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Інформація про курс Дисципліна «Філософія історії» є складовою частиною нормативних дисциплін, що викладається в межах 

ОПП «Філософія» спеціальності 033 Філософія, в восьмому семестрі, обсягом 3 кредити ECTS.  

 

Коротка анотація курсу  

Навчальна дисципліна «Філософія історії» розроблена таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того щоб ознайомитись та проаналізувати найбільш впливові теоретичні парадигми 

філософії історії ХІХ-ХХ ст., базових категорій та понять, основних теоретичних проблем та методів філософії 

історії.  В дисципліні «Філософія історії», представлено як огляд концепцій класичних і некласичних представників, 

так і процесів і інструментів, що дозволять слухачам проводити аналіз соціальних явищ сучасного суспільства.  
 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія історії» є: 

 систематизація  слухачами знань з історії та теорії філософії історії, її основних понять і методологічних 

принципів, класичними і сучасними теоріями, методами; 

 критичне розуміння  класичних, некласичних та посткласичних філософсько-історичніх теорій XIX-XX століть,  

та оцінка можливостей використання цих теорій для аналізу соціальних явищ сучасного українського суспільства; 

 розвиток  філософського типу мислення студентів, яке має бути застосоване при роботі над індивідуальними 

філософсько-історичними дослідженнями: курсовими роботами, есе та інше.   

 

Для забезпечення мети дисципліни, окреслено такі цілі: 

 ознайомлення з основними категоріями, поняттями та термінологією філософії історії; 

 з’ясування першоджерел формування філософсько-історичної проблематики у концепціях представників 

класичного, некласичного та посткласичного спрямування; 

 аналіз праць провідних філософів, як займалися проблематикою філософії історії XIX- XX ст.; 

 здійснення власного дослідницького проєкту ( написання есе, рефератів, курсової роботи – анотація, 

бібліографія, опрацювання методів дослідження); 

 представлення результатів власного дослідницького проєкту; 

 формування компетенцій для теоретичного та практичного застосування положень філософсько-історичного 

аспекту; 



 критичне осмислення основної проблематики філософії історії. 
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Тривалість курсу ___90_____год 

Обсяг курсу __90___год аудиторних 

З них __12___годин лекцій 

__18___годин практичних занять 

_60___годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

 Розуміти розмаїття та специфіку філософії історії, знати філософсько-історичну термінологію.  

 Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії історії.  

 Аналізувати та коментувати літературу з філософсько-історичної проблематики. 

 Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації.  

 Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії історії 

 Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки. 

 Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.  



 вдосконалять свої навички критичного осмислення класичних теорій філософії історії;  

 навчаться толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії; 

 навчаться самостійно готувати матеріали для власних дослідницьких проектів; 

Під час вивчення дисципліни набуваються такі компетенції: 

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії від інших форм 

мислення.  

ФК3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних філософських ідей, учень та 

напрямків.  

ФК4. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-філософської традиції у світовій.  

ФК5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення. 

ФК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та  

ФК14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості й толерантності. 

Та забезпечуються такі результати навчання: 

РН2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.  

РН3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.  

РН4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики. 

РН5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації.  

РН6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.  

РН11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки. 

РН12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано. 



Формат курсу Очний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

екзамен 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з соціальної філософії, семіотики, філософської 

антропології, філософії культури, історії філософії ХІХ-ХХ ст. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Колаборативне навчання 

Дискусії 

 

Необхідні обладнання Проектор 

Роздатковий матеріал 

Навчальний посібник 

Навчально-методичні рекомендації 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання відповідають відповідають «Положенню про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-

6e18062115060-1.pdf ).  Протягом семестру, під час практичних занять,  студент отримує від 26 до 50 балів, на іспиті 

до 50 балів. 

 Політика виставлення балів: 

10 балів – МК 1, 10 балів – МК 2. 

10 балів  - презентація, участь у групових дослідницьких проєктах. 

До 15 балів - виконання домашніх завдань та ведення тематичного словника, написання есе (письмові роботи 



повинні засвідчувати оригінальність дослідження чи міркувань студента).  

Самостійна робота студентів перевіряється виконанням тестових завдань за певними темами – до 5 балів. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Дотримання правил академічної доброчесності («Положення 

про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»  

(Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) полягає в: 

- самостійному виконанні навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

Письмові роботи - студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, реферат, анотація прочитаних 

першоджерел, анотація до курсової роботи). 

