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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Герменевтика та лінгвотекстологія» складена відповідно відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра 

спеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 035. 10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мовний матеріал 

тексту. 

Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика тексту, семіотика, 

етнолінгвістика, соціолінгвістика. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Герменевтика та 

лінгвотекстологія» є формування у майбутнього філолога вміння 

проникати в глибинну сутність художнього твору, вміння знайти в тексті 

об’єктивні причини його ідейно-естетичного, виховного, емоційного 

впливу, вміння вилучити з твору всю ту різноманітну інформацію, що в 

ньому закладена. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Герменевтика та 

лінгвотекстологія» є: 

1. Ознайомитися з предметом «Герменевтика та 

лінгвотекстологія», його структурою; періодизацією становлення та 

розвитку. 

2. Створити умови засвоєння теоретичних засад курсу, 

опанування поняттями «герменевтика», «інтерпретація», «текст», 

«лінгвотекстологія»  тощо. 

3. Навчити студентів інтерпретувати різні художні тексти: 

вибирати максимум закладених в нього думок і почуттів автора. 

4. Сформувати вміння відтворити світ, що створюється 

художником, побачити все, що лежить на поверхні твору і в його глибині. 

5. Сформувати вміння знаходити засоби актуалізації мовних 

одиниць різних рівнів, що використовуються для позначення ідеї твору, які 

відображають авторську точку зору, займають головне, домінуюче 

положення в ряді знайдених нами актуалізованих вживань. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні 

знати: історію виникнення, становлення та розвитку герменевтики 

та лінгвотекстології; способи та види інтерпретації текстів та 

герменевтичного аналізу; методики для здійснення лінгвотекстологічного 

аналізу пам’яток і списків. 

вміти: аналізувати текст як об’єкт герменевтики; професійно 

застосовувати поглиблені знання з герменевтики та лінгвотекстології; 

вільно користуватися спеціальною термінологією; застосовувати ефективні 

методики для здійснення лінгвотекстологічного аналізу пам’яток і списків; 

володіти способами та видами інтерпретації текстів та герменевтичного 

аналізу проводити зіставлення застарілих і сучасних мовних норм. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності: бути здатним до критичного 

мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді та 

автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ІІ. Фахові компетентності: вільно орієнтуватися в різних 

лінгвістичних напрямах і школах; володіти  методами наукового аналізу і 

структурування мовного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів; професійно застосовувати поглиблені знання з 

герменевтики та лінгвотекстології; вільно користуватися спеціальною 

термінологією; планувати, організовувати, здійснювати і презентувати 

прикладне дослідження в галузі герменевтики та лінгвотекстології; 

здатність формувати нові знання, ідеї, концепції в галузі філології та 

лінгвістики. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 

кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Герменевтика в колі лінгвістичної наукової парадигми 
Тема 1. Герменевтика: предмет, проблеми та структура теорії 

інтерпретації. 

Тема 2. Етапи розвитку герменевтики як науки. 

Тема 3. Герменевтичний ланцюжок від пояснення до розуміння. 

Тема 4. Феномен герменевтичного кола. 

Кредит 2. Текст: герменевтичний та лінгвотекстрологічний 

ракурси 

Тема 1. Текст як об’єкт герменевтики та лінгвотекстології. 

Тема 2. Мовно-культурна спрямованість герменевтичного аналізу 

текстів. 

Тема 3. Мова і культура. Способи фіксації культурної інформації в 

текстах.  

Тема 4. Інтерпретація. Підходи до інтерпретації мовних явищ. 

Кредит 3. Лінгвотекстологія та лінгвістична редакція текстів 

давнини 
Тема 1. Лінгвотекстологія як сфера дослідження текстів в 

історичному аспекті. Стан розвитку української лінгвотекстології. 

Тема 2. Мовна норма та лінгвотекстологічні дослідження. 

Тема 3. Специфіка лінгвістичної редакції писемних пам’яток. 

 

 

 

 



 5 

Рекомендована література 

Базова 
1. Богачов А. Передісторія філософської герменевтики / А. Богачов // 

Наукові записки НаУКМА. – К. : Стилос, 2000. – Т. 18. – С. 17–21.  

