I. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва теми
Загальні концептуальні та методологічні
засади історіософського дослідження
логіки розвитку людства
Типологія та періодизація всесвітньоісторичного процесу
Історична реальність у взаємозв’язку
історичного простору та часу
Особливості співвідношення філософії
історії та геополітики
Асинхронність всесвітньої історії та
феномен нерівномірності економічного і
духовного розвитку
Всесвітня історія під кутом зору філоетно-націогенезу
Компаративний аналіз цивілізаційних
регіонів: базові підходи
Глобалізм та геополітичний регіоналізм
Культурно-історичний вимір всесвітньої
історії: визначення духовного поступу
людства
Сучасні концепції суспільного поступу:
світоглядна орієнтація та методологічний
потенціал
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Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
та програмні результати навчання

Компетентності,
Програмні
якими
має
навчання
володіти здобувач
Науково-

Самостійна

Найменування
навчальних
результати дисциплін, практик/
кількість кредитів/
кафедра,
що
забезпечує
орієнтація

в Розвиток

людства:

дослідницькі

проблемному полі аналізу єдності
та багатоманіття всесвітньоісторичного процесу.
Вміння оперувати різноманітним
фактичним
матеріалом
та
першоджерелами, групувати їх за
певною
тематикою,
робити
висновки, що мають елементи
наукової новизни.
Навички застосування отриманих
знань у науково-дослідницькій та
педагогічній діяльності.

Професійні

Поглиблення професійних знань
у галузі історіософії (філософії
історії) шляхом застосування
різноманітних
методик
компаративного
аналізу
та
стадіально-цивілізаційного
підходу.
Вміння давати об’єктивну оцінку
існуючим класичним концепціям
світової історіософської думки та
сучасним реаліям.

Соціальнопсихологічні

Вміння
формулювати
та
обстоювати
власні
наукові
погляди без посилання на
авторитети,
готовність
до
взаємного
вдосконалення
та
конструктивного
наукового
діалогу.

історіофський дискурс
3 кредити ЄКТС
ДУ
«Інститут
всесвітньої історії НАН
України»

Анотація змісту нормативних та дисциплін вільного вибору
ППН2 Розвиток людства: історіософський дискурс
Мета навчальної дисципліни – підготовка фахівців в царині
історіософії
та
теорії
еволюції
всесвітньо-історичного
процесу,
концептуальна орієнтація їх у багатомаїтті гостро дискусійних проблем даної
науково-гуманітарної дисципліни. Формування здатності самостійно
використовувати отримані знання щодо логіки розвитку людства для
вирішення конкретних пошукових завдань більш локального характеру,
зокрема в процесі розробки власної теми дисертаційного дослідження.

Завдання:
- надати слухачам системні комплексні уявлення стосовно різних аспектів
філософсько-історичного дискурсу;
- розкрити позитивні аспекти різноманітних підходів до розуміння
загальної спрямованості, асинхронності розвитку та просторової
зигзагоподібності історичного процесу;
- показати
актуальність
та
методологічну
значущість
загальнотеоретичного бачення соціальної реальності для дослідження
як стародавніх часів, так і проблем модерної історії.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен знати:
- основні історіософські версії еволюції всесвітньої історії та їх
представників;
- існуючу інтерпретацію сучасних історичних реалій з позицій різного
трактування рушійних сил всесвітньої історії;
- стадіально-формаційні виміри історичного часу, зокрема, зміст понять
«азійський спосіб виробництва», «вічний феодалізм», «класичний» та
«посткласичний» капіталізм, а також бути здатним інтерпретувати
терміни «стародавність», «середні віки», «новий» і «новітній» час;
- методи ідентифікації соціально-просторових ареалів, що мають різні
культурно-цивілізаційні ознаки.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен вміти:
- застосовувати отримані знання у науково-дослідницькій діяльності;
- орієнтуватись в проблемному полі даної дослідницької дисципліни;
- володіти та оперувати фактичним матеріалом, пов’язаним з аналізом
єдності та багатомаїття всесвітньо-історичного процесу;
- давати об’єктивну оцінку існуючим класичним концепціям світової
історіософської думки;
- оцінювати сучасні історичні реалії з позицій історичного метааналізу;
- визначати базові системні характеристики центрів всесвітньоісторичного розвитку Заходу і Сходу з позицій системних уявлень про
особливості загального суспільного поступу.
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Загальні концептуальні та методологічні засади
історіософського дослідження логіки розвитку людства. Діалектика
суб’єктивного та об’єктивного чинників у всесвітній історії. Загальне і
особливе в історичному пізнанні. Проблема побудови теорії всесвітньоісторичного процесу: гіпотези та дискусії. Історичний закон, закономірність,
тенденція. Міфологія історії та психологія історії – проблема історичного
прецеденту. Основні напрямки історіософської думки та їх представники.

