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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Філософії гуманітарного знання» – забезпечити студентів 
знаннями про філософію гуманітарного знання, її парадигми, принципи та основні ідеї, 
а також про відмінності та зв’язки між різними теоріями гуманітарного знання. 
Основна увага приділятиметься вивченню фундаментальних понять і змісту 
феноменологічної та герменевтичної концепцій гуманітарного знання, сучасному 
застосуванню цих концепцій. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні основи 
теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій 
та ролі в історії культури; специфіка філософських проблем, особливостей взаємин 
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства; 
критичне осмислення особливостей і проблематики сучасних філософських концепцій 
та варіантів розв’язання філософських проблем; типи наукової раціональності; 
онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, феноменологічні поняття та 
орієнтири, що зумовлюють процеси формування світогляду та дають уявлення про 
головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння 
критеріїв для експертних оцінок і способів їх фахового використання у різних сферах 
соціальної практики. 
2. Уміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та теоретичної 
філософії, ставити конкретні цілі й завдання філософських досліджень та 
реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних підходів та  методів; формувати 
філософську експертну думку через аналіз конфліктних, типових чи особливих 
ситуацій; оперувати різноманітними складовими теоретичної і практичної філософії у 
повсякденному житті та загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно 
ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; розуміти суть 
онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, 
політичних висловлень; давати оцінку стану і тенденціям розвитку сучасної культури, 
орієнтуватися в її новітніх практиках;  
3. Володіти елементарними навичками розв’язування складних завдань і 
практичних проблем у процесі навчання та в дослідницькій діяльності; опрацьовувати 
великі масиви літератури з теоретичної та практичної філософії; аналітично 
обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати 
філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та 
наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення;  здійснювати 
різні види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики 
теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти результати 
проведених досліджень;  вільно здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія гуманітарного знання» 
належить до переліку обов’язкових  дисциплін та викладається у 2 семестрі 
магістратури. Курс «Філософії гуманітарного знання» складається зі вступу (4 год.) й 

основної частини. Він пропонує вивчення сучасних філософських концепцій природи 

гуманітарного знання.  

