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3 грудня 2022 року -

300 років від дня 

народження

Григорія Сковороди: 

видатного філософа, 

просвітителя-

гуманіста, поета,

музиканта, педагога
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До двотомника творів

Григорія Сковороди (1722-

1794) увійшли поезії, 

байки, притчі, філософські 

трактати та діалоги, 

переклади й листи 

видатного українського 

письменника-гуманіста, 

філософа і мислителя, 

просвітителя і педагога, 

предтечі нового 

українського письменства
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До видання увійшли твори Григорія

Сковороди (1722-1794): поезії, байки,

притчі, філософські трактати, листи,

написані книжною українською

мовою, латинською, слов’янською, в

перекладі на нову українську

літературну мову. Вони відкривають

сучасному читачеві дивосвіт думок і

образів великого письменника
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В цьому збірнику 

українська байка 

представлена творами її 

найвидатніших авторів –

Г. Сковорди, П. Гулака-

Артемовського,               

Є. Гребінки, Л. Глібова, 

М. Старицького
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До хрестоматії «Давня українська 

література» увійшли

найкращі поетичні, прозові й 

драматичні твори

вітчизняного письменства за 

майже вісімсот років –

від найдавніших фольклорних 

зразків до геніальних текстів 

одного з найбільших

філософів світу Григорія 

Сковороди
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До збірки Ліни 

Костенко «Триста 

поезій» увійшли 

найвідоміші твори, 

серед яких «Ой, ні, ще 

рано думати про 

все…» присвячений 

Григорію Савичу 

Сковороді
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Книга містить 100 коротких 

бібліографічних нарисів,

історичних портретів видатних 

представників самих 

різних прошарків суспільства, серед 

яких Григорій Сковорода –

український просвітитель, філософ, 

поет та педагог, 

наш «Український Сократ»
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Ця книга – антологія, яка містить

п’ятдесят есеїв, котрі сприяють

повнішому увиразненню історичного

процесу розвитку української

літератури. Одне з них присвячено

творчості величного філософа України

Григорія Сковороди, який відкрив

метафізичну сутність національної

культури, обстоював ідею внутрішньої

свободи людини.
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Одна із сторінок цієї

енциклопедії присвячена

творцю величі нашої

Батьківщини Григорію

Сковороді, його

найціннішому здобутку –

духовній ліриці.
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Видання присвячено 300-й

річниці від дня народження

одного з найбільших,

найзагадковіших християнських

філософів світу – Григорію

Савичу Сковороді (1722-1794).

Сягнувши у своїх помислах

життєво важливих,

екзистенційно вагомих проблем

людського буття. Г. С. Сковорода

досі актуальний – як особистість,

мислитель, письменник.
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Ця книга – перше видання 

творів великого українського 

поета й філософа Григорія 

Сковороди, здійснене в 

академічному форматі. Воно 

стане цінним джерелом для 

філософів, літературознавців, 

мовознавців, культурологів, 

педагогів, богословів та 

інших фахівців, які вивчають 

творчість Сковороди
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У навчальному посібнику «Історія 

української філософії грунтовно

розглядаються філософські 

погляди Г. Сковороди, особливості 

стилю мислення, вихідні 

принципи філософської позиції 

Сковороди, вчення про дві натури 

і три світи, концепція «сродної

праці» і «нерівної рівності», 

принцип самопізнання, філософія 

серця, розуміння щастя
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У посібнику висвітлюється 

перша цілісна оригінальна 

українська концепція Григорія 

Сковороди «філософія серця», 

де він зміг повною мірою 

адекватності відобразити 

тогочасний рівень розвитку 

української самосвідомості, 

українського світогляду епохи 

та тодішню ментальність
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У підручнику зроблено 

аналіз філософії

Григорія Сковороди, 

учення про дві натури і 

три світи, також 

розглянуто гносеологічні 

погляди Сковороди і їх 

зв’язок із морально-

етичною проблематикою
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Навчальний посібник 

містить короткий огляд 

життя та філософської 

діяльності Григорія 

Сковороди, його 

теоретичного спадку в 

українській літературі 

та громадсько-

політичних рухах