Жодні форми порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фальсифікації, 

списування) не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Поняття історії та теорія історичного процесу.  

2. Проблема співвідношення понять "історіографія", "історіософія", "методологія історії",  "філософія історії". 

3. Природа історичного пізнання: теорія і логіка. 

4. Суб'єкт історичного пізнання. 

5. Методи дослідницької діяльності у процесі створення  історичних знань.      

6. Філософія історії в системі соціальної філософії.      

7. Соціальна філософія і філософія історії. 

8. Соціологічний напрям філософії історії. 

9. Проблеми філософії історії в соціологічній концепції  М.Вебера. 

10. Філософія історії Г.Зіммеля.  

11. Філософська культурологія та філософія історії. 

12. Становлення історії як науки. 

13. Основні школи філософії історії в європейській традиції XIX-XX ст.    

14. Минуле і сьогоденне в архаїчному світогляді.  

15. Космос та історія в традиційному суспільстві. 

16. Антична філософія історії.  

17. Становлення філософії історії як самостійної  філософської   дисципліни. 

18. Філософія історії Г.Гегеля. 

19. Матеріалістичне розуміння історії.      

20. Історіософія  школи "філософія життя". 

21. Неокантіанська філософія історії. 

22. Неогегельянська філософія тотожності історичного буття   і мислення. 

23. Філософія історії Б. Кроче. 

24. Філософія історії Р.Дж. Коллінгвуда. 



25. Історія в екзистенціальній філософії. 

26. Філософія історії К.Ясперса. 

27. Франкфуртська школа філософії історії. 

28. Основні напрями християнської філософії історії в XXст. 

29. Філософія історії О.Шпенглера. 

30. Філософія історії А. Тойнбі в руслі філософсько-  культурологічної традиції . 

31. Дослідження  сенсу історії А.Тойнбі та "історицизм"  в концепції  К.Поппера.  

32. Становлення традиції української історіософії. 

33. Філософія історії М.Грушевського. 

34. Історіософія В.Липинського. 

35. Проблеми сучасної української філософії історії. 

36. Становлення принципу історизму в філософії історії.     

37. Проблеми створення єдиної концептуальної картини   всесвітньої історії. 

38. Суб'єкти історії, носії історичного смислу.  

39. Поступальний та кумулятивний розвиток історії.  

40. Смисл та перспективи історії.  

 

 

Опитування  Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 
Тиж. / дата 

/ год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Тиж. 1. 

 

Л2 акад. 

год.  

Тема 1. Історія як предмет 

філософського осмислення 

Поняття історії. Теорія 

історичного процесу.   Природа 

історичного пізнання: теорія і 

логіка. Суб'єкт історичного 

пізнання.   Методи 

дослідницької діяльності у 

процесі створення    історичних 

знань. Філософія історії в 

системі соціальної філософії. 

Соціальна філософія і 

філософія історії. 

Соціологічний напрям 

філософії історії. Проблеми 

філософії історії в соціологічній 

концепції М.Вебера та 

Г.Зіммеля. Філософська 

культурологія та філософія 

історії. Проблема 

співвідношення понять 

"історіографія", "історіософія, 

"методологія історії", 

"філософія історії". Основні 

Лекція 1 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

3,5,30,31,59,68,80 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 Протягом 

тижня 



школи філософії історії та 

методології в історичній 

європейській та українській 

традиції ХІХ-ХХ ст. 

 

Тиж. 1. 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема 1. Історія як предмет 

філософського осмислення 

Поняття історії. Теорія 

історичного процесу.   Природа 

історичного пізнання: теорія і 

логіка. Суб'єкт історичного 

пізнання.   Методи 

дослідницької діяльності у 

процесі створення    історичних 

знань. Філософія історії в 

системі соціальної філософії. 

Соціальна філософія і 

філософія історії. 

Соціологічний напрям 

філософії історії. Проблеми 

філософії історії в соціологічній 

концепції М.Вебера та 

Г.Зіммеля. Філософська 

культурологія та філософія 

історії. Проблема 

співвідношення понять 

"історіографія", "історіософія, 

"методологія історії", 

"філософія історії". Основні 

школи філософії історії та 

методології в історичній 

європейській та українській 

традиції ХІХ-ХХ ст. 

 

Семінарське 

заняття 1 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

3,5,30,31,59,68,80 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



Тиж. 2. 

Л2 акад. 

