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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

 
«Актуальні проблеми історії української філософії» є 

філософсько-аналітичною дисципліною. Вона має за мету 
сформувати у студентів – майбутніх мислителів, викладачів, 
педагогів, управлінців філософські основи історико-
аналітичного аналізу. Адже їх  праця пов’язана з сутнісними 
потребами суспільства в людях високого інтелектуального 
гатунку, які будуть нести в маси гуманістичні цінності котрі 
співпадають з інтересами великої кількості людей ХХІ століття. 

Актуальні проблеми історії української філософії  вивчають 
найбільш загальні закономірності формування і функціонування 
філософської думки в Україні. Тому актуальні проблеми історії 
української філософії є системою знань про сутність, 
закономірності існування та розвиток філософської думки на 
землях сучасної України. Це дає можливість пізнання як нашої 
історії, так і філософської думки, широким загалом студентів. 
Наукова дисципліна «Актуальні проблеми історії української 
філософії» не претендує на вивчення української філософії в 
усій повноті її виявлення, а акцентує увагу студентів лише на 
конкретні приклади з історії України. 

Пізнання актуальності проблеми історії української 
філософії, виявлення закономірностей їх розвитку та механізмів 
функціонування є важливим завданням історії філософії. Опис 
процесу виникнення проблем та їх суттєвих змін в часі і є 
історією філософської думки України. 

Актуальні проблеми історії української філософії можна 
визначити як в історичному так і  в соціальному  ракурсах. Вони 
об'єктивовані як в продуктах людської діяльності (артефактах), 
так і в соціально-ментальній сфері. Кожний артефакт є 
неповторним світом філософської мудрості, який побудувало 
людське сприйняття дійсності і самої себе. 

У складному й динамічному філософсько-освітньому 
процесі сучасна історія української філософської думки виділяє 
такі складові частини: а) за носіями виділяється філософська 
думка світова і національна, б) за конкретними носіями 
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виділяється філософська ідея професійна, непрофесійна 

(народна), молодіжна; в) на основі різновидностей людської 
діяльності виділяються дві форми актуальних проблем історії 
української філософії: матеріальна і духовна. 

Матеріальна і духовна ідейно-філософська проблематика 
кожного народу має універсальні риси, властиві всім філософам 
світу, та неповторні специфічні риси, які сформувались у 
певному соціальному середовищі та при певних історичних 
умовах. 

Силабус вибіркової дисципліни “Актуальні проблеми історії 
української філософії” складена відповідно до місця та значення 
дисципліни у структурно-логічній схемі, передбаченій освітньо-
професійною програмою підготовки магістра і охоплює всі 
змістовні частини, визначені анотацією, розрахована на 
оптимальну кількість годин, передбачену стандартом. 

Силабус складається з таких розділів: вступ, мета та 
завдання дисципліни, навчально-тематичний план, навчальна 
програма, плани лекцій, завдання для самостійної роботи 
студентів, тематика рефератів та контрольних робіт, питання для 
самостійного опрацювання, тести, орієнтовні питання до 
екзамену (заліку) та список рекомендованої літератури. 

 Саме в наш час, становлення і розвитку української 
національної ідентичності на основі принципів демократії, 
вимагається особливе ставлення до історико-філософської 
проблематики, філософських здобутків українських мислителів, 
точність в історико-філософських висновках, культура 
мислення, прийняття правильного  рішення та філософський 
підхід до аналізу суспільних явищ.  

Актуальні проблеми історії української філософії 
розширюють духовні обрії людини, утверджує і розвивають 
філософську логіку мислення і дискусій, стимулюють  творчість 
людини, сприяють розвитку національної культури. Саме тому 
актуальні проблеми історії української філософії повинні 
виконувати цілий ряд соціальних функцій: пізнавально-
евристичну, світоглядну, нормативно-мислительну, ідеологічно-
оціночну, пропедевтико-виховну, інформаційну, котрі 
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підвищують загальну культуру  майбутнього магістра, рівень 
його освіченості і професійної кваліфікації. 

Даний силабус  підготовлено з таким розрахунком, щоб 
максимально полегшити засвоєння програми з дисципліни 
“Актуальні проблеми історії української філософії”. Він 
допоможе студентам глибше засвоїти історико-філософську 
науку, організувати свою роботу з оволодіння системою знань з 
актуальних проблем історії української філософії, які широко 
використовуються в практичній роботі для вирішення життєвих 
проблем людей. 

 
МЕТА   І   ЗАВДАННЯ   ДИСЦИПЛІНИ 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ФІЛОСОФІЇ” 

Основна мета курсу “Актуальні проблеми історії 
української філософії” - розвинути у студентів високу 
гуманістичну мораль і поведінку, сприяти духовному 
збагаченню молодої людини, виробити саму здатність до 
філософсько-освітньої діяльності, ввести молодих людей у світ 
головних історико-філософських принципів і понять, озброїти їх  
теоретичними знаннями про історико-філософський досвід  
людства.  

Вивчення дисципліни “Актуальні проблеми історії 
української філософії” допоможе студентам у набутті 
компетентностей: критичності і самокритичності, вправності 
мислення, креативності, інтелектуальній комунікації. Та 
забезпечить формування знань про сутність філософської думки 
в Україні, засвоїти її різновиди, історико-типологічні ознаки, 
функції, сформувати уявлення про історико-філософські 
процеси в суто історичному аспекті, сформувати національно-
культурні потреби та інтереси, сформувати уявлення про 
діяльність українських мислителів. Проаналізувати їх творчість, 
відчувати дух їх епохи  й творити та розвивати сучасну 
українську філософську думку, спираючись на творче мислення 
та історичний досвід наших мислителів 
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Завдання курсу: вивчення студентами універсальних 
принципів організації історико-філософського процесу та 
історичних типів філософської проблематики, передбачає 
оволодіння певними знаннями, вміннями та навичками: 
формування поняття про філософську проблематику як систему 
історико-філософських феноменів; виявлення ментального 
змісту в історико-філософській проблематиці; дослідження 
типології історико-філософських проблем; розуміння проблем 
соціофілософської динаміки; аналізу соціально-філософських 
комунікацій; глибоке оволодіння студентами знаннями, які 
допомагають в процесі навчання, творчого аналізу та мислення 
усувати все антигуманне, псевдо-історичне, вульгарне, 
аморальне, неясне, суперечливе.  

