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1. Мета дисципліни – забезпечення фахової історико-філософської підготовки
висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та
світовий науково-освітній простір фахівця освітнього ступеня «Бакалавр», який
здобув теоретичні та практичні знання, вміння та навички, що достатні для
виконання професійних обов’язків за спеціальністю 033 «Філософія».
2. Попередні вимоги до опанування навчальною дисципліною:
опанування курсу «Українська та зарубіжна культура».

успішне

3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Історія української філософії» є складовою освітньої
програми підготовки фахівців другого рівня вищої освіти за спеціальністю 033
«Філософія» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
викладається у другому семестрі у обсязі 4 кредити ЄКТС. Підсумковою формою
контролю є екзамен. Навчальна дисципліна спрямована забезпечення фахової
історико-філософської підготовки висококваліфікованого, конкурентоздатного,
інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця
освітнього ступеня «Бакалавр», який здобув теоретичні та практичні знання, вміння
та навички, що достатні для виконання професійних обов’язків за спеціальністю 033
«Філософія».
4. Завдання (навчальні цілі).
- Сформувати у здобувача вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» ряд
загальних та фахових компетентностей, які достатні для виконання
професійних обов’язків за спеціальністю 033 «Філософія»;
- 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;
- 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».

5. Результати навчання за дисципліною:
1. Здатність здійснювати історико-філософських опис та систематизацію
філософських ідей, течій, шкіл, напрямів, що функціонували на різних історичних
етапах розвитку української культури.
2. Здатність читати та аналізувати оригінальні твори (не адаптовані тексти), які
належать до української філософської культури, здатність визначати їх зміст,
головні проблеми, належність до певного історичного етапу розвитку української
культури.
3. Здатність автономно з високим ступенем побіжності визначати та
розкривати зміст основних історичних етапів розвитку української філософії,
основних філософських ідей, течій, шкіл, напрямів, концепцій та проблем.
4. Здатність автономно визначати належність/неналежність твору та його
автора до певного історичного етапу, течії, школи, напряму української
філософської культури.
5. Здатність автономно з високим ступенем побіжності розкривати в усній чи
письмовій формі зміст, структуру, основні ідеї та проблеми ключових у розвитку
української культури філософських творів, встановлювати їх зв’язок із історичним
соціокультурних контекстом й філософською біографією автора.
6. Здатність до написання українською мовою власних невеликих за обсягом
реферативно-аналітичних творів у галузі історії української філософії.
7. Здатність відтворювати філософську біографію найбільш впливових та
значимих представників української філософської думки, здатність до написання
українською мовою невеликих за обсягом біографічних описів творчості
українських мислителів минулого.
8. Здатність здійснювати раціональну реконструкцію філософських проблем,
ідей, вчень, концепцій, течій, напрямів історії української філософії, вміння
визначати умови можливості застосування здобутків української філософської
думки минулого для розв’язання актуальних проблем розвитку сучасної української
культури, філософії та гуманітаристики.

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність
та відповідальність)

Код

Результат навчання

1.1. Знати філософські ідеї, течії, школи,
напрями, що функціонували на різних
історичних
етапах
розвитку
української культури
1.2. Знати зміст, структуру, основні ідеї та
проблеми ключових у розвитку
української культури філософських
творів, встановлювати їх зв’язок із

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

Методи викладання і
навчання

Методи
оцінювання

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

10

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

10

історичним
контекстом
й
біографією автора.

соціокультурних
філософською

2.1. Вміти
здійснювати
раціональну
реконструкцію філософських проблем,
ідей, вчень, концепцій, течій, напрямів
історії української філософії, вміння
визначати
умови
можливості
застосування здобутків української
філософської думки минулого для
розв’язання
актуальних
проблем
розвитку
сучасної
української
культури,
філософії
та
гуманітаристики.
2.2. Вміти
читати
та
аналізувати
оригінальні твори (не адаптовані
тексти), які належать до української
філософської культури, здатність
визначати їх зміст, головні проблеми,
належність до певного історичного
етапу розвитку української культури.

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

10

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

10

2.3. Вміти відтворювати філософську
біографію найбільш впливових та
значимих представників української
філософської думки.
3.1. Здатність до написання українською
мовою власних невеликих за обсягом
реферативно-аналітичних творів у
галузі історії української філософії.

