
Парадокси гуманітарниного пізнання 

Анотація. Дисципліна «Парадокси гуманітарного пізнання» знайомить студентів із 

міждисциплінарною галуззю дослідження парадоксів гуманітарного пізнання. Навчальний 

курс покликаний сформувати у студентів загальні уявлення про сучасне розуміння 

парадоксів, їх історичного становлення і розвитку у процесі освоєння людиною природи, 

відкриття закономірностей та ключових події історичного розвитку пізнання, науки; про 

актуальні питання осмислення сучасного етапу розвитку методології науки.  

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які дозволять 

їм розширювати власний світоглядний та науковий горизонт, забезпечити орієнтацію у 

сучасних наукових реаліях, усвідомлювати відмінності між гуманітарним пізнанням і 

соціальним.  

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: аналіз сутності гуманітарного пізнання та розуміння науки як 

культури та як культурно-історичної парадигми науки, а також аналіз сучасної 

трансформації змісту й ролі гуманітарного знання в освітньому просторі. 

 

Студент повинен вміти: вміти визначити проблемне поле та специфіку гуманітарного 

знання; орієнтуватись в сучасних проблемах гуманітарного знання та пізнання; 

орієнтуватись у розмаїтті основних напрямів розвитку методології гуманітарного 

пізнання; порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати 

методологічні засади таких сучасних напрямів розвитку методології гуманітарного 

пізнання як феноменологія, фундаментальна онтологія, герменевтика, постструктуралізм, 

постмодернізм, аналітична філософія; працювати з усіма доступними джерелами знань, 

вміти самостійно добувати наукову інформацію за темою; вміти аргументовано 

обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до 

протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, парадокси, які виникають у процесі 

пізнання. 
 

Основні теми курсу:  

– Наука як соціокультурний феномен 

– Загальні проблеми і сторія філософії науки 

– Еволюція гуманітарного пізнання та його методології 

– Форми і методи гуманітарного пізнання 

– Сучасна філософія гуманітарного пізнання: парадигми і дискурси 

– Парадокси в гуманітарному і науковому пізнанні 

– Феноменологія як методологія гуманітарного пізнання 

– Герменевтика як методологія гуманітарного пізнання 

– Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання 

– Аналітична філософія як методологія гуманітарного пізнання 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 32 годин аудиторних занять (22 год. – лекційні заняття, 10 год. – 

семінари), 58 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 


