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 ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – Метою курсу є  оволодіння студентами знаннями про 

основні закономірності історичного розвитку української філософії, її місця і значення 

у світовому культурно-історичному процесі, загальноприйняті наукові концепції її 

вивчення, основні методологічні принципи її дослідження, діяльність видатних 

вітчизняних мислителів. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

 До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історичного та культурного процесів, які вони отримали в 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів;   

 Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо філософського життя 

України; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації філософських 

наук в аналізі соціально-політичних явищ та процесів; збирати, систематизувати 

та презентувати інформацію про оригінальний та креативний досвід 

функціонування сучасних філософських досліджень 

 Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно філософсько-

політичних, культурних подій та явищ. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Історія 

української філософії» є складовою освітньої програми підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, викладається на 

4-му курсі у першому та другому семестрі в обсязі 4 кредити ЄКТС. 

Підсумковою формою контролю є іспит. В результаті освоєння курсу студент 

має здатність: усвідомлювати місце української філософії у розвитку світової та 

європейської філософської традиції; знати ключові історичні етапи розвитку 

української філософії, основних представників та їх ідеї; формувати власну 

думку щодо розмаїття філософських ідей у вітчизняній філософії. В процесі 

освоєння даного курсу студент отримає базові знання про організаційне та 

науково-методичне забезпечення викладання Історії української філософії. 

 

4. Завдання (навчальні цілі)  

 Сформувати у здобувача вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» ряд 

загальних компетентностей, які достатні для виконання професійних 

обов’язків за обраною спеціальністю;  

 Забезпечити викладання навчальної дисципліни засобами сучасних 

передових методик (у тому числі електронного навчання).  

 Якісно організувати самостійну роботу студентів в межах навчальної 

програми, забезпечити системний взаємозв’язок із навчальними заняттями та 

самостійною роботою;  

 Забезпечити якісне структуроване керівництво самостійною роботою 

студентів;  
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 Забезпечити якісний проміжний та підсумковий контроль виконання 

студентами вимог навчальної програми;  

 Забезпечити внутрішній та зовнішній контроль якості виконання навчальної 

програми.  

 Забезпечити повне досягнення студентами програмних компетентностей та 

очікуваних результатів навчання за дисципліною «Історія української 

філософії»  

 Дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

ЗК3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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. 

ФК10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, 

соціокультурної та загальнонаукової проблематики. 

ФК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, 

розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни ККод Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Методологічні засади вивчення 

вітчизняної філософії: історіографія 

історії філософії, теорія історії філософії. 

Об’єкт та предмет дослідження історії 

української філософії. 

Лекції, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1.2 Передумови виникнення та джерела 

формування філософської думки Давньої 

Русі. 

Характерні риси та особливості 

філософської думки Давньої Русі. 

Лекції, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1.3 Сутність гуманізму та умови його 

формування в Україні.  

Філософську проблематику епохи 

Відродження в Україні: її сутність та 

особливості. 

Лекції, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1.4 Зміст та спрямованість філософських 

курсів професорів Києво-Могилянської 

академії.  

Лекції, 

семінар, 

самостійна 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

10 
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Філософські погляди Г. Сковороди в 

контексті українського бароко. 

робота самостійного 

дослідження, іспит 

1.5 Ідейний зміст програмних документів 

Кирило-Мефодіївського братства. 

Особливості мислення представників 

Київської філософсько-релігійної школи. 

Лекції, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

10 

1.6 Філософські орієнтири вітчизняної 

філософської думки ХХ ст 

 

Лекції, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із історико-філософських  

досліджень 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

2.2 аналізувати науково-історичну та 

філософську літературу (як тексти 

першоджерел так й критичні 

дослідження), визначати їх місце і роль в 

історії української та світової філософії. 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

2.3 аналізувати основні етапи розвитку історії 

української філософії, орієнтуватися у 

сучасних наукових концепціях, в межах 

яких здійснюється її вивчення, ключові 

історичні події та постаті, які визначали 

розвиток історії вітчизняної філософії. 

