1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

Вид дисципліни

заочна

Обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

3 / 90

Курс

2

Семестр

3

Кількість змістових модулів з розподілом:

3

Обсяг кредитів

3

Обсяг годин, в тому числі:

90

Аудиторні

42

Модульний контроль

6

Семестровий контроль

15

Самостійна робота

27

Форма семестрового контролю

екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі
метафізики і онтології.
В результаті вивчення курсу у студентів мають бути сформовані наступні
компетентності:
ЗК-02 Критичне мислення (вправність мислення). Здатність до аналізу,
синтезу й узагальнення інформації; властивість сприймати
ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність
робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в
інформаційних даних та концептах хиби й вразливі місця,
суперечності та неповноту аргументації; прагнення до оптимальних
рішень та ясності умовиводів.
ФК-01 Глибокі знання та розуміння (філософська настанова). Розуміння
сенсу філософії – її інтелектуального й соціокультурного
призначення, пізнавальних та культурних можливостей, історичної
ролі; здатність виокремити змістові відмінності філософії від інших
форм мислення.
ФК-06 Методологічна обізнаність філософських методів та дослідницьких
підходів, розуміння етико-практичної значущості філософського
знання.

3. Програмні результати навчання.
ПРН-02-з

ПРН-02-у

ПРН-01-с

ДПРН-01

ДПРН-03

Мати уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та
особливості філософських дисциплін, визначати їх роль в
обґрунтуванні та розвиткові мислення і пізнання світу; знати зміст
головних, визначальних філософських творів та ідей, специфіку
філософської термінології; володіти знаннями про засади та
еволюцію наукового пізнання для аналізу його специфічних рис та
закономірностей.
Мати обізнаність у головних філософських методах та
дослідницьких підходах, розуміння етико-практичної значущості
філософського знання; здатність відтворити на базовому рівні роль
філософської рефлексії у формуванні культури.
Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності та
принципів розвитку лідерських якостей та моделей поведінки,
ключових понять, що відносяться до лідерства, впливу та змінам в
організації.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів».
Здатність використовувати знання об’єктивних законів розвитку
суспільства, вивчення уроків історії й наукове прогнозування
майбутнього, що надають можливість виробити і здійснити
правильну політику, стратегію і тактику майбутніх процесів в
суспільному житті.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів».
Здатність організувати експертне супроводження рішень, та
способів оцінки суспільної проблеми для політичного актора.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Змістовий модуль І. Метафізика в Античності
Тема 1. Визначення класичної онтології. Природа буття.
10
4
2
2
Тема 2. Метафізичні концепції досократиків. Онтологія
9
2
2
2
Платона. Вплив Платона на науку і світогляд Нового часу.
Модульний контроль
2
Разом 21
6
4
4
Змістовий модуль ІІ. Метафізика Арістотеля і схоластики
Тема 3. Основні метафізичні поняття Арістотеля.
10
2
4
Тема 4. Категорії. Причина та ціль. Форма і матерія
12
2
4
Тема 5. Науковий світогляд Середньовіччя та фізика
10
2
4
Арістотеля
Модульний контроль
2
Разом 34
6
12
Змістовий модуль ІІІ. Аналітична онтологія
Тема 6. Лінгвістичний поворот і метафізика. Визначення
2
4
12
аналітичної онтології. Предикація та проблема універсалій.
Тема 7. Референція та питання про екзистенцію.
2
2
6
Ідентичність та модальність. Партикулярії
Модульний контроль
2
Разом 20
4
6
Підготовка та проходження контрольних заходів 15
Усього 90 16
4
22

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

2
3
5
4
6
4
14
6
2
8
27

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Метафізика в Античності
Тема 1: Визначення класичної онтології. Природа буття
Метафізика Аристотеля, Томи і Дунса Скотта. Енцикліка Лева ХІІ. Недефінітивність буття.
Значення терміну буття. Буття як дійсна цілісність. Буття як логічна цілісність
Тема 2: Метафізичні концепції досократиків. Отологія Платона. Вплив Платона на науку
і світогляд Нового часу.
Проблема архе іонійської школи. Єдність буття в елеатів. Метафізичне значення числа в
піфагорійців. Філософія буття Анаксагора і Демокріта.
Поняття Єдиного у Плотина. Діалектика Єдиного і вираження. Тріада Єдине-Нус-Пневма.
Значення неоплатонівської еманації в побудові соціальних доктрин Нового часу Платонове

вчення про ідеї. Верховна ідея Добра. Математичні категорії як посередник між ідеями та
світом. Людина і пізнання в онтології Платона. Ренесансний реванш Платона. Роль вчення про
ідеї в розбудові фундаментів сучасної науки. Математизація науки. Досвід у контексті наукових
досліджень.
Змістовий модуль 2: Метафізика Арістотеля і схоластики
Тема 3: Основні метафізичні поняття Арістотеля
Акт і потенція. Сутність та існування. Загальне визначення трансценденталій. Трансценденталія
добра. Трансценденталія істини.
Тема 4: Категорії. Причина та ціль. Форма і матерія.
Субстанція. Некласичні розуміння субстанції. Субстанція в епістемологічному контексті.
Акциденції. Інші категорії. Матеріальна і формальна причини. Дієва і цільова причини.
Причина і ціль. Проблема форми. Матерія як метафізичне поняття.
Тема 5: Науковий світогляд Середньовіччя та фізика Арістотеля
Проблема руху у фізиці Арістотеля. Специфіка досвіду в класичній метафізиці. Середньовічні
трактування метафізики Арістотеля
Змістовий модуль 3: Аналітична онтологія
Тема 6: Лінгвістичний поворот і метафізика. Визначення аналітичної онтології.
Предикація та проблема універсалій.
Людвіґ Йоганн Віттґенштайн: теорія відбитку і теорія мовленнєвих ігор. Бертран Рассел: теорія
типів. ҐоттльобФреґе: теорія змісту і значення. Аналітична лінгвофілософія і онтологія. Слово і
буття. Область компетенції онтології та природничих науки. Онтологія як дескриптивна наука.
Характеристики аналітичної онтології. Мовленнєвий акт предикації. Проблема універсалій в
аналітичній філософії. Реалізм і номіналізм у сучасній інтерпретації. Тропи і їх значення в
сучасній онтології. Тропи і слова.
Тема 7: Референція та питання про екзистенцію. Ідентичність та модальність.
Партикулярії
Проблема референції в аналітичній онтології. Принцип тотожності Ляйбніца. Принцип
тотожності Куайна. Синхронна і діахронна тотожність. Модальність dedicto і dere. Поняття
партикулярій. Партикулярія персони. Однокатегоріальна онтологія та проблема фізичного
об'єкту. Властивості у класичному розумінні. Властивості в аналітичній онтології.

