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ВСТУП 

1. 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 ни-

ми специфіки предмета метафізики, співвідношення метафізики й онтології, метафізики й 

філософії. Студенти мають також скласти уявлення про історичні спроби критики метафізи-

ки. Предмет навчальної дисципліни «Метафізика й онтолоігя» загалом окреслюється так зва-

ним «метафізичним трикутником» — Бог, душа, світ.   

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про теорети-

чну 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. 

2. Вміти   оперувати основними поняттями теоретичної і практичної філософії стосовно 

ключових філософських проблем.  

3. Володіти елементарними навичками  здійснювати різні види дослідницької роботи 

(анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 

належним чином представляти результати проведених досліджень; здійснювати комуні-

кацію в професійному середовищі. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни: Метафізика – фундаментальна філософська дисци-

пліна, завданням якої є пояснення усього сущого, виходячи з першопринцип (буття). 

Такий підхід забезпечує погляд на множинне суще як на цілісність, враховуючи його 

граничне розмаїття. Метафізичність притаманна будь-якому переконанню, яке не можна 

підтвердити досвідом, яке виходить за межі можливого досвіду. Такі філософеми при-

сутні і у буденній свідомості. Отже, є метафізичність і є метафізика філософська. Прові-

дною ідеєю дисципліни Метафізика й онтологія 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 пово-

роту, який стався в останні десятиліття в аналітичній філософії. Сучасна метафізика 

працює в режимі міждисциплінарних досліджень і прагне бути пунктом перетину онто-

логії, епістемології, філософії свідомості, етики, політичної філософії та філософської 

теології.    

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам базові знання про фундаментальні понят-

тя, методологічні засади (принципи і методи) метафізики і онтології, про специфіку пред-

мета і метода метафізики, про засади критики метафізики. Забезпечити формування засад-

ничих знань про аналітичну метафізику і онтологію та про сучасні філософські позиції, що 

репрезентують цей напрям досліджень у сучасних аналітико-філософських студіях.  

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей   

ЗК 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

ФК 1.Усвідомлення сенсу  філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури.   

ФК 2.Здатність виокремлювати специфіку філософського знання  та  змістові  відмінності  фі-

лософії  від  інших  форм мислення. 

ФК 3.Здатність  використовувати  в  професійній  діяльності  знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків.  

ФК 8.Здатність оперувати філософською термінологією  для розв’язання професійних завдань.  

ФК 9.Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи і підходи. 

ФК 13.Здатність  брати  участь  у  наукових  та  прикладних дослідженнях у галузі філософії. 



 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи ви-

кладання і 

навчання 

Методи  

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
основні поняття метафізики і онтоло-

гії; предмет, методи, теоретичні осно-

ви класичної і сучасної метафізики; 

засади критики метафізики;  

Лекція,  

самостійна 

робота 

Іспит 5 

1

1.2 
методологічні засади (принципи і ме-

тоди) метафізики і онтології; пробле-

матику сучасної аналітичної метафі-

зики та уміти критично її  осмислюва-

ти; 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах 

5 

1

1.3 
зміст головних метафізичних понять: 

«буття» і «суще», субстанція й акци-

денції, універсалії, категорії та транс-

ценденталії, потенція і акт, можли-

вість і необхідність, простір і час; 

Лекція,  

самостійна 

робота 

Іспит 5 

1

1.4 
сучасні дискусії навколо онтологічно-

го статусу універсалій і категорій;  

Самостійна 

робота 
Самостійна робо-

та №2 (Конспекти 

першоджерел), 
іспит 

6 

1

1.5 
новітні напрями сучасної метафізики; Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, іс-

пит 

5 

1

1.6 
метафізичний контекст головних про-

блем теоретичної і практичної філо-

софії; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, са-

мостійна робота 

№1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми), 
іспит 

14 

 Вміти:    



2

2.1 
застосовувати принципи трансценден-

тального аналізу задля виявлення ме-

тафізичних засад філософського текс-

ту; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, са-

мостійна робота 

№1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми), 
іспит 

5 

2

2.2 
наводити аргументи і контраргументи 

на користь метафізичного реалізму й 

антиреалізму;  

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, са-

мостійна робота 

№1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми), 
іспит 

10 

2

2.3 
демонструвати засвоєння головних 

схем аргументації у класичній і су-

часній метафізиці;  

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, са-

мостійна робота 

№1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми), 
іспит 

10 

1

2.4 
здійснювати дослідження наукових 

джерел, спираючись на методологічні 

засади метафізики і онтології й уни-

каючи їх тривіального відтворення; 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, са-

мостійна робота 

№1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми), 
іспит 

5 

1

2.5 
розуміти специфіку сучасного аналі-

тико-онтологічного дискурсу, орієн-

туватися в актуальних дискусіях та 

вміти аналізувати впливові позиції 

аналітичної онтології й метафізики; 

Семінари, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, са-

мостійна робота 

№1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми), 
іспит 

5 

2

2.6 
здійснювати експертну оцінку за нау-

ковими критеріями;   

Самостійна 

робота 
Самостійна робо-

та №1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми) 

5 

 комунікація:    



3

3.1 

демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах 

2 

3

3.2 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних інтер-

нет-ресурсів, читання новітньої філо-

софської літератури в підготовці до 

семінарських занять та написання са-

мостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах 

2 

3

3.3 
презентувати результати про-

ведених міждисциплінарних дослі-

джень та здійсненої самостійної робо-

ти у вигляді доповідей, повідомлень, 

есе, презентацій, конспектів;  

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах 

2 

3

3.4 
приймати участь у фахових 

дискусіях в процесі аудиторної робо-

ти; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах 

2 

3

3.5 

вести полеміку стосовно наріжних 

питань метафізики і онтології в умо-

вах аудиторної та поза аудиторної 

роботи на основі володіння категоріа-

льно-поняттєвим апаратом даної дис-

ципліни;  

Семінари Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах 

2 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

виконувати комплексні завдання та 

професійні обов’язки дослідника в 

галузі практичної та теоретичної фі-

лософії; 

Са-

мостійна 

робота 

Самостійна робо-

та №1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми), 

самостійна робота 

№2 (Конспекти 

першоджерел) 

5 

4

4.2 

брати участь у роботі фахових аналі-

тичних групах, вирішуючи типові і 

нестандартні задачі із всією повнотою 

відповідальності. 

