
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПМП 1.7 

2. Назва: Герменевтика 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІII 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д. філос. наук, 

проф. Наконечна О.П. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати: історико-філософські передумови виникнення герменевтики; історію 

становлення та розвитку герменевтики, її основних представників; 

методологічний та онтологічний вимір герменевтики; місце та роль 

герменевтики в філософії та сучасній гуманітаристиці.  

• уміти: аналізувати взаємозв’язок між різними напрямками сучасної філософії та 

гуманітарних досліджень; застосовувати герменевтичну методологію до аналізу 

культури; використовувати отримані теоретичні знання в процесі професійної 

комунікації щодо вирішення проблем культурологічного характеру, 

міжкультурного діалогу.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: міфологія, етика, 

історія філософії. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: світова 

культура, естетика, українська філософія: історія і сучасність. 
12. Зміст курсу: Герменевтика: предмет, мета, завдання. Формування герменевтики від 

Античності до Нового часу. Універсальна герменевтика Ф. Шлейєрмахера та 

герменевтика як методологія В. Дільтея. Герменевтична онтологія М. Гайдеггера та 

філософська герменевтика Г.-Г. Гадамера. Герменевтичні концепції П. Рікера та 

Р. Рорті. Герменевтика як філософія і методологія. Герменевтика в контексті сучасних 

теорій культури. Інтерпретативна практика сучасної культури: герменевтичний аспект.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Богачов А. Філософська герменевтика: навч. посіб. Київ : Курс, 2006. 405 с. 

2. Квіт С. Герменевтика стилю: монографія. Київ: Києво-Могил. акад., 2011. 144 с.  

3. Соболева М.Е. Философская герменевтика: понятия и позиции. Москва: 

Академический Проект, 2013. 151 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 3 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри філософії  Наконечна О.П., д. філос. наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF ACADEMIC DISCIPLINE 
1. Code: ПМП 1.7 

2. Title: Hermeneutics 

3.Type: required 

4. The level of higher education: I 
5. Year of study for proposed discipline: 2 

6. Semester: ІІІ 
7. The ECTS credits: 3 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position:  
Nakonechna O.P., Doctor of Philosophy, Professor, Head of Philosophy Department 

9. Learning Outcomes: after completion of the discipline the student should: 
• have knowledge about: historical and philosophical preconditions for the 

emergence of hermeneutics; history of formation and development of hermeneutics, its main 

representatives; methodological and ontological dimension of hermeneutics; place and role of 

hermeneutics in philosophy and modern humanities. 

• be able to: analyze the relationship between different directions of modern 

philosophy and humanities; apply hermeneutic methodology to the analysis of culture; to use 

the received theoretical knowledge in the course of professional communication concerning 

the decision of problems of culturological character, intercultural dialogue. 

10. Forms of classes: training sessions, self-work, seminars, control measures. 

11. Preceding subjects: Mythology, Ethics, History of philosophy. 

Accompanying subjects: World culture, Aesthetics, Ukrainian philosophy: history and 

modernity.  

12. Course Content: Hermeneutics: subject, purpose, task. Formation of hermeneutics from 

Antiquity to modern times. Universal hermeneutics of F. Schleiermacher and hermeneutics as 

methodology of V. Dilthey. Hermeneutic ontology of M. Heidegger and philosophical 

hermeneutic of H.-G. Gadamer. Hermeneutic concepts of P. Ricoeur and R. Rorty. 

Hermeneutics as a philosophy and methodology. Hermeneutics in the context of modern 

theories of culture. Interpretive practice of modern culture: hermeneutic aspect. 
13. Recommended edition:  
1. Bohachov A. Filosofsʹka hermenevtyka: navch. posib. Kyyiv: Kurs, 2006. 405 s. 

2. Kvit S. Hermenevtyka stylyu: monohrafiya. Kyyiv: Kyyevo-Mohyl. akad., 2011. 144 s.  

3. Soboleva M.E. Fylosofskaya hermenevtyka: ponyatyya y pozytsyy. Moskva: 

Akademycheskyy Proekt, 2013. 151 s. 

14. Learning activities and teaching methods: 
16 hrs. lections, 14 hrs. seminars, 60 hrs. self-work. Total – 90 hrs.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation 

of business and role-plays, case methods, individual and group research tasks, the use of 

multimedia. 

15. Methods and evaluation criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): exam at the end of 3 

semester.  

Current control (60 points): a test of knowledge, quizzes  

16. Language: Ukrainian. 

Head of Department Nakonechna O.P., Doctor of Philosophy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