Навчитися ефективно використовувати  українські 
філософсько-культурні цінності на практиці, в процесі 
міркування, прийняття рішень, спілкування, суперечок, 
вирішення конфліктів. 

Силабус включає в себе всі основні теми курсу 
“Актуальні проблеми історії української філософії ”, викладених 
в стислій формі.  

Силабус передбачає послідовне ознайомлення студентів з 
предметом актуальні проблеми історії української філософії як 
науки, історією філософії, основними філософськими 
напрямками, принципами і законами історико-філософської 
творчості, правильного мислення, розкриття змісту основних 
історико-філософських проблем, української специфіки 
філософської творчості. Для цього відводяться відповідні теми. 
У першій темі з’ясовується предмет актуальних проблем історії 
української філософії, органічна єдність  філософської думки 
світу і України  як орієнтиру сучасного історико-філософського 
процесу, калейдоскопічність і складність філософсько-
антропологічних ідеалів та цінностей в житті різних націй і 
народностей.  Друга -  розкриває історію зародження, 
становлення і розвитку філософської думки на землях сучасної 
України з глибокої давнини. Наголошується, що філософська 
думка на землях сучасної України зародилася і розвивалася 
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завдяки давнім грекам, які переселилися в Північне 
Причорномор’я та організували там не лише поселення-поліси, 
але й філософські школи. Саме там почали вивчати філософію 
перші мислителі вихідці з українських земель: Анахарсіс 
Скіфський, Біон Борисфеніт, Сфер, Токсаріс, Смикр, Замолксіс, 
Аббаріс та інші. Під історією філософської думки України наші 
мислителі розуміли (і розуміють) передусім тісні зв’язки з 
Античною філософською думкою в різні історичні часи і 
періоди.  

Третя тема досліджує проблему розвитку і становлення 
української філософської думки в Київській Русі. Спочатку на 
основі аналізу язичницької культури Давньої Русі, її міфів, 
казок, билин. Робиться філософська аргументація давніх 
українських традицій, звичаїв, пояснюється їх вплив на різного 
роду філософські ідеї і напрямки, розглядаються причинно-
наслідкові зв’язки між світовою та українською філософськими 
думками. Виділяються особливості культурно-філософських 
зв’язків між Києвом, Афінами, Римом, Візантією та іншими 
містами і державами. Робиться наголос на подібних та відмінних 
рисах культурного, релігійного життя та філософствування. 
Адже філософська думка є досить складною формою яка 
поєднує в собі велику кількість артефактів з історичного 
розвитку території, народів, народностей і націй. Свідчення про 
них зберігаються в археологічних пам’ятках  та в літературній і 
усній народній творчості, яка славна живучістю своєї культури 
ідей і принципів. Саме вони протягом тисячоліть передаються 
майже без змін із покоління в покоління.  Адже культурно-
філософське наступництво і спілкування несе в собі інформацію 
про суспільство, людину її стиль і образ життя, національний 
менталітет, вказує на її істотні культурні ознаки, властивості, 
зв’язки,  відношення до інших людей, націй, народностей  тощо. 

Четверта тема “Християнський світ та його вплив на 
розвиток філософської думки в Київській Русі” – охоплює 
основні культурно-філософські надбання Київської Русі, які наш 
народ отримав після прийняття християнської віри 988 року. 
Розглядається проблема переходу від язичницького «вільного» 
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філософствування до християнського «регламентованого» та 
«догматичного». Наголошується на загальному релігійному 
«контролі» за людським життям і поведінкою. Аналізуються 
позитивні і негативні аспекти схоластичної системи освіти її 
роль в філософствуванні та в системі передачі знань, навичок та 
вмінь, розкривається парадигма західноєвропейської та 
української філософії. 

П’ята тема “Доба становлення раннього гуманізму в 
Україні XV-XVI ст.” – висвітлює специфіку історико-
філософських процесів в Європі та в Україні цього періоду. Роль 
європейських і українських навчальних закладів вищого типу в 
філософсько-освітньому розвитку нашого народу. Ключовий 
вплив християнської віри, філософії, культури та схоластики на 
філософсько-освітню думку українських мислителів того 
періоду: Ю.Дрогобича-Котермака, П.Русина, С.Оріховського-
Роксолана, І.Туробінського-Рутенця, Г.Чуй-Русина та інших. 
Аналізується еволюція розвитку української національної, як 
матеріальної і духовної культури так і освіти, філософської 
думки. Розглядає предмет філософствування раннього 
гуманізму в Україні, еволюція поглядів наших мислителів на 
сутність “земного” і “небесного”.   Показано практичне 
застосування знань які давали навчальні заклади вищого типу в 
системі гуманітарного знання. Роз’яснено задачі які стояли 
перед українськими мислителями того часу і обґрунтовано їх 
методологічне значення. 

Шоста тема “Філософська думка мислителів-гуманістів 
XVI-XVII ст.” – показує основні етапи розвитку української 
філософії під егідою і впливом західноєвропейської філософії.  
Досліджує значення як християнської догматичної філософії, 
так і в деякій мірі  антропоцентристських ідей та уявлень 
мислителів європейського Відродження. Аналізує силу впливу 
наших мислителів: І.Вишенського, Симона Пекаліда, 
П.Беринди, Лаврентія Зизанія-Тустановського, Стефана Зизанія-
Тустановського, З.Копистенського, С.Косова та інших на 
філософсько-освітню думку України того періоду. Розглядає 
живучість філософсько-освітніх здобутків і теорій 
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середньовіччя. Висвітлює історико-філософський розвиток  
європейських філософських ідей періоду Відродження і 
гуманізму.  

