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Філософія в Україні радянської та пострадянської доби 
 
Анотація. Дисципліна "Філософія в Україні радянської та пострадянської доби" належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує фахову підготовку аспіранта в царині студій з 
української філософії у спосіб грунтовного ознайомлення із представницьким спектром здобутків як 
історії вітчизняної філософії, так і низки інших дисциплін у дослідженні процесу розвитку 
філософських освіти, науки і культури в Україні у ХХ - на початку ХХІ ст. Об’єктом навчальної 
дисципліни є історія модерної та постмодерної філософії в УРСР і Україні. Предметом навчальної 
дисципліни є процес і основні здобутки розвитку української філософської думки 20-х рр. ХХ - 10-х рр. 
ХХІ ст., зокрема такі призабуті та маловідомі її сторінки, як: філософська спадщина репресованих 
сталінським режимом в УСРР провідних представників харківської і київської філософських шкіл і 
світоглядно-філософські засади програм українських літературно-мистецького авангарду 20-30-х рр. 
ХХ ст. і правозахисного руху др. пол. ХХ ст. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Вдовиченко Георгій Валерійович, к. філос. н., доцент кафедри української філософії та 
культури філософського факультету КНУТШ. 
Мета навчальної дисципліни: системно ознайомити аспіранта з етапами формування вітчизняної 
традиції філософування як професійної філософської творчості та філософської культури 
українського народу від епохи "Розстріляного Відродження" до "Революції Гідності". 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: провідні наукові підходи, методологію дослідження та основні здобутки 
філософського пошуку основних представників київської, харківської та ряду інших філософських шкіл 
УСРР і України: В. Берковича, І. Бичко, Н. Білярчика, В. Бона, В. Горського, П. Демчука, С. Кримського, 
І. Огородника, М. Поповича, С. Семковського, В. Юринця та інших. 
Аспірант повинен вміти: фахово і творчо застосовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій 
діяльності здобутки згаданих науковців на вузькоспеціальному й міждисциплінарному рівнях 
українознавчих та інших досліджень. 
Змістовні модулі: 

Розвиток філософської думки УСРР у 20-40-х рр. ХХ ст. 
Розвиток філософської думки України у 50-х рр. ХХ - 10-х рр. ХХІ ст. 

Мова викладання: українська 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.10 читається на другому році навчання. 
  Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор   
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 
 


