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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Філософська герменевтика» – дати студентам знання про історію 
герменевтики, її парадигми, принципи та основні ідеї, а також про відмінності та зв’язки між 
різними теоріями герменевтики. Основна увага приділятиметься вивченню фундаментальних 
понять і арґументів філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера, сучасному застосуванню цієї 
теорії. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні основи 
теоретичної і практичної філософії, які потрібні для розуміння предмета філософії, ролі 
філософії в культурі; знати особливості зв’язку філософії з наукою, релігією, мистецтвом; 
знати типи наукової раціональності, а також онтологічні, теоретико-пізнавальні, 
антропологічні, феноменологічні поняття, в яких визначають теоретичне й практичне 
ставлення людини до світу. 

2. Уміти здійснювати дослідну роботу; розуміти й інтерпретувати філософські теорії, 
використовувати літературу з практичної та теоретичної філософії, визначати цілі й завдання 
філософських досліджень і здійснювати їх за допомогою обраних методів; уміти формувати 
філософську думку й застосовувати філософські теорії в повсякденному житті й соціальній 
практиці; уміти полемізувати щодо філософських проблем і досягати обґрунтованого 
розв’язання. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язування завдань і проблем у навчанні 
та дослідницькій діяльності, а також елементарними навичками обґрунтування цілей і 
напрямів дослідження з філософії, здійснення видів дослідницької роботи (анотації, реферати, 
бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії, презентації результатів 

проведених досліджень, комунікації у професійному середовищі. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософська герменевтика» належить до 
переліку обов’язкових дисциплін і викладається у 1 семестрі магістратури. Курс «Філософська 
герменевтика» складається зі вступу і двох частин: історичного огляду й основної частини. 
Він пропонує вивчення сучасної філософської теорії – філософської герменевтики.  

У вступі йдеться про виникнення філософської герменевтики, її історичний контекст. 

Розглядаються принципи теорії Г.-Ґ. Ґадамера (1900–2002), засновника філософської 
герменевтики. Ці принципи зіставляються із сучасними принципами розуміння специфіки 
природничого, гуманітарного, соціологічного та філософського знання. 

Перша частина курсу, присвячена історичним трансформаціям герменевтичної теорії, 
містить аналіз давньої «герменевтики слова», яка передбачала канон тлумачення, а також 
аналіз новочасної «герменевтики духа», тобто перших проєктів загальної герменевтики 
Ф. Аста, Ф. Шляєрмахера та В. Дильтая. Ця частина закінчується порівняльним розглядом 
засад феноменологічних теорій Е. Гусерля і М. Гайдеґера, а також поясненням, як можна 
перейти до «герменевтики досвіду».  

Друга (основна) частина курсу починається з аналізу зв’язку герменевтики з науками 
тривіуму («розмовні науки»: риторика, граматика, логіка). Проблематика філософії мови 
окреслюється на тлі розбіжностей семантичної і символічної моделей мови, риторики й 
герменевтики. Важливою темою цієї частини є спосіб буття мистецького твору, розглянутий 
в аспекті символічної моделі мови. У межах філософсько-герменевтичної онтології мистецтва 
порушуються питання істини мистецького досвіду, допредикативного досвіду, гри, уяви, 
стосунку мистецтва і техніки. Особлива увага приділяється зіставленню герменевтичних 
теорій мистецтва, що належать Р.Дж. Колінґвуду, Г.-Ґ. Ґадамеру та М. Гайдеґеру. Метою цього 
зіставляння є виявлення герменевтичних рис мистецького досвіду, спільних з 
герменевтичними рисами історичного, морального й мовного досвіду. 

