1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та
оцінювання
Загальний обсяг кредитів /
годин

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна
заочна
Обов`язкова
Українська
3

Курс

2

Семестр
Кількість змістових модулів з
розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль

4

3
90
42
6

Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

5
37
екзамен

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Основною метою вивчення Філософії історії є ознайомлення студентів з об’єктом та
предметом Філософії історії, категоріальним апаратом та основними філософськими
підходами дослідження феномену історичного.
Дисципліна має сформувати у студентів наступні компетентності:
 ЗК – 03 – Креативність. Здатність до продукування/генерації новітніх підходів
оформлення результатів розумової діяльності; відкритість для інноваційних ідей і
готовність до змін думок в світлі наявних даних і аргументів.
 ФК – 03 - Аналіз і синтез. Уявлення про структуру філософського знання, розмаїття
та особливості філософських дисциплін, їх ролі в обґрунтуванні та розвиткові
людського мислення, пізнання світу, культури та суспільства
 ФК – 11 - Навички в організаційно-управлінській діяльності. Здатність
застосовувати навички організації та проведення дискусій; вміння використовувати
базові філософські знання в процесі прийняття управлінських рішень; здатність до
планування, організації та управління своєю професійною діяльністю і роботою
різних колективів; володіння навичками підготовки службових документів і ведення
ділового листування.
3. Результати навчання:
 ПРН-02 – у - 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.
 ПРН-04 – у - Здатність співвідносити різні філософські традиції, становлювати їх
особливості; встановити зв’язок між основними філософськими субдисциплінами.
 ДПРН-02 – Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів». Уміння
засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє застосовувати критичний

підхід при аналізі складних процесів суспільного життя та етичної поведінки в ньому,
сформують різносторонній духовно-етичний та інтелектуальний багаж, сприятимуть
опануванню правилами наукового пізнання світу та морально досконалої позиції в
ньому.
4. Структура навчальної дисципліни
4.1. Тематичний план для денної форми навчання

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

-

-

4

-

-

4
5

-

-

12

-

-

4

-

-

4
4
4

-

-

8

-

-

4

-

-

4

-

-

8

-

-

37

Змістовий модуль І
Предмет філософії історії, її основні принципи та підходи
Тема 1. Філософія історії, її сутність головні методологічні
10 2
4
принципи та підходи
Тема 2. Головні етапи розвитку філософії історії
10 2
2
Тема 3. Критична філософія історії: проблеми та течії
10 2
2
2
Модульний контроль
2
Разом 32 6
2
8
Змістовий модуль 2
МОДУЛЬ ІІ. Проблема спрямованості та поступу історії
Тема 4. Субстанціалізація історичного: універсалістські
8
2
2
концепції лінеарного розвитку історії
10 2
2
Тема 5. Культурно-цивілізаційна модель історичного розвитку
8
2
2
Тема 6. Коваріантні (співзмінні) моделі всесвітньої історії
8
2
2
Тема 7. Постметафізичні та постмодерністські проекції історії
2
Модульний контроль
Разом 36 6
2
8
МОДУЛЬ 3.
Проблема суб’єкта історії, її чинників та спрямованості
Тема 8. Людина й історія: проблема необхідності та свободи в
4
12 2
історії
Тема 9. Проблема смислу історiї
2
2
8
Модульний контроль

