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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

  

Спеціальність  

035 Філологія 

Вибіркова 

 

Предметна спеціалізація 

035. 10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 4 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Перший (бакалаврський) 

рівень освіти 

 

10 год.  

Практичні, семінарські 

20 год . 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – 

аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33 % / 67 %). 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни 

3 кредити (300 балів). Форма контролю залік 

І кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 30 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 30 балів 

ІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

ІІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

* У критеріях вказано максимальну кількість балів за кожен вид 

роботи. 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. 

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. 

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. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

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

Етимологія поняття «герменевтика». Об’єкт і предмет дисципліни. 

Тлумачення та інтерпретація як основні задачі герменевтики. Вектори 

розвитку герменевтичного вчення. Пізнання, пояснення та розуміння крізь 

призму герменевтичних досліджень. 

 



Тема 2. Етапи розвитку герменевтики як науки. 

 Передумови виникнення герменевтичного наукового напряму. Європейські 

герменевтичні теорії доби Середньовіччя. Герменевтика Ф. Шлейермахера та 

її місце в німецькій класичній філософії. Герменевтика Ф. Ніцше та 

В. Дильтея. Персоналії ХХ ст. і їхні герменевтичні концепції. 

Тема 3. Герменевтичний ланцюжок від пояснення до розуміння. 

Пояснення як різновид пізнавальної дії. Структура пояснювального 

механізму. Види пояснень у герменевтичній практиці. Природа і сутність 

розуміння. Діалектична архітектоніка процесів осмислення мовних фактів. 

Функції розуміння. Антиномія розуміння та дорозуміння. 

Тема 4. Феномен герменевтичного кола. 

Зміст поняття герменевтичного кола. Концептуальні засади розвитку 

герменевтичних кіл. Історичні вектори руху в герменевтичному колі. 

Проблема входу мовних одиниць до герменевтичного кола та виходу з нього 

Кредит 2. Текст: герменевтичний та лінгвотекстрологічний 

ракурси 

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

Текст: дефініція, будова, ознаки та функції. Філософська та лінгвістична 

природа тексту: інтеграція знань. Герменевтичний і лінгвотекстологічний 

підходи до тлумачення текстової інформації: спільне та відмінне. 

Герменевтичний дискурс: його пояснення та розуміння. Герменевтичний 

дискурс і діалог культур. 

Тема 2. Мовно-культурна спрямованість герменевтичного аналізу 

текстів. 

Мова і культура. Способи фіксації культурної інформації в текстах. 

Комунікативні цілі герменевтичного аналізу. Знак, текст і символ у 

герменевтиці. Пояснення культурної інформації. Смисл. Розуміння 

культурних смислів. 

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

текстах.  

Тема 4. Інтерпретація. Підходи до інтерпретації мовних явищ. 

Інтерпретація як метод і засіб філософського пізнання. Види 

інтерпретаційних механізмів. Межі інтерпретації. Інтерпретаційні 

«конфлікти» в тлумаченні мовних явищ. Проблема «історичної дистанції» та 

«часової відстані» в ході інтерпретації текстів. Основні підходи до 

інтерпретації мовних фактів. 

Кредит 3. Лінгвотекстологія та лінгвістична редакція текстів 

давнини 
Тема 1. Лінгвотекстологія як сфера дослідження текстів в історичному 

аспекті. Стан розвитку української лінгвотекстології. 

Лінгвотекстологія як наука, її завдання та перспективи розвитку. 

Лінгвотекстологічні наукові школи. Пам’ятка та список у колі 

лінгвотекстологічної проблематики. Типологічна класифікація писемних 

пам’яток. Лінгвістична інформативність текстів-пам’яток. Тексти пам’яток 

Київської Русі та їхнє лінгвотекстологічне прочитання. Пам’ятки української 



культурної традиції доби Середньовіччя та Відродження: 

лінгвотекстологічний аспект. Новий час в історії розвитку української мови. 

Сучасний стан української лінгвотекстологічної практики. 

Тема 2. Мовна норма та лінгвотекстологічні дослідження. 

Поняття мовної норми. Історично конкретні форми мовних норм. 

Формування української мовної традиції. Давньоруські та 

церковнослов’янські компоненти в мові. Особливості нормування біблійних і 

богослужбових текстів. Фольклористичні та генетичні тексти, їхні мовні 

норми. Аспекти дослідження мовних норм у лінгвотекстологічній практиці. 

Тема 3. Специфіка лінгвістичної редакції писемних пам’яток. 

Інтерпретація та редакція: диференціація дослідницьких операцій. Аспекти 

редакції пам’яток писемності. Процедура лінгвістичної редакції, її етапи. 

Проблема автентичності рукописних і машинописних текстів давнини. 

Проблема осмислення та паспортизації текстів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

 

 

 

1 

Кількість годин 

денна форма навчання 

усього у тому числі 

 

2 

Лекції ПЗ Лаб. СР 

3 4 5 6 

Кредит 1. 

Герменевтика в колі лінгвістичної наукової парадигми 

Тема 1. Герменевтика: предмет, 

проблеми та структура теорії 

інтерпретації. 