Семінар, 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2.4 Сприяти аналізові тенденцій, 

закономірностей, причин та наслідків 

розвитку й проблем сучасності 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

 Комунікація:    

3.1 використовувати знання іноземних мов 

для аналізу інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої історико-

філософської літератури в підготовці до 

семінарських занять та написання 

самостійних робіт; 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

3.2 презентувати результати проведених 

історико-філософських  досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, презентацій, 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

5 
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конспектів; письмова 

контрольна 

робота, іспит 

3.3 формулювати основні наукові проблеми 

дослідження історії української філософії 

та окреслювати шляхи їх можливого 

вирішення.  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із історико-

філософських досліджень, вільно 

володіти методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

4.2 вирішувати комплексні завдання, 

пов’язанні із верифікацією результатів 

існуючих оприлюднених історико-

філософських досліджень. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
 

Результати навчання   

дисципліни  

 

 

 

Програмні результати 

навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН3. Здатність застосовувати 

в професійній 

діяльності знання про засади, 

розвиток і сучасний стан 

наукового та гуманітарного 

знання. 

+ +  +  +  +  +  +  + + +  

ПРН4. Аналізувати та 

коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної 

та загальногуманітарної 

проблематики.  

+ +  + +  +  +  + + +  +  + 
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ПРН10. Мати навички 

реферування, 

систематизованого огляду та 

порівняльного аналізу 

філософської та 

загальнонаукової літератури 

+  +   +  +     +   +  

ПРН16. Вміти застосовувати 

загальногуманітарні та 

філософські знання в різних 

сферах життєдіяльності. 

 + +   + +   + +   + +  + 

ПРН18. Ефективно працювати 

з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й 

інтерпретувати її, 

впорядковувати, 

класифікувати й 

систематизувати. 

 + +  + + +   + +   + +  + 

 

7. Схема формування оцінки: 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає 

дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 

підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 35% від 

загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання 

(вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), 

що складає  65% загальної оцінки.  

7.1.  Форми оцінювання: 

Усна відповідь на семінарському занятті:  

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

Доповнення / дискусія: 

5 балів – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

4 бали – доповнення змістовне  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Самостійна робота: 
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5 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову 

та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань. 

Підсумкова письмова робота: 

20-19 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає у письмовій роботі 

18-17 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не 

демонструє глибини знань, не спирається на всю необхідну навчальну літературу 

у письмовій роботі 

16-15 балів – студент має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність 

у виконані завдань у письмовій робот. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min –  36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь 

на 

семінарському 

занятті 

До тем лекцій № 2, 10 «6» х 1 = 6 «10» х 1= 10 

Доповнення на 

семінарському 

занятті 

До тем лекцій № 2, 10 «3» х 1 = 3 «5» х 2 = 10 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

До одного з питань 

самостійної роботи 

студентів №1, 2, 3, 4 

«3» х 4 = 12 «5» х 4 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 «15» х 1 =  15 «20» х 1 = 20 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту у другому семестрі:  

Іспит у письмовій формі - РН 1.1 -1.6, 2.1 -2.6, 3.1-3.3, 4.1-4.2– 24 / 40 балів  
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Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку 

дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 

балів.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не 

може бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 

балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, 

отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці 

«бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів  

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр у другому семестрі (мінімум 36, 

максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).  

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно  / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостій
на робота 

1.  

Тема 1. Історія української філософії: 

предмет, метод, значення. Міфологічна 

свідомість праукраїнців, як підґрунтя 

вітчизняної філософії. 

1  8 

2.  
Тема 2. Філософська думка доби 

Київської Русі 

1 1 8 

3.  Тема 3. Гуманістичні та реформаційні 1  8 
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ідеї у філософській думці України 

4.  
Тема 4. Філософія України доби бароко. 

Києво-Могилянська академія. 

1  8 

5.  Тема 5. Філософія Григорія Сковороди. 1  8 

6.  
Тема 6. Філософія доби просвітництва 
та романтизму в Україні (кінець ХVІІІ – 
середина ХІХ ст. ). 

1  8 

7.  
Тема 7. Філософсько-релігійні погляди в 
середині ХІХ ст. Філософія Памфіла 
Юркевича. 

1  8 

8.  
Тема 8. Основні напрямки розвитку 
філософії в Україні другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. 

  8 

9.  
Тема 9. Філософська культура України 
ХХ століття. 

1  8 

10.  
Тема 10. Українська філософська думка 
в період незалежності: проблеми та 
перспективи 

1 1 8 

11.  Самостійна індивідуальна робота   26 

12. 0 Підсумкова контрольна робота   2 

 ВСЬОГО 10 2 108 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій    – 10 год. 

Семінари    – 2 год. 

Самостійна робота  - 108 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

для підготовки до семінарських занять 

та самостійної роботи студентів 

 

Основна література: 

1. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. Підручник. – К.: 

Либідь, 2004 – 488 с. 