Центральною темою основної частини є онтологія розуміння в гуманітарних 
(історичних) науках і суспільній комунікації. Для докладного осмислення цієї теми 
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запропоновано аналіз Ґадамерового поняття дієво-історичної свідомості, поняття 
«розсудливості» (6 книга «Нікомахової етики» Аристотеля), поняття партиципації 
(належності інтерпретатора до предмета інтерпретації), а також понять універсальної історії, 
історичності досвіду. Щоб роз’яснити арґументи Г.-Ґ. Ґадамера щодо стосунку істини і 
традиції взяті до розгляду такі положення філософської герменевтики: герменевтичне коло як 
структура розуміння, розуміння як саморозуміння, необхідність антиципації сенсу й 

упередження (передсуд), часова віддаленість і «довершеність» тексту як умови розуміння. У 
розгляді цих положень спростовуються такі антиномії: неминучої упередженості 
інтерпретатора і власної істини твору, задуму автора і сенсової самовизначеності тексту, 
ідеалу універсальної історії та скінченності людського розуміння, партикулярних етичних 
зразків поведінки та універсальних цінностей і норм, адекватності та еквівалентності 
перекладу. 

Курс завершується поверненням до проблематики філософії мови, однак у контексті 
Ґадамерової онтології мови, яка містить такі фундаментальні ідеї, що розглядаються: істина 
буття як істина мови, мова як самопрезентація буття, спекулятивна структура мови, 
парадигмальність поетичного слова, злиття горизонтів розуміння як переклад, єдність 
мислення і мовлення. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам докладні знання про засади та основні 
арґументи філософської герменевтики, а також про деякі головні підходи сучасної філософії 
до проблем онтології розуміння. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної царини та розуміння професійної діяльності. 
ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 
ФК 3. Здатність формулювати та арґументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 
обґрунтовано викладати результати дослідження. 
ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи 
аналізу та інтерпретації. 
5. Результати навчання:  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

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

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

Знати:    

1

1.1 
предмет, методи, теоретичні основи 
філософської герменевтики; 

Лекції, 
семінари. 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, іспит. 

5 

1

1.2 
основну проблематику новітніх 
досліджень з філософської 
герменевтики та критично 
осмислювати її; 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота. 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит. 

5 

1

1.3 
принципи філософської 
герменевтики; 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота. 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, іспит. 

5 
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1

1.4 
сучасні підходи до розуміння 
принципів філософської 
герменевтики; 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, іспит. 

6 

1

1.5 
новітні типології сучасних теорій 
філософської герменевтики; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, іспит. 

5 

1

1.6 
особливості теорій Ф. Шляєрмахера, 
В. Дильтая, М. Гайдеґера, 
Р. Дж. Колінґвуда, Г.-Ґ. Ґадамера, які 
стосуються проблематики 
філософської герменевтики. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження,  
іспит. 

14 

 Уміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з 
філософської герменевтики; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, іспит. 

5 

2

2.2 
пояснювати особливості та умови 
історичних трансформацій 
герменевтичних теорій; 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота. 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  
іспит. 

10 

2

2.3 
пояснювати особливості сучасних 
понять і принципів філософської 
герменевтики; 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота. 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
контрольна 
робота. 

10 

1

2.4 
здійснювати дослідження літератури 
з філософської герменевтики, 
спираючись на рекомендації 
викладача та уникаючи простого 
переповідання її змісту; 

Семінари, 
самостійна робота. 

Усні доповіді,  
контрольна 
робота, іспит. 

5 

1

2.5 
здійснювати докладне дослідження 
трьох і більшої кількості 
літературних джерел; 

Семінари, 
самостійна робота. 

Усні доповіді, 
іспит. 

5 

2

2.6 
здійснювати експертну оцінку 
теоретичних висловлень на теми 
філософської герменевтики. 

Семінари, 
самостійна робота. 

Усні доповіді, 
іспит.  

5 

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 
мов для читання новітньої 
філософської літератури під час 
підготовки до семінарських занять та 
написання контрольної роботи; 

Семінари, 
самостійна робота. 

Усні доповіді. 3 

3

3.2 

презентувати результати проведених 
досліджень і здійсненої самостійної 
роботи у вигляді доповідей, 
повідомлень, презентацій; 

Семінари, 
самостійна робота. 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

2

3.3 

полемізувати щодо питань 
філософської герменевтики в умовах 
семінарських занять на основі 

Семінари. Усні доповіді, 
дискусії. 

3 
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володіння поняттєвим апаратом 
філософської герменевтики. 