Лекція 1. Предмет і характер філософії гуманітарного знання 
Основний зміст поняття «гуманітарне пізнання». Співвідношення наук про дух, 
історичних наук, суспільних наук і культурології. Гуманітарне знання і філософська 
герменевтика. Зіставлення предметів філософії гуманітарного знання і філософської 
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герменевтики. Повторення основних положень і висновків онтології та історії 
філософії, що стосуються предмета філософії гуманітарного знання.  
Лекція 2. Специфіка гуманітарного знання 
Загальна ідея гуманітарного знання як історичного, інтерпретативного знання. 
Історична наука як самопізнання людства. Місце теорій гуманітарного пізнання та 
герменевтики в сучасній філософії. Свідомість і мова. Ідея «лінгвістичного повороту» у 
філософії та її значення для обґрунтування гуманітарного пізнання. Ставлення 
філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера до інтерпретації філософської герменевтики 
як філософії гуманітарних наук. 
Лекція 3. Геґелева теорія гуманітарного знання 
Засади геґелівської філософії історії. Зв’язок між історією і філософією. Питання про 
телеологію предмета історичного розуміння. Спекулятивний підхід до історичного. 
Тотожність логіки та історії за Ґ.В.Ф. Геґелем. 
Лекція 4. Історичні трансформації філософії гуманітарного знання 
Універсальна герменевтика Ф. Шляермахера як філософія гуманітарного знання. 
Погляди В. Дильтая на значення герменевтичної теорії як учення про метод 
гуманітарних наук. Суперечності перших проектів методології гуманітарного знання.  
Феноменологічне розуміння питання про природу гуманітарного знання. Внесок Г.-
Ґ. Ґадамера у філософію гуманітарного знання. 
Лекція 5. Філософія гуманітарного знання та епістемологія 
Неокантіанське розуміння природи наук про природу і наук про дух. Поняття цінності 
та поняття сенсу. Значення кантівського розрізнення царин свободи і необхідності. 
Основні апорії неокантіанського розуміння природи гуманітарного знання. 
Лекція 6. Філософія гуманітарного знання і філософія науки 
Статус гуманітарного знання в теоріях логічного позитивізму. Функція загальних 
законів в історії за К. Гемпелем. Дискусії щодо визначення закономірностей в історії. 
Дискусія між К. Попером і Т.В. Адорно щодо методології соціальних наук. 
Лекція 7. Колінґвудова методологія гуманітарного знання  
Основні ідеї методології Р.Дж. Колінґвуда. Принципова різноманітність інтерпретацій 
чи Колінґвудовий ідеал адекватного пізнання сенсу подій?  Аналіз базових припущень 
теорії гуманітарного пізнання  Р.Дж. Колінґвуда. Психологізм Р.Дж. Колінґвуда. 
Лекція 8. Феноменологія і філософія гуманітарного знання 
Феноменологічне поняття сенсу. Поняття чистої свідомості й проблема довербального 
рівня свідомості («від слів до самих речей»). Ідея універсальної граматики в 
трансцендентальній феноменології. Антиісторизм Е. Гусерля. Апорії філософії 
свідомості в теорії пізнього Е. Гусерля. Принцип інтенційності свідомості та поняття 
життєсвіту. Значення Гусерлевого поняття життєсвіту для філософії гуманітарного 
знання. 
Лекція 9. Феноменологічні проекти філософії гуманітарного знання 
Спроби філософського осмислення людського буття, яке визначається принциповою 
скінченністю. М. Шелер про вітальну залежність духа. Соціологія науки М. Шелера і 
проблема історичних та особистих передумов пізнання.  
Лекція 10. Феноменологічні проекти філософії гуманітарного знання 
(продовження) 
Ідея наук про дух і проект онтологічної герменевтики (герменевтичної феноменології). 
“Герменевтика фактичності” М. Гайдеґера і проблема трансценденталізму. Буття саме 
по собі й буття-у-світі.  
Лекція 11. Універсальна герменевтика Г.-Ґ. Ґадамера як філософія гуманітарного 
знання 
Сенс як головне поняття герменевтики. Принципове значення партиципації 
(належності інтерпретатора до предмета інтерпретації). Герменевтичне коло як 
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структура розуміння. Теза про розуміння як саморозуміння. Поняття антиципації сенсу, 
упередження. Герменевтичне коло і проблема граничного  обґрунтування. Поняття 
традиції як горизонту  розуміння. Часова віддаленість як умова розуміння. 
Лекція 12. Онтологія гуманітарного розуміння 
Нерозривність тлумачення і застосування. Подолання антиномічності неминучої 
упередженості інтерпретатора і власної істини твору. Принцип самостійного значення 
(істини) тексту: «розуміти автора краще, ніж він сам себе розуміє». Подолання 
антиномії задуму автора і смислової самодостатності тексту. Дієво-історична 
свідомість. Подолання антиномії ідеалу універсальної історії і скінченності людського 
розуміння. 
Лекція 13. Гуманітарне знання і соціальна комунікація 
Мовний базис соціальної дії: мова як буттєвий, дорефлексійний шар буденної 
свідомості. Взаємозалежність організації суспільства і буденної мови. Онтологія мови і 
онтологія суспільства. Історичність мови й апріорні засади соціальної інтеґрації. 
Лекція 14. Гуманітарне знання і критика 
Мова і влада. Воля до влади та діалог з владою. Прояснення мови як діяльність 
сумління. Місце герменевтики в структурі пізнання за Ю. Габермасом. Проблема 
автономії розуму (єдиної раціональності) і раціоналізації життєсвіту у філософії 
інтерсуб’єктивності. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам докладні знання про важливі поняття, 

методологічні засади (принципи і методи) філософії гуманітарного знання, головні її 

парадигми; особливості концептуально-методологічних і теоретичних підходів сучасної 

філософії до проблем філософії гуманітарного знання. 

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 
підсумко
вій 
оцінці з 
дисциплі
ни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    

1
1.1 

предмет, методи, теоретичні основи 
філософії гуманітарного знання 

лекція, 
самостійна робота 

письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.2 

основну проблематику новітніх 
досліджень з філософії 
гуманітарного знання  

семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
екзаменаційна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.3 

принципи філософії гуманітарного 
знання 

лекція, 
самостійна робота 

письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.4 

сучасні підходи до розуміння 
принципів філософії гуманітарного 
знання 

самостійна 
робота 

конспект 
першоджерел, 
екзаменаційна 

6 
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робота 
1

1.5 
новітні типології сучасних 
філософських теорій гуманітарного 
знання 

семінар, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1
1.6 

особливості теорій Ф. Шляермахера, 
В. Дильтая, М. Гайдеґера, 
Р. Дж. Колінґвуда, Г.-Ґ. Ґадамера, 
Р. Рорті, П. Рікера, які стосуються 
проблематики філософії 
гуманітарного знання 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

14 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з 
філософії гуманітарного знання 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій,. 
Екзаменаційна 
робота 

5 

2
2.2 

пояснювати особливості та умови 
історичних трансформацій 
філософських теорій гуманітарного 
знання 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

10 

2
2.3 

пояснювати варіативність 
сучасних понять і принципів 
філософії гуманітарного знання 

семінари, 
самостійна робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

1
2.4 

здійснювати дослідження 
літератури з філософії 
гуманітарного знання, 
спираючись на рекомендації 
викладача та уникаючи простого 
переповідання її змісту 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

1
2.5 

здійснювати докладне 
дослідження трьох і більшої 
кількості літературних джерел 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, текст 
рекомендацій 

5 

2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 
теоретичних висловлень на теми 

семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, текст 

5 
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філософії гуманітарного знання рекомендацій 

