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                                        Структура заняття  

І. Організаційна частина.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                           (3 хв.) 

Філософська думка в Україні бере свій початок від часів діяльності 

Острозького колегіуму, а також Києво-Могилянської академії. Саме в 

Академії здобутки європейської філософії знайшли відображення як у 

богословських, так і власне філософських курсах. До визначних постатей, що 

впроваджували філософію в тогочасну українську академічну освіту можна 

віднести Т. Прокоповича, С. Яворського, І. Гізеля, Г. Щербацького та ін. 

Однак у їхніх текстах не виявлено чогось нового, що можна було б назвати 

внеском у ту ж таки європейську філософію. Найвищим досягненням 

української філософської думки стала творчість Григорія Сковороди, чиї 

вчення й життєва позиція були спрямовані на пізнання людини та здобуття 

нею щастя, в тому числі через філософію.   

ІІІ. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.    (3 хв.) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.                                                 (4 хв.) 

1. Як трактують поняття душа українські мудреці? 

2. Пригадайте декілька творів Г. Сковороди. 

3. Чи можна літературну творчість Т. Шевченка назвати філософією? 

V. План заняття.   

1. Паростки філософських ідей Київської Русі.                               (15 хв.) 

Одним із перших давньоруських філософів вважають Іларіона – 

київського митрополита у 1051 – 1054 pp. Достовірно відомим його твором с 

«Слово про закон, через Мойсея даний, і про благодать та істину, які були 
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Ісусом Христом, і про те, як закон відійшов, і благодать та істина всю землю 

заповнили, і віра на всі народи поширилась, і нашого народу руського 

досягла». Це богословсько-філософський твір, у якому автор розмірковував 

про посилення участі Бога в земних справах, про хрещення Русі як 

заключний етап її християнізації, про переваги християнського світогляду, 

порівняно з язичницьким.  

Одним із відомих книжників – полемістів був ігумен Києво-

Печерського монастиря Феодосій Печорський (бл. 1008 – 1074) – автор 

одинадцяти творів. У «Слові про терпіння і любов», «Повчаннях про 

терпіння і смирення» він виступав ідеологом православ'я. Феодосій 

критикував язичництво, проповідував християнську мораль, боровся за її 

чистоту.  

На початку XII ст. з'явилася «Повість временних літ», автором якої 

традиційно вважають ченця Печорського монастиря Нестора (бл. 1056 – 

після 1113) – «батька руської історії». Вона постає не тільки як історично-

літературний твір, а і як одна з пам'яток філософської думки.  

Відомий церковний і політичний діяч Никифор (пом. 1121), київський 

митрополит з 1104 по 1120 p., написав п'ять творів – послань і повчань. Вів 

намагався вирішити проблему пізнавальних можливостей людини, 

пов'язуючи їх з її психологією. Він розглядав людину як складну систему 

тілесної та духовної субстанцій, які перебувають в єдності та боротьбі.  

Володимир Мономах (1053 – 1125) – видатний державний і політичний 

діяч, талановитий письменник і мислитель. Найбільш, відомим його твором є 

«Повчання». Моральні, політичні і правові погляди Володимира Мономаха 

не узгоджувалися з багатьма догмами ортодоксальної церкви, оскільки він 

доводив, що Бог не вимагає від людини таких надзвичайних зусиль, як 

затворництво, строгий піст, чернецтво.  

На другу половину XII ст. припадає творчість Кирила Туровського 

(1130 – бл. 1182) – видатного діяча культури, філософа, майстра урочистого 

красномовства, за що його і назвали «Златоустом». К. Туровський вирішував 



з позицій християнського антропоцентризму проблему співвідношення душі і 

тіла, наголошуючи на їх взаємодії у процесі життєдіяльності людини, 

надаючи провідну роль душі.  

2. Філософія Києво-Могилянської академії і Г. Сковороди.          (15 хв.) 

З 50 – 70-х років XIV ст. у культурному житті України почали 

поширюватися єретичні вчення і вільнодумство. Філософські ідеї єретиків 

полягали у сміливій світоглядній оцінці діяльності церковної ієрархії, ченців, 

думках про свободу волі, умовою реалізації якої вважали поширення освіти. 

Вони пропонували критичне ставлення до деяких православних догматів і 

церковних обрядів.  

Кінець XV – початок XVI ст. позначив межу нової епохи в історії 

філософії України. Розпочався гуманістичний період її розвитку, вершиною 

якого стала філософія професорів Києво-Могилянської академії і Григорія 

Сковороди. 

