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ВСТУП
Мета дисципліни: Метафізика є традиційною філософською дисципліною, що входить до
складу теоретичної філософії ще з часів Аристотеля. Мета і завдання навчальної дисципліни
«Метафізика й онтологія» — спираючись на концепції класиків філософської думки, забезпечити засвоєння студентами основних метафізичних понять, усвідомлення ними специфіки
предмета метафізики, співвідношення метафізики й онтології, метафізики й філософії. Студенти мають також скласти уявлення про історичні спроби критики метафізики.
Предмет навчальної дисципліни «Метафізика й онтолоігя» загалом окреслюється так
званим «метафізичним трикутником» — Бог, душа, світ.
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у їхньому
стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; про засади
критичного осмислення філософських концепцій та про основні варіанти
розв’язання філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності;
про загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини з
метою подальшого засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах соціальної практики.
2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної філософії, ставити
загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; оперувати основними
складовими теоретичної і практичної філософії у повсякденному житті і загальній
соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати загальну оцінку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтуватися в її основних практиках;
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні проблеми у
процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та практичної філософії;
обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні
види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти результати проведених досліджень; здійснювати комунікацію в професійному середовищі.
Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Метафізика й онтологія належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у 3 семестрі бакалаврату. Провідною ідеєю курсу є окреслення головних концептів і тем філософської теорії реальності. Важливість знання головних тем традиційної і сучасної метафізики зумовлена онтологічним контекстом актуальних проблем як теоретичної, так і практичної філософії. Ця важливість стає
виразнішою в світлі метафізичного повороту, який стався в останні десятиліття в аналітичній
філософії. Сучасна метафізика працює в режимі міждисциплінарних досліджень і прагне
бути пунктом перетину онтології, епістемології, філософії свідомості, етики, політичної філософії та філософської теології.
Завдання (навчальні цілі) – надати студентам базові знання про фундаментальні поняття,
методологічні засади (принципи і методи) метафізики і онтології, про специфіку предмета і
метода метафізики, про засади критики метафізики. Забезпечити формування засадничих
знань про аналітичну метафізику і онтологію та про сучасні філософські позиції, що репрезентують цей напрям досліджень у сучасних аналітико-філософських студіях.

5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація
4. автономність та відповідальність)
К
Код

Методи викладання Методи
і навчання
оцінювання

Результат навчання

Відсоток у
підсумковій оцінці
з дисципліни

Знати:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1
Лекція,
основні
поняття метафізики і
онтології;
предмет,
методи, самостійна робота
теоретичні основи класичної і
сучасної метафізики; засади критики метафізики;

Письмова
контрольна
робота

5

1
Семінар,
методологічні
засади (принципи і
методи) метафізики і онтології; самостійна робота
проблематику сучасної аналітичної метафізики та уміти критично
її осмислювати;

Усна доповідь

5

1
Лекція,
зміст
головних метафізичних понять: «буття» і «суще», субстанція самостійна робота
й акциденції, універсалії, категорії
та трансценденталії, потенція і акт,
можливість і необхідність, простір
і час;

Письмова
контрольна
робота

5

1
Самостійна
сучасні
дискусії
навколо
робота
онтологічного статусу універсалій
і категорій;

Конспект
першоджерел

6

1
новітні
напрями
метафізики;

Семінар,
самостійна робота

Усна доповідь,
письмова контрольна робота

5

1
Семінари,
метафізичний
контекст головних
проблем теоретичної і практичної самостійна робота
філософії;

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

14

Вміти:

сучасної

2
Семінари,
застосовувати
принципи транссамостійна
робота
цендентального аналізу задля виявлення
метафізичних
засад
філософського тексту;

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

Усні доповіді,
пояснення до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

10

2.2

2
Семінар,
наводити
аргументи і контраргументи на користь метафізичного Самостійна робота
реалізму й антиреалізму;

2
Семінар,
демонструвати
засвоєння головСамостійна
робота
них схем аргументації у класичній
і сучасній метафізиці;

презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
письмова контрольна робота