2
Разом 22
Підготовка та проходження контрольних заходів 5
Усього 90

4

-

6
5

16

4

22

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль I. Предмет філософії історії, її основні принципи та підходи
Тема 1. Філософія історії, її сутність головні методологічні принципи та
підходи
Діахронічний (лінеарний) та та синхронний (структурний) погляд на
філософію історії. Головні школи філософії історі (німецька, французька,
російська, англійська). Рушійні сили і механізми історичних процесів. Ідея долі
в історії. Детермінізм. Структура історичного часу. Натуралістичний історизм
античності. Провіденціально-есхатологiчне тлумачення суспiльного розвитку в
християнській теології. Субстанціоналізація історичного в Новий час. Мета і
смисл історії. Місце людини в історії.
Тема 2. Головні етапи розвитку філософії історії
Філософія історії як універсальна історія людства, побудована на певних
засадах. (Гегель, Тойнбі.) Філософія історії як теорія суспільства в цілому
(К.Маркс). Філософія історії як сукупність досліджень, спрямованих на
виявлення специфічних особливостей соціального.
Проблема цінності історії.
Філософія історії як теорія історичного знання та пізнання (Дільтей,
Ріккерт, Кроче, Коллінгвуд). Філософія історії та історична наука. Філософія
історії та соціальна філософія. Філософія історії та соціологія.
Еволюція історичної свідомості: міф (теогонії, космогонії), бачення
історії пророками.
«Природний історизм» античної філософії. Давньогрецька історіографія:
від реєстрації подій до науки історії (Геродот та Фукудід).
Еліністичний період у формуванні історичної свідомості. Ідея світу як
єдиного історичного цілого у стоїків. Ідея ойкуменічної історії. Полібій та Сима
Цян: розширення розуміння області історії. Циклічні моделі історії.
Особливості сприйняття історичного часу.
Християнська інтерпретація історії як певного роду цілісності. Проблема
спрямованостi iсторiї у Августина. Проблема свободи волi та самодiяльне
людське начало в iсторiї (Фома Аквiнський).
Середньовiчнi хронiсти. Людина як мета iсторiї у фiлософiї гуманiстiв.
Фiлософiя iсторiї Дж. Вiко як перший досвiд цiлiсного розумiння
еволюцiї людського суспiльства.
Субстанцiалiстськi концепцiї iсторiї у захiдноєвропейськiй фiлософiї
iсторiї Нового часу.
Розробка фiлософiї iсторiї як теорiї iсторичного прогресу (I.Г. Гердер,
Кондорсе).
Філософсько-історичні ідеї представників німецької класичної філософії
(І.Кант, Й.Фіхте, Й.Шеллінг, Г.Гегель).
Фiлософiя iсторiї як засiб обгрунтування радикальної соцiальної дiї
(К.Маркс). Історичний матеріалізм як філософія історії. Догматизацiя

марксизму в росiйськiй революцiйнiй течiї. Телеологiзм у розумiннi
історичного розвитку. Редукцiя всесвiтностi до абстрактної всезагальностi.
Ставка на унiверсальнi закони iсторiї: позитивістське піднесення історії до
рангу науки (О.Конт, Г.Спенсер).
Особливості історичного методу Й.Дройзера.
Витоки та етапи формування історичної свідомості української нації.
Ідейний вплив західно-європейсьої філософії раціоналізму на формування
історичної думки в Україні. Українська історіографія XVІІІ – початок ХХ ст.:
від літопісної до наукової історії. Українська філософсько-історична думка
другої половини ХІХ ст.: народницька течія історичних досліджень
(М.Костомаров, М.Драгоманов). Романтично-позитивістська візія історичних
розвідок М.Грушевського. Націософія: витоки, теоретичне обґрунтування,
сучасність.
Тема 3. Критична філософія історії: проблеми та течії
Передумови формування критичної філософії історії. Основні течії
критичної філософії історії. Проблеми критичної філософії історії.
Раціоналізація феномену історизму та поліваріантність його значень. Реймон
Арон про завдання критичної філософії.
Аналітична філософія історії Артура Данто.
Гносеологiчний течія критичної фiлософiї iсторiї (В.Дiльтей, Г.Зiммель,
Р.Коллiнгвуд, Р.Арон). Ідея історії як «історії думки» Р.Дж. Колінгвуда. Метод
розуміння історії та проблема критерію істини історичного знання.
Логіко-методологічні
інтенції
критичної
філософії
історії
(В.Віндельбандт, Г.Ріккерт).
Трансформація онтологічного вектору історичного розвитку в
неоісторизмі М.Гайдеггера. Поняттєвий інструментарій онтологізації
історичного: темпоральність, Dasein (тут-буття).
Концептуальна критика «принципу історицизму» К.Поппером: здобутки
та недоліки.
Тлумачення iсторiї як поглиблення процесу комунiкацiї (К. Ясперс).
Модуль IІ. Проблема спрямованості та поступу історії
Тема 4. Субстанціалізація історичного: універсалістські концепції
лінеарного розвитку історії
Лінеарне бачення історичного розвитку.
Проблема початку iсторiї та її кiнця в християнськiй iсторiософiї. Пошуки
єдиної субстанцiї, що розкривається в часi. Iдея природнього закону, що
спрямовує iсторичнi дiяння людей (Т. Гоббс, Дж. Локк та iн.).
Ідея поступу в історії. Проблема критерiїв поступу, визнання
супуречливого характеру прогресу. Iдея поступу в Просвiтництвi.
Гегелiвська концепцiя спрямованостi iсторiї, телеологiзм та фiналiзм.
Історія як розгортання світового духу у філософії історії Г.Гегеля.

