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До 300-річчя від  дня народження Григорія Савича Сковороди 
(1722-1794), українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета 



Єшкілєв В. Усі кути Трикутника : 

апокриф мандрів Григорія Сковороди / В. 

Єшкілєв. - Київ : Академія, 2012. - 244, [1] с. - 

(Автографи часу) 

Головний герой роману - зовсім юний Григорій 

Сковорода, якого вабили мандри з їх пригодами, містичні 

вчення, таємні знання. Подорожуючи Австрією та 

Італією, він потрапив у вир карколомних подій, що 

змінили політичну карту Європи напередодні Семирічної 

війни. Тоді він ще не був письменником, і ніхто не знав 

його як філософа.  

 Наш перворозум. Григорій Сковорода на 

портреті і в житті : фотокнига / [авт. і упоряд. 

В. Стадниченко, М. Шудря]. - Київ : Спалах, 

2004. - 176, [2] с. 

Автори відтворили добу, на тлі  

якої розгорталися події з життя Г. С. 

Сковороди, одного з славетних діячів 

історії та культури, означені 

документальними свідченнями та 

ілюстративним матеріалом стосовно 

його місць, де народився й перебував 

він – від Слобожанщини й до 

Угорщини. 

Книга присвячена 250-річниці від дня 

народження відомого філософа, гуманіста, 

поета Г. С. Сковороди. Його подвижницьке 

життя й діяльність є прикладом палкої 

любові до своєї Батьківщини, трудового 

народу, є повчальним уроком боротьби за 

розвиток науки, освіти і щастя людей. 

Григорій Сковорода, 250 : матеріали 

про відзначення 250-річчя з дня народж. / 

[редкол.: В. І. Шинкарук [та ін.]. – Київ : 

Наук. думка, 1975. - 254, [1] с.  



Ушкалов Л. Сковорода та інші. 

Причинки до історії української 

літератури / Л. Ушкалов. - Київ : Факт, 

2007. - 549, [1] с. - (Висока полиця) 

У посібнику вміщено два десятки статей, есеїв та 

рецензій, присвячених різним питанням української 

літературної та інтелектуальної традиції від давнини до 

сьогодення, зокрема творчості Т. Шевченка, І. Франка та 

ін. Але головним персонажем цієї книги є великий поет і 

філософ доби пізнього бароко Григорій Сковорода 

(1722-1794). 

 Попович М. Культура : іл. 

енциклопедія України / М. Попович. - 

Київ : Балтія-Друк, 2009. - 182, [1] с. 

Автор хотів розповісти про 

той смисл, який мали у свій час і 

мають сьогодні видатні постаті 

України і неповторні витвори 

української культури, збережені 

нам нашою бурхливою історією.  



Ушкалов Л. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : ст. 2010-2013 рр. / Л. 

Ушкалов. - Харків : Майдан, 2014. - 311 с.  

До нової книги Леоніда Ушкалова ввійшло 

півтора десятка статей, написаних упродовж 2010-

2013 років. У них розглядається низка історико-

літературних, філософських, богословських та 

культурологічних питань, пов'язаних передовсім із 

творчістю Григорія Сковороди (1722-1794) й 

Тараса Шевченка (1814-1861). Крім того, автор 

аналізує проблематику українського фемінізму 

ХІХ стліття, розглядає окремі явища української 

літератури часів реформації, бароко й 1920-х 

років. 



У виданні подано матеріал про відомі постаті 

України, що своїми подвигами й ділами прославили 

українську землю.  

Сто великих українців / [кол. авт.: Н. В. 

Астапенко та ін.]. - Київ : Арій, 2011. - 495 с. - (Сто 

великих) 

До книги увійшло 100 коротких біографічних нарисів, 

історичних портретів видатних наших земляків, 

представників найрізноманітніших верств суспільства - 

мислителів, письменників, учених, митців, громадських, 

релігійних, політичних діячів, чиїми зусиллями впродовж 

віків творилася українська культура, формувався світогляд 

української нації.  

Шаров І. Сто видатних імен України / Ігор 

Шаров. - Київ : Альтернативи, 1999. - 502, [1] с. 



Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в Переяслав-

Хмельницькому : путівник / [авт. тексту В. М. Дем’янчук] . - Київ, 1981. - 64 с.  

Експонати музею розповідають про життєвий і творчий шлях Г. С. Сковороди та 

перебування його в Переяславі. Старовинний Переяслав-Хмельницький пишається тим, що 

в його навчальному закладі – колегіумі – 1753 року викладав піїтику славетний 

просвітитель, філософ і поет. 



Пільгук І. Григорій Сковорода : (худож. життєпис) / 

Іван Пільгук. - Київ : Дніпро, 1971. - 259, [3] с.  

Автор змалював складний життєвий і творчий шлях ученого і 

письменника Г. С. Сковороди. Тут постають картини його навчання в 

Київській академії, перебування в столичній капелі, висвітлюються 

педагогічна праця та численні зустрічі з видатними людьми того часу. 

Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода. Життя і / Ф. М. Поліщук. - 

Київ : Дніпро, 1978. - 260, [2] с.  

У виданні досліджується життя і творчість, філософсько-естетичні 

та етичні погляди відомого українського філософа-просвітителя, 

письменника, педагога і громадського діяча Г. С. Сковороди.  

Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода : семінарій / Ф. М. Поліщук. - 

Київ : Вища шк., 1972. - 206, [1] с.  

Книга висвітлює історію вивчення життя і творчості видатного 

українського письменника і філософа Г. С. Сковороди, містить 

висловлювання прогресивних діячів культури про нього і його творчість. 

Ніженець А. М. Григорій Сковорода. Пам'ятні 

місця на Україні / А. М. Ніженець, І. П. Стогній. - Київ 

: Наук. думка, 1984. - 93, [2] с.  
Дана книга знайомить з містами перебування 

українського філософа і поета - від Чернух, де він 

народився, до Києва, Переяслава-Хмельницького, 

Харкова, інших міст, де побував філософ, і до останнього 

прихистку - Сковородинівки, де він похований.  



Григорій Сковорода. Творча спадщина : 

посібник. - Харків : Ранок, 2001. -  30, [1] с.  
Посібник містить відомості про письменника, тексти 

творів, аналіз творчості Г. Сковороди. 

Ніженець А. На зламі двох світів : розвідка про Г. Сковороду і 

Харків. колегіум / А. Ніженець. - Харків : Прапор, 1970. - 207, [1] с. 

Розвідка присвячена видатному мислителю-гуманісту, письменнику-

демократу XYIII сторіччя Г. С. Сковороді. У ній йдеться про розиток світогляду 

філософа, про харківський період його життя, про характер впливу його ідей на 

розвиток громадської думки на Україні. 

Драч І. Ф. Григорій Сковорода : біогр. повість / І. Ф. Драч, С. 

Б. Кримський, М. В. Попович ; під заг. ред. В. М. Нічик. - Київ : 

Молодь, 1984. - 212, [2] с. - (Уславлені імена) 

У книзі розповідається про життя та діяльність Григорія Сковороди - 

поета, філософа, гуманіста та просвітителя другої половини XYIII століття. 

Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна 

творчість / О. В. Мишанич. - Київ : Наук. думка, 1976. - 150, 

[1] с. 
У дослідженні висвітлюються погляди Г. Сковороди на усну 

народну словесність, простежується шлях освоєння ним у 

філософських трактатах і літературних творах різних фольклорних 

жанрів, робиться спроба з'ясувати вплив народного світогляду на 

філософські, морально-етичні і педагогічні погляди видатного 

українського мислителя другої половини XYIII ст. 



Філософія Григорія Сковороди 
Чижевський Д. І. Філософія 

Г. С. Сковороди / Дмитро 

Чижевський. - Харків : Прапор, 

2004. - 269, [1] с. 
У праці досліджено засади 

сковородинської метафізики, 

антропології, гносеології, етики. 

Універсалії та образи українського 

філософа яскраво увиразнені на тлі 

античного платонізму та 

неоплатонізму, патристики, 

сердньовічної та новочасної містики. 

Попович М.  Григорій Сковорода: 

філософія свободи / Мирослав Попович. - 

Київ : Майстерня Білецьких, 2007. - 255 с. 

Головною метою дослідження є вивчення 

творів Г. Сковорди у філософському і 

культурному контексті. Автор підкреслює 

значення повороту у філософському осмисленні 

людського буття, який започаткував Сковорода. 

Сковорода Григорій: ідейна 

спадщина і сучасність : [зб. наук. 

пр.] / [редкол.: М. В. Попович та 

ін.]. - Київ : [б. в.], 2003. - 709 с. 
Пропонована книга є збіркою 

праць, що розглядає творчість 

мислителя в контексті світової 

філософії, тогочасного та теперішнього 

духовного життя України, взятих в усій 

складності, багатовимірності та 

суперечливості - науки і релігії, 

західного і східного способів 

мислення, раціоналізму і містики, 

новаторства і традиції. 



Педагогічні ідеї Григорія Сковороди 

Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. 

О. В. Сухомлинської. - Київ : Либідь, 2005.  

 Кн. 1 : X-XIX. – 621, [1] c. 
У першій книзі подано творчі біографії українських мислителів, філософів, 

письменників, педагогів, які жили і працювали впродовж Княжої доби й Козаччини 

(X-XVIII ст.) та період Просвітництва (XIX ст.). Серед них є славетні імена : Ярослав 

Мудрий, Г. С. Скоровода, Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко та ін.). 

Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. 

/ В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. - Суми : Унів. кн., 

2012. - 266 с.  
У посібнику розглядаються діяльність та творча спадщина визначних 

представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця XX 

століття. 

Левківський М. В. Історія педагогіки : [навч.-метод. посіб.] / М. В. 

Левківський . - Вид. 5-те, допов. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2012. - 188 с. 
Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти і виховання з позицій 

соціокультурного підходу у відповідності з програмою "Історія педагогіки" для 

вузів. 

Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / [редкол.: О. Г. 

Дзеверін, В. З. Смаль, І. А. Табачников]. - Київ : Вища 

шк., 1972. - 244, [2] с.  
Збірник висвітлює основні проблеми педагогічної спадщини Г. С. Сковороди, 

розкривається історичне й теоретичне значення ідей видатного мислителя про 

виховання, освіту і навчання. Значну увагу приділено також практичній 

вчительській діяльності просвітителя. 



Твори Григорія Сковороди у фондах Бібліотеки Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 



Віртуальну виставку 

підготувала  бібліотекар 

ч/з № 1 Алла Любарець 

Кількість джерел : 37 