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

10

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

20

3.2. Здатність до написання українською
мовою
невеликих
за
обсягом
біографічних
описів
творчості
українських мислителів минулого.
4.1. Здатність автономно з високим
ступенем побіжності визначати та
розкривати зміст основних історичних
етапів розвитку української філософії,
основних філософських ідей, течій,
шкіл, напрямів, концепцій та проблем.

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

10

лекції, семінарські
заняття, самостійна
робота

письмова
робота

10

4.2. Здатність
автономно
визначати лекції, семінарські
належність/неналежність твору та його заняття, самостійна
автора до певного історичного етапу,
робота
течії, школи, напряму української
філософської культури.

письмова
робота

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання:
Результати навчання дисципліни
1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2.
Програмні результати навчання
Спеціалізоване знання про історію української +
+
+
+
філософії, її основні періоди розвитку, ключові
постаті, філософські школи, течії та напрями,
оригінальні джерела.
Здатність здійснювати дослідницьку та науково+
+
+ + +
педагогічну діяльність у галузі історії української
філософії на основі оригінальних джерел.

7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
- Письмове виконання завдання семінарського заняття оцінюється від 1 до 5
балів.
- Комплексний тест – оцінюється від 0 до 25 балів.
Загальна оцінка за семестр формується на основі коефіцієнту (0,6).
СО = (ОСЗ+ОТ)х0,6, де
СО – семестрова оцінка.
ОСЗ – оцінка за виконання завдань семінарських занять.
ОТ – оцінка за виконання тесту.
Студент допускається до іспиту за умови отримання не менше 36 балів за роботу
протягом семестру.
Критерії оцінювання письмового виконання завдань семінарського заняття.
5 балів - студент у повному обсязі виконав усі завдання семінарського заняття, не
допустивши жодної помилки.
4 бали - студент у повному обсязі виконав усі завдання семінарського заняття,
допустивши не більше двох фактичних та/або методичних помилок.

3 бали – студент у повному обсязі виконав завдання семінарського заняття,
допустивши від трьох до десяти фактичних та/або методичних помилок.
2 бали – студент частково виконав завдання семінарського заняття (не менше 80%),
або допустив від одинадцяти до п’ятнадцяти фактичних та/або методичних
помилок.
1 бал – студент частково виконав завдання семінарського заняття (менше 80%, але
більше 50%), або припустився більше п’ятнадцяти фактичних та/або методичних
помилок.
0 балів – студент виконав менше 50% завдань семінарського заняття.

Критерії оцінювання тестового завдання.
Тестове завдання складається із 25 питань, кожне з яких оцінюється від 0 до 1 бала.
- Підсумкове оцінювання.
Здійснюється у формі екзамену. Екзамен проводиться у письмовій формі.
Оцінювання екзамену проводиться на основі письмової роботи студента.
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36
балів. Умовою допуску до екзамену є виконання студентом усіх практичних завдань із
сумарною оцінкою не менше 10 балів й комплексного тестового завдання із оцінкою не
менше 10 балів.
Оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів для отримання загальної
позитивної оцінки за курс.
7.2. Організація оцінювання
- Організація оцінювання семінарських занять:
Семінарські заняття проводяться у формі усного обговорення студентами
спільно з викладачем виконаних завдань у формі презентацій, виступів, запитань та
відповідей.
Студенти повинні надіслати не пізніше 15-00 робочого дня, який передує
встановленому розкладом часу проведення практичного заняття, на спеціально
створену адресу електронної пошти викладача виконані у письмовій формі
завдання практичного заняття.
Відвідування семінарських занять та участь у обговоренні виконаних завдань
є обов’язковою. У разі відмови студента без поважних причин брати участь у
обговоренні питань семінарського заняття, відмови без поважних причин від
презентації виконаних ним завдань та від відповіді на запитання викладача й
студентів, викладач може оцінити роботу такого студента оцінкою «0».
У разі відсутності студента на семінарському занятті з поважних причин,
виконане ним завдання оцінюється у встановлений термін, а у журналі обліку

