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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «“Буття і час” М. Гайдеґера» – дати знання про теоретичний зміст 

«Буття і часу» М. Гайдеґера, розвинути навички аналізу та інтерпретації першорядних 

філософських текстів. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основний зміст і проблеми сучасної філософії, значення головних понять та 

ідей феноменологічної філософії, а також місце онтології та феноменології в сучасній 

філософії. 

2. Уміти застосовувати сучасні філософські підходи до дослідження філософських 

питань; мати власні погляди на розв’язання головних філософських питань; 

аналізувати та інтерпретувати філософські першоджерела.  

3. Володіти навичками розв’язування філософських проблем, опрацювання 

літератури з теоретичної філософії, здійснення різних видів дослідницької роботи 

(анотації, реферати, бібліографії). 

3. Анотація навчальної дисципліни: Спочатку йдеться про історичний контекст 

виникнення фундаментальної онтології М. Гайдеґера, зокрема «Буття і часу» (1927), 

головного твору цього філософського напряму. 

В основній частині аналізується задум і будова «Буття і часу». Значна увага приділена 

способу філософського мислення, що вплинув на проєкт «Буття і часу», а також його 

головним поняттям та особливостям теоретичного викладу. Розглядаються 

найважливіші філософські новації, які містить «Буття і час».  

Далі в основній частині курсу окреслюються головний зміст «Буття і часу», значення 

цього твору для реалізації всього проєкту фундаментальної онтології. Пропонуються 

висновки щодо досягнень і теоретичних суперечностей «Буття і часу», обговорюються 

дискусійні моменти перекладів цього твору. 

4. Завдання (навчальні цілі) – дати студентам докладні знання про методологічні 

засади, структуру та основний зміст філософської теорії, викладеної в «Бутті і часі» 

М. Гайдеґера. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 

обґрунтовано викладати результати дослідження. 

ФК 4. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію 

дослідження. 

ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні 

методи аналізу та інтерпретації. 

ФК 6. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 

економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань. 



ФК 7. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну 

експертизу європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу 

україноцентризму. 

ФК 9. Здатність здійснювати аналітичне обґрунтування та інформаційно-

організаційний супровід професійної діяльності 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

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

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

методологічні засади, структуру 

«Буття і часу» М. Гайдеґера; 

лекція, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 

1

1.2 

основний зміст фундаментальної 

онтології, викладеної в «Бутті і 

часі» М. Гайдеґера. 

лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 

 Вміти:    

2

2.1 

пояснювати особливості та 

історичний контекст написання 

«Буття і часу» М. Гайдеґера; 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

конспект 

першоджерел, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.2 

здійснювати дослідження 

літератури, що містить аналіз і 

тлумачення «Буття і часу» 

Гайдеґера; 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь 10 

2

2.3 

здійснювати експертну оцінку 

теоретичних висловлень на тему 

«Буття і часу» М. Гайдеґера. 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

дискусії 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу «Буття і часу» М. 

Гайдеґера та дослідницької 

літератури, присвяченої цьому 

творові; 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь  10 

2

3.2 

полемізувати щодо змісту «Буття і 

часу» М. Гайдеґера та досліджень 

цього твору. 

семінар усна доповідь, 

дискусії 

10 

 Автономність і 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу, що 

містить дослідження та 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусії 

10 



інтерпретації «Буття і часу» М. 

Гайдеґера. 

4

4.2 

нести відповідальність за політико-

ідеологічну незаангажованість 

висловлень і пояснень особливостей 

своїх теоретичних поглядів. 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

дискусії, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1.1 
1.

2 
2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

4.1 

4.2 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 

критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки, розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження. 

+ +  +    +  

ПРН 3. Вміти реконструювати історичний поступ 

світової філософії, еволюцію філософських ідей і 

проблем. 

  +   +    

ПРН 5. Використовувати методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві філософії та її застосуванням. 
     + +  + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 

філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

  +     +  

ПРН 11. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати 

соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із 

застосуванням фахових знань та спеціалізованих 

навичок розв’язання складних задач філософії. 

    +  +   

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові та/або 

прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних 

міждисциплінарних проблем. 

+  +       

ПРН 14. Приймати ефективні рішення з питань 

управління складною професійною та/або навчальною 

діяльністю у сфері філософії. 

+         

ПРН 15. Розробляти і викладати філософські 

дисципліни в закладах освіти. 
       +  

ПРН 16. Ефективно здійснювати аналітичне 

обґрунтування та інформаційно-організаційний 

супровід професійної діяльності. 

  +   +    

 

7. 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 – 1.2), що складає 30% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність і відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% 

загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарі: РН 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 20 / 40 балів 

2. Самостійна робота: РН 2.1 – 28 / 40 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) і за самостійні роботи. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 2.1, 4.2 – 12 / 20 

балів 

 

Підсумкове оцінювання: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 

сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової 

контрольної роботи.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний 

мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати 

пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою 

викладачу, що проводить семінарські заняття.      

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

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 

балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо:  
 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота)  

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максиму

м 

80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

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. 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min b – 48 Max b – 80 



(бали) (балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Аудиторна робота: 

семінари протягом 

семестру 

Усна відповідь**  10 1 10 20 1 20 

Доповнення 5 2 10 10 2 20 

Самостійна робота: 

конспект 

першоджерел 

Листопад  14 2 28 20 2 40 

Підсумкова 

контрольна робота 

 12 1 12 20 1 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 

** У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі 

питання відпрацьовуються у письмовій формі.  

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

20 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. 

15 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. 

Допускаються несуттєві неточності. 

10 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності. 

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

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді. 

Доповнення / участь у дискусії:  

10 балів – доповнення змістовне 

5 балів – доповнення малозмістовне.  

2. Конспект першоджерел: 

20 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями. 

14 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

3. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 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 

змісту підсумкової контрольної роботи. 

15-11 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 змісту підсумкової контрольної роботи.  

Допускаються несуттєві неточності. 

10-6 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 підсумковій контрольній роботі.  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн

а робота 

1. Вступ. Особливості фундаментальної онтології 

М. Гайдеґер. 

0,5  19 

2. Загальна характеристика «Буття і часу». 

Структура цієї праці.  

0,5  19 

3. Принципи, методи та головні теоретичні 

новації «Буття і часу». 

0,5 0,5 19 

4.  «Буття і час». Вступ. 0,5 0,5 19 

5. «Буття і час». І частина. 1 відділ.   0,5 20 

6. «Буття і час». І частина. 2 відділ.  0,5 20 

Всього 2 2 116 

Загальний обсяг 120  год., зокрема: 

Лекція   – 2 год. 

Семінар   – 2 годи. 

Самостійна робота – 116 годин. 
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