Соцiальнi утопiї про майбутнє досконале суспiльство. Марксистська
концепцiя прогресу. Формаційна модель всесвітньої історії. Еволюцiонiзм ХІХ
ст. про спрямованiсть соцiальних змiн та їх необхiднiсть.
Криза
прогресистської iдеологiї. Ноеволюцістські ідеї про універсальний вимір історії.
Вiдмова вiд активiстських претензiй людини на пертворення свiту на
рацiональних засадах у посткласичнiй фiлософiї. Iдеї конвергенцiї та їх
обгрунтування на засадах "технологiчного детермiнiзму" (Р.Арон, Д. Белл,
Д.Гелбрайт та iн.). Питання про "кiнець iсторiї" в новiтнiй фiлософii iсторiї
(Ф.Фукуяма). Філософські обґрунтування ідеї єдності історії та її еволюція.
Тема 5. Культурно-цивілізаційна модель історичного розвитку
Заперечення єдності історі. Еволюція ідеї циклізму історії в античності,
середньовіччі та сучасній філософії. Поняття цивілізації у філософськоісторичному мисленні.
Вчення М.Данилеського про культурно історичні типи. Конститутивні
закони культурно-історичних типів. Головні фази існування культурноісторичного типу. Класифікація культурно-історичних типів. Евристичний
потенціал мультицивіліазаційного підходу Данилеського.
Нелінійність та морфологія історії О.Шпенглера. Критика євро центризму
у праці «Присмерк Європи» ідеєю рівноцінності всіх культур. Гомологічні фази
розвитку культур. Цивілізація – як закостеніння культури. Класифікація 8
культур за рівнем зрілості. Щаблі розвитку культур та їх специфічні риси.
Теорія локальних цивілізацій А.Тойнбі. Цивілізація як атом історичного
аналізу істориком. Головні критерії вивчення цивілізацій. Життєві цикли
цивілізації. Періодизація історії в цивілізаційному вимірі.
Вчення про культурно-історичні суперсистеми П.Сорокина. Подолананя
данилевсько-шпенглерівської стадійності в розвитку культур-цивлізацій. Три
еволюційні фази культурного циклу: іденціальна, ідеалістична, чуттєвосвітська. Закон соціокультурної динаміки. Світогляд як головний критерій
класифікації соціокультурних суперсистем.
Вчення С.Гантінгтона про «зіткнення цивілізацій».
Ідея коливальних циклів в історії. Великі цикли історії М.Кондарат’єва.
Пасионарна концепція М.Гумільова.
Тема 6. Коваріантні (співзмінні) моделі всесвітньої історії
Проблема єдності та багатоманітності історичного розвитку у сучасній
філософії історії. Комплементарність формаційного і цивілізаційного підходів
до розуміння історії.
Концепт «осьового часу» К.Ясперса та його методологічний потенціал.
Зміст періоду осьового часу.
Осьовий час і проблема єдності всесвітньої історії. Перспектива другого
«осьового часу» в історії. Осьовий час і трансценденція.
Людська історія як ланка космічної еволюції (В.Вернадський, П.Т. де
Шарден).

