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Інформація про курс Дисципліна «Історія української філософії» є нормативною дисципліною зі спеціальності «філософія» для 

освітньої програми бакалавр, яка викладається у V семестрі в обсязі 3-х кредитів за ECTS 

 

Коротка анотація курсу У цьому курсі студенти ознайомлюються з головними етапами становлення і розвитку української 

філософії від її виникнення до сучасності. Знання структуровано за такими основними темами: онтологія, 

гносеологія та антропологія. Під час опанування цього курсу студенти вчаться працювати з 

першоджерелами та критично мислити. Засвоєння цих знань є запорукою успішного зрозумівання 

еволюції української культури, одним із наріжних каменів якої є філософія. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Історія української філософії» є ознайомити студентів із: історією 

української філософії від доби Київської Русі до сьогоднішнього дня; специфікою філософського 

світоглядного освоєння українцями дійсності; історією виникнення і розвитку філософських ідей; із 

філософськими концепціями, основними  теоретичними    проблемами української філософії та її 

поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення, шляхом прилучення їх до 

світоглядної та методологічної культури України; сформувати свідомість студентів на засадах сучасних 

гуманістичних ідеалів, демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських 

пріоритетів. 

Література для вивчення 

дисципліни 

1. Основна література:  

2. Горський B.C. Історія української філософії, курс лекцій. - К., 1996. 

3. Горський B.C. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. - К., 1993. 

4. Горський B.C. Філософія в українській культурі. - К., 2001. 

5. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 488 с. 

6. Горський В., Стратій Я., Тихолаз А., Ткачук М. Київ в історії філософії України. – К., 2000. 

7. Європейське Відродження та українська література XIV - XVIII ст. - К., 1993. 



8. Забужко О.С. Філософія української ідеї і європейський контекст: франківський період. - К., 1992. 

9. Замалеев А.Ф., Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. - К., 1987. 

10. Захара І.С. Українська філософія: навч. посібник / І.С. Захара. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 354 

с. 

11. Захара І.С. Академічна філософія України. - Л., 2000. 

12. Історія української філософії. Хрестоматія / Упорядник М. Кашуба. - Л., 2004. 

13. Історія філософії на Україні. - У 3-х томах. - К., 1987. 

14. Історія філософії України: Підручник / За ред. М.Ф. Тарасенка, М.Ю.Русина. - К., 1994. 

15. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук / О.Кульчицький. – Мюнхен-Львів, 1995. 

16. Литвинов В.Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. - К., 1984. 

17. Маланюк Є. Нариси історії нашої культури. - К., 1992. 

18. Мірчук І. Історія української культури. - Мюнхен-Львів, 1994. 

19. Нариси з історії філософії на Україні / Упряд. І.В. Огородник, В.В. Огородник. – К., 1991. 

20. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. - К., 1993. 

21. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні. - К., 1990. 

22. Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1997. 

23. Паславський І.В. 3 історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVII ст. 

24. Пашук А.І. Іван Вишенський. Мислитель і борець. - Львів, 1990. 

25. Проблема людини в українській філософії XVI - XVIII ст. - Львів, 1998. 

26. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: Європейський контекст. - К., 2002. 

27. Розвиток філософської думки в Україні: навч. посібник; [за ред. Проф. Ю.М.Вільчинського]. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2014. – 327с. 

28. Руська трійця в історії суспільно-політичного руху і культури України. - К., 1992. 

29. Семчишин М. Тисяча років української культури. - К., 1993. 

30. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів у 2-х т. - К., 1972. 

31. Слово про Закон і Благодать митрополита Іларіона // Філос. і соціологічна думка. - 1988. - ч. 4;. 

32. Творчість Шевченка у філософській культурі України. - К., 1993. 

33. Ушкалов Л.В., Марченко О.М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. - Харків, 1993. 

34. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000. – 512 с. 

35. Філософія Відродження на Україні. - к., 1990. 

36. Філософська думка в братських школах на Україні. Кінець XVI початок XVIII ст. - К., 1988. 



37. Філософська думка. 1968-1996 pp. – Генеза, 1994 - 1996.  

38. Франко І.Я. Зібр. творів: у 50 т. - К., 1986. - Т.45. 

39. Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Полн. собр. соч.: в 15 т. - М., 1950. - Т.7. 

40. Чижевський Д. Історія філософії. - К., 1993. 

41. Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди. - Варшава, 1934; Філософія Григорія Сковороди. - К., 1972. 

42. Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні. - Мюнхен, 1983. 

43. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. - Мюнхен, 1993. 

Додаткова література: 

1. Багалій Дм. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. - К., 1992. 

2. Брагінець A.C. Філософські та суспільно-політичні погляди Івана Франка. - Львів, 1956. 

3. Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність, 1994. - № 9-10. 

4. Гринів О. Йосип Сліпий - письменник, теолог, філософ. - Львів, 1994. 

5. Дмитро Чижевський фундатор історико-філософського українознавства. Збірник статей. - Львів, 1996. 

6. Донцов Д. Націоналізм. - Лондон, 1996. 

7. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. - У 2-х томах. - К., 1970. - Т.2. 

8. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода: Біографічна повість. - К., 1984. 

9. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. - К., 1983. 

10. Козак С. Між історією і месіанізмом / Книга буття українського народу // ЗНТШ. – Т. 224. - Львів, 1992. 

11. Кониський Г. Філософські твори у 2-х т. - К., 1990. 

12. Костельник Г. Вибрані твори. - К., 1984. 

13. Костомаров М. Книга буття українського народу. - К., 1993. 

14. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія. - К., 1994. 

15. Липинський В. Листи до братів хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919-

1920 р. - Відень, 1926. 

16. Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Філос. і соціолог. Думка, 1991. - №9. 

17. Лук М.І. Феномен Юркевича і українська духовність // Проблеми філософії. - 1992. - Вип. 94. 

18. Піч Р. Найголовніші елементи філософії П.Д. Юркевича // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 9. 

19. Потебня A.A. Слово і міф. - К., 1989. 

20. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: Європейський контекст. - К., 2002. 

21. Руська трійця в історії суспільно-політичного руху і культури України. - К., 1992. 

22. Сковорода Г.С. повне зібрання творів у 2-х т. - К., 1972. 



23. Слово про Закон і Благодать митрополита Іларіона // Філос. і соціологічна думка. - 1988. - ч. 4;. 

24. Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. - M., 2002. 

25. Творчість Шевченка у філософській культурі України. - К., 1993. 

26. Ушкалов Л.В., Марченко О.М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. - Харків, 1993. 

27. Франко І.Я. Зібр. творів: у 50 т. - К., 1986. - Т.45. 

28. Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди. - Варшава, 1934; Філософія Григорія Сковороди. - К., 1972. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 64 аудиторних годин (32 год. – лекції, 32 год. семінарські заняття), 26 год. – самостійна робота 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу «Історія української філософії» студент буде 

знати: основні теоретичні положення філософських концепцій протягом розвитку української філософії; 

інтерпретації тих чи інших світоглядних проявів з відповідними філософськими концепціями; 

закономірності розвитку української філософії та різних чинників, які впливають на нього 

вміти: критично аналізувати світоглядні концепції; формувати науково обґрунтований несуперечливий 

світогляд та укладати його в компактну форму філософської концепції; свідомо встановлювати 

відношення підпорядкування фахових знань більш загальним філософським концепціям; творчо 

аналізувати явища і процеси навколишньої дійсності; зіставляти філософські, світоглядні ідеї з практикою 

суспільного життя українців 

Ключові слова Київська Русь, гуманістичні та реформаційні ідеї, Києво-Могилянська академія, Григорій Сковорода, 

Просвітництво, Романтизм, Памфіл Юркевич, Кирило-Мефодіївське товариство, громадівці, академічна 

філософія, українська діаспора 

Формат курсу Очний, проведення лекцій, семінарських занять та консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Теми курсу: 

Теоретичні проблеми історії української філософії 



Міфологічний світогляд у Давній Україні 

Філософська думка України-Руси X–XIII ст. 

Філософська думка в Україні XIII–XV ст. Гуманізм. Відродження. Реформація в Україні 

Філософська думка в Києво-Могилянській академії 

Філософія Просвітництва на Україні (друга половина XVIII - початок XIX ст.) 