успішності поруч із оцінкою робиться відмітка про відсутність студента на
семінарському заняття з поважної причини «НП».
У разі відсутності студента на семінарському занятті без поважної причини,
викладач може перенести оцінювання роботи такого студента на пізніший термін
на власний розсуд (але не пізніше дати проведення завершального практичного
заняття). У журналі обліку успішності поруч із оцінкою робиться відмітка про
відсутність студента на семінарському занятті без поважної причини «Н».
Викладач повідомляє оцінки за виконані завдання поточного практичного
заняття за 5 хвилин до завершення поточного практичного заняття. Викладач може
не повідомляти оцінки студентів, які відсутні на практичному занятті.
У разі порушення студентом встановленого терміну подання виконаних
завдань практичного заняття з поважної та без поважної причини, викладач може
перенести оцінювання роботи такого студента на пізніший термін на власний
розсуд (але не пізніше дати проведення підсумкового практичного заняття).
- Організація оцінювання тестового завдання.
Тестування проводиться на одному із лекційних занять тривалістю 40 хвилин. Про
дату проведення тесту викладач повідомляє студентів за 7 днів до його проведення,
як правило, на лекційному занятті.
Під час виконання тестового завдання студентам забороняється користуватися
будь-якими допоміжними матеріалами та електронними пристроями.
Результати виконання студентами
наступному лекційному занятті.

тестового

завдання

оголошуються

на

- Організація оцінювання екзамену.
Екзамен проводиться виключно у письмовій формі. Студентам пропонуються
білети, які містять два запитання, кожне з яких оцінюється від 0 до 20 балів. Білет
студент обирає шляхом жеребкування.
Тривалість проведення письмової частини екзамену – 3 академічні години.
Результати екзамену повідомляються студентам не пізніше14-00 наступного після
екзамену дня.
Максимальна оцінка за екзамен складає 40 балів.
Оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної
оцінки за курс.
Критерії оцінювання письмових відповідей.
20 балів – студент дав повну, вичерпну, точну відповідь на питання в білеті, не
припустивши жодної помилки.

15-19 – студент дав кваліфіковану, вичерпну відповідь на питання в білеті, припустивши
від 1 до 5 несуттєвих помилок.
10 -14 – студент дав кваліфіковану відповідь на питання в білеті, припустивши 1-2 суттєві
помилки.
5-9 – студент дав неповну відповідь на питання, або допустив більше 2 суттєвих помилок.
1-4 – студент дав фрагментарну й поверхову відповідь на питання.
0 – студент не дав відповіді на питання.
7.3.Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

8. Структура курсу
№
п/п

Тема

1

Вступ до курсу. Об’єкт, предмет, основні 2
методи та завдання історії української
філософії.
Філософська думка Київської Русі: 4
структура,типологія, представники.
Філософська
культура
України 2
ранньомодерної доби

2

2

Лекції

Семінарські
заняття

Самостійна
робота
студентів
4

4

6

2

6

Філософська думка у Києво-Могилянській 2
академії
Філософське вчення Г.С.Сковороди
4

2

6

4

6

6

Духовно-академічна
традиція
вітчизняній філософії ХІХ ст.

у 4

4

6

7
8

Університетські філософські школи ХІХ ст. 2
Українська неакадемічна філософія ХІХ 2
століття
Філософська культура України ХХ 6
століття: радянська доба, еміграція,
пострадянська доба

2
2

6
6

6

8

Сучасна українська філософія
Тестове завдання
Всього

2

2

6

30

30

60

3

4
5

9

10.

Всього 120 год., в тому числі
Лекції – 30 год.
Семінарські заняття – 30 год.
Самостійна робота – 60 год.
ЛЕКЦІЇ
Тема 1. Вступ до історії української філософії
Загальна характеристика курсу. Об’єкт та предмет історії української філософії.
Основні функції історико-філософського дослідження у національній формі.
Завдання історії української філософії та основи її періодизації. Основні методи та
методологічний апарат історії української філософії. Специфічні риси української
філософської культури.
Тема 2. Філософська думка Київської Русі
Класифікація джерел філософської думки Київської Русі. Особливості розуміння
філософії у духовній культурі Київської Русі. Ідейні напрями розвитку
філософської думки Київської Русі. Типологічні риси філософської думки
Київської Русі.
Тема 3. Філософська культура України ранньомодерної доби
Реформаційно-гуманістичний напрям у вітчизняній філософії. Філософські ідеї у
полемічній літературі. Філософська думка в братських школах. Специфічні риси
ранньомодерної української філософської думки.
Тема 4. Філософська думка у Києво-Могилянській академії
Зміст та спрямованість філософських курсів професорів Києво-Могилянської
академії. Просвітництво в українській філософській культурі. Філософськополітичні погляди Т.Прокоповича.
Тема 5. Філософське вчення Г.С.Сковороди
Філософська біографія Г.С.Сковороди. Антропологічне вчення Г.С.Сковороди.
Вчення про дві натури і три світи. Етичне вчення Г.С.Сковороди.
Тема 6. Духовно-академічна традиція у вітчизняній філософії ХІХ століття