год. 

Тема 2. Міф та філософія історії 

Тема3. Християнська філософія 

історії 

Минуле і сьогоденне в 

архаїчному світогляді. Космос 

та історія в традиційному 

суспільстві. Антична філософія 

історії. Теократична історія і 

міф. Міфологічний тип 

світогляду як спосіб осягнення 

історії. Міфологічний антропо- 

і соціоморфізм. Синкретизм 

міфологічного бачення історії. 

Проблеми сучасного розуміння 

міфологічного осягнення 

історії. Історична міфологія XX 

ст. Міфи і архетипи історії. 

Постмодерністсьий варіант 

історичної міфології. 

Релігійне розуміння історії: 

єдність стихійної і свідомої 

складової. Історичні релігії та 

історія. Історія в світлі 

християнського вірування. 

Світосприйняття як рівень 

релігйного історичного 

світогляду. Телеологічність 

релігійного сприйняття історії. 

Основні напрямки 

християнської філософії історії 

в ХХст. Неотомістська 

історіософія. Неопротестантизм 

про “драму історії”. 

 

Лекція 2 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

2,4,30,35,45,50,75,76,80 

4,28,30,45,64,65,79,80 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж 2 Тема 2. Міф та філософія 

історії 
Минуле і сьогоденне в 

архаїчному світогляді. Космос 

Семінарське 

заняття 2 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

2,4,30,35,45,50,75,76,80 Індивідуальне 

завдання 

Протягом 

тижня 



С/З 2 акад. 

год. 

та історія в традиційному 

суспільстві. Антична філософія 

історії. Теократична історія і 

міф. Міфологічний тип 

світогляду як спосіб осягнення 

історії. Міфологічний антропо- 

і соціоморфізм. Синкретизм 

міфологічного бачення історії. 

Проблеми сучасного розуміння 

міфологічного осягнення 

історії. Історична міфологія XX 

ст. Міфи і архетипи історії. 

Постмодерністсьий варіант 

історичної міфології. 

 
 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Тиж 2 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема 2. Міф та філософія 

історії 

 
Минуле і сьогоденне в 

архаїчному світогляді. Космос 

та історія в традиційному 

суспільстві. Антична філософія 

історії. Теократична історія і 

міф. Міфологічний тип 

світогляду як спосіб осягнення 

історії. Міфологічний антропо- 

і соціоморфізм. Синкретизм 

міфологічного бачення історії. 

Проблеми сучасного розуміння 

міфологічного осягнення 

історії. Історична міфологія XX 

ст. Міфи і архетипи історії. 

Постмодерністсьий варіант 

історичної міфології. 

 

Семінарське 

заняття 3 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

2,4,30,35,45,50,75,76,80 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



Тиж. 3. 

 

Л2 акад. 

год. 

Тема 4. Класичні концепції 

філософії історії ХІХ ст.  

Тема 5. Неогегльянська та 

неокантіанська філсофсофія 

історії 

Становлення філософії історії 

як самостійної    філософської 

дисципліни. Філософія історії в 

добу Просвітництва. Філософія 

історії Г.Гегеля. 

Матеріалістичне розуміння 

історії.    Філософія історії і 

філософський ірраціоналізм: 

історіософія школи "філософія 

життя" Неокантіанська 

філософія 

історії.Неогегельнська 

філософія тотожності 

історичного буття і мислення. 

Філософія історії Б. Кроче: 

історичний процес та історичне 

знання. Філософія історії Р.Дж. 

Коллінгвуда.  

Лекція 3 

 

Презентація, 

відеоматеріали 

11,12,31,32,34,41,78* 

45,46,47 

Виконання 

індивідуального 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тижд 3 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема3. Християнська 

філософія історії 

Релігійне розуміння історії: 

єдність стихійної і свідомої 

складової. Історичні релігії та 

історія. Історія в світлі 

християнського вірування. 

Світосприйняття як рівень 

релігйного історичного 

світогляду. Телеологічність 

релігійного сприйняття історії. 

Основні напрямки 

християнської філософії історії 

в ХХст. Неотомістська 

Семінарське 

заняття 4 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

4,28,30,45,64,65,79,80 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



історіософія. Неопротестантизм 

про “драму історії”. 

 
Тиж. 4. 

Л2 акад. 

год. 