2. Богачов А. Філософська герменевтика / А. Богачов. – К. : Курс, 

2006. – С. 44–60.  

3. Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста / 

С. А. Васильев. – К. : Наукова думка, 1988. – 238 с. 

4. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика : Вибрані твори / Г.-

Г. Гадамер. – К. : Юніверс, 2001. – 288 с.  

5. Гнатюк М. Історико-літературна текстологія: когнітивний аспект / 

М. Гнатюк // Філологічні семінари. – 2010. – Вип. 13. – С. 85–93. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fils_2010_13_15.pdf. 

6. Гнатюк М. Текстологія – базова філологічна дисципліна [Текст] / 

Мирослава Гнатюк // Сл. і час : наук.-теорет. журн. – 2013. – № 8. – 

С. 32–45. 

7. Данилевский И. Н. Текстология и генетическая критика в изучении 

летописных текстов / И. Н. Данилевский // Герменевтика 

древнерусской литературы. – СПб.–М., 2005. – С. 368–407. 

8. Долинин К. А. Интерпретация текста / К. А. Долинин. – М. : Мысль, 

1980. 

9. Инишев И. Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. – 

Вильнюс : ЕГУ, 2007. – 168 с. 

10. Квіт С. М. Основи герменевтики : навчальний посібник / Сергій 

Миронович Квіт. – К. : КМ «Академія», 2003. – 191 с. 

11. Колесник О. С. Культурологічна герменевтика та діалог контекстів / 

О. С. Колесник // Культура і сучасність. – 2014. – № 1. – С. 24–30. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kis_2014_1_7.pdf. 

12. Лукашевич О. А. Філософська герменевтика й проблеми 

теоретичного джерелознавства / О. А. Лукашевич // Totallogy-XXI. 

Постнекласічні дослідження . – 2013. – № 29. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/totallogy_2013_29_19.pdf. 

13. Ляпушкина Е. И. Введение в герменевтику : Учеб. Пособие / 

Е. И. Ляпушкина. – СПб. : Изд-во С. – Петерб. ун-та, 2002. – 96 с.  

14. Мисонжников Б. Я. Отражение действительности в тексте / 

Б. Я. Мисонжников // Основы творческой  деятельности 

журналиста. – СПб, 2000. – С. 95–124. 

15. Потяткник Б. Патогенний текст / Б. Потяткник, М. Лозинський – 

Львів, 1996. 

16. Рейсер С. А. Основи текстології : Навчальний посібник для студентів 

педагогічних інститутів / С. А. Рейсер. – Л. : «Просвещение», 1978. – 

176 с.  

17. Саприкіна О. Сучасна літературна герменевтика як мистецтво 

розуміння й інтерпретації художнього тексту / О. Саприкіна // Нова 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Гнатюк%20М$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70776
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fils_2010_13_15.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fils_2010_13_15.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fils_2010_13_15.pdf
http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Гнатюк,%20М.%20
http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Гнатюк,%20М.%20
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Колесник%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70799
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kis_2014_1_7.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kis_2014_1_7.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kis_2014_1_7.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Лукашевич%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70328
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70328
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70328
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70328
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/totallogy_2013_29_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/totallogy_2013_29_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/totallogy_2013_29_19.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Саприкіна%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж22868
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педагогічна думка. – 2014. – № 3. – С. 83–85. – Режим 

доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2014_3_23.pdf. 

18. Серажим К. С. Текстологія: елементи тексту й аппарат видання / 

К. С. Серажим. – К., 1998. 

 

Допоміжна 
1. Бернюков А. М. Герменевтика як універсальний метод гуманітарних 

наук / А. М. Бернюков // Питання літературознавства. – 2006. – 

Вип. 71. – С. 241–252. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Pl_2006_71_29.pdf. 

2. Бумбур Ю. М. Герменевтика і поезія / Ю. М. Бумбур // Вісник 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік у 

третьому семестрі.  

5. Засоби діагностики успішності навчання: розгалужена система 

балів, що накопичується (складається із суми балів за різними видами 

здійсненого контролю) при виконання контрольних, практичних та 

самостійних робіт, проведення колоквіуму, опрацювання матеріалів із 

Інтернет-ресурсів. 

 


