




ВСТУП 

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

закономірності історичного розвитку української культури та філософії, її місця і значення у 

світовому культурно-історичному процесі, загальноприйняті наукові концепції її вивчення, основні 

методологічні принципи її дослідження, діяльність видатних вітчизняних мислителів культурологів. 

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 культурологічного та 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 культури 

і філософії» є складовою освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, викладається в обсязі 4 кредити ЄКТС. Підсумковою 

формою контролю є іспит. В результаті освоєння курсу студент має здатність: 

усвідомлювати місце української філософії та культури у розвитку світової та європейської 

філософської та культурологічної традиції; знати ключові історичні етапи розвитку 

української філософії та культури, 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 культури і 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;  

• 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 спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 12. 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. 



ФК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у українському 

та міжнародному контекстах.  

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 

урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, 

релігійного, екологічного тощо). 

ФК 9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної спадщини 

різних історичних періодів та географічних ареалів. 

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 Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Методологічні засади вивчення 

вітчизняної культури та філософії: 

історіографія історії філософії, теорія 

історії культури та філософії. 

Об’єкт та предмет дослідження історії 

української філософії та культури. 

Лекції, 

семінари 

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 та культури Давньої 

Русі. 

Лекції, 

семінари 

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, 

семінари 

Усні доповіді, 

дискусії, письмова 

контрольна робота, 

іспит 

5 

1.4 Зміст та спрямованість філософських 

курсів професорів Києво-Могилянської 

академії.  

Філософські погляди Г. Сковороди в 

контексті українського бароко. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

10 

1.5 Ідейний зміст програмних документів 

Кирило-Мефодіївського братства. 

Особливості мислення представників 

Київської філософсько-релігійної школи. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

10 

1.6 Філософські та культурологічні 

орієнтири вітчизняної філософської 

думки ХХ ст 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із історико-філософських та 

культурологічних досліджень 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

2.2 аналізувати науково-історичну, Семінар, Усні доповіді, 5 



культурологічну та філософську 

літературу (як тексти першоджерел так й 

критичні дослідження), визначати їх 

місце і роль в історії української та 

світової філософії. 

Самостійна 

робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова контрольна 

робота, іспит 

2.3 аналізувати основні етапи розвитку історії 

української культури та філософії, 

орієнтуватися у сучасних наукових 

концепціях, в межах яких здійснюється її 

вивчення, ключові історичні події та постаті, 

які визначали розвиток історії вітчизняної 

філософії та культури. 

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 

Семінари, 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 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; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

3.2 презентувати результати проведених 

історико-філософських  досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, презентацій, 

конспектів; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

3.3 формулювати основні наукові проблеми 

дослідження історії української культури 

та філософії та окреслювати шляхи їх 

можливого вирішення.  

Семінари, 

самостійна 

робота и 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із історико-

філософських та культурологічних 

досліджень, вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  іспит 

5 

4.2 вирішувати комплексні завдання, 

пов’язанні із верифікацією результатів 

існуючих оприлюднених історико-

філософських та культурологічних 

досліджень. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  



               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
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3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 
4
.2

 

ПРН 1. Мати навички критичного мислення, 
викладати у зрозумілий спосіб власні думки, 
здійснювати їх аргументацію. 
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ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та 

історико-культурних процесів. +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

    +  + +   

+ 

 

ПРН 7. Розуміти чинники культурної динаміки, 

принципи періодизації культурних процесів, їх 

специфічні риси та характеристики. 
+
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+
 

    +  + +   

+ 

 

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела 

(речові, друковані, візуальні, художні) з 

використанням спеціальної літератури та 

визначених методик, аргументовано викладати 

умовиводи щодо їх змісту. 
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ПРН 14. Вести публічну дискусію та 

підтримувати діалог з питань української 

культури з фахівцями та нефахівцями. 
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+
 

ПРН 16. Визначати, формулювати та 

аргументувати власну громадянську та 

професійну позицію щодо актуальних суспільних 

питань. 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  

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 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 



1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 –40/ 64 балів 

2. Самостійна робота №1 до теми №5. Есе на тему: «Єдність філософії та життя 

Григорія Сковороди».: РН 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 – 4 / 8 балів 

Самостійна робота №2 до теми 7. Есе на тему: «Поєднання філософських ідей 

Платона і Канта у вченні П. Юркевича»: РН 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 – 4 / 8 балів 

Самостійна робота №3 до теми 9. Есе на тему: «Київська світоглядно-

гносеологічна школа (П.В. Копнін, В.І. Шинкарук)».: РН 1.6, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 – 4 

/ 8 балів  

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 - 8/12 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та 

участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу, 3) контрольну роботу, з 

урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1 -1.6, 2.1-2.6, 3.1.-3.3, 4.1., 4.2 – 24 / 40 балів 

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 (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 

24, максимум 40 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Екзамен Підсумко

ва оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 



 

Критерії оцінювання: 

 
 

Min – 60 бали Max – 100 балів 

Усна відповідь1  До теми: 1-8 згідно з планом 

навчальних занять 

«3» х 8 = 24 «5» х 8 = 40 

Доповнення, 

участь в дискусіях 

До теми: 1-8 протягом семестру 

згідно з планом навчальних занять 

«2» х 8= 16 «3» х 8 = 24 

Самостійна робота  Самостійна робота №1 до теми 

№5. Есе на тему: «Єдність філософії та 

життя Григорія Сковороди». 