Філософія Григорія Сковороди 

Філософське підґрунтя українського романтизму 

Київське релігійно-філософське коло (середина ХІХ ст.). Філософія Памфіла Юркевича 

Філософія української ідеї у Кирило-Мефодіївському товаристві 

Філософсько-соціологічна думка у громадівському русі 

Філософія української національної ідеї: Михайло Драгоманов, Іван Франко та Леся Українка 

Академічна філософія (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

Соціальна філософія в Україні початку XX ст. 

Релігійна філософія в Україні (І пол. XX ст.) 

Філософська думка в Україні (друга половина XX ст. – період Незалежності) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен у 5 семестрі  

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу «Історія української філософії» студенти потребують базових знань з історії світової 

філософії та історії світової культури  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекції, групові проекти, дискусії, презентації 



Необхідне обладнання Мультимедійний проектор для демонстрування презентацій; програмне забезпечення для використання 

ресурсів електронного курсу в системі Moodle; технічне обладнання та програмне забезпечення для 

проведення онлайн консультацій (Microsoft Teams) 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття : 40% семестрової оцінки;  

• контрольні заміри (модулі): 10% семестрової оцінки;  

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Складовими поточної успішності у 7 семестрі є такі види робіт: семінарські заняття (усні відповіді), 

написання рефератів (творчих робіт), написання контрольно-модульних робіт (розгорнуті питання та 

тести). 

Семінарське заняття:  

вимоги до учасників семінарського заняття: обов’язково прочитати текст першоджерела та рекомендовану 

додаткову літературу; підготуватися до виступу з кожного питання плану семінарського заняття; 

рекомендовано виступати не з місця, а перед усією аудиторією; викладати думки своїми словами, а не 

завченими фразами, формулюваннями; будувати виступ згідно з планом, користуючись конспектом лише 

в разі цитування першоджерел; враховувати, що кожен виступ має складатися з трьох частин: вступу, 

основної частини і висновку; задати колегам додаткові запитання; формулювання своєї позиції 

розпочинати словами «я стверджую, що...», «я вважаю, що», «моя позиція з цього питання така»; для 

підтвердження або ж спростування тієї чи іншої тези наводити аргументи (цитати з тексту першоджерела, 

або думки, істинність яких обґрунтована). 

Реферат (творча робота):  

методичні вказівки до написання реферату (творчої роботи): реферат повинен складатися зі: змісту, 

вступу, основної частини (розділи), висновків, списку використаної літератури. У вступі необхідно: а) 

обґрунтувати актуальність обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми; в) сформулювати 

завдання дослідження. В основній частині потрібно подати короткі біографічні відомості про мислителя, 

передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність. У висновках потрібно підсумувати 

результати дослідження. Список використаної літератури оформити відповідно до вимог. Обсяг реферату 

10-12 сторінок, друкований (формат А-4; інтервал 1; розмір шрифту – 14). 



Контрольно-модульні роботи можуть бути у вигляді питань, які потребують розгорнутих відповідей і 

змістовно стосуються теми, підсумком якої і є контрольна робота. Контроль знань може відбуватися і 

шляхом тестування, яке також є підсумковим стосовно певної теми.   

Поточна успішність за семестр вираховується наступним чином. Усі студенти (окрім тих, які навчаються 

за індивідуальним планом) зобов’язані упродовж семестру відвідувати лекції, активно працювати на 

семінарських заняттях, писати реферати (чи творчі роботи) та контрольно-модульні завдання. 

Іспит: 

підсумковою формою семестрового контролю  у 7 семестрі з дисципліни «Історія української філософії» є  

іспит (оцінюється максимально 50 балів), який дасть змогу оцінити системне засвоєння навчального 

матеріалу студентами. Питання на іспит складено відповідно до тем робочої навчальної програми курсу 

«Історія світової філософії» для студентів філософського факультету (спеціальність «культурологія»), а 

також тем, запропонованих на  самостійне опрацювання. 

Академічна доброчесність: роботи студентів повинні бути їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Студенти повинні відвідувати усі лекції і практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на семінарському занятті, самостійній роботі та 

бали підсумкового контролю (іспит). При цьому обов’язково враховується присутність на заняттях та 

активність студента під час семінарського заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях, не пов’язаних із навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і 

т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 



Питання до екзамену 1. Предмет української філософії. 