Предмет та проблемне поле вітчизняної духовно-академічної філософії. Віра і
розум як предмет філософського аналізу. Критика західноєвропейської новочасної
філософії. Філософські погляди В.Карпова. Філософське вчення П.Д.Юркевича.

Тема 7. Університетські філософські школи ХІХ століття
Філософська освіта і наука в Харківському університеті. Філософська освіта і
наука в Університеті св. Володимира. Проблема значення філософії та її місця у
системі наук. Позитивізм як напрям вітчизняної університетської філософії.
Становлення академічної історико-філософської науки.
Тема 8. Українська неакадемічна філософія ХІХ століття
Філософські ідеї у неакадемічному просторі української інтелектуальної культури:
специфіка дослідження. Проекти національного культуротворення в українській
неакадемічній філософії ХІХ століття. Філософсько-світоглядні засади
народництва. Філософсько-світоглядні засади «антинародництва». Творчість
Тараса Шевченка у контексті української неакадемічної філософської культури.
Філософські погляди І.Я.Франка.
Тема 9. Філософська культура України ХХ століття
Філософська думка в культурі української діаспори. Філософські дослідження
Д.Чижевського. Філософські погляди Віктора Петрова. Інтегральний націоналізм
Д.Донцова. Філософсько-історична концепція В.Липинського. Філософська думка
в Україні радянської доби. П.В.Копнін як засновник Київської світоглядногносеологічної школи. Інституціалізація філософської науки та освіти в українській
культурі 90-х років ХХ століття.
Тема 10. Філософія у сучасній українській культурі: актуальні проблеми,
наукові школи та пріоритети розвитку
Філософія у системі освіти. Філософія у структурі соціогуманітарного знання.
Філософія та гуманітарний розвиток України. Філософсько-світоглядні засади
проектів національного культуротворення.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінарське заняття 1
1. Історико-філософське дослідження у всесвітньо-історичній та національній
формі: порівняльна характеристика.
2. Філософія та національна культура: інтерпретація Д.Чижевського.
3. Основні методи та прийоми дослідження історії національної філософії.
4. Історія української філософії як галузь міждисциплінарних досліджень
(В.С.Горський)
Семінарське заняття 2
1. Київська Русь як суб’єкт історії. Язичництво і християнство (за працею
“Слово про закон і благодать” Іларіона Київського)
2. Проблема єдності культури Київської Русі (за працею Володимира
Мономаха «Повчання дітям»)
3. Проблема співвідношення розуму і віри у вченні Кирила Туровського.
4. Проблема людини у творах Даниїла Заточника.

Семінарське заняття 3
1. Розвиток візантійсько-давньруської традиції у творчості І.Вишенського (за
працею «Книжка»).
2. Філософсько-теологічні засади унії (Іпатій Потій «Унія греків з костьолом
римським 1595 року», К.Транквіліон-Ставровецький «Зерцало богословії»).
3. Проблема співвідношення «старого» і «нового» у творі Д.Туптала
(Ростовського) «Розыск о раскольнической брынской вере…».

Семінарське заняття 4
1. Інтерпретація філософії та метафізики у творі І.Гізеля «Праця із загальної
філософії».
2. Філософсько-політична та релігійна легітимація абсолютизму у творі
Т.Прокоповича «Правда воли Монаршей…».
3. Зміст лекційного курсу Т.Прокоповича «Натурфілософія, або фізика».
4. Зміст лекційного курсу Т. Прокоповича «Етика».