Утопія як метапаттерн «світлого майбутнього». Методологічний
потенціал утопії в філософсько-історичному мисленні. Утопія і суспільноісторична практика.
Людина в iсторiї як центральна проблема "Нової iсторичної науки"
(Школа "Анналiв"). Погляд на проблеми iсторичного пiзнання.
Тема 7. Постметафізичні та постмодерністські проекції історії
Постнекласична перспектива сучасної філософії історії. Монадологічна
інтерпретація історії (І.Бойченко). Тоталогічна концепція історії (В.Кизима).
Формування постметафізичного мислення. Неомарксистське бачення
суспільно-історичного процесу (Франкфуртська школа: Хоркхаймер і Адорно)
як послідовної зміни форм “саморуйнування просвітництва”. Фази історичного
процесу в контексті комунікативної теорії Ю.Габермаса.
Технократичнi моделi iсторiї та соцiального майбутнього. Уточнення
О.Шпенглером свого бачення історії через призму феномену «техніка»: ідея
прискорення історичного розвитку. Теоретики "постiсторiї" (Л. Мамфорд, А.
Гелен, Ж.Бодрiяр та iн.).
Методологічні засади постмодернізму як культури філософування.
Постмодерністська критика історицистської раціональності. «Генеалогія історії
М.Фуко. «Ризома» як метапаттерн історії (Дельоз і Гваттарі). Постановка
питання про iсторiю як багатовимiрний простiр можливих соцiокультурних
змiн.
Модуль ІІІ. Проблема суб’єкта історії, її чинників та спрямованості
Тема 8. Людина й історія: проблема необхідності та свободи в історії
Свiтогляднi уявлення про долю i можливiсть вибору спрямування
життєдiяльностi людини в античному суспiльствi. Постановка питання про
свободу волi в християнськiй iсторiософiї (Ф. Аквiнський). Фiлософiя
Вiдродження: нове бачення мiсця та ролi людини, її можливостей у визначеннi
своєї долi.
Пошук у фiлософiї Нового часу нових пiдстав iсторичного
самопокладання. Iдея народу як активно дiючої та вищої моральної сили в
iсторичних дiяннях. Просвiтництво: людина як дiйсна основа iсторiї, її мiра та
предмет. Вiд онтологiї субстанцiї - до онтологiї суб’єкта в нiмецькому iдеалiзмi
XVІІІ – початку XІХ ст. Постановка питання про соцiально-iсторичний суб’єкт
як рушiйну силу iсторiї в марксизмi.
Заперечення свiтобудiвничої мiсiї суб’єкта як сенсу та призначення
людського життя у фiлософiї ХХ ст. (фiлософiя життя, феноменологiя,
екзистенцiалiзм). Проблема атомiзацiї суспiльства та повстання мас як
проблема iсторiї ХХ ст. (Х.Ортега-I-Гассет, Г.Арендт та iн.).
Зростання ролi iндивiдуальної вiдповiдальностi людини перед iсторiєю.
Необхiднiсть формування нового типу соцiально-iсторичного суб’єкта в умовах
загрози людському iснуванню з боку екологiчної катастрофи та глобальних
проблем сучасностi.

Тема 9. Проблема смислу історiї
Смисл iсторiї як фiлософсько-свiтоглядна проблема. Смислова
завершенiсть моделi iсторiї у християнськiй iсторiософiї.Класика та сучаснiсть:
два пiдходи до смислу iсторiї. М.Бердяєв: прорив iсторiї в понадiсторiю.
«Витоки» та «мета» iсторiї в релiгiйному екзистенцiалiзмi. К.Ясперс про
єднiсть людства та смисл iсторiї. Трагiчна постава iсторiї (М. Гайдеггер).
Неопротестантизм про «драму iсторiї» (П.Тiллiх). Сучасний неотомiзм про
кiнцеву мету людського суспiльства (Ж. Марiтен, К. Раннер). Проблема
спiввiдношення добра та зла в iсторiї. Суще та належне. Соцiальна доцiльнiсть
проти iдеалу вiльного розвитку iндивiда. Цiнностi iсторiї та цiнностi людського
iснування. Iдея всезагального блага. Проблема свободи iсторичного вибору та
iсторичної вiдповiдальності.
6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання досягнень студентів

Вид діяльності

Макс. кількість
балів за одиницю

Загальна оцінка (кількість балів) складається з відповідної кількості балів з кожної
теми, чотирьох модульних контрольних робіт, опрацювання самостійних завдань
Модуль І

к/од

балів

Модуль ІІ
к/од балів

1

Відвідування лекцій

1

3

3

3

3

2

Відвідування семінарських
занять

1

1

1

1

1

3

Робота на семінарському
занятті

10

1

10

1

10

4

Відвідування практичних
занять

1

4

4

4

4

Робота на практичному занятті

10

4

40

4

40

5

Виконання завдань для
самостійної роботи

5

4

20

4

20

7

Виконання модульної
контрольної роботи (МКР)

25

1

25

1

25

5

Разом
Максимальна кількість балів: 281
Розрахунок коефіцієнта: 60/281=0,21

103

103

Модуль ІІІ
к/од

балів

2

2

-

-

-

-

3

3

3

30

3

15

1

25

75

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Методичні рекомендації до виконання завдань: шляхом звернення до
рекомендованої літератури письмово відпрацювати питання
До
теми
Т1

Т2

Годин
за
планом
4 г.