Тема 2. Типологія та періодизація всесвітньо-історичного процесу.
Системний підхід у дослідженні історичної реальності. Співвідношення
економіки, політики та культури в процесах самоорганізації різноманітних
конкретно-історичних утворень. Витоки цивілізаційного циклізму та
цивілізаційного занепаду. Стадіальний аналіз та концепція цивілізаційного
поліцентризму – проблема взаємодоповнення.
Тема 3. Історична реальність у взаємозв’язку історичного простору
та часу. Нерівномірність історичного розвитку: єдність та багатомаїття
всесвітньої історії. Соціальна формація та соціальний регіон: «локальна
цивілізація» (А.Тойнбі, О.Шпенглер), «культурно-історичний тип»
(К.Леонтьєв, М.Данилевський), «світ-економіка» (Ф.Бродель), «супер-етнос»
(Ю.Бромлей, М.Гумільов), «осьовий час» (К.Ясперс), «історична тяглість»
(М.Блок, «Аннали»). Локально-цивілізаційна карта сучасного світу та
стратегічні прогнози її еволюції.
Тема 4. Особливості співвідношення філософії історії та геополітики.
Базові засади та класичні представники сучасної геополітики та її
конструктивні аспекти: між історіографією та міфологією історії. Всесвітня і
локальна історія: проблема співвідношення держави та імперії в історичному
етногенезі. Структурування людства в модерну добу. Особливості
антагонізму між світосистемним ядром та світовою периферією. Геополітичні
виміри «Півдня» і «Півночі», «Заходу» і «Сходу». Україна в епіцентрі
геостратегічного напруження.
Тема 5. Асинхронність всесвітньої історії та феномен
нерівномірності економічного і духовного розвитку. Системна криза як
рушійна сила історії. Війна та революція в історичній ретроспективі:
типологія соціальних і збройних конфліктів. Специфіка становлення та
антагонізмів капіталістичного способу суспільного життя. Типологічна
характеристика Першої і Другої світових війн. Чи існує альтернатива
класичному капіталізму? Головні деструктивні сили сучасної доби та способи
їх приборкання. Феномен «кінця історії» (Ф.Фукуяма) – перспективи
безкризового розвитку людства.
Тема 6. Всесвітня історія під кутом зору філо-етно-націогенезу.
Системні характеристики існуючих історичних спільностей людей: «рід»,
«плем’я», «етнос», «нація», «народ». Політичні та культурні нації:
традиціоналістське та модерністське розуміння націогенезу. Концепція
етносу та різноманітні форми етноцивілізаційної ідентичності (міф, релігія,
менталітет). Проблема співвідношення глобалізму та націоналізму в сучасну
добу
Тема 7. Компаративний аналіз цивілізаційних регіонів: базові
підходи. Стадіально-типологічні характеристики Сходу і Заходу: несумісність

чи взаємопроникнення? Цивілізаційна ідентичність Індії, Китаю, Японії,
країн Латинської Америки і Близького Сходу. Так звана російська цивілізація
та середньострокові перспективи російської державності. Проблема
співвідношення історії та сучасності в контексті загальносвітової еволюції.
Тема 8. Глобалізм та геополітичний регіоналізм. Системнотипологічні характеристики нинішнього Європейського Союзу та шляхи його
вдосконалення.
Перспектива
виникнення
африканського,
латиноамериканського та євразійського союзів та оптимальна модель
геополітичного неофедералізму. Від протистояння двох соціальноекономічних систем (соціалізму та капіталізму) до потенційної геополітичної
багатополісності.
Тема 9. Культурно-історичний вимір всесвітньої історії: визначення
духовного поступу людства. Цивілізація і культура. Ренесанс, Реформація,
Просвітництво як європейські та всесвітньо-історичні феномени. Релігія як
базова ознака регіонального менталітету. Ейкуменіз і секуляризм. Гуманізм
проти тоталітаризму.
Тема 10. Сучасні концепції суспільного поступу: світоглядна
орієнтація та методологічний потенціал. Теорія технологічного
детермінізму. «Хвилі технологічного розвитку» (Е.Тоффлер) та їх
співвідношення з «хвилями демократії» (С.Хантінгтон). Основний зміст
понять «постіндустріальне», «інформаційне» та «постекономічне»
суспільство. Конфлікт цивілізацій чи їх злагода? (С.Хантінгтон, Ф.Фукуяма).
«Нетократія» або «мережеве суспільство»: утопія чи реальність?
Східноцентричні версії світового лідерства. Існуючі підходи до вирішення
основних глобальних проблем сучасності.
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