Зачинателем українського гуманізму став Юрій Котермак (Дрогобич) 

(бл. 1450 – 1494). Найбільш відомими його працями є: «Прогностична оцінка 

поточного 1483 року», «Трактат про сонячне затемнення 20 липня 1478 

року», «Трактат з шести розділів про затемнення» (1490), у яких він виклав 

свої погляди на людину, світ, історію, силу знання та людського розуму.  

Найвизначнішою постаттю серед українських гуманістів XVI ст. був 

Станіслав Оріховський-Роксолан (1513 – 1566) – талановитий оратор, 

філософ, публіцист, історик. На думку С. Оріховського, держава і державна 

влада виникли внаслідок суспільного договору, тому церква не повинна 

втручатися в їх справи; природне право також не залежить від релігії.  

Викладачі Києво-Могилянської академії, поряд з вітчизняною 

світоглядно-філософською традицією, широко використовували досягнення 

західноєвропейської науково-філософської думки епохи Відродження та 

Нового часу. 

Григорій Савович Сковорода (1722 – 1794) – вважається засновником 

класичної філософської думки в Україні. Філософія, за Сковородою, є самим 



життям, тому головним у людині є не стільки її теоретичні пізнавальні 

здібності, скільки емоційно-вольове єство її духу, серце, з якого виростають і 

думки, і прагнення, і ночування. Подібно до Сократа, Сковорода твердив: 

«Пізнай себе», «Поглянь у себе». 

3. Українська університетська філософія ХІХ – ХХ ст.                 (20 хв.) 

З початку XIX ст. філософська думка в Україні зосереджувалась 

головним чином в університетах. Українська «університетська» філософія 

XIX – XX ст. зазнавала великого впливу німецької класичної філософії          

І. Канта, Г. Гегеля, Й. Фіхте й особливо Ф. Шеллінга. Гегельянців було 

представлено головним чином професорами Київського університету 

Орестом Новицьким (1806 – 1884) і Сильверстом Гогоцьким (1818 – 1883). 

Вони високо цінували історико-філософську концепцію Гегеля і водночас 

критикували її за надмірний раціоналізм, оскільки найцінніший зміст 

духовного світу живе в переконаннях серця, а не в поняттях розуму, а також 

доводили, що німецькі філософи помилялись у прагненні замінити 

християнську віру знаннями. 

На думку О. Новицького, предметом філософії е усвідомлююче «Я», 

усвідомлюване «не – Я» і перша причина того й іншого, тобто «Я» – дух, що 

пізнає себе, обмежений зовнішніми речами; «не – Я» – світ зовнішній, що 

визначається духом; Бог – те, що нічим не обмежене, вище і за дух, і за світ, 

чинник і кінець усього.  

Послідовником Ф. Шеллінга в Україні був перший ректор Київського 

університету Михайло Максимович (1804 – 1873). М. Максимович 

стверджував, що філософія не може базуватися суто на розумі, потрібне 

«серце», оскільки вона є любов'ю до мудрості.  

Микола Васильович Гоголь (1809 – 1852) – класик російської та 

української літератури. Він був переконаний, що через страждання, що 

випали на долю його народу, треба прийти до співчуття і, зрештою, – до 

справжньої любові. За допомогою такого розуміння любові М. Гоголь 

обґрунтовував класичну парадигму, значущу для всього XIX ст., що 



протистоїть як крайньому індивідуалізму, так і культурі «світлого 

майбутнього». 

Наприкінці 1845 – на початку 1846 р. у Києві було організоване таємне 

Кирило-Мефодїївське товариство, метою якого було створення федерації 

вільних слов'янських республік. Серед учасників товариства були ад'юнкт 

Київського університету, згодом відомий історик, етнограф, письменник, 

культурний діяч Микола Костомаров (1817 – 1885); учитель, згодом відомий 

письменник, історик, етнограф і культурний діяч Пантелеймон Куліш (1819 – 

1897) і видатний український пост і художник Тарас Шевченко (1819 – 1861). 

Автором своєрідної філософської концепції – «філософії серця» в 

Україні був Памфіл Данилович Юркевич (1826 – 1874). «Філософія серця»  

П. Юркевича обґрунтовувала також гармонію розуму та релігійної віри. В 

удосконаленні цієї гармонії він бачив подальший прогрес філософського 

знання. Його ідеї поклали початок багатій традиції релігійної філософії в 

Україні і Росії. 