6 г.

Т3

4 г.

Т4

6 г.

Т5

4 г.

Т6

4 г.

Т7

4 г.

Т8

5 г.

Зміст самостійної роботи
До модуля І (14 г.)
1. Письмово відпрацювати питання «Види філософії історії» у
зошиті шляхом конспектування «Вступу до ФілософіЇ історії
Гегеля» за літературою: Гегель Г.В.Ф. Лекции по философия
истории. - С.- Пб. 1993. – С.58-70.
2. Письмово відпрацювати питання «Основні парадигми
історичного знання» за літературою: Философия истории: Учеб.
Пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. - М.: Гардарики, 1999. –
Розділ ІІІ. Гл. І.
І. За літературою (Философия истории: Учеб. Пособие / Под
ред. проф. А.С. Панарина. - М.: Гардарики, 1999. – Розділ ІІ
письмово у зошиті відпрацювати питання:
1) Німецька школа філософії історії: основні напрями, визначні
ідеї та персоналії;
2) Французська школа філософії історії: основні напрями,
визначні ідеї та персоналії;
3) Російська школ філософії історії: основні напрями, визначні
ідеї та персоналії
ІІ. За літературою, поданою до семінару, письмово відпрацювати
питання, винесені на семінар по темі: «Розвиток філософськоісторичної думки на українських теренах»
Письмово відпрацювати питання: «Ідея історії Р. Колінгвуда:
джерела історії та тлумачення джерел» за літературою: Колінгвуд
Р. Дж. Ідея історії. — К.: Основи, 1996. – С. 54-64; 425-450; 451460; 525-534 // http://litopys.org.ua/colin/colin.htm
До модуля ІІ (18 г.)
Законспектувати уривки праць за літературою: Философия
истории. Антология. – М., 1995:
1. Августин «Про град Божий» - С. 20-24;
2.
Іохим Флорський «Книга про згоду Нового та
Вітхохо Заповітів» - 25-30;
3.
Дж. Віко «Підгрунтя Нової науки про загальну
природу націй» - С.31-37;
4.
К.Маркс «До критики політичної економії» С.111-115.
Письмово відпрацювати питання «Неухильність зіткнення
цивілізацій за С.Гантінгтоном» за літературою: Хантингтон С.
Столкновение
цивилизаций
//
http://ecocrisis.wordpress.com/miscellanea/clash-civilization/
Письмово відпрацювати питання «Кінець історії за
Ф.Фукуямою» за літературою: Фукуяма Ф. Конец истории?//
http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/fukuama/
Законспектувати працю Ентоні Гіденса «Постмодерн» за
літературою: Философия истории. Антология. – М., 1995. – С.34 347.
До модуля ІІІ (10 г.)
Письмово відпрацювати питання:
1. «Марксистське розуміння ролі особи в історії» за
літературою: Плеханов Г.В. К вопросу о развитии
монистического взгляда на историю // Филос. произв. в

Форма
звітності
(контролю)
Конспект

Бали

5

Конспект
Конспект

Виступ
семінарі

10

на

Конспект

5

Конспект

5

Конспект

5

Конспект

5

Конспект

5

Конспект

7

5 тт. - Т. I. - М.: Политиздат, 1956.
2. «Сутність, чинники та наслідки повстання мас у
ХХ ст..» за літературою: Ортега-и-Гассет Х. Восстание
масс // http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/ortega-igasset/6/
Т9

Разом

6.3

5 г.

42

Законспектувати уривки праць за літературою: Философия
истории. Антология. – М., 1995:
1. Пауль Тілліх «Історія та царство Боже» - С.232-247;
2. Карл Левіт «Про смисл історії» - С.262-273
за літературою: Философия истории. Антология. - М.,1995. – С.
3. К. Ясперс «Смисл та призначення історії» за літературою:
К. Ясперс. Смысл и назначение истории. - М.,1991. - С.240-287.