Семінарське заняття 5
1. Концепція самопізнання Г.С.Сковороди (праці «Наркісс», «Кольцо»).
2. Вчення про дві натури і три світи у праці Г.С.Сковороди «Діалог. Ім’я йому –
потоп зміїн».
3. Етичне вчення Г.С.Сковороди («Розмова п’яти мандрівників про істинне
щастя в житті»).
4. Вчення Г.С.Сковороди про «сродність» (праця «Разговор, называемый
Алфавит, или Букварь Мира»).
Семінарське заняття 6
1. Поняття, функції, предмет, метод та завдання філософії у творах В.Карпова
«Вступ до філософії», «Філософський раціоналізм новітнього часу», «Про
самопізнання».
2. «Філософія серця» П.Юркевича.
3. Поняття, функції та завдання філософії у творах П. Юркевича «Ідея»,
«Матеріалізм і завдання філософії».
4. Проблема співвідношення розуму та віри у творі П. Юркевича «Розум за вченням
Платона й досвід за вченням Канта»
Семінарське заняття 7
1. Предмет, метод, функції та завдання філософії у творі О.Новицького «Про
закиди, роблені філософії у теоретичному і практичному стосунках, їх силі та
важливості».
2. Проблема співвідношення розуму та віри у творі О.Новицького «Про розум як
вищу пізнавальну здатність».
3. Місце філософії у світовій культурі у творі О.Гілярова «Філософія у її сутності,
значенні та історії».
4. Критика матеріалізму у творі Г.Челпанова «Мозок і душа».

Семінарське заняття 8
1. Філософсько-історичний зміст твору М.Костомарова «Книги буття українського
народу».
2. «Теорія хуторянства» П.Куліша у творах «Листи з хутора», «Зазивний лист до
української інтелігенції».
3. Філософські ідеї у творах Т.Г.Шевченка «Сон», «Великий льох».
4. «Антинародницький» проект національного культуротворення І.Франка (за
творами «Чи вертатись нам назад до народу?», «Що таке поступ?»).
5. Естетичне вчення І.Франка (за працею «Із секретів поетичної творчості»).
6. Проект національного культуротворення у творі М.П.Драгоманова «Чудернацькі
думки про українську національну справу».

Семінарське заняття 9
1. Філософсько-історична концепція В.Липинського (за твором «Листи до братівхліборобів»).
2. Філософсько-політична концепція Д.Донцова (за працею «Націоналізм»).
3. Концептуалізація політичного розвитку України у творах І.Лисяка-Рудницького
«Україна між Сходом і Заходом», «Формування українського народу і нації
(методологічні зауваги)», «Зауваги до проблеми «історичних» та «неісторичних»
націй».
4. Філософсько-політична концепція М.Шлемкевича (за творами «Загублена
українська людина», «Українська синтеза чи українська громадянська війна»).
5. Філософсько-історичні та культурологічні погляди Д.Чижевського (за працями
«На теми філософії історії», «Початки і кінці нових ідеологічних епох»,
«Культурно-історичні епохи», «До характерології слов'ян. Українці»).
6. Філософсько-історична концепція Віктора Петрова (за працями «Історіософічні
етюди», «Походження українського народу», «Етногенез слов'ян»).
7. Вчення О.Кульчицького про «риси характерології українського народу» (за
працею «Основи філософії та філософічних наук»).
8. Концепція «логіки науки» П.В.Копніна (за працею «Вступ до марксистської
гносеології»).

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Завдання для СРС 1
1. Опис структури та головних ідей твору Д.Чижевського «Нариси з історії
філософії на Україні».
2. Опис структури та головних ідей твору В.Горського «Філософія в українській
культурі (методологія та історія)».
3. Опис структури та головних ідей твору З.Каменського «Методологія історикофілософського дослідження».
4. Опис структури та головних ідей твору С.Йосипенка «До витоків української
модерності: українська ранньомодерна духовна культура в європейському
контексті».
Завдання для СРС 2
1. Опис структури та головних ідей твору Іларіона Київського «Слово про закон і
благодать».
2. Опис структури та головних ідей твору Володимира Мономаха «Повчання».
3. Опис структури та головних ідей твору Кирила Туровського «Слово про
розслабленого».
4. Опис структури та головних ідей твору Даниїла Заточника «Слово».

Завдання для СРС 3
1. Опис структури та головних ідей твору І.Вишенського «Книжка».
2. Опис структури та головних ідей твору І. Потія «Унія греків з костьолом
римським 1595 року».
3. Опис структури та головних ідей твору К.Транквіліона-Ставровецького «Зерцало
богословії».
4. Опис структури та головних ідей твору Д.Туптала (Ростовського) «Розыск о
раскольничей брынской вере».