10

2.3

1
Семінар,
здійснювати
дослідження наукоСамостійна
робота
вих джерел, спираючись на методологічні засади метафізики і онтології й уникаючи їх тривіального відтворення;

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

1
Семінари,
розуміти
специфіку сучасного
аналітико-онтологічного дискурсу, Самостійна робота
орієнтуватися в актуальних дискусіях та вміти аналізувати впливові
позиції аналітичної онтології й
метафізики;

Усні доповіді,
дискусії, текст
рекомендацій

5

2
Самостійна
здійснювати
експертну оцінку за
робота
науковими критеріями;

Текст
рекомендацій

5

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

2

2.1

2.4

2.5

2.6

комунікація:

3.1

Семінари,
демонструвати
3
здатність
до
вільної комунікації мовою навчан- самостійна робота
ня;

3.2

3.3

3.4

3.5

Семінари,
використовувати
3
знання іноземних
самостійна
робота
мов для аналізу інформаційних
інтернет-ресурсів,
читання
новітньої філософської літератури
в підготовці до семінарських занять та написання самостійних
робіт;

4.2

2

3

Семінари,

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

2

3

Семінари,

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

2

вести
3
полеміку стосовно наріжних
питань метафізики і онтології в
умовах аудиторної та поза аудиторної роботи на основі володіння
категоріально-поняттєвим апаратом даної дисципліни;

Семінари

Дискусії

2

Самостійна
виконувати
4
комплексні завдання
робота
та
професійні
обов’язки
дослідника в галузі практичної та
теоретичної філософії;

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

Семінари,
брати
4
участь у роботі фахових
аналітичних групах, вирішуючи самостійна робота
типові і нестандартні задачі із всією повнотою відповідальності.

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

презентувати
результати самостійна робота
проведених
міждисциплінарних
досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей,
повідомлень, есе, презентацій,
конспектів;
приймати участь у фахових самостійна робота
дискусіях в процесі аудиторної
роботи;

автономність
відповідальність:
4.1

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

та

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

.1

1
.2

1
.1

2
.1

4
.2

+
+
+
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді
лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.
Перша частина курсу присвячена головним темам класичної метафізики
Друга частина курсу присвячена сучасним проблемам аналітичної метафізики й онтології
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.5); (автономність та
відповідальність 4.1-4.5), що складає 60% загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
1 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;
0,5 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях чи знання в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу,
допущені неточності;
2. Доповнення / дискусія:
1 бал – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми;
0,5 бал – доповнення містить інформацію, яка не розширює дискусію.
3. Самостійна робота та її презентація:
15-14 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 (письмової
роботи);
13-10 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 (письмової роботи). Допускаються несуттєві неточності;
9-7- 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;
3 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

4

6. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
20-13 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, сформовані протягом вивчення дисципліни навички і вміння;
12-8 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 знань. Допускаються несуттєві неточності;
7-6 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.
Види робіт

Семестрова кількість балів

Min b – 36

Max b – 60 (балів)

(балів)
b

×n

∑

b

×n

∑

Лекція

Експрес-опитування

0,5

14

7

0,5

14

7

Семінар

Усна відповідь

0,5

14

7

1

14

14

Доповнення

0,5

14

7

1

14

14

першо- Перелік текстів:
1) Майкл Лакс «Метафізика»
3
2) Пітер ван Інваґен «Нарис про
свободу волі»

2

6

5

2

10

Самостійна індивіду- Складання бібліографії до обраальна робота
ної теми
Перелік тем на вибір студента:
1) Метафізичний реалізм і номі- 9
налізм
2) Свобода волі: аргументи за і
проти

1

9

15

1

15

Екзамен

1

24

40

1

40

Конспекти
джерел

24

При простому розрахунку отримуємо:

Мінімум
Максимум

Семестрова кількість
балів
36
60

екзамен
24
40

Підсумкова
оцінка
60
100

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин

№
п/п

Назва лекції

Лекції

Семінари

Самостійна
робота

Частина 1. Класична метафізика й онтологія

1.

