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ВСТУП
1. Мета дисципліни «Фундаментальна онтологія М. Гайдеґера» – забезпечити
студентів знаннями з історії феноменологічної філософії, зокрема того різновиду цієї
філософії, яку створив М. Гайдеґер до свого так званого повороту біля 1930 р. Основна
увага приділятиметься вивченню основних ідей «Пролегоменів до історії поняття часу»
та «Буття і часу».
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні основи
теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій
та ролі в історії культури; специфіка філософських проблем, особливостей взаємин
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя людства;
критичне осмислення особливостей і проблематики сучасних філософських концепцій
та варіантів розв’язання філософських проблем; типи наукової раціональності;
онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, феноменологічні поняття та
орієнтири, що зумовлюють процеси формування світогляду та дають уявлення про
головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння
критеріїв для експертних оцінок і способів їх фахового використання у різних сферах
соціальної практики.
2. Уміти збирати та інтерпретувати наукову інформацію, аналізувати літературу з
теоретичної філософії, ставити завдання філософських досліджень і застосовувати
теоретичні підходи й основні методи; полемізувати стосовно ключових філософських
проблем, обираючи обґрунтоване рішення.
3. Володіти елементарними навичками розв’язування завдань і практичних проблем
у навчанні; опрацьовувати масиви літератури з теоретичної філософії; аналітично
обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії; здійснювати різні види
дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної
філософії; належним чином представляти результати проведених досліджень.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Фундаментальна онтологія
М. Гайдеґера» належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у 2
семестрі. Курс складається зі вступу (4 год.) й основної частини (22 год.).
У Вступі йтиметься про історичний контекст виникнення фундаментальної онтології
М. Гайдеґера, а також про основні розбіжності позицій Е. Гусерля і М. Гайдеґера щодо
принципів і завдань феноменології.
В основній частині курсу аналізовано перший начерк фундаментальної онтології в
«Феноменологічних інтерпретаціях Аристотеля», розглянуто задум і будову
«Пролегоменів до історії поняття часу» (1925). Значну увагу приділено критиці
феноменології Гусерля, яку Гайдеґер запропонував у Вступі до своїх «Пролегоменів».
Розглянуто феноменологічні новації Гайдеґера, визначено їхню вагу для побудови
неметафізичної онтології. Аналізовано структуру «Буття і часу» (1927), основні
поняття цієї роботи. Окреслено головний зміст цієї роботи, її стосунок до реалізації
всього задуму фундаментальної онтології. Визначено головні пункти дальшої
розбудови проекту фундаментальної онтології в «Основних проблемах феноменології»
(1927) та «Канті й проблемі метафізики» (1929). Зроблено висновки щодо досягнень і
суперечностей М. Гайдеґера в його фундаментальній онтології. Оцінено стан сучасної
дискусії стосовно фундаментальної онтології М. Гайдеґера.
5. Результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
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Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація Методи
4. автономність та відповідальність) викладання
навчання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

предмет,
1
методи,
основи
лекція,
феноменології та фундаментальної самостійна робота
онтології
основну
1
проблематику
семінари,
феноменології,
фундаментальної самостійна робота
онтології та критично осмислювати
її
засади
1
феноменології
фундаментальної онтології

та

лекція,
самостійна робота

сучасні
1
підходи до розуміння засад і
самостійна
основних ідей фундаментальної робота
онтології
новітні
1
оцінки змісту й значення
семінар,
фундаментальної онтології
самостійна робота

Особливості
1
фундаментальної
семінари,
онтології:
трансцендентальні, самостійна робота
феноменологічні,
екзистенціалістичні, прагматистичні

Вміти:
демонструвати
2
знання
семінари,
спеціалізованої літератури з критики самостійна робота
фундаментальної онтології

пояснювати
2
особливості та умови
семінари,
історичних
трансформацій самостійна робота
феноменології
та
філософії
М. Гайдеґера