Сьома тема “Актуальність філософсько-освітньої думки 
професорів Києво-Могилянської академії” – розглядає 
філософсько-освітню творчість наших мислителів широко, 
неоднозначно, показуючи  сутність і місце європейської 
філософії в навчально-освітньому житті України. Досліджує   
творчість: П.Могили, К.Саковича, М.Смотрицького, 
К.Транквіліона-Ставровецького, І.Борецького, Ф.Ісаєвича та 
інших. Взаємозв’язок християнської та античної філософії в 
творчості українських мислителів XVII століття. Складність і 
калейдоскопічність українського барокового стилю 
філософствування. Філософсько-освітня думка українських 
мислителів, як сукупність європейських філософських ідей, 
думок і суджень та українських. 

Восьма тема “Філософська думка мислителів 
Чернігівського літературно-філософського кола XVII-XVIII 
століть” – включає в себе релігійно-філософську, навчально-
освітню та літературну творчість мислителів: Л.Барановича, 
І.Галятовського, І.Максимовича, Д.Туптала та інших. Вони в 
своїй творчості зробили спробу систематизації історичних 
фактів та філософських ідей стосовно історико-культурного та 
філософсько-освітнього розвитку України в різні періоди її 
існування «злетів» і «падінь», «успіхів» і «невдач». Основою 
успішного розвитку людини, суспільства і української держави 
чернігівські мислителі бачили філософську освіту. Вони 
філософствували над ідеальним образом української людини.  
Закладаючи в її основу філософію, гармонію і досконалість як 
підмурки прекрасного, на що вказують усі давні джерела та 
герої українських народних творів. Розмаїтість форм 
українського філософствування, в якому наявні: сатира, гумор, 
іронія, сарказм, дотепність, являє собою діалектичний 
взаємозв’язок української барокової філософії і культури з 
західноєвропейською. При цьому мислителі далеко не відходили 
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і від християнського тлумачення людини і світу яке наявне в їх 
працях котрі суголосні з українськими культурними традиціями. 

Дев’ята тема “Актуальні проблеми в філософії життя і 
творчості Г.Сковороди” – розглядає вплив античної і 
середньовічної філософської думки на його творчість. В 
підсумку, завдяки філософському синтезу, Г.Сковорода дійшов 
висновку, що філософію життя людина здатна відчути в 
гармонії, мирі, злагоді, спокої та духовній радості.  Тому він був 
і залишається світочем української філософської думки, 
культури та освіти. Антропологічні проблеми українців він 
вирішував, спираючись як на народну мудрість так і на 
християнські біблійні сюжети, не забуваючи при цьому і 
філософську мудрість античних мислителів. Філософська 
модель світу Г.Сковороди стала основою для української 
філософської думки. Тому сучасні модифікації ідей Г.Сковороди 
покликані розвивати українську філософську думку, 
поглиблювати творчі досягнення наших геніальних мислителів. 

Десята тема “Актуальні проблеми історії філософії 
Просвітництва і романтизму в Україні” вимагає творчого 
підходу, переборення різного роду філософських стереотипів і 
релігійного догматизму, забезпечує широкі можливості для 
тіснішого зв’язку курсу філософії з врахуванням новітніх 
досягнень сучасної історичної і літературно-філософської науки. 
В ній висвітлюється творчість філософсько-освітня та 
літературно-філософська творчість мислителів: Я.Рубана, 
Й.Шада, П.Лодія, О.Новицького, Й.Міхневича, М.Гоголя, 
Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова, П.Юркевича та інших. 
Українські філософи-романтики актуалізували філософські 
роздуми над українською національною ідеєю. На цьому 
національно-філософському ґрунті проростали ідеї таких 
українських мислителів: М.Драгоманов, І.Франко, 
М.Грушевський та інші. Національна свідомість висвітлювалась 
ними як будівельний матеріал усього людства, одна із суттєвих 
та універсальних властивостей людини-громадянина. Увага 
мислителів зосереджувалась на філософському розумінні ролі і 
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місця національного питання в реалізації принципів демократії 
та свободи в житті людини того часу. 

Курс “Актуальні проблеми історії української філософії”  
є цілісною науковою системою, який має свою внутрішню 
логічну структуру де всі проблеми органічно взаємопов’язані і 
дають можливість студентам засвоїти запропонований матеріал. 

Зміст дисципліни реалізується у трьох блоках – 
теоретичному, практичному та блоці самостійної роботи. 
Теоретичний блок складається з десяти органічно пов’язаних 
тем. Практичний блок та розділ самостійної роботи включають 
теми, передбачені для вивчення на семінарських заняттях, 
підготовку рефератів  та їх захист, виконання письмових 
контрольних робіт, індивідуальну роботу студентів над 
першоджерелами та іншою літературою. Крім того, надається 
повний список рекомендованої літератури, вивчення якої 
допоможе розширити та поглибити знання студентів з курсу 
“Актуальні проблеми історії української філософії ”. 

Вимоги до знань та умінь студентів:  
У результаті  вивчення навчальної дисципліни 

“Актуальні проблеми історії української філософії” студенти 
повинні: 

