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         Історія української філософії як філософська дисципліна вивчає 

розвиток філософської думки в Україні. Завдання, яке вона реалізує, – це 

відтворення цілісного образу національно-визначеного буття філософії як 

складової частини культури українського народу. Розпочинаючи вивчення 

історії української філософії, слід враховувати потреби національного 

відродження, яке визначає особливості сучасного етапу духовного життя 

українського народу. Звичайно, процес цей характеризує зміни сучасного 

стану нації, конструктивно спрямовані у майбутнє. Та оскільки йдеться про 

відродження, то не менш очевидним є органічний зв'язок цього процесу з 

історичною минувшиною. Адже там, у минулому, зберігається те, що 

прагнемо відродити у своїй памяті задля утвердження себе як державницької 

нації.   

      Метою курсу є ознайомлення студентів з основними етапами 

становлення та розвитку української філософії, спадщиною її окремих 

представників, з’ясування місця української філософії в контексті 

європейської та світової філософської традиції. Курс є нормативним для 

студентів, що спеціалізуються з філософії. Він рекомендується як вибірковий 

для студентів - майбутніх істориків, політологів, культурологів та філологів.  

       Місце дисципліни в навчальному процесі.  
       Курс «Історія української філософії» спирається на нормативний курс 

«Філософія», на такі дисципліни як «Історія філософії», «Релігієзнавство». 

Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Історія філософії України», 

можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія 

філософії», «Філософія», «Релігієзнавство».   

        Задачі вивчення дисципліни: освоєння студентами теоретичних 

положень філософських вчень українських філософів, формування розуміння 

теоретичних витоків української філософії, прищеплення вміння вбачати її 

національну своєрідність, формувати розуміння студентами місця 

української філософії в контексті світової філософії, та її значення для 

розвитку національної свідомості. 

Студент повинен знати: 

- теоретичні положення філософських вчень різних українських 

філософів; 

- теоретичні витоки української філософії; 

- основні джерела української філософії; 



- своєрідність вирішення універсальних філософських проблем 

українською філософією; 

- роль української філософії у культурному відродженні України. 

Студент повинен вміти: 

- визначати теоретичні витоки української філософії 

- розкривати особливості кожного історичного етапу розвитку 

української філософії 

- вбачати національну своєрідність постановки і вирішення 

універсальних філософських проблем 

- здійснювати філософський аналіз джерел 

- орієнтуватися у сучасних напрямках філософської думки. 

Розуміти: 

-    важливість вивчення історії філософії в Україні для розвитку української 

національної ідеї і збереження України; 

-    значення впливу античних, середньовічних і новочасних філософських 

вчень на розвиток української філософської думки; 

-    потребу розвитку української філософської термінології. 

 

 

 