і

Методи
оцінювання

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін
и

письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
усна доповідь,
екзаменаційна
робота,
екзаменаційна
робота
письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
конспект
першоджерел,
екзаменаційна
робота
усна доповідь,
письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота

5

усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,.
Екзаменаційна
робота
усні доповіді,
пояснення до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,

5

5

5

6

5

14

10

4

2.3

2.4

2.5
2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

пояснювати
2
варіативність понять і
семінари,
принципів
фундаментальної самостійна робота
онтології

здійснювати
1
дослідження літератури
семінари,
з
фундаментальної
онтології, самостійна робота
спираючись
на
рекомендації
викладача та уникаючи простого
переповідання її змісту
здійснювати
1
докладне дослідження
трьох
і
більшої
кількості
літературних джерел
здійснювати
2
експертну
оцінку
теоретичних висловлень на теми
фундаментальної онтології
комунікація:
використовувати
знання іноземних
3
мов для аналізу інформаційних
інтернет-ресурсів, читання новітньої
філософської літератури в підготовці
до семінарських занять та написання
самостійних робіт
презентувати
результати
3
проведених досліджень і здійсненої
самостійної
роботи у
вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів

семінари,
самостійна робота
семінари,
самостійна робота

текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
письмова
контрольна
робота
усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
усні доповіді,
дискусії, текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії, текст
рекомендацій

10

5

5
5

семінари,
самостійна робота

усні доповіді,
текст
рекомендацій

3

семінари,
самостійна робота

усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
дискусії

3

усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
усні доповіді,
дискусії,

2

полемізувати
щодо
питань
семінари
2
феноменології та фундаментальної
онтології в умовах семінарських
занять,
володіючи
поняттєвим
апаратом
феноменології
та
фундаментальної онтології
автономність
та
відповідальність:
самостійно
шукати та критично
самостійна
4
опрацьовувати літературу з критики робота
фундаментальної онтології, вільно
володіти методами обробки, аналізу
та синтезу наукової інформації
в
семінари,
4ирішувати самостійно комплексні
завдання, пов’язанні з тематикою самостійна робота

3

5

5

4.2

4.3

феноменології та фундаментальної
онтології;

нести
відповідальність за політикоСемінари,
4
ідеологічну незаангажованість своїх самостійна робота
висловлень і пояснень особливостей
своїх теоретичних підходів.

презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7. Структура курсу: курс складається зі вступу й основної частини. Заняття
проводяться у вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна заліком.
8. Схема формування оцінки:
7.1 Форми оцінювання студентів
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 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Експрес-опитування протягом семестру:
3 бали – відповідь змістовна, ґрунтовна, розкриває обговорювану тему,
2 бали – відповідь містить інформацію, що не розкриває суттєво обговорювану
тему.
2. Конспект першоджерел: 5 бали – студент опрацював необхідний текст із
цитуванням та відповідними власними зауваженнями та поясненнями. 4 бали –
студент опрацював необхідний текст із цитуванням. 3 бали – студент
законспектував текст без цитувань та пояснень.
3. Письмова робота:
20-19 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,
6

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи.
18-17 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
/ письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності.
16-15 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на
необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.
14-0 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.
6. Кожне питання заліку (2 питання):
10-9 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 проведеного дослідження / письмової роботи.
8-7 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 /
письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності.
6 балів – у 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 не самостійність у виконані завдань.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі
засвоєння матеріалу і виконання письмової робіти.
7.2 Організація оцінювання (дивись Додаток1 або 2):
b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання
(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ це сума балів за вид роботи.
Види робіт

Лекція
Конспекти
першоджерел

Семестрова кількість балів
Min b – 36 (балів) Max b – 60 (балів)
b
×n
∑
b
×n
∑
Експрес-опитування протягом 2
8
16
3
10* 30
семестру.
1.
Апель К.-О. Две фазы 3
6
18
5
6
30
феноменологии
в
своем
воздействии на философское
понимание языка и поэзии в
настоящее время / Пер. с нем.
7