Метафізика і філософія

2

2

4

2.

Аргументи проти можливості метафізики

2

2

4

3.

Метафізика як розуміння буття. Досвід буття

2

2

4

4.

Принцип змісту буття

2

2

4

5.

Аналогії сущого

2

2

4

6.

Єдність трансценденталій

2

2

4

7.

Метафізичне і релігійне розуміння абсолюту

2

2

4

Частина 2. Сучасна аналітична метафізика й онтологія

8.

«Метафізичний поворот» у сучасній філософії

2

2

4

9.

Становлення аналітичної онтології: Ґотлоб Фреґе, Вілард Квайн і Пітер Стросон

2

2

4

10.

Теорія субстанцій у сучасній аналітичній філософії

2

2

4

11.

Категорії та універсалії. Сучасні дискусії про онтологічний статус універсалій

2

2

4

12.

Каузальність. Природа часу

2

2

4

13.

Онтологія, теїзм і епістемічне обґрунтування

2

2

4

14.

Відродження раціональної (природної) теології у сучасній аналітичній філософії

2

2

4

15.

16.

Конспекти першоджерел
Складання бібліографії до обраної теми

4

4

ВСЬОГО

Загальний обсяг
Лекцій
Семінари
Самостійна робота

28

- 120 год., в тому числі:
– 28год.
– 28 год.
- 64 год.

28

64

Контрольні питання до іспиту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Категорія буття і проблема предметного самовизначення філософії.
Співвідношення метафізики і онтології. Своєрідність предмета матафізики.
Принцип тотожності мислення і буття. Поняття буття за Парменідом.
Онтологічне значення методу (Сократ).
Буття як ейдос (Платон).
Діалектика буття і небуття як умова розрізнення істини і заблудження (Платон).
Платонівська критика Парменіда. Взаємозв’язок та відмінності буття, руху, спокою, тотожності
(Платон, «Парменід»).
Поняття субстанції (Спіноза). Субстанція і атрибути (Спіноза).
Атрибути і акциденції (Спіноза).
Субстанція і модус (Спіноза). Субстанція і сутність (Спіноза).
Кантівське розуміння наукового знання. Поняття апріорності.
Кант. Поняття трансцендентного і трансцендентального.
Умови можливості метафізики як науки за Кантом.
Кант. Вчення про категорії.
Кант. Як можливі аподиктичні, синтетичні й аналітичні судження апріорі.
Кант. Чому можливі синтетичні судження апріорі у математиці.
Онтологічний смисл понять «річ для нас» і «річ у собі».
Чому метафізика неможлива як наука за Кантом?
Дійсність і понятійна модель дійсності.
Практичний і теоретичний розум за Кантом.
Ідеї та категорії у Канта.
Кант. Поняття антиномії.
С.Л. Франк. Поняття «незбагненного для нас». Незбагненне як таке.
С.Л. Франк. Металогічність буття. Момент ірраціональності в бутті.
С.Л. Франк. Поняття дійсності. Поняття ідеального буття. Поняття реальності.
С.М. Трубецькой Суще як таке, що являється. Суще як ідея. Суще як предмет віри.
Г. Марсель. «Бути і мати»: головні ідеї.
Онтологічне і гносеологічне розуміння істини.
Метафізичний поворот у сучасній філософії. Головні риси аналітичної метафізики й онтології.
Аналітична онтологія Квайна.

Програма дескриптивної метафізики Пітера Стросона.
Теорія субстанції в сучасній метафізиці.
Аристотелева теорія субстанції. Теорії субстратів і кластерів.
Метафізична теорія причиновості (каузальності).
Природа часу в аналітичній онтології.
Метафізика і теорія обґрунтування. Що дає нам підстави вважати наші знання обґрунтова-

ними?
Поняття належного функціонування когнітивних здатностей за Плантінґою.
Відродження раціональної (природної) теології у сучасній аналітичній філософії. Головні
позиції.
Свобода волі в аналітичній метафізиці (Пітер ван Інваґен).
Детермінізм і свобода волі: аргументи за та проти.
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