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Історія філософської думки України (за вибором) – 3 кредити ЄКТС 

 

Викладач: Мороз Олена Василівна  – старший викладач кафедри історії та методики навчання, 

кандидат філософських наук. 

 

 

Для комунікації Сторінка курсу в Moodle 

електронна пошта: lena_lisova@ukr.net 

Ауд. 35 головний корпус 

Інформація про 

консультації 

Очні консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій 

(кожного четверга з 15.00 до 17.00). Онлайн консультації: за 

попередньою домовленістю (Viber або Zoom). 

Політика курсу Курс є інтерактивним. Середовище в аудиторії -  дружнім, творчим і 

відкритим до конструктивної критики. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані в 

становлений термін. 

Потрібно пам’ятати про академічну доброчесність. У випадку 

запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної 

недоброчесності (списування) викладач пропонує студентові повторно 

виконати необхідний вид роботи. 

Анотація Історію філософської думки України представлено як цілісний 

процес, висвітлено окремі інтелектуальні явища (шкіли, напрями, рухи) 

пов’язані з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. 

Обґрунтовано також основні теоретичні принципи і методологічні 

засади, проблеми та перспективи дослідження генези вітчизняної 

філософської думки. 

Ключові слова філософія, світогляд, духовна культура, цінності, Іларіон, Нестор, 

ренесансний гуманізм, Павло Русин, ідея гуманізму, Реформаційні 

вчення, братські школи, Просвітництво, Г. Сковорода, український 

романтизм, українська академічна філософія, «філософія серця». 

Мета і завдання 

курсу 

Розкрити особливості філософської думки України в історичному 

контексті. Поглибити знання здобувачів з філософії. Розвинути 

критичне мислення. 

Компетентності 

(результати 

навчання) 

Знати: 

- історичні типи світогляду; 

- періодизацію вітчизняної філософської думки; 

- філософські доктрини українських мислителів. 

Вміти: 

-використовувати філософські знання для власних світоглядних 

поглядів; 

- застосовувати навики критичного мислення при світоглядному 

обґрунтуванні власної позиції. 

 

Передісторія 

курсу 

Історія України та української культури, історія освіти на Волині, 

філософія. 

Теми  Тема 1. Філософська думка Русі. 

Тема 2. Філософські ідеї в духовній культурі України ХІІІ-ХV ст. 



Тема 3. Ренесансний гуманізм в Україні ХVІ – першій половині 

ХVІІ ст. 

Тема 4. Реформаційні вчення в Україні. 

Тема 5. Києво-Могилянська академія – центр філософської думки. 

Тема 6. Український романтизм: філософія і світогляд. 

Тема 7. Українська академічна філософія ХІХ ст. 

Тема 8. Виклики ХХ століття та українська філософська думка. 

Сучасна українська філософія. 

Самостійна робота 

передбачає 

 Підготовка до семінарських занять.  

 Написання наукових рефератів та есе. 

 Опрацювання першоджерел. Перегляд фільмів. 

 Підготовка презентацій. 

 

Література 1. Бондаревич І. Філософія. Київ, 2015. 

2. Кралюк П. М. Історія філософії України : підручник.  К. : КНТ, 2015.  

652 с. 

3. Ярошовець В. І. Історія філософії: від структуралізму до 

постмодернізму.  К., 2004. 

 

Інтернет ресурси: 

Національна бібліотека ім. В. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Бібліотека «Діаспоріана» http://diasporiana.org.ua/ 

Архів української періодики онлайн 

https://libraria.ua/ 

Енциклопедія історії України 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU 

Українська релігієзнавча енциклопедія 

https://ure-online.info/encyclopedia/svitovi-religiyi/ 

 

Система 

оцінювання 

Контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти (поточний і 

підсумковий) з дисципліни  здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

здобувача освіти із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою. Форми оцінювання: усне опитування (реконструктивне, 

творче, підготовка проєктів), письмове опитування (реконструктивне, 

творче), презентації, самооцінювання, взаємооцінювання 

(рецензування), модульний контроль. 

Форма контролю: залік. 

Під час поточного контролю з дисципліни визнаються результати 

навчання здобувача, отримані ним у неформальній освіті (навчання на 

відкритих онлайн-курсах, вебінарах тощо). Умовами для зарахування 

кредитів і результатів навчання є: наявність сертифікату. 

Карта балів робота на семінарському занятті – 45 балів (кожен семінар – 5 балів) 

підсумковий модуль – 35 балів 

ІНДЗ – 15 балів 

участь в наукових проєктах – 5 балів 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://diasporiana.org.ua/
https://libraria.ua/
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
https://ure-online.info/encyclopedia/svitovi-religiyi/


Шкала оцінювання: 

національна та 

ЄКТС 

 

 

Сума балів  

за всі види 

навчальної  

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 

добре  

75–81 С 

66–74 D 

задовільно  

60–65 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 