Знати: 
— Основні принципи і методологічні основи історико-
філософських  досліджень; 
— Історію філософських вчень українських мислителів; 
— Історичний розвиток українських філософських ідей, 
місце античних мислителів та їх ідей в структурі 
філософської ідейності минулого й сучасності; 
— Головні проблеми в історії української філософської 
думки, їх джерела і  властивості; 
— Структуру української філософської культури, 
свободу творчості;  
—  Основні   механізми   впливу   гуманістичних   
цінностей   на виховання особистісних якостей 
української  людини; 
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— Зміст та загальну характеристику ключових  проблем 
українського історико-філософського дискурсу; 
— Особливості української соціокультурної свідомості; 
— Сутність української філософсько-освітньої 
творчості; 
— Особливості використання історико-філософських 
знань в різних професіях; 
— Особливості функціонування філософської 
проблематики як системи осмислення суспільного буття. 
Уміти: 
— Розкривати зміст основних складових елементів, які 
належать до філософських ідей різних народів і епох; 
— Аналізувати типи соціально-філософської реальності 
через наявну  спадщину літературно-філософських праць 
в історії людства; 
— Розпізнавати ключові філософські ідеї та визначати їх 
цінність для конкретного періоду в історії, вказуючи на їх 
особливі й універсальні характеристики; 
— Оперувати сучасним філософським теоретико-
методологічним апаратом   для   аналізу   й  роботи   над  
історико-філософською спадщиною; 
— Використовувати першоджерела, при написанні 
контрольних робіт та рефератів з актуальних проблем 
історії української філософії; 
— Використовувати філософські ідеї і концепції для 
аналізу конкретного періоду чи епохи в історії людства; 
— Проводити філософсько-освітній аналіз творчості 
мислителів; 
— Застосовувати різні види філософських знань про 
людину, суспільство, народ, націю в своїй роботі; 
— Використовувати філософсько-аналітичне мислення 
на практиці, в процесі керівної роботи або педагогічної 
діяльності. 
Критерії оцінювання знань студентів: 
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В основу оцінки знань студента з курсу „Актуальні 
проблеми історії української філософії" покладені такі якісні 
характеристики: 
•          широта й глибина знань в обсязі навчальної програми; 
•          творче опанування теоретичного змісту курсу; 
•          обґрунтованість     і     аргументованість    відповідей,     
точність визначень; 
•          самостійність і конструктивізм мислення.  

Рівень знань студентів під час екзамену оцінюється на: 
“Відмінно: А - 90-100 балів” виставляється за умов, які 

задовольняють зазначені вимоги. Студент повинен правильно 
відповісти на три теоретичні запитання. За своєю формою 
відмінна відповідь повинна бути повною та логічною, матеріал 
викладатися чітко. 

”Дуже добре: В - 83-89 балів, добре: С – 75-82 бали” 

виставляється за умови, коли студент дає повні правильні 
відповіді на три питання, при цьому допускає неповне 
висвітлення одного з питань, або при дачі правильних, але 
недостатньо повних відповідей на три питання. 

„Задовільно: Д – 68-74 бали, Достатньо: Е – 60-67 балів” 

виставляється за умови, коли студент дає відповідь на два 
питання, або недостатньо висвітлює три теоретичні питання та 
допускає помилки. 

„Незадовільно: FX – 35-59, F – 1-34” виставляється в тих 
випадках, коли відповідь не задовольняє оціночних критеріїв 
або за рівнем повноти виявляється нижче вимог прийнятого 
мінімуму знань. 

Рівень знань студентів під час заліку оцінюється за 
параметрами: „зараховано”, „не зараховано”. 

„Зараховано” - знання оцінюються як достатні, якщо 
студент демонструє вільне володіння питаннями програми, 
безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на 
теоретичні питання допускаються деякі неточності. 

“Не зараховано” - виставляється, якщо студент не володіє 
більшістю питань програми, не орієнтується в основних 
поняттях і категоріях культурології. 
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Студентам „Актуальні проблеми історії української 
філософії" допоможуть упорядкувати в своєму житті, вихованні, 
культурі спілкування, головне та другорядне, систематизувати 
отримані знання з проблем історії філософської думки в Україні. 

 
НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  
 

№  
Назва теми 

Загаль
-ний 
обсяг 
годин 

Аудиторні 
заняття 

 
Кон-
суль-
тації 

Самос
-тійна 
робота Лекції Семі-

нари 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Предмет, актуальних 

проблем історії 
української  філософії.  

11 2  1 8 

2. Історія зародження і 
розвитку українс. філ. 

13 2 2 1 8 

3. Українська філософ-
ська думка в Київ Рус. 

11 2  1 8 

4. Християнський світ та  
Київська Русь. 

13 2 2 1 8 

5. Доба становлення 
раннього гуманізму в 
Україні XV-XVI ст. 

13 2 2 1 8 

6. Філософська думка 
мислителів-гуманістів 
XVI-XVII ст. 

11 2  1 8 

7. Актуальність філос-
освіт думки професор. 
Києво-Мог-кої акад. 

11 2  1 8 

8. Філософ. думка мис-ів 
Чернігів літературно-
філософського кола 
XVII-XVIII ст. 

13 2 2 1 8 
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9. Акт-ні проб. в філос. 
жит.твор Г.Сковороди  

11 2  1 8 

10. Акт. проб. істор філос 
Прос. роман в Україні 

13 2 2 1 8 

 Всього 120 20 10 10 80 
 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ 
Тема 1. Предмет актуальних проблем історії 

української філософії.  
Актуальність проблематики історії української філософії 

проявляється в ролі і значенні філософської думки в духовних і 
наукових пошуках особистості, становленні її філософських 
ідеалів, цінностей, світогляду. Вона полягає в органічній єдності  
філософської думки світу і України як орієнтирів сучасних 
історико-філософських процесів, калейдоскопічність і 
складність філософсько-антропологічних ідеалів та цінностей в 
житті різних націй і народностей.   Поняття і сутність історії 
філософської думки в Україні. Етимологія визначальних понять 
в історії української філософії. Історія філософії як філософська 
наука. Завдання курсу актуальні проблеми історії української 
філософії. Особливості вияву філософської думки в Україні. 
Універсальний характер функціонування філософської думки. 
Суспільний характер історико-філософської проблематики. 
Визначення історико-філософських проблем, їх сутність, 
суспільна роль та національні і регіональні  особливості. 

Тема 2. Історія  зародження, становлення і 
розвитку філософської думки на землях сучасної України з 
глибокої давнини. 

