




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – 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 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 

рішення; уміти оцінювати стан і тенденції сучасної культури.  

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 «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.  

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. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацюванню та аналізу інформації з різних джерел 

ФК 1. Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів. 

ФК 6. Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури. 

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:    



2 
 

1

1.1 

предмет, методи, теоретичні основи 

філософії гуманітарного знання 

лекція, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 

принципи філософії гуманітарного 

знання; основну проблематику новітніх 

досліджень з філософії гуманітарного 

знання  

семінари, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

сучасні підходи до розуміння 

принципів філософії гуманітарного 

знання; новітні типології сучасних 

філософських теорій гуманітарного 

знання 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.4 

особливості теорій Ф. Шляермахера, В. 

Дільтая, М. Гайдеґера, 

Р. Дж. Колінґвуда, Г.-Ґ. Ґадамера, 

Р. Рорті, П. Рікера, які стосуються 

проблематики філософії гуманітарного 

знання 

самостійна робота конспект 

першоджерел,  

10 

 Уміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 

спеціалізованої літератури з 

філософії гуманітарного знання 

семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

презентація, 

письмова робота 

10 

2

2.2 

пояснювати особливості та умови 

історичних трансформацій 

філософських теорій гуманітарного 

знання 

семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді,  

презентація, 

письмова робота 

10 

2

2.3 
пояснювати варіативність сучасних 

понять і принципів філософії 

гуманітарного знання 

семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація, 

письмова робота 

10 

2

2.4 
здійснювати експертну оцінку 

теоретичних висловлень на теми 

філософії гуманітарного знання 

семінари, самостійна 

робота 

дискусії 5 

 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 5 

3

3.2 

презентувати результати 

проведених досліджень і здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспекті; 

полемізувати щодо питань філософії 

гуманітарного знання в умовах 

семінарських занять на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом філософії 

гуманітарного знання 

семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація, 

письмова робота 

5 

 Автономність і відповідальність:    

4вирішувати самостійно комплексні семінари, самостійна усні доповіді, 10 
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4.1 завдання, пов’язанні з тематикою 

філософії гуманітарного знання 

робота дискусії, 

презентація, 

письмова робота 

4

4.2 

нести відповідальність за 

вірогідність і політико-ідеологічну 

незаангажованість пояснень 

особливостей теоретичних підходів 

Семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація, 

письмова робота 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Розуміти специфіку та особливості реалізації 

культурних ідей, образів, та смислів, а також критично 

оцінювати можливості їхньої інтерпретації для 

розв’язання суспільно-значимих проблем. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+  

+ 

  
+

+ 
 

ПРН 3. Аналізувати культурні права та свободи 

людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, 

інкультурації, культурної адаптації з врахуванням 

регіональної специфіки. 

 
+

+ 

 
+ +   

+

+ 

+

+ 
 +  

+

+ 

ПРН 6. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово для обговорення професійних 

питань, презентації результатів досліджень та проектів. 

 
+

+ 
 +   +  

+

+ 

+

+ 
+ + 

ПРН 7. Оцінювати історичні здобутки та новітні 

досягнення культурології. 
 

+

+ 

+

+ 
   + 

+

+ 
 +  

+

+ 

ПРН 13. Планувати і виконувати наукові та прикладні 

дослідження у сфері культурології, генерувати та 

перевіряти гіпотези, збирати докази та аргументувати 

висновки. 

+   + + 
+

+ 
+ + 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

 

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –18 / 30 балів 

2. Самостійна робота (конспект першоджерел): РН 1.4  – 5 / 10 балів 

3. Самостійна робота (презентація): 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2 –15 / 20 балів 

4. Письмова робота: РН –2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2 - 10 / 20 балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), за самостійні роботи (конспект першоджерел, презентація, письмова робота). Всі 
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види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

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

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3  – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 4, 6, 8, 10, 12, 14 

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У 

разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота До теми 4: Самостійна 

робота з першоджерелами - 

конспект текстів (Додаток 

самостійної роботи студента) 

до кінця квітня 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

До теми 7: Підготовка 

презентації (знайомство з 

методологією, проведення 

самостійного узагальнення та 

інтерпретація джерел, 

презентація отриманих 

результатів). (Додаток 

самостійної роботи студента) 

початок квітня 

«15» х 1 = 15 «20» х 1 = 20 

До теми 11: Написання «10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 
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письмової роботи на цю тему. 

(Додаток самостійної роботи 

студента) кінець квітня 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-14 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

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 

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 (конспект першоджерел): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями. 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

3. Самостійна робота (презентація): 

 15-13 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 проведеного 

дослідження.  

12-10 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.  

9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
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самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 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 несамостійність у виконані завдань. 

4. Самостійна робота (письмова робота) і підсумкова контрольна робота: 

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, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної 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 та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності. 

10-6 балів - в 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 несамостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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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  4 

2. Специфіка гуманітарного знання 2  4 

3. Геґелева теорія гуманітарного знання 2  4 

4. Історичні трансформації філософії 

гуманітарного знання. Самостійна робота з 

першоджерелами - конспект текстів 

2 2 12 

5. Філософія гуманітарного знання та 

епістемологія 

2  4 

6. Філософія гуманітарного знання і філософія 

науки 

2 2 6 

7. Колінґвудова методологія гуманітарного 

знання. Самостійна робота (підготовка 

презентації) 

2  14 

8. Феноменологія і філософія гуманітарного 

знання 

2 2 6 

9. Феноменологічні проекти філософії 

гуманітарного знання 

2  2 

10. Феноменологічні проекти філософії 

гуманітарного знання (продовження) 

2 2 4 

11. Універсальна герменевтика Г.-Ґ. Ґадамера як 

філософія гуманітарного знання. Написання 

письмової самостійної роботи за даною 

темою 

2  10 

12. Онтологія гуманітарного розуміння 2 2 4 

13. Гуманітарне знання і соціальна комунікація 2  2 

14. Гуманітарне знання і критика 2 2 4 

Всього 28 12 80 

 

Загальний обсяг 120  год., зокрема: 

Лекції   – 28 год. 

Семінари  – 12 год. 
Самостійна робота  – 80 год. 
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