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Вступ 

Навчальна дисципліна «Теоретична і практична філософія», що 

викладається для студентів заочної форми спеціальності «Політологія», 

складається із декількох блоків, які мають стосунок, як до практичної, так і 

до теоретичної філософії і викладається протягом бакалавріату. На ІІІ курсі у 

2 семестрі студенти мають можливість прослухати лекції, дотичні до розділу 

«Філософія історії». Весь курс викладається в обсязі – 3,5 кредити. Загальний 

обсяг – 252  години, з них лекцій – 6 год., семінарів – 2 год. Форма 

підсумкового контролю – залік. 

Метою і завданням  навчальної дисципліни є знайомство студентів з 

предметом та основними концепціями філософії історії, етапами їх розвитку.  

Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, можливості 

знаходження загальнолюдської єдності, особливості лінійних та циклічних 

моделей історії, проблема спрямованості історичного процесу, ідея «кінця 

історії»; питання щодо суб’єкта історії, шляхів реалізації людських сутнісних 

сил в історії. Також, беруться до уваги такі нові теми, як: 

глобалізація/глокалізація, інформаційні суспільства, нові геополітичні 

орієнтири.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні ідеї та проблематику класичних й сучасних теорій, 

базові положення філософського осмислення історичної та правової 

проблематики. 

вміти: аналізувати літературу (як тексти першоджерел так й критичні 

дослідження), застосовуючи здобути для системного аналізу соціально-

політичних реалій сьогодення.  Формулювати основні наукові проблеми та їх 

характеризувати етапи дослідження, знаходити й обґрунтовувати шляхи 

вирішення політичних конфліктів у правовому полі. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Академічна 

навчальна дисципліна «Теоретична та практична філософія» - складова циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 

і є важливою для вивчення інших дисциплін на філософському факультеті.  

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна 

дисципліна оцінюється за рейтинговою системою. Результати навчальної 

діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Форми поточного контролю: виступи на семінарському занятті, 

оцінювання самостійних робіт виконаних студентами. 

 

 



Поточний контроль  для  студентів: 

      Вид роботи  

 

Мін. кількість 

балів за вид 

роботи 

Макс. 

кількість 

балів за вид 

роботи  

Макс. 

кількість 

балів за 

семестр 

Доповідь на 

семінарському занятті 

0            50  50 балів 

 

Самостійні роботи 0        50   50 балів 

 

ВСЬОГО   100 балів 

 

 

 

Шкала відповідності  

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

90-100 

зараховано 

85-89 

75-84 

65-74 

60-64 

35-59 не зараховано 

1-34  

 

 

 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ I СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 

Кількість годин 

лекції сем. 
самост. 

робота 

1 Філософія історії: сутність, етапи історичного 

становлення, функції. 

2 -  - 

2 Еволюцiя iсторичної свiдомостi. Основнi етапи 

розвитку фiлософiї історії. Культурно-

цивілізаційні типології суспільств. 

2 - - 

3 Проблема єдності та багатоманітності всесвітньої 

історії. Глобалізація/глокалізяція. Інформаційнй 

суспільства. 

2 -  

4. Поняття суб'єкта iсторiї.  

 

- 2 - 

Самостійна робота    

Всього 6 2 - 

 

 

Загальний обсяг:                         252  год. 

Лекцій -                                          6  год.  

Семінари -                                      2  год. 

Самостійна робота -                      -  год. 

 

 

 

 

 



Лекція 1. Філософія історії: поняття та предмет. Формування предмету 

фiлософiї  iсторiї. Основнi етапи її становлення (2 год.). 

Історія і феномен минулого. Історична свідомість як духовне явище. 

Історична самосвідомість. Філософія історії: поняття та предмет. 

Формування предмету філософії  історії.  Субстантивна та аналітична 

філософія історії. Актуальність філософії історії, її сучасні завдання. 

 

Лекція 2. Еволюцiя iсторичної свiдомостi. Основнi етапи розвитку 

фiлософiї історії. Культурно-цивілізаційні типології суспільств (2 год.). 

Міфологічна свідомість. «Природний історизм» античної філософії. 

Давньогрецька історіографія. Християнська теологія історії. Ідея «Нової 

науки» Дж.Віко. Філософія історії в епоху Нового часу і Просвітництва. 

