1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Вид дисципліни

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

заочна

Обов’язкова

-

Мова викладання, навчання та оцінювання

Українська

Загальний обсяг кредитів / годин

3/90

Курс

1

-

Семестр

2

-

Кількість змістових модулів з розподілом:

3

Обсяг кредитів

3

-

Обсяг годин, в тому числі:

90

-

Аудиторні

42

-

Модульний контроль

6

-

Семестровий контроль

-

-

42

-

залік

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета–формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі герменевтики і
лінгвофілософії пізнання.
Дисципліна має сформувати у студентів наступні компетентності:
Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК-01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК-03. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-05. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК-06. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-09. Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати
в команді.
ЗК-10. Здатність працювати автономно.
ЗК-12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні.
ЗК-14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.

Спеціальні
(фахові, предметні)
компетентності (СК)

СК-01. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття
та місця в системі культури.
СК-02. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання
та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.
СК-03. Здатність використовувати в професійній діяльності знання
про розвиток основних філософських ідей, учень та напрямків.
СК-05. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та
вчення.
СК-08. Здатність оперувати філософською термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК-09. Здатність застосовувати в професійній діяльності
філософські методи і підходи.
СК-10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з
філософської, соціокультурної та загальнонаукової проблематики.
СК-12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм
інтелектуальної доброчесності.
СК-13. Здатність брати участь у наукових та прикладних
дослідженнях у галузі філософії
СК-14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на
засадах діалогу, відкритості й толерантності.

3. Результати навчання:
ПРН-01. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-02. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську
термінологію.
ПРН-04. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та
загальногуманітарної проблематики.
ПРН-06. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-08. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етикопрактичну значущість філософського знання.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані
результати.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й
толерантності.
ПРН-17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел,
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її,
впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Семінари

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

Лекції

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

4

-

6

-

-

10

24 4
4
Разом 47 8
Змістовий модуль ІІ
Тема 3. Розуміння та історія
20 4
Тема 4. Розуміння та істина
20 4
Модульний контроль
2
Разом 43 8
Підготовка та проходження контрольних заходів Усього 90 16

2

6

-

-

12

2

12

-

-

22

2

6
4

-

-

10
10

2

10

-

-

20

4

22

-

-

42

Назви змістових модулів і тем

Змістовий модуль І
Тема 1. Історія герменевтичної проблеми
Тема 2. Сутність і структура розуміння
Модульний контроль

20

5. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Історія герменевтичної проблеми
Богословська проблема. Філософська проблема розуміння Філософіська
проблема мови. Філософська проблема посередника
Широке та вузьке розуміння тексту. Філософський текст як система.
Структурна, змістовна та функціональна складові філософського тексту. Зв’язка
«автор – читач – текст». «Текст опису» і текст «другого порядку». Текст –
контекст – метатекст. Текст і авантекст.
Тема 2: Сутність і структура розуміння
Поняття розуміння. Розуміння як пізнання змісту. Світ розуміння.Горизонт
розуміння. Коло розуміння. Суб'єкт і об'єкт розуміння. Основні структури
розуміння.
Філософська текстологія як наука про закономірності створення і
функціонування філософських текстів. Текстологія як міждисциплінарна галузь
знання. Зв’язок з теорією літератури, герменевтикой, лінгвопсихологієй,
філософською критикою, історією, археографією, екзегетикою, джерелознавством

Одиниці тексту. Відповідність структури тексту темі, інформації, яка
виражається, умовам спілкування, стилю. Мовленнєва організація тексту.
Взаємодія прагматичної настанови тексту та автора
Змістовий модуль 2.
Тема 3: Розуміння та історія
Спонтанне розуміння. Межі розуміння. Відстань і зустріч. Традиція і розкриття
змісту. Впливи і тлумачення. Змістові пласти розуміння.
Загальна проблема й історичні коріння герменевтики. Пояснення та
розуміння. Необхідність інтерпретації тексту. Генеза герменевтики. Біблійна
герменевтика. Тома Аквінський. Ф. Шлейєрмахер. В. Дільтей. Герменевтичний
трикутник. Герменевтичне коло. Проблеми герменевтики в творчості
М. Гайдегера. Онтологічна герменевтика Х.Г. Гадамера. «Істина і метод»..
Приклади герменевтичної інтерпретації філософських текстів.
Тема 4: Розуміння та істина
Історична правда. Правильність та відкритість Горизонт світу та горизонт буття
Герменевтика і метафізика. Світ розуміння і проблема Бога. Герменевтика і
богослов'я.
Текст як динамічна одиниця, що характеризується ознаками зв’язності та
цілісності в інформаційному, структурному та комунікативному плані. Текст як
цілісність. Текстоутворення, текстосприйняття. Функціональний і прагматичний
аспекти вивчення текстів. Конститутивні, жанрово-стилістичні, семантикопрагматичні та формально-структурні категорії дискурсу.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна ксть балів за
одиницю