Виникнення філософської думка на землях сучасної 
України. Внесок в зародження і розвиток філософської думки 
давніх греків. Міста-поселення грків в Північному 
Причорномор’ї та організація ними філософських шкіл. Початок 
вивчення філософії. Філософська підготовка перших мислителів 
вихідців з українських земель: Анахарсіса Скіфського, Біона 
Борисфеніта, Сфера, Токсаріса, Смикра, Замолксіса, Аббаріса та 
інших. Історія філософської думки України та її зв’язки з 
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Античною філософською думкою в різні історичні часи і 
періоди. Періодизація історії розвитку філософської думки в 
Україні. Генезис філософської думки на українських землях. 
Сутність еволюції філософсько-освітньої думки в Україні. 
Українська філософська думка та її концептуалізація. 

Тема 3. Проблема розвитку і становлення 
української філософської думки в Київській Русі. 

Історико-філософський аналіз язичницької культури 
Давньої Русі, її міфів, казок, билин. Філософська аргументація 
давніх українських традицій, звичаїв. Їх вплив на різного роду 
філософські ідеї і напрямки, розгляд причинно-наслідкових 
зв’язків між світовою та українською філософськими думками. 
Виділення особливостей культурно-філософських зв’язків між 
Києвом, Афінами, Римом, Візантією та іншими містами і 
державами. Подібні та відмінні риси культурного, релігійного 
життя та філософствування. Філософська думка як складна 
форма яка поєднує в собі велику кількість артефактів з 
історичного розвитку території, народів, народностей і націй.  
Археологічні свідчення філософського розвитку в пам’ятках  та 
в літературній і усній народній творчості, живучість 
філософської культури ідей і принципів. Тисячолітня передача із 
покоління в покоління філософських ідей.  Культурно-
філософське наступництво та інформація про суспільство, 
людину її стиль і образ життя, національний менталітет. Істотні 
культурно-філософські ознаки, властивості, зв’язки,  філософія 
відношення до інших людей, націй, народностей  тощо. 

Тема 4. Християнський світ та його вплив на 
розвиток філософської думки в Київській Русі. 

Філософська думка середніх віків. Християнська 
філософія та її вплив на Київську Русь. Язичницька та 
християнська культура: спільне і відмінне. Філософська 
проблема переходу до християнської віри як до світової 
гармонії. Ключові культурно-філософські надбання Київської 
Русі, після прийняття християнської віри 988 року. Проблема 
переходу від язичницького «вільного» філософствування до 
християнського «регламентованого» та «догматичного». 
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Філософська сутність загального релігійного контролю за 
людським життям і поведінкою. Аналіз позитивних і негативних 
аспектів схоластичної системи освіти її ролі в філософствуванні 
та в системі передачі знань, навичок, вмінь. Розкриття суті 
західноєвропейської та української християнської філософії. 

Тема 5. Доба становлення раннього гуманізму в Україні 
XV-XVI ст. 

Специфіка історико-філософських процесів в Європі та в 
Україні XV-XVI ст. Роль європейських і українських 
навчальних закладів вищого типу в філософсько-освітньому 
розвитку нашого народу. Ключовий вплив християнської віри, 
філософії, культури та схоластики на філософсько-освітню 
думку України XV-XVI ст. Українські мислителі:  Ю.Дрогобич-
Котермак, П.Русин, С.Оріховський-Роксолан, І.Туробінський-
Рутенець, Г.Чуй-Русин та їх філософська творчість. Еволюція 
розвитку української національної культури, освіти, 
філософської думки. Предмет філософствування раннього 
гуманізму в Україні. Еволюція поглядів українських мислителів 
на сутність “земного” і “небесного”.   Практичне застосування 
філософських знань  в системі гуманітарної освіти. Соціально-
філософські проблеми в творчості українських мислителів XV-
XVI ст.,  їх методологічне значення. 

Тема 6. Філософська думка мислителів-гуманістів  
XVI-XVII ст. 

Основні етапи розвитку української філософії під егідою і 
впливом західноєвропейської філософії. Актуальність і значення  
християнської догматичної філософії для наших мислителів. 
Використання в українській філософській думці  
антропоцентричних  ідей та уявлень мислителів європейського 
Відродження. Сила ідейно-філософського впливу українських 
мислителів: І.Вишенського, Симона Пекаліда, П.Беринди, 
Лаврентія Зизанія-Тустановського, Стефана Зизанія-
Тустановського, З.Копистенського, С.Косова та інших на 
філософсько-освітню думку України XVI-XVII ст. Живучість 
філософсько-освітніх здобутків і теорій середньовіччя в 
українській філософській думці. Історико-філософський 
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розвиток  європейських філософських ідей періоду Відродження 
і гуманізму в Україні XVI-XVIIст. Антропологічна 
проблематика в філософсько-освітніх пошуках українських 
мислителів. 

Тема 7. Актуальність філософсько-освітньої думки 
професорів Києво-Могилянської академії  XVII-XVIII ст. 

 Систематизація філософсько-освітньої творчості 
українських мислителів. Сутність і місце європейської філософії 
в навчально-освітньому житті України. Філософсько-освітня 
творчість: П.Могили, К.Саковича, М.Смотрицького, 
К.Транквіліона-Ставровецького, І.Борецького, Ф.Ісаєвича та 
інших. Взаємозв’язок християнської та античної філософії в 
творчості українських мислителів XVII століття. Складність і 
калейдоскопічність українського барокового стилю 
філософствування. Філософсько-освітня думка українських 
мислителів, як сукупність європейських філософських ідей, 
думок і суджень та українських. Історико-філософські факти 
розвитку філософської думки в Києво-Могилянській академії. 
Академія як основа філософсько-освітнього розвитку України та 
кузня кадрів для розвитку вищої освіти в Росії.  Роль Києво-
Могилянської академії в специфіці української національної 
освіти. 

Тема 8. Філософська думка мислителів Чернігівського 
літературно-філософського кола XVII-XVIII ст. 