Конспект

8

55

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок,
розширення кількості підсумкових балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на
семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних завдань, за модульну
контрольну роботу. 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.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
а)
Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, фронтальне
(комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з проблеми
модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез.
б)
Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум,
контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація соціального
проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі)
завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання.
в)
Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, навчального проекту
(моделювання політичного процесу чи явища) в синхронному режимі, хмарні технології,
заняття з представленням знань та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з
залученням SMART- технологій.
г)
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 7), де зазначено види
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю
та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано
нижче у таблицях.

6.4

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.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Поняття історичної свідомості та передумови її формування
Філософія історії: поняття та предмет. Формування предмету Філософії історії
Субстантивна та аналітична філософії історії
Дисциплінарні межі філософії історії. Філософія історії в системі суспільногуманітарного знання
5. Визначні підходи та парадигми філософії історії
6. Актуальність філософії історії, її сучасні завдання
7. Початок грецької історіографії. Натуралістичний історизм античності
8. Поняття метапаттерну історії як базової інтуїції в розумінні історичного процесу
9. Циклічні уявлення про історію в давньогрецькій міфології та філософії
10. Християнська інтерпретація історії як певного роду цілісності
11. Провіденціалізм і есхатологiя. Смислова завершенiсть моделi iсторiї у християнськiй
iсторiософiї
12. Фiлософiя iсторiї Дж. Вiко як перший досвiд цiлiсного розумiння еволюцiї людського
суспiльства
13. Субстанціалістські концепції історії у західно- європейській філософії Нового часу
14. Філософсько-історичні концепції Просвітництва (Вольтер, Гердер, Кондорсе, Руссо)
15. Основні засади філософії історії Гегеля
16. Особливості філософсько-історичних поглядів І. Канта
17. Основні засади теорії історичного процесу в марксизмі
18. Формування позитивістської соціології. Особливості методологічних засад
позитивізму (О.Конт, Г.Спенсер)
19. Ідеї раціональної організації суспільного життя (М. Вебер)
20. Нова постановка проблеми про сутність історичного у філософії кінця ХІХ - початку
ХХст. (неокантіанство, філософія життя та ін.)
21. Тлумачення історії як поглиблення процесу комунікації (К. Ясперс)
22. Філософія історії як засіб обгрунтування радикальної соціальної дії /марксизм та його
сучасні інтерпретації
23. Особливості сучасного історичного дискурсу. Постмодерністська критика
історицистської раціональності
24. «Ідея історії» Р. Колінґвуда: основні концептуальні положення
25. Проблема єдності та багатоманітності історії як філософсько-історична проблема
26. Гегель про проблеми єдності історії
27. Поняття суспільно-економічної формації в марксизмі
1.
2.
3.
4.

28. Культурно-цивілізаційні моделі історії М. Данилевського та О.Шпенглера:
заперечення єдності історичного процесу
29. Концепція локальних цивілізацій А.Тойнбі
30. Історичний процес як циклічна зміна типів культур (П.Сорокін)
31. Формаційний і цивілізаційний підходи: pro et contra
32. Проблема початку і кінця історії в християнській історіософії. Провіденціалізм та
есхатологія
33. Формування ідеї природнього закону, що спрямовує діяння людей в історії (Т.Гоббс,
Дж.Локк та ін.)
34. Iдея поступу в Просвiтництвi. Проблема критерiїв поступу, визнання суперечливого
характеру прогресу
35. Філософсько-історична думка Росії: головні школи, напрями та ідеї
36. Формування української філософсько-історичної думки в європейському духовному
контексті ХІХ - початку ХХ ст.
37. «Українська національна ідея»: витоки, теоретичне обгрунтування, сучасність
38. Гегелiвська концепцiя спрямованостi iсторiї, телеологiзм та фiналiзм
39. Марксистська концепція поступу. Постановка питання про джерела і критерії поступу
40. Криза “прогресистської” ідеології. Відмова від активістських претензій людини на
перетворення світу на раціональних засадах у посткласичній філософії
41. Постановка питання про історію як багатовимірний простір можливих
соціокультурних змін
42. Світоглядні уявлення про долю і можливість вибору спрямування життєдіяльності
людини в античному суспільстві
43. Постановка питання про свободу волі в християнській історіософії (Ф.Аквінський)
44. Філософія Відродження про роль людини у визначенні своєї долі
45. Постановка питання про людину і історію в філософії Просвітництва
46. Ідея народу як активно діючої і моральної сили в історії
47. Німецька класична філософія про місце і роль людини в історії
48. Постановка питання про соціально-історичний суб’єкт як рушійну силу історії в
марксизмі
49. Поняття “народ”, “маси”, “еліти” в сучасних філософсько-історичних концепціях
“Повстання мас” як проблема історії ХХ ст. (Х.-Ортега-І-Гассет)
50. Маси і тоталітаризм (Ганна Арендт)
51. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема. Класика та сучасність: два
підходи до смислу історії
52. Історія у світлі утопічної свідомості
53. М. Бердяєв про трагізм людського існування та «мета історичний» смисл історії
54. Неопозитивізм у полеміці з історицизмом проблеми смислу історії (К.Поппер)
55. Екзистенціалізм про “витоки” та “мету” історії (К.Ясперс та ін.).
56. Проблема свободи історичного вибору та відповідальності людини перед історією в
сучасну епоху
57. Концепція „зіткнення цивілізацій” С.Гантінгтона
58. Постмодерністська критика історичного розуму
59. Проблема «кінця історії» в новітній філософії історії (Ф.Фукуяма). Концепт
«постісторія»
60. Тлумачення історичного процесу за моделлю «рiзоми» (Дельоз, Гваттарі)
61. Образи світової історії в новітній філософії історії: концепція світ-системного аналізу
І.Валерстайна