Тема 6. Осягнення історії тв 

концепції О.Шпенглера 
Нелінійне тлумачення 

історичного процесу в 

морфології історії 
О.Шпенглера. Культура як 

предмет морфології. Душа 

культури. Історичні культури. 

Габітус культури. Етапи 

існування і ритм культури. Ідея 

історії як символічного світу. 

О.Шпенглер про слав'янську 

культуру та її майбутнє. 

Лекція 4 Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1,4,45,73,74 

 

Написання Есе 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж 4 

 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема 4. Класичні концепції 

філософії історії ХІХ ст.  
Становлення філософії історії 

як самостійної    філософської 

дисципліни. Філософія історії в 

добу Просвітництва. Філософія 

історії Г.Гегеля. 

Матеріалістичне розуміння 

історії.    Філософія історії і 

філософський ірраціоналізм: 

історіософія школи "філософія 

життя" 

 

Семінарське 

заняття 5 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

11,12,31,32,34,41,78 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж 4 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема 5. Неогегльянська та 

неокантіанська філсофсофія 

історії 
Неокантіанська філософія 

історії. Неогегельянська 

філософія тотожності 

історичного буття і мислення. 

Філософія історії Б. Кроче: 

історичний процес та історичне 

Семінарське 

заняття 6 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

45,46,47 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



знання. Філософія історії Р.Дж. 

Коллінгвуда. 
Тиж. 5. 

Л2 акад. 

год. 

Тема 7. Філософія історії 

А.Тойнбі 

Некласична цивілізаційна 

концепція історії А.Тойнбі. 

Філосоія історії А.  Тойнбі  в 

руслі  філософсько-

культурологічної традиції 

М.Данілевського, та ін. Бачення 

історії у А.Тойнбі та 

"історицизм"в концепції 

К.Поппера. Некласична 

цивілізаційна концепція історії 

А.Тойнбі. Філосоія історії А.  

Тойнбі  в руслі  філософсько-  

культурологічної традиції 

М.Данілевського, та ін. Бачення 

історії у А.Тойнбі та 

"історицизм"в концепції 

К.Поппера. 

 

Лекція 5 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

9,25,65,66 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

Протягом 

тижня 

Тиж 5 

 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема 6. Осягнення історії тв 

концепції О.Шпенглера 
Нелінійне тлумачення 

історичного процесу в 

морфології історії 
О.Шпенглера. Культура як 

предмет морфології. Душа 

культури. Історичні культури. 

Габітус культури. Етапи 

існування і ритм культури. Ідея 

історії як символічного світу. 

О.Шпенглер про слав'янську 

культуру та її майбутнє. 

Семінарське 

заняття7 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1,4,45,73,74 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



Тиж. 6. 

Л2 акад. 

год. 

Тема 8. Українська філософія 

історії ХХ ст. 

Становлення  традиції  

української   історіософії.   

Концепція всесвітньої історії 

М.Грушевського.   Історіософія 

В.Липинського. Проблеми 

сучасної української філософії 

історії. 

 

Лекція 6 Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

7,8,15,16,17,18,19,20,22, 27, 33, 

36,37,38,39,40,43,54,61,69,70,71, 

Написання Есе 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж 6 

 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема 7. Філософія історії 

А.Тойнбі 

Некласична цивілізаційна 

концепція історії А.Тойнбі. 

Філосоія історії А.  Тойнбі  в 

руслі  філософсько-

культурологічної традиції 

М.Данілевського, та ін. Бачення 

історії у А.Тойнбі та 

"історицизм"в концепції 

К.Поппера. Некласична 

цивілізаційна концепція історії 

А.Тойнбі. Філосоія історії А.  

Тойнбі  в руслі  філософсько-  

культурологічної традиції 

М.Данілевського, та ін. Бачення 

історії у А.Тойнбі та 

"історицизм"в концепції 

К.Поппера. 

 

Семінарське 

заняття 8 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

9,25,65,66 Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж 6 

 

С/З 2 акад. 

год. 

Тема 8. Українська 

філософія історії ХХ ст.  

Становлення  традиції  

української   історіософії.   

Концепція всесвітньої історії 

Семінарське 

заняття 9 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

7,8,15,16,17,18,19,20,22, 27, 33, 

36,37,38,39,40,43,54,61,69,70,71, 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення 

тематичного 

словника 

Протягом 

тижня 



М.Грушевського.   Історіософія 

В.Липинського. Проблеми 

сучасної української філософії 

історії. 

 

Підготовка 

презентації 
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