У 60 – 70-х роках XIX ст. у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Чернігові та 

інших містах України виникли культурно-просвітницькі громадські рухи. 

Серед їх учасників було чимало оригінальних мислителів 

загальнослов'янського та європейського масштабу 

Серед діячів громадських рухів значний внесок в історію філософської 

думки України належить Михайлові Петровичу Драгоманову (1841 – 1895) – 

талановитому публіцисту, історику, літературознавцю, фольклористу, 

економісту, філософу. Його філософська позиція – позитивістсько-

натуралістична, своєрідне продовження ідей О. Конта, Г. Спенсера,                  

П. Прудона; головною в ній є ідея прогресу.  

Лідером «Молодої України» був Іван Якович Франко (1856 – 1916) – 

видатний письменник, громадський діяч, публіцист, доктор філософії, автор 

приблизно п'яти тисяч оповідань, повістей, романів, наукових, філософських 

і публіцистичних праць. Його філософські ідеї – екзистенціально-художні та 

етико – антропологічні. 



Прибічником позитивізму у філософській думці України був також 

Михайло Сергійович Грушевський (1866 – 1934) – історик, громадський і 

державний діяч (у 1917 – 1918 pp. очолював Центральну Раду в Києві), автор 

наукових публікацій з проблем історії, літературознавства, культури, освіти. 

Він не був професійним філософом, однак мав свою історіософську 

концепцію, чим збагатив українську думку. 

У світовій науці і філософії широко відоме ім'я академіка, першого 

президента Академії паук України Володимира Івановича Вернадского (1863 

– 1945). Він створив вчення про ноосферу і нову науку – біогеохімію. 

Значення його досліджень у геохімії, космохімії, гідрохімії, радіохімії, 

радіогеології, мінералогії, кристалографії, генетичному ґрунтознавстві 

усвідомлюється людством тільки тепер. У філософії він став засновником 

антропокосмізму – вчення про гармонію природничо-історичної та 

соціально-гуманітарної тенденцій розвитку людини та науки. 

У середині XX ст. виокремлюється своїми досягненнями Павло 

Васильович Копнін (1922 – 1971). Завдяки П. Копніну почав зміщуватися 

головний акцент філософствування з того, що не залежить від людини і 

людства, на те, що освоюється людиною у процесі її пізнавальної діяльності, 

а ще більше – на світоглядне осмислення світу, пізнавальні та світоглядні 

можливості суб'єкта, пізнавальні та ціннісні регулятиви людської 

життєдіяльності.  

VІ. Підведення підсумків.                                                                   (3 хв.) 

З давніх-давен український народ був високорозвиненим етносом, про 

що свідчать пам’ятки українського народу, такі як «Велесова книга» та ін. В 

ній, зокрема чітко прослідковується характерна риса філософського 

світогляду українця – непохитна віра у свої власні сили та здібності. В 

рамках цього світогляду і формується вся подальша українська філософська 

думка, яка увійшла в історію світової філософії завдяки Ф. Прокоповичу, Г. 

Сковороді, Т. Шевченку, М. Грушевському та ін.   

VІІ. Завдання для самостійної роботи.                                              (2 хв.) 



1. Огнев’юк В., Утюж І. Філософія. Історія філософії. – К.: Грамота, 

2010, с. 191 – 223. 

2. Підготуйте реферати за темами: «Антропоцентризм як світоглядна 

риса Т. Шевченка», «Соціально-філософські ідеї М. Драгоманова», 

«Місце І. Франка в історії української філософської думки».   

VІІІ. Перевірка домашнього завдання.                                             (25 хв.) 

1. Чому виникає посткласична європейська філософія ХІХ – ХХ ст.?  

2. У чому подібність філософських переконань А. Шопенгауера і            

Ф. Ніцше? У чому полягає головна відмінність між 

шопенгауерівськими і ніцшеанськими уявленнями про волю?  

3. Що таке позитивізм? Розкрийте його основні ідеї. Чим повинна бути 

філософія з точки зору позитивізму? 

4. Які ідеї ХХ ст. конкурують зі старою класичною філософською 

системою?  

5. Що таке психоаналіз, який його основний принцип? 

6. Як екзистенціалізм передбачає осягнення суті індивідуального 

існування? 

7. Проаналізуйте філософію прагматизму, в чому її суть? 

8. Які основні риси філософії ХХ ст. ви можете визначити? 

9. Назвіть нові філософські ідеї ХХ ст. та охарактеризуйте їх.   

 

 

 

 

 