Шкала відповідності оцінок
Оцінка за
Рейтингова
стобальною
Значення оцінки
оцінка
шкалою
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
90 – 100 балів
A
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
82-89 балів
B
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
75-81 балів
C
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
69-74 балів недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
D
діяльності
60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
E
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
35-59
балів
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
FX
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
1-34 балів вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
F
вимагає повторного вивчення дисципліни
6.6.
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Навчально-методична карта дисципліни «Філософія історії»
Разом: 90 год., лекції – 16 год., семінарські – 4 год., ПЗ – 22 год, самостійна робота – 42 год., модульний контроль – 6 год.
Змістовий модуль І

Назва

Предмет філософії історії, її основні принципи та
підходи

Бали за відв.

3

1

1

1

4

5

6

1

7

8

1

1

Проблема
суб’єкта історії

Лекцій

2

75 балів

Постмодерністськ
і інтерпретації
історії

Теми

1

Проблема суб’єкта історії, її чинників та
спрямованості

103 бали

Предмет
філософії історії,
її головні
методологічні
принципи та
підходи
поле
Формування
класичної
філософії історії
на межі
Середньовіччя до
Нового часу
Раціоналізація
історичної
свідомості в
Новочасній
філософії

Теми

103 бали

Культурноцивілізаційні
моделі історії

Кількість балів ,

Змістовий модуль ІІ

Проблема спрямованості та поступу історії

Критична
філософія історії

Модуля

Змістовий модуль ІІ

9

Проблема смислу
історії

Модулі

1

1

Занять
Бали за відв./ та
роботу
на семінарах

Проблема
спрямованостi
iсторичного
процессу та
поступу в
iсторiї

Теми семінарських

Проблеми
єдностi та
багатоманiтност
i iсторiї

Лекцій

1/10

1/10

Бали за СРС

Види поточного
контролю
МКР №1 (25 балів)

1/10

Разом - 281 балів

МКР №2 (25 балів)

1/10
1/10

5

1/10

5

1/10

5

на ПЗ
1/10

5

1/10

5

5

1/10

5

1/10

5

1/10

5

1/10

5

Бали за відв./ та
роботу

5

Особливості
сучасного
історичного
дискурсу

Сучасні проблеми
легітимації
історичної пам'яті

Спільні та
специфічні риси
культурноцивілізаційних
моделей всесвітньої
Комплементарний
історії
потенціал
формаційного і
цивілізаційного
підходів
Проблема «бунту
мас» в сучасному
світі

Філософія історії
Г.Гегеля

Кант: Ідея історії у
всесвітньогромадянському
вимірі

Парадигмальні
трансформація
поняття історичного в
філософії
Нового
Ідея прогресу в
часу
Філософії історії

Предмет
Філософії
історії
та
парадигальні підходи
його осягнення

Дисциплінарна
локалізація філософії
історії
в
гроні
соціальногуманітарних наук

Теми практичних
занять

МКР №3 (25 балів)