2. Об’єкт української філософії. 

3. Філософська культура нації. 

4. Роль етнопсихології у становленні філософії. 

5. Проблема періодизації української філософії. 

6. Міфологія як джерело становлення філософської культури. 

7. Місце міфу в історико-філософських періодах. 

8. Відчуття та розуміння космосу в Давній Україні. 

9. Проблема первоначал в українській філософії. 

10. Антропоцентризм у філософській думці Давньої України. 

11. Морально-естетичні канони в Давній Україні. 

12. Правові відносини в Київській Русі. 

13. Первісні релігійні уявлення. 

14. Роль християнства у становленні української філософії. 

15. Джерела формування філософської думки. 

16. Основна характеристика першоджерел філософської думки Х-ХІІІ ст.  

17. Онтологічна проблематика в українській філософії Х-ХІІІ ст. 

18. Гносеологічна проблематика української філософії Х-ХІІІ ст.  

19. Ціннісні орієнтації української філософії Х-ХІІІ ст.  

20. Філософські ідеї східної патристики в Україні. 

21. Неоплатонізм в Україні. 

22. Ареопагітики в українській філософській думці. 

23. Ісихазм в Україні. 

24. Єретичні рухи: богомильство, антитринітарний рух. Соцініани. 

25. Гуманізм доби Відродження. Реформація в Україні (філософський аспект). 

26. Письменники гуманісти як носії ренесансних ідей в Україні. 

27. Острозький культурно-освітній центр та його філософія. 

28. Суспільно-політичний зміст полемічної літератури. 

29. Іван Вишенський та спорідненість його вчення з ідеями реформації. 

30. Філософська думка в братських школах. 

31. Філософське підґрунтя національно-визвольної боротьби українського народу ХУІІ ст.  



32. Петро Могила як реформатор філософської науки. 

33. Західноєвропейська богословська філософія та Києво-Могилянська академія. 

34. Сутність другої схоластики та її рецепція в Україні. 

35. Логіка як предмет навчання в Києво-Могилянській академії. 

36. Натурфілософія як предмет навчання в Києво-Могилянській академії. 

37. Психологія як предмет навчання в Києво-Могилянській академії. 

38. Раціоналізація православ’я в Україні. 

39. Метафізика в Києво-Могилянській академії. 

40. Сковорода як філософ. 

41. Філософські джерела творчості Г.Сковороди. 

42. Вчення про дві науки  і три світи у Г.Сковороди. 

43. Проблема пізнання у Г.Сковороди. 

44. Споріднена праця у Г.Сковороди. 

45. Антропологія Г.Сковороди. 

46. Г.Сковорода і релігія. 

47. Сутність романтизму та його філософське підґрунтя в Україні. 

48. Філософсько-літературна діяльність діячів Руської трійці. 

49. Філософський романтизм Кирило-Мефодіївського братства. 

50. Релігійне Просвітництво в Україні. 

51. Творчість Т.Г.Шевченка у філософській культурі України. 

52. Академічний стиль філософування в Україні. Памфіл Юркевич. 

53. Памфіл Юркевич  та його вчення про ідею. 

54. Памфіл Юркевич та практикування філософії Канта. 

55. Критика Юркевичем антропологічного матеріалізму. 

56. Національний поступ у філософії Драгоманова. 

57. Драгоманов і громадівці (філософський аспект). 

58. Іван Франко про історико-філософські епохи. 

59. Позитивізм у соціальній філософії І.Франка. 

60. «Секрети поетичної творчості» І.Франка. 

61. Нація і держава у творчості І.Франка. 

62. Проблеми суспільного поступу в І.Франка. 



63. Ґенеза національного радикалізму та його філософське обґрунтування. 

64. Консерватизм, націоналізм, націонал-комунізм та спроби їх філософського обґрунтування. 

65. Філософські погляди Д.Чижевського. 

66. Д.Чижевський як історик української філософії. 

67. Релігійна філософія в Україні. 

68. Соціальна філософія Андрея Шептицького. 

69. Філософська думка в Україні радянського періоду. 

70. Розвиток філософії в Україні після здобуття нею незалежності. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 

   