Завдання для СРС 4
1. Опис структури та основних ідей твору І.Гізеля «Праця із загальної
філософії».
2. Опис структури та основних ідей твору Т.Прокоповича «Правда воли
монаршей…»
3. Опис структури та основних ідей лекційного курсу Т.Прокоповича
«Натурфілософія, або фізика».
4. Опис структури та основних ідей лекційного курсу Т.Прокоповича «Етика».
Завдання для СРС 5
1. Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Наркісс».
2. Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Кольцо».
3. Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Діалог. Ім’я йому потоп
зміїн».
4. Опис структури та основних ідей твору Г.С.Соковороди «Розмова п’яти
мандрівників про істинне щастя в житті».
5. Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Разговор, называемый
Алфавит, или Букварь Мира».
Завдання для СРС 6
1. Опис структури та головних ідей твору В.Карпова «Вступ до філософії».
2. Опис структури та головних ідей твору В.Карпова «Філософський раціоналізм
новітнього часу».
3. Опис структури та головних ідей твору В.Карпова «Самопізнання».
4. Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Серце та його значення в
духовному житті людини…».
5. Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Ідея».
6. Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Матеріалізм і завдання
філософії».
7. Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Розум за вченням Платона
й досвід за вченням Канта».
Задвання для СРС 7

1. Опис структури та основних ідей твору О.Новицького «Про закиди, роблені
філософії у теоретичному і практичному стосунках, їх силі та важливості».
2. Опис структури та основних ідей твору О.Новицького «Про розум як вищу
пізнавальну здатність».
3. Опис структури та основних ідей твору О.Гілярова «Філософія у її сутності,
значенні та історії».
4. Опис структури та основних ідей твору Г.Челпанова «Мозок і душа».
Завдання для СРС 8
1. Опис структури та головних ідей твору М.Костомарова «Книги буття
українського народу».
2. Опис структури та головних ідей твору П.Куліша «Листи з хутора».
3. Опис структури та головних ідей твору І.Франка «Чи вертатись нам назад до
народу?»
4. Опис структури та головних ідей твору І.Франка «Що таке поступ?».
5. Опис структури та головних ідей твору І.Франка «Із секретів поетичної
творчості».
6. Опис структури та головних ідей твору М.Драгоманова «Чудернацькі думки про
українську національну справу».
Завдання для СРС 9
1. Опис структури та основних ідей праці В.Липинського «Листи до братівхліборобів».
2. Опис структури та основних ідей праці Д.Донцова «Націоналізм».
3. Опис структури та основних ідей праць І.Лисяка-Рудницького «Україна між
Сходом і Заходом», «Формування українського народу і нації (методологічні
зауваги)», «Зауваги до проблеми «історичних» та «неісторичних» націй».
4. Опис структури та основних ідей праць М.Шлемкевича «Загублена українська
людина», «Українська синтеза, чи українська громадянська війна».
5. Опис структури та основних ідей праць Д.Чижевського «На теми філософії
історії», «Початки і кінці нових ідеологічних епох», «Культурно-історичні епохи»,
«До характерології слов'ян. Українці».
6. Опис структури та основних ідей праць Віктора Петрова «Історіософічні етюди»,
«Походження українського народу», «Етногенез слов'ян».
7. Опис структури та основних ідей праці О.Кульчицького «Основи філософії та
філософічних наук».
8. Опис структури та основних ідей праці П.В.Копніна «Вступ до марксистської
гносеології».
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ»
Блок 1
1. Об’єкт та предмет історії української філософії.
2. Основні функції історико-філософського дослідження у національній формі.
Завдання історії української філософії та основи її періодизації.
3. Основні методи та методологічний апарат історії української філософії.
4. Історія української філософії як галузь міждисциплінарних досліджень.
5. Класифікація джерел філософської думки Київської Русі.
6. Особливості розуміння філософії у духовній культурі Київської Русі.
7. Типологічні риси філософської думки Київської Русі.
8. Специфічні риси ранньомодерної української філософської думки.
9. Зміст та спрямованість філософських курсів професорів КиєвоМогилянської академії.
10.Філософська біографія Г.С.Сковороди.
11.Київська Русь як суб’єкт історії. Язичництво і християнство (за працею
“Слово про закон і благодать” Іларіона Київського)
12.Проблема єдності культури Київської Русі (за працею Володимира Мономаха
«Повчання дітям»)
13.Проблема співвідношення розуму і віри у вченні Кирила Туровського.
14.Проблема людини у творах Даниїла Заточника.
15.Розвиток візантійсько-давньо руської традиції у творчості І.Вишенського (за
працею «Книжка»).
16.Філософсько-теологічні засади унії (Іпатій Потій «Унія греків з костьолом
римським 1595 року», К.Транквіліон-Ставровецький «Зерцало богословії»).
17.Проблема співвідношення «старого» і «нового» у творі Д.Туптала
(Ростовського) «Розыск о раскольнической брынской вере…».
18.Інтерпретація філософії та метафізики у творі І.Гізеля «Праця із загальної
філософії».
19.Філософсько-політична та релігійна легітимація абсолютизму у творі
Т.Прокоповича «Правда воли Монаршей…».
20.Зміст лекційного курсу Т.Прокоповича «Натурфілософія, або фізика».
21.Зміст лекційного курсу Т. Прокоповича «Етика».
22.Концепція самопізнання Г.С.Сковороди (праці «Наркісс», «Кольцо»).
23.Вчення про дві натури і три світи у праці Г.С.Сковороди «Діалог. Ім’я йому –
потоп зміїн».
24.Етичне вчення Г.С.Сковороди («Розмова п’яти мандрівників про істинне
щастя в житті»).