8 2 2  4 

Тема 2. Етапи розвитку 

герменевтики як науки. 

8 2 2  4 

Тема 3. Герменевтичний 

ланцюжок від пояснення до 

розуміння. 

8 – 2  6 

Тема 4. Феномен герменевтичного 

кола. 

10 2 2  6 

Кредит 2. Текст: герменевтичний та лінгвотекстрологічний ракурси 

 

Тема 1. Текст як об’єкт 

герменевтики та лінгвотекстології. 

10 2 2  6 

Тема 2. Мовно-культурна 

спрямованість герменевтичного 

аналізу текстів. 

8 – 2  6 

Тема 3. Інтерпретація. Підходи до 

інтерпретації мовних явищ. 

8  2  6 



Кредит 3. Лінгвотекстологія та лінгвістична редакція текстів давнини 

Тема 1. Лінгвотекстологія як 

сфера дослідження текстів в 

історичному аспекті. Стан 

розвитку української 

лінгвотекстології. 

6 2 2  6 

Тема 2. Мовна норма та 

лінгвотекстологічні дослідження. 

12 – 2  8 

Тема 3. Специфіка лінгвістичної 

редакції писемних пам’яток. 

14 - 2  10 

Разом:  90 10 20 60 

 

1. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Предмет, структура та функції герменевтичного 

вчення. 

2 

2. Тема 2. Науково-історична парадигма еволюції 

герменевтики.  

2 

3. Тема 4. Пояснення та розуміння як основні операції 

герменевтичного аналізу. 

2 

4. Тема 5. Мовно-культурна спрямованість герменевтичного 

аналізу текстів. 

2 

5. Тема 6. Природа та сутність герменевтичного кола. 2 

6. Тема 7. Теоретико-практичні засади інтерпретації в 

герменевтиці. 

2 

7. Тема 9. Текст і герменевтичний дискурс. 2 

8. Тема 10. Лінгвотекстологія як наукова галузь.. 2 

9. Тема 11. Лінгвотекстологічний аспект дослідження мовної 

норми. 

2 

10. Тема 12. Лінгвістична редакція писемних пам’яток. 2 

 Разом:  20 

 

2. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Кредит 1. 

Герменевтика в колі лінгвістичної наукової парадигми 

1. Тема 1. Періодизація розвитку герменевтики як 

науки. 
1. Опрацювати матеріали лекцій і допоміжної 

літератури з герменевтики та подати 

інформацію про періоди розвитку науки (за 

10 



хронологією) у вигляді таблиці. 

2. Тема 2. Пояснення, розуміння та інтерпретація як 

основні задачі герменевтики. 
1. Скласти кросворд за темою самостійної роботи 

(не менше 30 слів). 

2. Графічно зобразити етапи та механізми 

інтерпретації тексту. 

10 

Кредит 2. Текст: герменевтичний та лінгвотекстрологічний 

ракурси 

3. Тема 3. Текст: герменевтичний та 

лінгвотекстологічний ракурси. 
1. Опрацювати та записати основні тези наукової 

статті: 

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, 

филологии и других гуманитарных науках. 

Опыт философского анализа [Текст] / 

М. М. Бахтин // Литературно-критические 

статьи / Сост. С. Бочаров и В. Кожинов. – М., 

1986. – С. 473–501. 

10 

4. Тема 4. Лінгвотекстологічна редакція писемних 

пам’яток давнини. 

1. Розробити проект «Погляд сучасного 

лінгвотекстолога»: проаналізувати відомі 

екзамінації тексту «Слова про полк Ігорів» та 

запропонувати власну редакцію цього тексту. 

10 

Кредит 3. Лінгвотекстологія та лінгвістична редакція текстів давнини 

5. Тема 5. Фольклористична текстологія: 

лінгвістична редакція. 
1. Розробити проект «Паспорт українських 

фольклорних пісень»: здійснити редакцію 

тексту будь-якої української народної пісні. 

10 

6. Тема 6. Генетична текстологія. 
1. Законспектувати статтю: 

Гнатюк М. М. Генетична критика і текстологія: 

діалогізм дискурсивних практик [Електронний 

ресурс] / М. М. Гнатюк // Режим доступу : 

http://philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturozna

vchi_studii_2010_26/104_109.pdf ; Назва з 

екрана. 
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 Разом:  60 

 

10. Методи навчання 

http://philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2010_26/104_109.pdf
http://philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2010_26/104_109.pdf


Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, 

спостереження над мовним матеріалом, різні види аналізу. 

 

11. Методи контролю 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, проведення колоквіуму, 

контрольні модульні роботи. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

 

 

 

Накопичувальні бали/ 

cума 

300/100 

К1 К2 К3 

 

100 100 100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Желязкова В. В. Основи герменевтики : навчально-методичні 

рекомендації. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – 

85 с. 

2. Навчально-методичний комплекс.  

 



14. 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. – Сб. – М., 2005. – С. 368–407. 

8. Долинин К. А. Интерпретация текста / К. А. Долинин. – М., 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, Лозинський М. – 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 педагогічна 

думка. – 2014. – № 3. – С. 83–85. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Npd_2014_3_23.pdf. 
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