НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Інформація про захисти дисертацій
11 березня 2016 року у Спеціалізованій вченій раді К 27.053.04 у
Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті відбувся
захист кандидатської дисертації аспірантки кафедри філософії ДонНУ Брило
Юлії Миколаївни на тему «Континуальність та дискретність історичного
процесу в посттойнбіанській філософії історії» за спеціальністю 09.00.03 –
«Соціальна філософія та філософія історії».
У дисертації розкриваються основні аспекти проблеми синтезу
континуального та дискретного при дослідженні історичного процесу в межах
посттойнбіанської парадигми історії. Обґрунтовується погляд, що всесвітній
історичний процес є єдиним континуальним процесом зі спадами та підйомами
активності в життєдіяльності локальних цивілізацій, що складають елементи
дискретності в історії. Показано, що в процесі еволюції філософських поглядів
на історичний процес доцільно виокремити три періоди: класичний,
некласичний та постнекласичний. Запропоноване авторське визначення терміна
«посттойнбіанство» та виокремлено основні методологічні принципи
посттойнбіанської філософії історії. Проаналізована авторська класифікація
філософських моделей історичного процесу та їхня еволюція у
посттойнбіанській
філософії.
Досліджуються
фактори
дискретності
цивілогенезу.
Доведено, що головним фактором, який забезпечує континуальність
всесвітнього історичного процесу, є взаємодія культур та цивілізацій. Показано,
що глобалізація вже створила необхідні умови для єдності людства, одночасно
спричинивши зворотній процес його локалізації.
Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Додонов Р. О., офіційні
опоненти: д-р філос. наук, проф. Халапсіс О. В., канд. філос. наук, доц.
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Brilo Y. Continuality and discontinuality of the historical process in
posttoynbee’s philosophy of history. Thesis for the Degree of Candidate in
Philosophical Sciences, subject field 09.00.03. – Social Philosophy and History
Philosophy. – Pereiaslav-Khmelnytskyi. 2016.
The thesis reveals the main aspects of the synthesis of continuity and
discontinuity in the study of the historical process within posttoynbee’s paradigm of
history. World history − it is a single continual process with ups and downs in the life
activity of local civilizations that constitute elements of the discrete of history is
proved.
Shown that in the evolution of the philosophical views of the historical process
expedient to single out three periods: classical, nonclassical and postnonclassical. The
need for the the synthesis of the achievements of the classical and nonclassical
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approaches into postnonclassical understanding of the historical process are
discussed.
The author’s definition of "posttoynbee’s philosophy" is proposed. The basic
principles of the "posttoynbee’s" philosophy of history are considered. The author’s
classification of philosophical models of the historical process and their evolution in
the posttoynbee’s philosophy of history are considered. Chronologically, the first
form of understanding the historical process is a model of a unitary and continuum
history. The second form of understanding the nature of history and its subjects is the
plural-discrete model. It is based on rethinking of achievements of the classical
period of rationality. The relationship of the two models can be described as follows:
noclassics takes a position opposite classics. The last third model – integral − is
characterized by attempts to synthesize continuous and discrete.
On the examples of history the author explores the main components of the core
of local civilization. The major aspects of the problem of discontinuality of the
genesis of civilization by examining the main reasons for such final are considered.
The philosophical analysis of the known classifications of possible causes of death of
civilizations within the history of modern philosophy is given. The attempt to classify
all studied factors of discreteness to external and internal causes of the downfall of
civilizations is made. External causes include natural factor, barbaric attacks and
conflicts between civilizations. Internal group of causes of the discreteness of
civilizations constitute economic factors, internal civilizational conflicts, social
cleavages. This classification is rather conventional, because there are reasons for that
are difficult to unambiguously attribute to external or internal components. The
author concludes that the internal reasons make the moment of discreteness only
possible, but already social nucleus – the community of civilization embodies the
potential scenario. The fact that each civilization relates differently to the solution of
the same problems evidence in favor of this. An important role of cultural and racial
homogeneity of social core and peripherals is given in solving the problem of
discreteness.
The interaction of cultures and civilizations is the main factor which provides
continuity of world historical process it is shown. The author concludes that the
process of cultural interaction is not new, deeply rooted in primitive times of
mankind, but nowadays it takes more intensive and comprehensive (global) character.
In the dissertation it is emphasized that globalization has created the necessary
conditions for unity of mankind, at the same time causing the reverse process of its
localization
Key words: continuality, discontinuity, historical process, posttoynbee’s
philosophy of history, semantic core, social core, civilizational interaction, dialogue
of Civilizations.
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