25.Вчення Г.С.Сковороди про «сродність» (праця «Разговор, называемый
Алфавит, или Букварь Мира»).
26.Предмет та проблемне поле вітчизняної духовно-академічної філософії.
27.Філософська освіта і наука в Харківському університеті.
28.Філософські ідеї у неакадемічному просторі української інтелектуальної
культури.
29.Творчість Тараса Шевченка у контексті української неакадемічної
філософської культури.
30.Поняття, функції, предмет, метод та завдання філософії у творах В.Карпова
«Вступ до філософії», «Філософський раціоналізм новітнього часу», «Про
самопізнання».
31.«Філософія серця» П.Юркевича.
32.Поняття, функції та завдання філософії у творах П. Юркевича «Ідея»,
«Матеріалізм і завдання філософії».
33.Проблема співвідношення розуму та віри у творі П. Юркевича «Розум за
вченням Платона й досвід за вченням Канта»
34.Предмет, метод, функції та завдання філософії у творі О.Новицького «Про
закиди, роблені філософії у теоретичному і практичному стосунках, їх силі та
важливості».
35.Проблема співвідношення розуму та віри у творі О.Новицького «Про розум
як вищу пізнавальну здатність».
36.Місце філософії у світовій культурі у творі О.Гілярова «Філософія у її
сутності, значенні та історії».
37.Критика матеріалізму у творі Г.Челпанова «Мозок і душа».
38.Філософсько-історичний зміст твору М.Костомарова «Книги буття
українського народу».
39.«Теорія хуторянства» П.Куліша у творах «Листи з хутора», «Зазивний лист
до української інтелігенції».
40.«Антинародницький» проект національного культуротворення І.Франка (за
творами «Чи вертатись нам назад до народу?», «Що таке поступ?»).
41.Естетичне вчення І.Франка (за працею «Із секретів поетичної творчості»).
42.Проект національного культуротворення у творі М.П.Драгоманова
«Чудернацькі думки про українську національну справу».
43.Філософсько-історична концепція В.Липинського (за твором «Листи до
братів-хліборобів»).
44.Філософсько-політична концепція Д.Донцова (за працею «Націоналізм»).
45.Концептуалізація політичного розвитку України у творах І.ЛисякаРудницького «Україна між Сходом і Заходом», «Формування українського
народу і нації (методологічні зауваги)», «Зауваги до проблеми «історичних»
та «неісторичних» націй».
46.Філософсько-політична концепція М.Шлемкевича (за творами «Загублена
українська людина», «Українська синтеза чи українська громадянська
війна»).