Релігійно-філософська, навчально-освітня та літературна 
творчість мислителів: Л.Барановича, І.Галятовського, 
І.Максимовича, Д.Туптала та інших. Спроба систематизації 
історичних фактів та філософських ідей стосовно історико-
культурного та філософсько-освітнього розвитку України в різні 
періоди її існування «злетів» і «падінь», «успіхів» і «невдач». 
Ключова ідея чернігівських мислителів XVII-XVIII ст.: основа 
успішного розвитку людини, суспільства і української держави - 
філософська освіта. Філософський портрет ідеального образу 
української людини.  Філософська гармонія і досконалість як 
підмурки прекрасного в людині і суспільстві, згідно джерел та 
героїчних українських народних творів. Розмаїтість форм 
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українського філософствування: сатира, гумор, іронія, сарказм, 
дотепність. Діалектичний взаємозв’язок української барокової 
філософії і культури з західноєвропейською. Християнське 
тлумачення людини і світу згідно праць українських мислителів 
та їх суголосність з українськими культурними традиціями. 

   Тема 9. Актуальні проблеми в філософії життя і 
творчості Г.Сковороди. 

Вплив античної і середньовічної філософської думки на 
філософську творчість Г.Сковороди. Специфіка філософського 
синтезу Г.Сковороди. Ключовий висновок мислителя: 
філософію життя людина здатна відчути в гармонії, мирі, 
злагоді, спокої та духовній радості.  Г.Сковорода - світоч 
української філософської думки, культури та освіти. Вирішення 
антропологічних проблем українців шляхом використання 
народної мудрості, християнських біблійних сюжетів та 
філософської мудрості античних мислителів. Філософська 
модель світу Г.Сковороди, як основа для української 
філософської думки. Сучасні модифікації ідей Г.Сковороди та їх 
націленість на розвиток української філософської думки. 
Поглиблення творчих досягнень Г.Сковороди нашими 
мислителями в новітні часи.  

Тема 10. Актуальні проблеми історії філософії 
Просвітництва і романтизму в Україні. 

Специфіка творчого підходу, переборення різного роду 
філософських стереотипів і релігійного догматизму 
українськими мислителями просвітниками і романтиками XIX-
XX ст. Філософсько-освітня та літературно-філософська 
творчість мислителів: Я.Рубана, Й.Шада, П.Лодія, 
О.Новицького, Й.Міхневича, М.Гоголя, Т.Шевченка, П.Куліша, 
М.Костомарова, П.Юркевича та інших. Актуалізація 
філософських роздумів про українську національну ідею 
українськими філософами-романтиками. Філософський ґрунт 
появи української національної ідеології в працях наших 
мислителів: М.Драгоманова, І.Франка, М.Грушевського та інші. 
Національна свідомість як будівельний матеріалу усього 
людства, та однаї із суттєвих та універсальних властивостей 
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людини-громадянина. Зосередження уваги на філософському 
розумінні ролі і місця національного питання в реалізації 
принципів демократії та свободи в житті людини того часу. 
 

ТЕМИ СЕМІНАРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
 

ТЕМА 1. Зародження, становлення і розвиток 
філософської думки на землях сучасної України в глибоку 
давнину. 
 
1. Виникнення філософської думки на землях сучасної України 
в VI-V ст. до нашої ери.     
2. Міста-поселення греків в Північному Причорномор’ї та 
організація ними філософських шкіл.  
3. Філософські ідеї Анахарсіса Скіфського.  
4. Філософствування: Біона Борисфеніта, Сфера, Токсаріса, 
Смикра, Замолксіса, Аббаріса.  
5. Ідейні зв’язки перших філософів з Античною філософською 
думкою в різні історичні часи і періоди.  

 
ТЕМА 2. Християнська філософія та її вплив на 

Київську Русь. 
 
1.  Язичницька та християнська культура: спільне і відмінне.  
2. Ключові культурно-філософські надбання Київської Русі, 
після прийняття християнства. 
3. Проблема переходу від язичницького філософствування до 
християнського.  
4.  Позитивні і негативні аспекти схоластичної системи освіти.  
5. Суть західноєвропейського та києворуського християнського 
філософствування.  

 
ТЕМА 3. Доба становлення раннього гуманізму 

в Україні XV-XVI ст. 
 
1. Специфіка історико-філософських процесів в Європі та в 
Україні XV-XVI ст.     
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2.  Європейські та українські навчальні заклади вищого типу 
XVI ст. 
 3. Філософська творчість мислителів:  Ю.Дрогобича-Котермака, 
П.Русина, С.Оріховського-Роксолана, І.Туробінського-Рутенеця, 
Г.Чуй-Русина.  
4. Християнська віра та філософсько-освітня думка України XV-
XVI ст.  
5. Соціально-філософські проблеми в творчості українських 
мислителів XV-XVI ст. 
 

 ТЕМА 4. Філософська думка мислителів Чернігівського 
літературно-філософського кола XVII-XVIII ст. 
 
1. Релігійно-філософська, навчально-освітня та літературна 
творчість Л.Барановича.  
2.  І.Максимович як фундатор Чернігівського колегіуму.   
3.  Релігійно-філософська творчість мислителів: І.Галятовського 
та Д.Туптала. 
4. Ключові ідеї чернігівських мислителів XVII-XVIII ст., як 
основа успішного розвитку суспільства і української держави. 
5. Форми українського філософствування: сатира, гумор, іронія, 
сарказм, дотепність в працях чернігівських мислителів. 

 
 ТЕМА 5. Актуальні проблеми історії філософії 

Просвітництва і романтизму в Україні. 
 