 комунікація:    

3
3.1 

використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої філософської 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
текст 
рекомендацій 

3 

3
3.2 

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

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

3 

2
3.3 

полемізувати щодо питань 
філософії гуманітарного знання в 
умовах семінарських занять на 
основі володіння категоріально-
поняттєвим апаратом філософії 
гуманітарного знання    

семінари дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
філософії гуманітарного знання, 
вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

2 

4
4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні з 
тематикою філософії 
гуманітарного знання 

семінари, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

4
4.3 

нести відповідальність за 
політико-ідеологічну 
незаангажованість пояснень 
особливостей своїх теоретичних 
підходів 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

4 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    
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   +   

   +   

 

7. Структура курсу: курс складається зі вступу й основної частини. Заняття 
проводяться у вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.  
 

8. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів 

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.  

Критерії оцінювання: 

1. Експрес-опитування:  

2 бали – відповідь змістовна, ґрунтовна, розкриває обговорювану тему, 

1 бал – відповідь містить інформацію, що не розкриває суттєво обговорювану 

тему. 

2. Усна відповідь:  

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. 

2-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді. 

3. Доповнення / дискусія:  

1 бал – доповнення змістовне,  

0 балів – доповнення не містить інформацію, що розширює дискусію. 

4. Конспект першоджерел:  

3 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями. 

2 бали – студент законспектував текст без пояснень. 

1-0 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

5. Письмова робота: 

12-11 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 
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обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи. 

10-9 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 та достовірність проведеного дослідження 

/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.  

8 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 

7-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

6. Кожне питання заліку (2 питання): 

10-9 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, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи. 

8-7 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 та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності. 

6 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності 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. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу курсу та виконання самосійних робіт. 

7.2 Організація оцінювання:  

b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 

(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ - 

це сума балів за вид роботи. 

 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 48 (балів) Max b – 80 (балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування у другій 

половині семестру. 

1 7 7 2 7* 14 

Семінар Усна відповідь** протягом 

семестру. 

3 6 18 5 6 30 

Доповнення протягом 1 3 3 1 6 6 



10 
 

семестру. 

Конспекти 

першоджерел 

1. Ґадамер Г.-Ґ. Істина в 

гуманітарних науках // 

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. 

Герменевтика ІІ / Пер. з нім. М. 

Кушніра. – Т.2 – К., 2000. – C. 38-

43. 

2. Ґадамер Г.-Ґ. Межі мови 

// Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і 

поетика. – К., 2001. – С. 176-187. 

3. Ґадамер Г.-Ґ. Мистецтво 

і наслідування / Пер. з нім. М. 

Кушнір // Герменевтика і 

поетика. – К., 2001. – С. 16-27. 

4. Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії. – 

К., 1996. – С. 189-197, 204-206, 

213-221, 227-245. 

5. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. 

Основи філософської 

герменевтики / Пер. з нім. О. 

Мокровольського. – Т. 1. – К., 

2000. – С. 217-226. 

6. Кошарний С.О. Біля джерел 

філософської герменевтики. – 

К., 1992. – С. 49-118. 

Термін виконання – 26 квітня 

2018 р. 

2 6 12 3 6 18 

Письмова робота Термін виконання – до 26 

лютого 2018 р. 

8 1 8 12 1 12 

 Семестрова робота Протягом семестру.   48   80 

 Залік  12 1 12 20 1 20 

* Максимальна кількість опитувань. 

** у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі.  

 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: оцінювання відбувається в усній формі. Пропонується 2 
питання, кожне з яких оцінюється за шкалою 10 білів. Що в загальному підсумку дає 20 балів. 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
Залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20 100 
 
Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 48 балів. Для допуску до заліку 
студент має здати всі самостійні роботи  та конспекти. Залікова оцінка не може бути меншою 12 балів 
для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
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 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1. Предмет і характер філософії гуманітарного 
знання 

2  6 

2. Специфіка гуманітарного знання 2  6 

3. Геґелева теорія гуманітарного знання 2  6 
4. Історичні трансформації філософії 

гуманітарного знання 
2 2 6 

5. Філософія гуманітарного знання та 
епістемологія 

2  6 

6. Філософія гуманітарного знання і філософія 
науки 

2 2 6 

7. Колінґвудова методологія гуманітарного 
знання 

2  6 

8. Феноменологія і філософія гуманітарного 
знання 

2 2 6 

9. Феноменологічні проекти філософії 
гуманітарного знання 

2  6 

10. Феноменологічні проекти філософії 
гуманітарного знання (продовження) 

2 2 5 

11. Універсальна герменевтика Г.-Ґ. Ґадамера як 
філософія гуманітарного знання 

2  5 

12. Онтологія гуманітарного розуміння 2 2 5 
13. Гуманітарне знання і соціальна комунікація 2  5 
14. Гуманітарне знання і критика 2 2 6 
Всього 28 12 80 

 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота     – 80 год. 
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