 Автономність і відповідальність:    

4

4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
філософсько-герменевтичних тем, 

володіти методами обробки та 

аналізу наукової інформації; 

Самостійна 
робота. 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

2 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов’язанні з тематикою 
філософської герменевтики, та 
порівнювати їх з результатами 
досліджень на основі теорії Г.-Ґ. 
Ґадамера; 

Семінари, 
самостійна робота. 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 
вірогідність і політико-ідеологічну 
незаанґажованість своїх досліджень 
і пояснень своїх теоретичних 
поглядів. 

Семінари, 
самостійна робота. 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит. 

4 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами 
навчання  

               Результати навчання 
дисципліни  
 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний 
пошук, виявляти і критично осмислювати 
актуальні проблеми сучасної філософської 
думки, розробляти їх у рамках власного 
філософського дослідження. 

+ + + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПРН 3. Уміти реконструювати історичний 
поступ світової філософії, еволюцію 
філософських ідей і проблем.   

+ + + + 

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати 
та оцінювати філософські тексти, 
застосовувати релевантні методи їх аналізу 
та інтерпретації. 

+ + + + + + + + 

+ 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими 
напрямами філософського дискурсу та 
іншими інтелектуальними й гуманітарними 
практиками. 

+ + + + + + 

+ 

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові 
дослідження з філософії та дотичних 
питань, формулювати і перевіряти гіпотези, 
аргументувати висновки, презентувати 
результати досліджень в різних формах 
наукової комунікації. 

+ + + 

+ + + 
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7. Схема формування оцінки: 
7.1 Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  
 

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 –27 / 45 балів 

2. Самостійна робота №1 (дослідження історичної трансформації основ 
герменевтики): РН 1.2, 1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 12 / 20 балів 

Самостійна робота №2 (дослідження окремої теорії універсальної герменевтики – 

за вибором студента): РН 1.2, 1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 –12 / 20 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4 – 9 / 15 балів  
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із 
балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах), 2) самостійну роботу, 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в 
підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар у 

письмовій формі. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 4.3 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за 
іспит.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 
до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 
В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
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При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 
балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До теми: 1-6 протягом 
семестру. У разі відсутності 
студента на занятті, теми 
необхідно відпрацювати в 
письмовому вигляді. 

«3» х 9 = 27 «5» х 9 = 45 

Самостійна робота До теми 1: Підготовка та 
презентація дослідження 
історичної трансформації 
основ герменевтики – кінець 

вересня. 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 До теми 3: Підготовка 
дослідження окремої теорії 
загальної герменевтики – 

кінець листопаду. 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольна робота До тем 1-6 «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

Загальна 
семестрова оцінка 
без урахування 
коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 
семестрова оцінка 
з урахуванням 
коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали - 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. Допускаються 
несуттєві неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 
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2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 
Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  
2 бали – доповнення змістовне; 

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 
дослідження; 
15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження. Допускаються несуттєві 
неточності;  
11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 
презентує, не демонструє глибини знань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Контрольна робота: 

15-13 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 письмової роботи; 

12-10 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 письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 
9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 

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.  
Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
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 письмової 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 письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 
у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 
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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. 
 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

1. Вступ. Виникнення філософської герменевтики 
та її історичний контекст.  

 

2 4 40 

2. Частина 1. Герменевтика як давній канон і 
новочасний органон тлумачення. 

2 6  

3. Проєкти загальної герменевтики. Гайдеґерів 
проєкт герменевтичної феноменології. 

2 2 40 

4. Частина 2. Герменевтична філософія 
мистецтва.  

2 4  

5. Історична свідомість, істина і передсуди. 
Основні риси герменевтичного досвіду. Історія 
і моральний досвід.  

2 8  

6. Семантична модель мови і риторика. Ґадамерів 
проєкт герменевтичної онтології мови. 

2 3  

7. Контрольна робота.  1  

Всього 12 28 80 

 

Загальний обсяг 120  год., зокрема: 
Лекцій   – 12 год. 
Семінари   – 28 год. 
Самостійна робота  – 80 год. 
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