47.Філософсько-історичні та культурологічні погляди Д.Чижевського (за
працями «На теми філософії історії», «Початки і кінці нових ідеологічних
епох», «Культурно-історичні епохи», «До характерології слов’ян. Українці»).
48.Філософсько-історична концепція Віктора Петрова (за працями
«Історіософічні етюди», «Походження українського народу», «Етногенез
слов’ян»).
49.Вчення О.Кульчицького про «риси характерології українського народу» (за
працею «Основи філософії та філософічних наук»).
50.Концепція «логіки науки» П.В.Копніна (за працею «Вступ до марксистськоленінської гносеології»).
51.Інституціалізація філософської науки та освіти в українській культурі 90-х
років ХХ століття.
Блок 2
1. Опис структури та головних ідей твору Іларіона Київського «Слово про закон
і благодать».
2. Опис структури та головних ідей твору Володимира Мономаха «Повчання».
3. Опис структури та головних ідей твору Кирила Туровського «Слово про
розслабленого».
4. Опис структури та головних ідей твору Даниїла Заточника «Слово».
5. Опис структури та головних ідей твору І.Вишенського «Книжка».
6. Опис структури та головних ідей твору І. Потія «Унія греків з костьолом
римським 1595 року».
7. Опис структури та головних ідей твору К.Транквіліона-Ставровецького
«Зерцало богословії».
8. Опис структури та головних ідей твору Д.Туптала (Ростовського) «Розыск о
раскольничей брынской вере».
9. Опис структури та основних ідей твору І.Гізеля «Праця із загальної
філософії».
10.Опис структури та основних ідей твору Т.Прокоповича «Правда воли
монаршей…»
11.Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Наркісс».
12.Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Кольцо».
13.Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Діалог. Ім’я йому
потоп зміїн».
14.Опис структури та основних ідей твору Г.С.Соковороди «Розмова п’яти
мандрівників про істинне щастя в житті».
15.Опис структури та основних ідей твору Г.С.Сковороди «Разговор,
называемый Алфавит, или Букварь Мира».
16.Опис структури та головних ідей твору В.Карпова «Вступ до філософії».
17.Опис структури та головних ідей твору В.Карпова «Філософський
раціоналізм новітнього часу».

18.Опис структури та головних ідей твору В.Карпова «Самопізнання».
19.Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Серце та його значення
в духовному житті людини…».
20.Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Ідея».
21.Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Матеріалізм і завдання
філософії».
22.Опис структури та головних ідей твору П.Юркевича «Розум за вченням
Платона й досвід за вченням Канта».
23.Опис структури та основних ідей твору О.Новицького «Про закиди, роблені
філософії у теоретичному і практичному стосунках, їх силі та важливості».
24.Опис структури та основних ідей твору О.Новицького «Про розум як вищу
пізнавальну здатність».
25.Опис структури та основних ідей твору О.Гілярова «Філософія у її сутності,
значенні та історії».
26.Опис структури та основних ідей твору Г.Челпанова «Мозок і душа».
27.Опис структури та головних ідей твору М.Костомарова «Книги буття
українського народу».
28.Опис структури та головних ідей твору П.Куліша «Листи з хутора».
29.Опис структури та головних ідей твору І.Франка «Чи вертатись нам назад до
народу?»
30.Опис структури та головних ідей твору І.Франка «Що таке поступ?».
31.Опис структури та головних ідей твору І.Франка «Із секретів поетичної
творчості».
32.Опис структури та головних ідей твору М.Драгоманова «Чудернацькі думки
про українську національну справу».
33.Опис структури та основних ідей праці В.Липинського «Листи до братівхліборобів».
34.Опис структури та основних ідей праці Д.Донцова «Націоналізм».
35.Опис структури та основних ідей праць І.Лисяка-Рудницького «Україна між
Сходом і Заходом», «Формування українського народу і нації (методологічні
зауваги)», «Зауваги до проблеми «історичних» та «неісторичних» націй».
36.Опис структури та основних ідей праць М.Шлемкевича «Загублена
українська людина», «Українська синтеза, чи українська громадянська
війна».
37.Опис структури та основних ідей праць Д.Чижевського «На теми філософії
історії», «Початки і кінці нових ідеологічних епох», «Культурно-історичні
епохи», «До характерології слов'ян. Українці».
38.Опис структури та основних ідей праць Віктора Петрова «Історіософічні
етюди», «Походження українського народу», «Етногенез слов'ян».
39.Опис структури та основних ідей праці О.Кульчицького «Основи філософії
та філософічних наук».
40.Опис структури та основних ідей праці П.В.Копніна «Вступ до марксистської
гносеології».