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Кількість
одиниць

Модуль 3

Максимальна
кількість балів

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Модуль 1

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1
1
1
10
10
10

3
2
2
2
2
-

3
2
2
20
20
-

3
6
6
-

3
6
60
-

2
3
3
-

2
3
30
-

5

2

10

3

15

2

10

25
82

1
-

25
109

1
-

25
70

25
1
30
Разом
-

-

-

Максимальна кількість балів: 261
Розрахунок коефіцієнта: 60/261=0,229

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії
та практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення
знань як необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами
інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
6.2

– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних
проблем або прогнозів за обраною тематикою;
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького
завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу,
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для
систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми слід
ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції,
рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
Критерії оцінювання роботи
з/п

Максимальна
кількість балів

1

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3

Обґрунтування висновків

0,5 бали

4

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

1 бал

5

Обсяг виконаної роботи

0,5 бал

Формою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальної науководослідної роботи у формі реферату на відповідну тему з курсу «Гносеологія»,
презентації у програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має сприяти розвитку
пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення.
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Метафізика Античності. Метафізика Середньовіччя. Богослов'я і
метафізика.
Проблема буття і наука. Метафізика і мистецтво. Становлення вчення про
акт і потенцію.
Істота та існування в Аристотеля і Томи Аквінського. Істина в логіці і
метафізиці. Добро в етиці та метафізиці. Краса в естетиці та метафізиці
Субстанція перша і друга. Субстанція в Рене Декарта. Субстанція в Баруха
Спінози. Роль категорій у пізнанні. Субстанція і "річ в собі"
Теорія причин в онтології. Цільова причина як підстава внутрішніх
причин. Гілеморфізм Аристотеля і Схоластики. Перша і друга матерія.
Чиста форма

Кількість
годин

Бали

2

5

3

5

4

5

6

5

4

5

6
7

Парадокс Б. Рассела і проблема філософії мови. Основні проблеми
філософії науки ХХ століття.
"Лінгвістичний переворот" Л. Віттґенштайна. Віденський філософський
гурток і концепція неопозитивізму. Аналітична філософія і проблема
наукового пізнання
Разом

6

5

2

5

27

35

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному
вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань
студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу
змістового модуля.
6.3

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне
письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.
6.4

6.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Предмет, об'єкт і походження назви метафізики
Проблема недефінітивності буття
Значення терміну "буття"
Поняття субстанції як одиниці буття
Класифікація субстанцій
Некласичні розуміння субстанції (Декарт, Спіноза, Кант)
Значення поняття "акциденції"
Значення поняття "категорії"
Розуміння природи категорій в Арістотеля і Канта
Кантівська "річ у собі" як антитеза класичної онтології

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Сутність та існування як критерії окреслення субстанції
Класифікація значень поняття "сутність"
Класифікація значень поняття "існування"
Акт і потенція: статична і динамічна субстанція
Чистий акт – розуміння Абсолюту в класичній онтології
Матерія і форма
Співвідношення матерії і форми та акту і потенції
Трансценденталії
Теорія причин
Час і простір
Проблема "архе" у філософії досократиків
Поняття праматерії в мілетській школі
Тлумачення праматерії в мілетській школі
Філософія змін і руху Геракліта
Число як універсальна форма буття у піфагореїзмі
Незмінність і сталість буття в елеатів
Атомістична картина світу Левкіппа і Демокріта
Істинне буття і примарна дійсність в онтології елеатів
Метафізика Анаксагора
Роль Арістотеля в розвитку класичної метафізики

6.6

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 90 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 22 год.,
самостійна робота – 27 год., модуль. контр. – 6 год., семестр. контр. - 15 год.
Модуль
Кількість балів за
модуль
Лекції

Змістовний модуль ІІ

Змістовний модуль ІІІ

82

109

70

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Бали за
відвідування
лекцій

2

1

1

1

1

1

1

Бали за
відвідування
семінарів

1

1

-

-

-

-

-

Бали за
відвідування
практичних

1

1

2

2

2

2

1

Бали за роботу
на семінарі

10

10

-

-

-

-

-

Бали за роботу
на практичному

10

10

20

20

20

20

10

Бали за
самостійну
роботу

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

Види поточного
контролю
Підсумковий
контроль
.

Змістовний
модуль І

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

5 балів 5 балів

Модульна контрольна
робота
(25 балів)
екзамен

Модульна контрольна
робота
(25 балів)
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