Се-

мінари, са-

мостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та 

участь в дискусіях 

на семінарах, са-

мостійна робота 

№1 (Складання 

бібліографії до 

обраної теми) 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 



  Результати навчання дисцпліни 

 

 

  

Програмні результати навчання 
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.3

 

3
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3
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4
.1

 

4
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ПРН 2. Розуміти  розмаїття  та  специ-

фіку філософських дисциплін,  знати 

філософську термінологію. Знати осно-

вні етапи, напрямки в історії світової та 

вітчизняної філософії. 

+ + +     + +         + + 

    

ПРН 4. Аналізувати та коментувати 

літературу з філософської, соціокуль-

турної та загальногуманітарної про-

блематики. 

+ + + 

+ 

+ + + + = 

+ 

+ + + +            

ПРН 6. Мати обізнаність щодо основ-

них напрямів, тенденцій, проблематики 

сучасної філософії. 

          + +  + + + + + +     

ПРН 8. Мати обізнаність у головних 

філософських методах і підходах, ро-

зуміти етико-практичну значущість 

філософського знання. 

+ + + 

+ 

+ + + +  

+ 

+ + + +            

ПРН 10. Мати навички реферування, 

систематизованого огляду та порівня-

льного аналізу філософської та загаль-

нонаукової літератури. 

            + + + + + + +     

 

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: 

8.1 Форми оцінювання 

 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 відповідаль-

ність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.5, 1.6, 2.1,  

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2 – 30 / 50 балів 

2. Самостійна робота №1 (Складання бібліографії до обраної теми): РН 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2  – 18 / 30 балів 

3. Самостійна робота №2 (Конспекти першоджерел): РН 1.4, 4.1 – 12 / 20 балів 



 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу 

з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семіна-

рах), 2) самостійну роботу (складання бібліографії до обраної теми), 3) конспекти першодже-

рел, з урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семі-

нар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне 

з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 

балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової оці-

нки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній відомості 

у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» пере-

носиться лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту 

– 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, 

максимум 40 балів). 

 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 

 Семестрова кількість 

балів 

екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

8.2 Організація оцінювання  

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, допов-

нення, участь в 

дискусіях 

До теми: 1-7, 8-14 протягом семе-

стру. У разі відсутності студента 

на занятті, теми необхідно відпра-

цювати в письмовому вигляді 

«3» х 10 = 30 «5» х 10 = 50 

Самостійна робота Складання бібліографії до обраної 

теми. 

Перелік тем на вибір студента: 

1)    Метафізичний реалізм і номі-

налізм 

2)      Свобода волі: аргументи за і 

проти 

«18» х 1 = 18 «30» х 1 = 30 

Конспекти першо-

джерел 

Перелік текстів: 

1) Майкл Лакс «Метафізика» 

2) Пітер ван Інваґен «Нарис 

про свободу волі» 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 



Загальна семест-

рова оцінка без 

урахування кое-

фіцієнту  

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументо-

вано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, викори-

стовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його ви-

кладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях чи знання в основному розкри-

ває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, допущені неточ-

ності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його ви-

кладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відпо-

віді. 

Доповнення / дискусія: 

3 бал – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 

2 бали – доповнення змістовне;  

1 бал – доповнення містить інформацію, яка не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота та її презентація (складання бібліографії до обраної теми): 

30-25 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргу-

ментовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову лі-

тературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість (письмової робо-

ти); 

24-20 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 самос-

тійність (письмової роботи).  Допускаються несуттєві неточності;  

19-13 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну лі-

тературу, робота містить суттєві неточності; 

12-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в робо-

ті. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

3. Конспекти першоджерел 

 20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та ар-

 гументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого за- вдан-

ня, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та до- даткову літе-

ратуру, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість (пи- сьмової  робо-

ти); 

 15-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно йо-

 го викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

 зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє само

 стійність (письмової роботи).  Допускаються несуттєві неточності;  

 9-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини  знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну нав- чальну літе-

ратуру, 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. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-13 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргумен-

товано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, пра-

вильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літера-

туру, 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 самос-

тійність 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 лі-

тературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його ви-

кладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

 8.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

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, Ві-

лард Квайн і Пітер Стросон 
2 2 4 

10. Теорія субстанцій у сучасній аналітичній філософії  2 2 4 



11. 
Категорії та універсалії. Сучасні дискусії про онтоло-

гічний 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 су-

часній аналітичній філософії 
2 2 4 

15. Конспекти першоджерел   4 

16. Складання бібліографії до обраної теми   4 

 ВСЬОГО 28 28 64 

 
Загальний обсяг  - 120 год., в тому числі:  

Лекцій    –  28год. 

Семінари   – 28 год. 

Самостійна робота  -   64 год. 
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