1. Подолання релігійного догматизму українськими 
мислителями просвітниками і романтиками XIX-XX ст.  
2. Філософська творчість мислителів: Я.Рубана, Й.Шада, 
П.Лодія, О.Новицького, П.Юркевича.  
3. Літературно-філософська творчість мислителів: М.Гоголя, 
Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова. 
4. Українська національна ідеологія в працях: М.Драгоманова, 
І.Франка, М.Грушевського.  
5. Національна свідомість як будівельний матеріалу усього 
людства. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  ТА  ЗАВДАННЯ  ДО 
САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

Актуальні проблеми історії української філософії, 
піддаються аналізу завдяки філософському мисленню людини і 
безпосередньо пов’язані з суб’єктивністю та унікальністю 
людини, з її інтелектуальним та соціально-філософським 
проявом. Історико-філософські знання постійно примушують 
працювати особисті потенції людини, силу інтелекту та духовну 
наснагу. Філософський потенціал  залежить від того чи вдається 
студенту неупереджено, без заздалегідь відомих, в більшості 
випадкових, постулатів самостійно здійснювати філософський 
пошук, вільно осмислювати соціально-історичні питання. 
Навчальною програмою передбачається, що значну частину 
матеріалу дисципліни з актуальних проблеми історії української 
філософії, студенти різних форм навчання мають оволодіти 
самостійно, силою власних інтелектуальних зусиль. 

Мета цього силабусу і полягає в тому, аби спрямувати 
працю студентів, пробудити у них бажання самостійного 
осмислення найважливіших актуальних проблем історії 
української філософії. Логіка мислення студента, аби 
здійснювати потрібний пошук, повинна бути підготовлена, 
тренована. Найбільш ефективним засобом для цього є набір 
історико-філософських вправ, тестів, питань, проблемно-
пошукових ситуацій, які й покликані активізувати розумову 
діяльність. Відповідь на кожні вправу, тест чи запитання 
формується на основі вивчення відповідних розділів підручника 
чи посібника, першоджерел. 

Формою контролю за якістю самостійного накопичення 
знань з актуальних проблем історії української філософії, 
можуть бути реферативні праці, контрольні роботи, участь 
студентів у роботі на семінарських заняттях, конференціях, 
симпозіумах. Перелічені форми вияву ефективності самостійної 
роботи студентів не лише поглиблюють знання з актуальних 
проблем історії української філософії та стимулюють їх потяг до 
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подібних знань, виробляючи навички наукового пошуку, а й в 
цілому сприяють підвищенню загального рівня інтелектуальної, 
а отже й професійної підготовки студентів. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Прослідкувати й визначити основні функції актуальних 
проблем історії української філософії в суспільстві та їх вплив 
на науковий розвиток. 
2.  Виявити    сфери    взаємодії   та    взаємовпливів   української 
філософської думки    з    іншими. 
3. Проаналізувати  еволюцію розвитку  взаємовпливів   
української філософської думки. 
4.  Показати   роль   проблеми філософських основ національної 
ідентичності. Виявити причини її актуальності. 
5.  Проаналізувати основні етапи становлення і розвитку 
філософсько-освітньої проблематики в Україні. 
6.  Підготувати   повідомлення   про  сучасний  розвиток 
ідеології української національної ідентичності. 
7.  Ознайомитись   з   особливостями   філософської творчості 
мислителів в Україні   різних епох. 
8.   Проаналізувати основні види й жанри українського 
філософствування. 
9.   Розкрити суспільні функції українського національно-
патріотичного виховання. 
10.  Виявити основні  філософські ідеї культури українського 
бароко. 
11. Прослідкувати основні етапи становлення філософсько-
освітнього взаємообміну між європейськими та українськими 
мислителями. 
12.  Показати основні тенденції розвитку європейської філософії 
та її впливу на українську. 
13.  Виявити джерела й причини формування української 
філософської думки. 
14. Ознайомитись з існуючими філософсько-освітніми теоріями. 
15.  Виявити ідеї української національної філософії. 
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16. Проаналізувати існуючі теорії „українського аціоналізму" у 
минулому й сучасності. 
17. Розкрити етапи становлення історії  філософії в Україні. 
 

МЕТОДИЧНІ  ПОРАДИ І ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
Реферат - один з видів самостійної роботи студента. 

Користуючись рекомендованою літературою, студент повинен 
самостійно опрацювати обране питання і викласти в тексті 
реферату його предмет і сутність. 

У вступі необхідно обґрунтувати вибір теми (вона 
актуальна, певний час упереджено досліджувалася тощо; 
доцільно також вказати на зв'язок теми з фаховими інтересами). 
Треба чітко визначити предмет, який розглядається. 

В основній частині висвітлюється тема під певним кутом 
зору. 

У висновках до роботи необхідно розкрити зв'язок 
висвітленого явища з іншими складовими історико-
філософських процесів, показати їх значення для розвитку 
суспільства. 

Наприкінці реферату обов'язково подається список 

використаної літератури. 
Обсяг реферату - 10-15 аркушів машинописного (через 2 

інтервали) або комп'ютерного тексту (13-14 розміром шрифту, 
через 1,5 інтервали). 

Тематика рефератів. 
1.      Проблема зародження філософської думки в Україні. 
2.     Концепції філософствування на давніх землях України. 
3.      Особливості первісної української філософської думки. 
4.      Міфологія і філософська думка України. 
5.     Перші філософи з українських земель. 
6.     Філософія східного і західного типу. 
7.      Філософія Стародавньої Греції і України. 
8.      Філософія в Київській Русі. 
9.      Місце  людини у філософії київських книжників. 
10.    Князь і держава у києворуській філософії. 
11.    Світоглядні засади християнської філософії в Києві. 
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12.     Язичники і християни в Київській Русі. 
13.    Бачення світу і людини в філософії України ХVІ-ХVІІ ст. 
14.    Українська філософія ХІХ ст. 
15.   Філософські основ національної ідентичності в Україні.    
          

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА  
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Вивчення курсу “Актуальні проблеми історії української 
філософії” передбачає, що філософський світогляд сучасної 
людини формується шляхом вивчення великого 
концептуально-тематичного матеріалу,  досягнень різних 
цивілізацій у вигляді комплексу  ідей. Процес вивчення курсу 
“Актуальні проблеми історії української філософії” варто 
починати з переліку питань і тем, списку рекомендованої 
літератури. Опрацьовуючи відбірку літератури з кожної теми, 
слід звернути увагу на ключові поняття теми. Певний час 
належить виділити для ознайомлення з першоджерелами. 
Опановуючи національні основи філософствування східних 
та західних народів, слід прагнути до вироблення власного 
погляду на спільне та відмінне в філософських ідеях, 
концепціях та творчих здобутках мислителів з різних епох, 
цивілізацій, країн. 