Презентація під час аудиторної роботи 

згідно плану навчальних занять – 

вересень-жовтень 

«4» х 1 = 4 «8» х 1 = 8 

Самостійна робота №2. Есе на 

тему: «Поєднання філософських ідей 

Платона та Канта у вченні П. 

Юркевича». Презентація під час 

аудиторної роботи згідно плану 

навчальних занять – жовтень. 

«4» х 1 =4 «8» х 1 = 8 

Самостійна робота №3. Есе на 

тему: «Київська світоглядно-

гносеологічна школа (П.В. Копнін, В.І. 

Шинкарук)». Презентація під час 

аудиторної роботи згідно плану 

навчальних занять – листопад. 

«4» х 1 = 4 «8» х 1 = 8 

Контрольна робота До тем 1-8 «8» х 1 = 8 «12» х 1 = 12 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахуванням 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 0,6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі.  



Усна відповідь:  

5 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 

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. Допускаються несуттєві 

неточності 

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

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

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію, дані 

які стосуються відповідної тематики присутні. 

Самостійна робота №1-3 (Підготовка есе): 

8 балів - студент самостійно створює оригінальну роботу; вичерпно  та 

аргументовано висвітлює тему; вправно формулює тези; використовує набуту з різних 

джерел інформацію для розв'язання історико-філософських проблем; використовує 

цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність 

викладу); висновок відповідає запропонованій темі и органічно випливає зі 

сформульованих тез, аргументів і прикладів.  

7-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє темою есе, але може не вистачати 

аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності  

5-4 бали - не в повному обсязі володіє матеріалом для написання есе, не демонструє 

глибини знань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані 

дослідження.. 

Контрольна робота:  

12 – 11 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність і незаангажованість проведеного дослідження.  

10 – 8 балів -  студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але недостатньо його аргументує, в цілому розкриває зміст поставленого завдання 

та використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність свого дослідження. 

7 – 6 балів – студент у цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідні джерела, а його 

робота містить суттєві неточності. 

5 – 0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно і 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, в його роботі 

присутні суттєві помилки і він не демонструє самостійність у виконанні завдання.   



 

Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 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 письмової роботи. 

15-11 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, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності. 

10-6 балів - 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. 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№

 п/п 
Назва  

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

4. 1 

Тема 1. Історія української культури і філософії: 

предмет, метод, значення. Міфологічна 

свідомість праукраїнців, як підґрунтя вітчизняної 

філософії. 

2 2 2 

5. 2 
Тема 2. Культура та філософська думка доби 

Київської Русі 

2 2 2 

6. 3 
Тема 3. Гуманістичні та реформаційні ідеї у 

філософській думці України 

2 2 2 

7. 4 
Тема 4. Філософія України доби бароко. Києво-

Могилянська академія. 

2 2 2 

8. 5 Тема 5. Філософія Григорія Сковороди. 4   

9. 6 

Презентація самостійних робіт №1 до теми 5. 

Есе на тему: «Єдність філософії та життя 

Григорія Сковороди».  

 4 14 

 Контрольна робота 2   

10. 7 

Тема 6. Культура і філософія доби просвітництва 

та романтизму в Україні (кін. ХVІІІ – середина 

ХІХ ст. ). 

4 4 4 

11. 8 
Тема 7. Філософсько-релігійні погляди в 

середині ХІХ ст. Філософія Памфіла Юркевича. 

2   

12. 9 

Презентація самостійних робіт №2 до теми 7. 

Есе на тему: «Поєднання філософських ідей 

Платона і Канта у вченні П. Юркевича». 

 4 14 

13. 1

0 

Тема 8. Основні напрямки розвитку філософії та 

культури в Україні другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

4 4 4 

14. 1

1 

Тема 9. Філософська культура України ХХ 

століття. 

4   



15 

Презентація самостійних робіт №3 до теми 9. 

Есе на тему: «Київська світоглядно-

гносеологічна школа (П.В. Копнін, В.І. 

Шинкарук)». 

 4 14 

16 
Тема 10. Українська філософська думка в 

період незалежності: проблеми та перспективи 

2 2 2 

 ВСЬОГО 30 30 60 

 

Загальний обсяг  - 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 30 год. 

Семінари   – 30 год. 

Самостійна робота  - 60 год. 
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