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Підтема «Біографістика в сучасній українській філософській думці» 

входить до теми «Філософська думка в Україні» курсу «Філософія» для 

студентів першого та другого (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти 

спеціальностей 013 «Початкова освіта», 035 «Філологія» 1-го або 2-го курсу 

навчання. За робочим планом на розгляд матеріалу підтеми передбачається 0,3 

кредиту (10 годин – 2 години лекцій, 2 години семінарів та 6 годин самостійної 

роботи студента). Питання, що вивчаються в даній підтеми включені в загальний 

список питань іспиту з філософії. 

Мета вивчення даної підтеми – висвітлення біографічного підходу як форми 

історико-філософського пізнання, ознайомлення студентів із доробками 

сучасних українських філософів в цій сфері.  

Завдання: 

• ознайомлення студентів з біографістикою як видом гуманітарного 

знання, окреслення специфіки філософського підходу до феномену 

біографії; 

• розкриття філософського змісту поняття «біографія» та особливості 

видів біографії; 

• оволодіння понятійним апаратом філософської біографістики; 

• ознайомлення з доробками сучасних українських філософів в сфері 

біографістики; 

• освоєння студентами практичних навичок вивчення біографій, 

написання автобіографії та резюме.  

Вивчення підтеми передбачає формування наступних компетентностей із 

передбачених стандартами вищої освіти спеціальностей 013 «Початкова освіта», 

035 «Філологія»: 

А) Загальні 

• здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення 

інформації з різних джерел та формулювання логічних висновків; 

• здатність бути критичним і самокритичним.   
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• здатність  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно та відповідально; 

• здатність до ефективної  взаємодії як на міжособистісному, так і на 

командному рівнях; 

• здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури 

поведінки. 

Б) Спеціальні (фахові) компетентності 

• здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, 

вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий 

досвід комунікативної діяльності; 

• здатність володіти доцільними формами вербального професійного 

спілкування в колективі, сприймати, осмислювати й відтворювати зміст і 

основну думку усних і письмових висловлювань; 

• здатність співпрацювати для досягнення поставленої мети, знаходячи при 

цьому шляхи взаємодії зі всіма суб’єктами навчального середовища. 

Знання, які має отримати студент: 

• знати основні поняття історико-філософської біографістики; 

• знати основні  принципи біографістики як напряму гуманітарного знання; 

• знати українську філософську традицію та сучасні підходи до біографії як 

гуманітарного, соціального та культурного феномену. 

Вміння, які мають сформуватись у студента:  

• вміти здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, обробляти 

та аналізувати її, систематизувати та узагальнювати у письмовому та 

усному вигляді; 

• оволодіти навичками критичної роботи з текстами та вміти коректно 

інтерпретувати їх, обґрунтовувати власну позицію; 

• вміти самокритично оцінювати себе, свої знання, вміння, навички; 

• вміти написати текст автобіографії та власного резюме. 
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Зміст занять 

 

Поняття біографії. Біографія та її різновиди: історико-біографічний нарис, 

творча біографія, художня біографія, професійна біографія, наукова біографія, 

некролог, автобіографія, резюме. Феномен псевдобіографії. 

Біографістика як вид знання. Місце біографістики в науці. Біографістика як 

напрям історико-філософського знання. Біографістика між редукціонізмом та 

компартменталізмом. Міждисциплінарний характер біографістики. Українська 

біографістика. Розвиток біографістики в історії української філософської думки. 

Сучасний стан української філософської біографістики: О. Л. Валевський – 

онтологія біографічного знання, особливості класичного та некласичного 

підходів до написання біографії; І. Я. Матковська – проблема відображення 

світогляду мислителя в його творах; І. В. Голубович – генералізація 

індивідуальності в біографії, принцип ізоморфності (спів-мірності та спів-

рівності) людського життя та універсуму культури; В. І. Менжулін – 

біографістика довіри: Т. О. Чайка – проект «Дотик. Усні історії філософів».    

Біографія як лінія перехрестя особистісного, історико-соціального та 

культурного проектів. Екзистенційний та наративний вимір біографії. 

Біографічна прагматика. Ретроспективний та інтерпретативний характер 

біографії. Інформативна, раціональна, емоційна, аксіологічна та етична складові 

при написанні біографії, автобіографії, резюме.  

 

Базові терміни та поняття 

Біографія, біографістика, історико-біографічний нарис, творча біографія, 

художня біографія, професійна біографія, некролог, автобіографія, резюме,  

псевдобіографія, агіографія, житія, міждисциплінарність, редукціонізм, 

компартменталізм, палімпсест, екзистенція, наратив, ретроспекція, 

інтерпретація, аксіологія. 
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План лекції (2 години) 

1. Поняття біографії. Біографія та її різновиди. Феномен псевдобіографії. 

2. Розвиток біографістики в історії української філософської думки:  

2.1. Середньовічна агіографія.  

2.2. «Житія» доби Відродження.  

2.3. Біографії гетьманського періоду.  

2.4. Романтико-героїчний характер української біографістики ХІХ ст. 

2.5. Становлення наукової біографістики в ХХ ст. 

3. Поворот до біографістики в соціогуманітарному знанні (70 – 80-ті рр. ХХ 

ст.) та в історії філософії (90-ті рр. ХХ ст.).  

4. Біографістика в сучасній українській філософській думці (О. Л. 

Валевський, І. В. Голубович, І. Я. Матковська, В.  І. Менжулін, Т. О. 

Чайка). 

5. Міждисциплінарний характер біографістики. Біографістика між 

редукціонізмом та компартменталізмом. 

6. Біографія як лінія перехрестя особистісного, історико-соціального та 

культурного проектів. Екзистенційний та наративний вимір біографії.  
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Питання семінарського заняття (2 години) 

Тема семінару: Біографічна прагматика 

 

Семінар складається з теоретичної та практичної частини. В теоретичній 

частині студенту необхідно опрацювати основні положення, які будуть 

враховуватись при виконанні практичної частини семінару. При підготовці як 

теоретичної, так і практичної частини семінару студенту доречно користуватись 

літературою, наведеною у списку.  

1. Питання теоретичної частини семінару: 

1.1. Ретроспективний та інтерпретативний характер біографії. 

1.2. Інформативна та раціональна складова процесу написання біографії. 

1.3. Аксіологічний вимір біографії.   

1.4. Етична налаштованість біографа. 

2. Практична частина семінару. Вивчити біографічні матеріали, написати та 

представити усно коротку біографію одного із сучасних українських 

філософів*: 

2.1. Вілен Сергійович Горський. 

2.2. Сергій Борисович Кримський. 

2.3. Мирослав Володимирович Попович. 

3. Заключне завдання: зробити висновок, який досвід ви отримали при 

вивченні та написанні біографії? 

 

* Студент за своїм бажанням може обрати іншого українського філософа, вченого, 

діяча. 
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Завдання для самостійної роботи (6 годин) 

 

Самостійна робота студента включає в себе повторення та осмислення 

матеріалу лекції за темою, підготовку до семінарського заняття та виконання 

декілька завдань прикладного характеру.  

1. Вивчити життєвий шлях людини, яка зацікавила вас, або вплинула на вас, та 

написати її коротку біографію.  

2. Написати свою коротку автобіографію. 

3. Написати своє резюме. 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які види біографії можна виділити? Які особливості кожного з них? 

2. Коли склалась біографістика як напрямок наукових досліджень? 

3. В чому виражається міждисциплінарний характер біографістики? 

4. В чому виражається інтерпретативний характер біографії? 

5. В чому виражається екзистенційний вимір біографії? 

6. Чому наративність є однією з основних характеристик біографії? 
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