідею) 

5, 6 Завдання на аналіз 

конкретних подій, 

представлених у наративах, 

виділення проблеми, до 

розв’язання якої прагне 

автор; прогнозувати власні 

припущення щодо 

подальшого розвитку змісту 

тексту наративу  

Конструювання 

актуальних, 

ретроспективних 

і проспективних 

автонаративів 

Уміння встано-

влювати причин-

но-наслідкові та 

просторово-часо-

ві зв’язки між 

складовими 

власного нара-

тиву та наративу 

іншого 

7, 8, 9  Завдання на організацію 

продуктивної діалогічної 

комунікації учасників групи в 

контексті розвитку вмінь 

ставити питання до автора 

(питання-здивування, 

питання-роздуми, питання-

заперечення тощо). 

Конструювання 

та реконстру-

ювання авто-

наративів 

Уміння органі-

зовувати продук-

тивну діалогічну 

комунікацію в 

контексті кон-

струювання та 

реконструювання 

автонаративів 

 
Основна частина занять другого модуля містить комплекс 

завдань, спрямованих на розвиток здатностей особистості 

продуктивного тлумачення:  

–  рефлексувати множинність власних інтерпретаційних 
процесів та їхніх підстав; 

–  прогнозувати наслідки від знайомства з певними наративами;  

–  аналізувати труднощі, що виникають при розумінні тексту;  
–  встановлювати смислові зв’язки між окремими 

автонаративами, інтегрувати автонаративи в твір; 

–  визначати принципи смислотворення життєвого твору 
(рефлексію можливостей «Я» та Іншого в діалогічних відношеннях з 

Іншими); формування позиції співавторства з Іншим, реалізацію 

потенціалу життєвого твору як форми втілення особистісного та 

життєвого проектів. 
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Загальну характеристику завдань тренінгу наративної 

компетентності для осіб із смисловим рівнем її сформованості наведено 
в Таблиці 3. 

Отже, вправи основної частини кожного з восьми занять (з 

другого по дев’яте) поступово ускладнюються відповідно до змістовної 
спрямованості завдань, що відображено в таблицях 2 і 3 для осіб, що 

мають передсмисловий та смисловий рівень наративної компетентності. 

4. Feedback (зворотний зв’язок), що передбачає особистісний 
відгук, рефлексію, обмін думками, почуттями, переживаннями, як 

реакція відповіді учасника групи на певні ситуації та події, які 

відбувалися впродовж поточного заняття та тренінгу в цілому. 

5. Процедура прощання сприяє завершенню заняття і 
зміцненню почуття єдності в групі. 

Заключна частина (останнє заняття) кожного модуля тренінгу 

спрямована на підведення підсумків роботи учасників тренінгової 
групи: інтеграцію отриманого ними досвіду, осмислення набутих 

результатів, рефлексію щодо реалізації їхніх очікувань, постановку 

завдань на майбутнє тощо. 

 
Таблиця 3. Загальна характеристика завдань тренінгу наративної 

компетентності для осіб із смисловим рівнем її сформованості 
№  

За-

нят-

тя 

Змістовна спрямо-

ваність завдань 

Дискурсивні тех-

нології самопро-

ектування осо-

бистості 

Складові наратив-

ної компетентності, 

що формуються 

2 Завдання на прогно-

зування наслідків від 

знайомства з певними 

наративами, аналіз труд-

нощів, що виникають при 

розумінні тексту 

Конструювання 

автонаративів 

Уміння прогнозувати 

ефект від знайом-

ства з певним 

наративом, аналізу-

вати труднощі, що 

виникають при 

розумінні тексту 

3, 4, 

5 

Завдання на рефлексію 

множинності власних 

інтерпретаційних про-

цесів та їхніх підстав на 

прикладі творів художньої 

літератури та конкретних 

ситуацій з життя 

Конструювання 

корпусу автонара-

тивів 

Уміння рефлекс-

сувати власні інтер-

претаційні процеси 

та їхні підстави, 

припускати, що саме 

спонукало автора до 

створення певного 
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учасників групи наративу та вміння 

йому відповідати, 

виходячи з цього 

припущення 

6, 7  Завдання на інтеграцію 

автонаративів у твір, 

встановлення смислових 

зв’язків між окремими 

автонаративами 

Конструювання 

життєвого твору як 

інтеграція 

автонаративів 

особистості 

Уміння встановлю-

вати смислові зв’яз-

ки між автонарати-

вами 

8, 9 Завдання на визначення 

основних принципів 

смислотворення власного 

життєвого твору: 

рефлексію можливостей 

«Я» та Іншого в 

діалогічних відношеннях з 

Іншими, що примно-

жуються, формування 

позиції співавторства з 

Іншим, реалізацію 

потенціалу життєвого 

твору як форми втілення 

особистісного та жит-

тєвого проектів 

Виокремлення 

лейтмотиву як 

основної смисло-

вої «лінії» жит-

тєвого твору осо-

бистості 

Уміння вибудо-

вувати систему осо-

бистісних смислів, 

що забезпечує 

смислову регуляцію 

наративної актив-

ності особистості, 

формування позиції 

авторства власного 

життєвого твору 

особистості 

 

Програма тренінгу також передбачає, що певні завдання можуть 

бути рекомендовані для самостійного опрацювання, вони можуть 
виконуватися учасниками групи в період між зустрічами.  

Учасники тренінгової групи мають можливість підтримувати 

зв’язок з ведучим через електронну пошту, а також спілкуватися з ним 

та між собою в закритому Viber-чаті, модератором якого постає 
ведучий тренінгу. 

Висновки. У контексті проблеми самопроектування особистості 

наративна компетентність розглядається як здатність особистості 
виокремлювати та інтерпретувати наративні висловлювання Іншого та 

вибудовувати на цій основі власні наративні конструкти. Згідно 

запропонованим критеріям у структурі наративної компетентності 
виокремлено передсмисловий, смисловий та метасмисловий рівні, що 

співвідносяться з основними вимірами дискурсивного 

самопроектування особистості. 
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На підставі структурно-функціональної моделі наративної 

компетентності особистості запропоновано програму тренінгу, що 
містить два окремих модулі для осіб, що мають передсмисловий та 

смисловий рівні сформованості наративної компетентності. Тренінг 

наративної компетентності розроблено на методологічних засадах 
постнекласичної психології, відповідно до яких особистість 

розглядається як автор самої себе, що має потенціал саморегуляції та 

саморозвитку. 
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