Незалежно від обраного фаху чи виду діяльності ціннісна 
вага професіоналізму завжди буде зростати пропорційно до  
філософствування суб’єкта. Вивчаючи “Актуальні проблеми 
історії української філософії” ви вчитесь не лише творчо 
мислити, користуватися філософською логікою, а й завжди 
залишатися апологетом вищої правильності. У цьому і 
полягає смисл вимог до розуміння студентом актуальних 
проблем історії української філософії, які виробила і 
нагромадила історія філософської думки. 

Контрольна робота – самостійно побудований процес 
вивчення історико-філософської проблематики, який включає 
наступні моменти: 

— Вибір теми; 
— Ознайомлення з відповідною літературою; 
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— Ведення конспектів з окремих питань; 
— Синтез усіх етапів праці у вигляді завершеного 
дослідження. 
Для цього необхідно скласти план контрольної роботи, 

який повинен включати  в себе: 
1.Вступ. 
2.Основну частину. 
3.Висновок. 
4.Список використаної літератури. 
Загальний обсяг контрольної роботи складає 11-15 

сторінок друкованого або написаного від руки тексту. 
У вступі розкривається задум автора, тобто основна мета 

контрольної роботи та її завдання, актуальність даної 
проблеми, практична значущість питань, які привернули увагу 
студента. 

В основній частині  йдеться про найважливіші 
принципи, категорії і закони правильного історико-
філософського мислення, розкривається зміст основних форм 
філософської діяльності, складність всіх форм соціально-
філософського спілкування. Наводяться приклади ідейних 
систем з філософської проблематики та поглядів мислителів. 

У висновках роботи дається узагальнення автора з 
обраної ним теми. Слід робити посилання на наукові джерела, 
записуючи назву мовою оригіналу та вказуючи кількість 
сторінок, а перед тим – назву видавництва, місто та рік 
видання. 

Теми контрольних робіт для студентів. 
1.      Сутність української філософської думки. 
2.      Людина в філософії Київської Русі. 
3.      Філософська спадщина Григорія Сковороди. 
4.      Філософія лицарства та його український варіант. 
5.      Києво-Могилянської   академія і навчання філософії. 
6.      Філософія України і Західної Європи XIX ст. 
7.      Філософія українських пісень і дум. 
8.     Філософські пошуки Миколи Гоголя. 
9.      Людина в філософській творчості Т.Г. Шевченка. 
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10.    Постмодернізм в українській філософії. 
11.    Християнська філософія  Візантії і Київської Русі. 
12.    Світ і людина в філософії  києворуських книжників. 
13.    Філософські ідеї Ренесансу і Реформації в Україні. 
14.     Романтизм і гуманізм в філософії України 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 
1.     Зародження філософської думки на землях України. 
2.      Філософські ідеї Анахарсіса Скіфського.                                     
3.      Філософські ідеї Біона Борисфеніта.                      
4.     Філософія: Сфера, Токсаріса, Смикра, Замолксіса, Аббаріса.                                                              
5.      Міфологія і філософія Київської Русі. 
6.      Філософія києворуського книжництва.     
7.      Філософські ідеї Клима Смолятича та Данила Заточенника.                            
8.      Філософія Володимира Мономаха та його повчання.              
9.      Філософсько-освітній розвиток київських шкіл.              
10.   Історія польсько-литовської експансії і філософія України. 
11.    Принципи західноєвропейської і української освіти ХVІ ст. 
12.    Філософія мислителів: Ю.Котермака, С.Оріховського.                   
13.   Філософські ідеї І.Вишенського. 
14.    Філософія вищої освіти України ХVІ- ХVІІ ст. 
15.    Філософія освіти Львівської братської школи. 
16.   Філософія освіти Острозького культурного центру. 
17.    Філософія освіти Києво-Могилянської академії. 
18.    Філософія освіти Чернігівського колегіуму. 
19.    Філософські ідеї П.Могили. 
20.   Філософські ідеї Л.Барановича. 
21.   Філософія І.Галятовського. 
22.    Філософсько-освітня роль І.Максимовича. 
23.    Історико-філософська творчість Д.Туптала. 
24.   Філософія сміху М.Гоголя. 
25.    Українська людина в філософії Т.Шевченка. 
26.    Філософські ідеї М.Костомарова. 
27.  Філософсько-освітня творчість Я.Рубана та Й.Шада. 
28.   Філософія П.Лодія та О.Новицького. 
29.  Академічна філософія П.Юркевича.          
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30.  Історико-філософська творчість П.Куліша. 
31.  Філософія української людини М.Драгоманова. 
32. Філософські ідеї І.Франка. 
33.  Історіософія М.Грушевського. 
34.  Національна філософія Д.Донцова. 
35. Філософія української національної свідомості. 
 

ПОЛІТИКА КУРСУ ТА АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Політика курсу. 
 

      Студент зобов'язаний відвідувати заняття всіх видів 
відповідно до встановленого дирекцією розкладу, не 
запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі 
відсутності через хворобу надати відповідну довідку. 
Пропущені заняття відпрацьовувати у визначений викладачем 
час. Студент повинен старанно виконувати завдання, брати 
активну участь в навчальному процесі. 

 

Політика академічної доброчесності. 
 

Дотримання академічної доброчесності студентами 
передбачає: 

 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю результатів навчання 
(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 
можливостей); 
 Посилання на джерела інформації у разі використання 
ідей, розробок, тверджень, відомостей; 
 Дотримання норм законодавства про авторське право і 
суміжні права; 
 Надання достовірної інформації про результати 
власної (наукової, творчої) діяльності, використані 
методики досліджень і джерела інформації. 
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