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«Фундаментальна онтологія М. Гайдеґера» 

 

Анотація. У Вступі йдеться про історичний контекст виникнення 

фундаментальної онтології М. Гайдеґера, основні розбіжності позицій 

Е  Гусерля і М. Гайдеґера щодо принципів і завдань феноменології.  

В основній частині курсу аналізується перший начерк фундаментальної 

онтології у «Феноменологічних інтерпретаціях Аристотеля», розглядається 

задум і будова «Пролегоменів до історії поняття часу» (1925), значну увагу 

приділяється критиці феноменології Гусерля, яку Гайдеґер запропонував у 

Вступі до «Пролегоменів», описуються феноменологічні новації Гайдеґера, 

визначається їхнє значення для побудови фундаментальної онтології.  

Також в основній частині курсу аналізується структура «Буття і часу» (1927), 

основні поняття цієї роботи, окреслюється головний зміст «Буття і часу», 

місце цієї роботи в реалізації всього проєкту фундаментальної онтології, 

визначаються головні моменти дальшої реалізації цього проєкту в роботах 

«Основні проблеми феноменології» (1927) та «Кант і проблема метафізики» 

(1929), пропонуються висновки щодо досягнень і суперечностей 

фундаментальної онтології, оцінюється стан сучасної дискусії щодо значення 

фундаментальної онтології М. Гайдеґера. 

Мета навчальної дисципліни: дати знання про зміст філософської теорії, яку 

М. Гайдеґер створив до 1930 р. (до так званого «повороту»). 

Попередні вимоги: 

Студент має знати: основний зміст і проблеми сучасної філософії; способи 

застосування основних понять та ідей у сучасній феноменологічній філософії, 

місце і роль онтології та феноменології у сучасній філософії. 

Студент має вміти: використовувати сучасні філософські поняття та ідеї у 

дослідженні філософських проблем; мати погляди на розв’язання проблем 

онтології; аналізувати й фахово застосовувати першоджерела та дослідницьку 

літературу з філософії.  

Змістовні модулі: 

Тема 1. Вступ. Виникнення фундаментальної онтології М. Гайдеґер. 

Тема 2. Загальна характеристика «Буття і часу» (1927). Структура праці. 

Основні принципи та поняття фундаментальної онтології. 

Тема 3. Стан сучасної дискусії навколо фундаментальної онтології 

М. Гайдеґера. 

Мова викладання: українська. 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВП 3.07.02, перше півріччя 

п’ятого року навчання. 

Кількість кредитів: 4 



Форма заключного контролю: залік. 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, 6 год. 

аудиторні заняття: 4 год. – лекційні заняття, 2 год. – практичні заняття.  

Викладач: Андрій Леонідович Богачов, доктор філос. наук, доцент, професор 

кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету. 

Інформація про викладача: 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/80 
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