Мистецтво писати історію. Концепція універсального історичного процесу 

Г.В.Ф.Гегеля. Позитивістські спроби звести історію в ранг науки. Теорія 

історичного процесу К.Маркса. Заперечення єдності історичного процесу 

(О.Шпенглер, Н.Данілєвскій). Концепція локальних цивілізацій А.Тойнбі. 

Історичний процес як циклічна зміна типів культур (П.Сорокін). «Рiзомна»    

модель iсторичного простору (Ж.Дельоз і Ф.Гватарі).  

 

 

Лекція 3. Проблема єдності та багатоманітності всесвітньої історії. 

Глобалізація/глокалізяція. Інформаційнй суспільства (2 год.). 

Єдність та багатоманітність історії як філософсько-історична проблема. 

Еволюція філософських уявлень про єдність людства та історичного процесу. 

Історія як розгортання Абсолютного Духу (філософська концепція Г.В.Ф. 

Гегеля). Обґрунтування К.Марксом ідеї всесвітньої історії. Формаційна 

модель  історичного процесу. Що таке глобалізація? Логіка, виміри, наслідки 

глобалізації . Капіталістична світова система: І.Уоллерстайн. Парадокси 

культурної глобалізації.  Глокалізація: Р.Робертсон. Контури світового 

суспільства: конкуруючі перспективи (Ф.Фукуяма, С.Гантінгтон, З.Бауман). 

Відповіді на виклики глобалізації. Постіндустріальна рецепція концепції 

інформаційних суспільств. 

 

 

 



Семінар 1: Поняття суб'єкта iсторiї. (2 год.). 

1.     Вiд онтологiї субстанцiї - до онтологiї суб’єкта в нiмецькому iдеалiзмi 18 

- поч. 19 ст. 

2.     Постановка питання про соцiально-iсторичний суб’єкт як рушiйну силу 

iсторiї в марксизмi. Марксистський фемінізм. Неомарксистські течії 

(Г.Маркузе, В.Брайсон). 

3.     Заперечення свiтобудiвничої мiсiї суб’єкта як сенсу та призначення 

людського життя у фiлософiї ХХ ст. (психоаналіз, фiлософiя життя, 

феноменологiя, екзистенцiалiзм). 

4.     Нові інтерактивні прояви масових спільностей за Г.Рейнгольдом: Flash- 

& Smart-Mobs. 

5.     М.Хардт та А.Негрі: агентність біополітичного проекту “Multitude”. 

                                   Лiтература та джерела: 

1. Бурдье П. Введение в социологию социальных наук: объективация 

субъекта объективации. Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2004. Том VII. № 5 [Доступ: 

http://bourdieu.name/content/burde-vvedenie-v-sociologiju-socialnyh-nauk-

obektivacija-subekta-obektivacii]. 

2. Брайсон Валери. Гендер и политика времени. Феминистская теория и 

современные дискуссии. - К. : Центр учебной литературы, 2011. - 248 с. 

- (Время в зеркале науки): http://www.time-

grants.com.ua/files/content/docru/181.pdf 

3. Делез Ж. Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. 

Бергсонизм. Спиноза. М.: ПЕР СЭ, 2001     

4. Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу 

ложных альтернатив.//Философия истории. Антология.- М., 1995. - С. 

283-290. 

5. Берлин И. Две концепции свободы // Современный либерализм. - М., 

1998.- С. 19-43. 

6. Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології. – 

К. ППС-2002, 2008. – С. 90-160. 

7. Кимелев Ю. А."Субъект" и "субъективность" в современной западной 

социальной философии, М., ИНИОН РАН, 2006  

8. Кебуладзе В.Феноменологія досвіду. – К.: Дух і літера, 2011. – С. 142-

257. 

http://bourdieu.name/content/burde-vvedenie-v-sociologiju-socialnyh-nauk-obektivacija-subekta-obektivacii
http://bourdieu.name/content/burde-vvedenie-v-sociologiju-socialnyh-nauk-obektivacija-subekta-obektivacii
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://www.chtivo.ru/company/view/184/


9. Лой А.М. Мета (Zwek) та ціль (Ziel): ідеали та цінності// Філософські 

студії Київського університету. Випуск 1. - К.,1995. - С.36-46. 

10. Маркузе Г. Марксизм и феминизм. М., 2008. 

11. Рідель М. Свобода і відповідальність// Першоджерела комунікативної 

філософії. - К.: Либідь,1996. - С.68-84. 

12. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция (Howard 

Rheingold “Smart Mobs: The Next Social Revolution”) [Електронний 

ресурс] / Говард Рейнгольд.  – Режим доступу до джерела : 

http://en.neweurope.ru/print/docs/reigold/?item_id=161.  

13. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / 

Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. - М.: Республика, 2000. - 

639 с. - (Мыслители XX века). 

14. Слинин Я. А. Трансцендентальный субъект: феноменологическое 

исследование. - СПб.: Наука, 2001. 528 с. 

15. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції зі вступу до психоаналізу з 

новими висновками / Зиґмунд Фройд. – К. : Основи, 1998. – 709 с. 

16. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм ; 

[пер. с нем. Э. Телятниковой]. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2006. – 

635,[5]с. – (Philosophy).  

17. Фромм Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии / Эрих 

Фромм ; [пер. с нем М. Гнедовский]. –  М. : Высшая школа, 1992. – 143 

с. 

18. Юнг К. Либидо, его метаморфозы и символы / Карл Густав Юнг. – 

СПб. : Восточно-Европейский инcтитут психоанализа, 1994. – 415 с. 

19. Юнг К. Г. Архетип и символ / Карл Густав Юнг. – М. : Ренессанс. 1991. 

– 304 с. 

20. Якубіна В. Футурологічна “чорна скринька” соціального –  

інтерактивні спільності, глобальна демократія та космополітична 

Співдружність // Гуманітарні студії. Зб. наук. праць – К.: КНУ ім. 

Тараса Шевченка, 2012. . – Вип. 15. – С. 208-215. 

21. Якубіна В.  Трансформаційна сутність біополітичного виробництва як 

концепт постмодерного неомарксизму, або  рraxis від Zoē до Bios / В. 

Якубіна // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць.- К., 2012. 

Випуск 64. – С. 297-302. 

22. Якубина В.Л.  Флеш- и смарт- мобы как новые социальные 

спекулятивные общности.  Філософські виміри сучасної соціальної 

реальності // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Т.І. - 

Донецьк 14-16 квітня 2011 р. – С. 219-221.   

http://www.chapters.indigo.ca/books/Smart-Mobs-Next-Social-Revolution-Howard-Rheingold/9780738208619-item.html?__lang=en-CA&ref=Browse+History%3a+Recently+Viewed+-+Nav
http://en.neweurope.ru/
../../user/Application%20Data/user/Application%20Data/user/Application%20Data/Тамара/My%20Documents/partners/science/index.html


23. Якубина В.Л. Тайные актуально-спекулятивные общности: флеш-мобы 

и смарт-мобы // Материалы Международного молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, 

А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Електронний ресурс] 

http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1330/9644_ce22.pdf — 

М.: МАКС Пресс, 2011. Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2011» Даты 

проведения: 11-15 апреля 2011 года. 

24. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. – М. : 

Политиздат, 1991. – 527 с. – (Мыслители ХХ века). 

25. Ясперс К. Общая психология / Карл Ясперс. – М. : Практика, 1997. – 

153 с. 

26. Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій. - К. Либідь, 2004. С.386-466.  

 

Питания до заліку для із курсу: 

1. Історія і феномен минулого: кореляції темпоральних пластів.   

2. Філософія історії: поняття, предмет, етапи становлення. 

3. Історична свідомість та її компоненти: перцепція, пам'ять, фантазія. 

4. Лінійна та циклічна парадигми у філософії історії. 

5. Концепції інформаційних суспільств та «суспільства знання». 

6. Глобалізація та глокалізація як два соціально-історичні вектори. 

7. Образи світової історії в новітній філософії історії: осі Схід-

Захід/Південь-Північ. 

8. Колізії глобалізму: нееквівалентний економічний, інформаційний і 

міжкультурний обмін. 

9.  Теорія світ-системного аналізу І.Валерстайна. 

10. Феномен мас: психоаналітичні, соціальні та інтерактивно-дієві 

інтерпретації. 

11. М.Хардт та А.Негрі: агентність біополітичного проекту “Multitude”. 

12. Постановка питання про соцiально-iсторичний суб’єкт як рушiйну 

силу iсторiї в марксизмi. 

13.  Неомарксистські течії та їх вплив на ідеологію сучасного фемінізму 

(Г.Маркузе, В.Брайсон). 

14. Суб’єкт історії: концептуалізації у екзистенціалізмі, феноменології 

та постмодернізмі. 

15. Ідеї «кінця історії» та «зіткнення цивілізацій» як історичні сценарії. 

Базовий підручник до курсу: Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій. - К. 

Либідь, 2011.  
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