Модуль 1

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі допуск,
виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної роботи

1
1
1
10
10
10

4
1
6
1
6
-

4
1
6
10
60
-

4
1
5
1
5
-

4
1
5
10
50
-

5

22

110

20

100

Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

25
1
30
Разом
-

25
216

1
-

25
195

-

Максимальна кількість балів: 411
Розрахунок коефіцієнта: 100/411 = 0,243

6.2
№
з/п

1
2
4
5

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Кількіст
Назва теми
ь
Бали
годин
Змістовий модуль 1.
21
10
Проблемні питання історії герменевтичної проблеми
11
5
Теорії співвідношення сутності та структури розуміння
10
5
Змістовий модуль 2.
21
10
Проблеми історичного розуміння
11
5
Теорії співвідношення рощуміння та істини
10
5
Разом
42
20

6.3

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної
бібліотеки, складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум,
контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація
соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна
робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на
проблемні питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне
письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
6.4

-

самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності;
виконання тестових завдань.
Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

6.5

1. Особливості богословської і філософської проблеми розуміння
2. Проблема посередника розуміння
3. Феномен розуміння як пізнання змісту
4. Особливості світу і горизонт розуміння
5. Феномен кола розуміння
6. Співвідношення суб'єкту і об'єкту розуміння
7. Основні структури розуміння
8. Спонтанне розуміння
9. Специфіка меж розуміння
10. Роль традиції в розкритті змісту
11. Змістові пласти розуміння
12. Історична правда
13. Горизонт світу та горизонт буття
14. Дефініція та її роль у пізнавальному процесі
15. Висновок умовиводу як мовне накопичення знання
16. Ґотльоб Фреґе та проблема змісту і значення
17. Зміст і значення у філософії Бертранда Рассела
18. "Теорія відбитку" раннього Л. Віттґенштайна
19. Мова і наука в неопозитивізмі Віденського гуртка
20. "Теорія мовних ігор" та функціональна концепція живої мови
Л. Віттґенштайна
21. Поняття парадигми в логіціАрістотеля
22. Поняття парадигми в теорії мовних ігор Людвіґа Віттґенштайна
23. Поняття парадигми в історичній концепції науки Томаса Самуеля Куна
24. Знак, репрезентамент й інтерпретанта

пізнього

Шкала відповідності оцінок

6.6

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного
самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 90 год., із них аудиторні – 48 год. (лекції – 16 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 22 год. модульний
контроль – 6 год.), самостійна робота – 42 год.

Самостійна
робота
Поточний
контроль
Семестровий
контроль

Проблемні питання історії
герменевтичної проблеми (11 год)
МКР 1 (25 балів)

Теорії співвідношення сутності та
структури розуміння (10 год.)

Стиль і колектив
мислення Л. Флєка
(2 год., 10+1 бал)

Проблеми історичного розуміння
(11 год.)

МКР 2 (25 балів)
Залік

Теорії істинності та їх
застосування в
герменевтиці
(2 год., 10+1 бал)

Розуміння та історія
(4 год., 2 бали)
Розуміння та історія
(1 год., 10+1 бал)

4
Розуміння та істина
(4 год., 2 бали)
Розуміння та істина
(1 год., 10+1 бал)

Теорії пояснення і
проблема розуміння
(2 год., 10+1 бал)

3

Семіотика і
герменевтика
(2 год., 10+1 бал)

Поняття парадигми в
історичній концепції
науки Томаса Самуеля
Куна (2 год., 10+1 бал)

Поняття парадигми і її
роль у герменевтиці
(2 год., 10+1 бал)

2
Сутність і структура розуміння
(4 год., 2 бали)
Сутність і структура розуміння
(1 год., 10+1 бал)

Третій змістовий модуль

Епістемологічні пласти
(2 год., 10+1 бал)

Другий змістовий модуль

Герменевтичні аспекти
теорії відбитку і теорії
мовленнєвих ігр
Л. Віттґенштайна
(2 год., 10+1 бал)

Практичні

Суппозиція термінів і
герменевтична проблема
(2 год., 10+1 бал)

Семінари

1
Історія герменевтичної проблеми
(4 год., 2 бали)
Історія герменевтичної проблеми
(1 год., 10+1 бал)

Речення і судження як
герменевтичні категорії.
Роль запитання у
розумінні
(2 год., 10+1 бал)

Лекції

Перший змістовий модуль

Дефініція та її роль у
пізнавальному процесі та
розумінні
(2 год., 10+1 бал)

Модулі
(бали)
Теми

Теорії співвідношення
рощуміння та істини
(10 год.)
МКР 3 (25 балів)
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Основні (базові)
1.
Богачов АЛ. Філософська герменевтика. Навчальний посібник. - К.:
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4.
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5.
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