2. Історія української філософії. Підручник. – К.: Академвидав, 2008.- 624с.; 

3. Нічик В. М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї 

на Україні (XVI – першої половини XVII ст.). — К., 1990. 

4. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. 

Курс лекцій. К., 1999; 

 

Додаткова література: 

1. Багалій Д. Г.С. Сковорода: Український мандрований філософ. — Харків, 

1926.; 

2. Вишенський Іван. Книжка // Україна: філософський спадок століть. 

Хроніка- 2000. – Вип. 37-38. – К., 2000. – С.197-202. 

3. Гізель І. Метафізичний трактат. // Україна: філософський спадок століть. 
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Хроніка- 2000. – Вип. 37-38. – К., 2000. – С.287-303. 

4. Гіляров О.М. Вступ до філософії // Хроніка – 2000. - №39-40; 

5. Горський В.С. Біля джерел / В.С. Горський. – К.: Видавництво Києво- 

Могилянської Академії, 2006. – 262 с. 

6. Горський В.С. Філософія в українській культурі (методологія та історія) / 

В.С. Горський. – Філософські нариси. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – 236 

с.; 

7. Грабовий Г. Шевченко як міфотворець — К., 1991.; 

8. Губерський Л. В. Гуманітарний простір освіти: сучасні виміри та 

пріоритети / Л. В. Губерський // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2008–

2009. – № 14–15. – С. 123. 

9. Губерський Л. В., Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Культура. 

Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз. – К.: Знання України, 

2002. – 580 с.  

10. Губерський Л.В., Бойченко І.В. Політичне пізнання як проблема 

філософської методології // Наукові записки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – Т. ХІІ. Філософський факультет. – К., 2004. 

– С. 62–63. 

11. Добронравова І. С. Філософія та методологія науки / І. С. Добронравова, Л. 

І. Сидоренко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. 

– 223 с. – С. 123. 

12. Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Філософія науки як практична 

філософія: проблема свободи в постнекласичній перспективі // Філософія і 

політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання. – К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2011. – С.79. 

13. Довга Л. До питання про барокову ментальність українців // «Mediaevalia 

ukrainica»: Ментальність та історія ідей. — К., 1992. – С. 104-118. 

14. Довгович В. Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова. — К., 

1991. 

15. Донцов Д. Націоналізм. – Львів: Видавництво «Нове життя», 1926. – 257 с. 

16. Драгоманов М. Вибране. — К., 1991. 

17. Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. Григорій Сковорода. — К., 

1984.; 

18. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К., 

1992. 

19. Захара І. С. Стефан Яворський. К.: Наукова думка, 1981. 

20. Зіньківський Т. Писання. — Книга друга. — Львів, 1896. 

21. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІX – 

ХV століть: у 2-х т.- К.,2002; 

22. Іваньо І. В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. — К., 1983.; 
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23. Іпатій Потій. Унія греків з костьолом римським 1595 року./ Українські 

гуманісти епохи Відродження: у 2-х частинах. – Частина 2. – К.: «Наукова думка», 

1995. – С.101-131. 

24. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Львів, 1996; 

25. Ісаєвич Я.Б. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI – 

XVIII ст. — К., 1966. 

26. Історія філософії України. Підручник. – К.: Либідь, 1994; 

27. Історія філософії України. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993; 

28. Кашуба М. Георгий Конисский. — М. 1979. 43 

29. Киященко Л. П. Постнеклассические практики: фундаментально-

прикладной аспект / Л. П. Киященко // Постнеклассические практики: определение 

предметных областей : Материалы международного междисциплинарного 

семинара / Под общ. ред. Астафьевой О. Н. – М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 16. 

30. Конверський А.Є., Бичко І.В., Огородник І.В. Філософська думка в 

Київському університеті: історія і сучасність. – К., 2005; 

31. Кониський Г. Філософські твори: У 3-х т. — К.: Наукова думка, 1979 – 

1981. 

32. Костомаров М.І. Книги буття українського народу. – Львів – Київ, 1921. – 22 

с.; 

33. Котляр Я. Галицько-Волинська Русь у ХІІІ ст.// Київська старовина. – 1999. - 

№6 

34. Куліш П.О. Зазивний лист до української інтелігенції. Листи з хутора. К.: 

Українська прес-група, 2012. – 56 с. 

35. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 

1995. – 164 с. 

36. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 

1995. – 164 с. 

37. Кушаков Ю. В., Ткачук М. Л. О. М. Гіляров як історик філософії // Філос. і 

соціол. думка. — К., 1990. — № 5. 

38. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею та організацію 

українського монархізму. – Київ-Філадельфія, 1995. – 470 с. 

39. Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції. – К.: Вид-во Укр. 

Фітосоціологічного центру,2003.-121 с. 

40. Лисяк-Рудницький І. Історичні ессе: у 2-х т. – Т.1. – К.: «Основи», 1994. – 

526 с. 

41. Литвинов В. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. — 

К., 1984. 

42. Махновець Л. Григорій Сковорода: Біографія. — К., 1972.; 

43. Методологія як рефлексія пізнавального процесу / Філософія та 

політологія в структурі сучасного соціогуманітарного знання / монографія / А.Є. 
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Конверський, В.А. Бугров, С.В. Руденко та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський університет", 2011. – 390 с. 

44. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. — К., 1994. 

45. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу: істор. 

Реліг. Вид. друге. – К., 1994; 

46. Новицкий О.М. О разуме как высшей познавательной способности // Журнал 

Министерства народного просвещения. — 1840. — № 8.; 

47. Новицкий О.М. Речь об упрёках, делаемых философии в теоретическом и 

практическом отношении, их силе и важности, произнесённая в торжественном 

собрании Императорского Университета св. Владимира 15 июля 1837 года.  /  О.М. 

Новицкий. – К.: В Университетской типографии, 1837. – 92 с.; 

48. Оріховський-Роксолан. Історична проза // Українська література XIV – 

XVI ст. – К., 1988. 

49. П.Ф. Йолон. Інститут філософії імені Г. Сковороди НАН України // 

Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. кол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут 

історії України НАН України. - К.: Наук. думка, 2005.- Т.3: - 672 с. 

50. Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінця XVII – початку XVIII ст.). — 

К., 1988. 

51. Паславський І.В. З історії розвитку Філософських ідей на Україні в кінці 

XVI – першій третині XVII ст. — К., 1984. 

52. Пашук А. І. Іван Вишенський – мислитель, борець. — Львів, 1990. 

53. Піч Роланд. Найголовніші елементи філософії П. Д. Юркевича // Філос. Та 

соціол. Думка. — 1992 —№ 9.; 

54. Попович М. В. Раціональність і виміри людського буття / М. В. Попович. – 

К.: Видавництво "Сфера", 1997. – 290 с. – С. 87–88. 

55. Поучение Владимира Мономаха. // Изборник: Сборник произведений 

литературы Древней Руси). – М.: Художественная литература, 1969. – С.146-171; 

56. Прокопович Т. Етика. / Прокопович. Філософські твори. .// Прокопович Ф. 

Філософськіе твори: в 3-х томах. / Феофан Прокопович. – К.: Наукова думка, 

1980.– Т.2 – С. 505 – 515. 

57. Прокопович Т. Натурфілософія, або фізика.// Прокопович Ф. Філософськіе 

твори: в 3-х томах. / Феофан Прокопович. – К.: Наукова думка, 1980. – Т.2 – С. 115 

– 191. 

58. Прокопович Ф. Правда воли монаршей, во определении наследника 

державы своей Уставом Державнейшего Государя нашего Петра Великого. / 

Феофан Прокопович.– М.: Моск. Тип., 1726. – 88 с.; 

59. Руденко С.В. Філософські погляди В.П.Петрова. – К., 2008; 

60. Сидоренко С. А. Методологічні вимоги постнекласичної науки до 

сучасних екологічних практик / С. А. Сидоренко // Практична філософія. – 2008. – 

№ 4 (30). – С. 146–152. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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61. Сковорода Г.С. Повна академічна збірка творів. – Х.: ТОВ «Майдан», 2010. 

– 1398 с. 

62. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. — К., 1992.; 

63. Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації: збірник 

наукових праць / КНУТШ ; (відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова). – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 320 с. 

64. Тихолаз А. Г., Запорожець М. О. Історичні уроки одної суперечки (П. 

Юркевич проти М. Чернишевського) // Філос. Та соціол. Думка. — 1992. — №. 7.; 

65. Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословії. // Україна: 

філософський спадок століть. Хроніка-2000. – Вип. 37-38. – К., 2000. – С.251-263. 

66. Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословії. // Україна: 

філософський спадок століть. Хроніка-2000. – Вип. 37-38. – К., 2000. – С.251-263 

67. Ушкалов Л. Світ українського бароко. — Харків, 1994. 

68. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філсофії. – К., 2000; 

69. Федченко П. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. — К., 1991. 

70. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. - К., 

1993. 

71. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. 

72. Франко І. Іван Вишенський і його твори // Франко І. Зібр. Творів: У 50-ти 
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