Письмова робота
Семестрова робота
Залік

В. Куренного // Апель К.-О.
Трансформация философии. –
М.: Логос, 2001. – С. 7–32.
2.
Апель
К.-О.
Трансцендентальногерменевтическое
понятие
языка / Пер. с нем. В.
Куренного // Апель К.-О.
Трансформация философии. –
М.: Логос, 2001. – С. 237–262.
3.
Гетман К.Ф. От сознания
к действию. Прагматические
тенденции
в
немецкой
философии
первых
десятилетий ХХ века / Пер. с
нем. Н.С. Плотникова // Логос.
– №1(11). – М., 1999. – С. 19–47.
4. Херманн Ф.-В. фон. Главные
направления в интерпретации
«Бытия и времени» // Херманн
Ф.-В.
фон.
Понятие
феноменологии у Хайдеггера и
Гуссерля / Пер. с нем. И.Н.
Инишева. – Минск, 2000. –
С. 74–107.
5.
Херманн
Ф.-В.
фон.
Расположенность и понимание
в контексте вопроса о бытии //
Херманн Ф.-В. фон. Понятие
феноменологии у Хайдеггера и
Гуссерля / Пер. с нем. И.Н.
Инишева. – Минск, 2000. –
С. 136–148.
6.
Херманн
Ф.-В.
фон.
Гуссерль – Хайдеггер и «сами
вещи» // Херманн Ф.-В. фон.
Понятие феноменологии у
Хайдеггера и Гуссерля / Пер. с
нем. И.Н. Инишева. – Минск,
2000. – С. 11–27.
Термін виконання – до 26
квітня 2018 р.
Термін виконання – до 26 14
лютого 2018 р.

1

Протягом семестру.

14

20

1

48
12

1

12

20
80

20

1

20

* Максимальна кількість експрес-опитувань протягом семестру.
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Підсумкове оцінювання у формі заліку: оцінювання відбувається в усній формі. Залік передбачає
відповіді на 2 питання, кожне з яких оцінюється за шкалою 10 білів. Що в загальному підсумку дає 20
балів.
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова
кількість Залік
балів
Мінімум
48
12
Максимум
80
20

Підсумкова
оцінка
60
100

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 48 балів. Для допуску до
екзамену студент має здати всі самостійні роботи та конспекти. Екзаменаційна оцінка не може бути
меншою 12 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва лекції

Вступ. Історичний контекст виникнення
фундаментальної онтології М. Гайдеґера
Вступ. Феноменологічний рух у філософії
початку ХХ ст. Відмінність позицій Е. Гусерля
і М. Гайдеґера щодо основ феноменології
Перший начерк проекту фундаментальної
онтології в «Феноменологічних
інтерпретаціях до Аристотеля» (1922)
Аналіз основних ідей та будови
фундаментальної онтології в «Пролегоменах
до історії поняття часу» (1925)
Критика феноменології Гусерля у Вступі до
«Пролегоменів до історії поняття часу»
Феноменологічні новації Гайдеґера в
«Пролегоменах до історії поняття часу»
Загальна характеристика «Буття і часу»
(1927). Структура праці. Основні принципи
фундаментальної онтології
«Буття і час». Вступ.
«Буття і час». І частина. 1 розділ.

Лекції

Кількість годин
Самостійна
Семінари
робота

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2
2

8
6

9

10.
11.

«Буття і час». І частина. 2 розділ.
Дальша розбудова проекту фундаментальної
онтології. «Основні проблеми феноменології»
(1927)
12. Дальша розбудова проекту фундаментальної
онтології. «Кант і проблема метафізики»
(1929)
13. Стан сучасної дискусії навколо філософії
М. Гайдеґера
Всього

2
2

6
6

2

6

2

4

26

76

Загальний обсяг 102 год.
Лекцій
– 26 год.
Самостійна робота – 76 год.
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