
 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121, е-mail:mandonetsk@ukr.net 

код ЄДРПОУ 38844611 

  

09.11.2022 № 01-26/70                                На № __________від_______________ 
 

Органам управління освітою рад 

територіальних громад, військових, 

військово-цивільних адміністрацій 
 

Про проведення дискусійного клубу 

«Українська ментальність у світлі 

філософсько-літературної спадщини 

Григорія Сковороди» 
 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 17 грудня 2021 року 

№ 1982-IX «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках», наказу 

директора департаменту освіти і науки Донецької обласної державної 

адміністрації від 04 січня 2022 року № 1/163-22-ОД «Про затвердження Плану 

обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», із метою гідного 

відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди (1722 - 1794), 

філософа, просвітителя-гуманіста, поета й педагога, комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» 

проводитиме онлайн-засідання дискусійного клубу «Українська ментальність у 

світлі філософсько-літературної спадщини Григорія Сковороди». 

До участі запрошуються здобувачі освіти 8-11 класів та педагогічні 

працівники закладів освіти Донецької області. 

Дата проведення: 01 грудня 2022 року. 

Початок заходу - 13.30, початок реєстрації (підключення) - 13.15.  

Місце проведення заходу: вебпростір за покликанням 

https://meet.google.com/eqy-gpck-yre?authuser=0. 

Для участі в заході необхідно до 28 листопада 2022 року (включно) 

надіслати заявку на електронну пошту mandonetsk@ukr.net (додаток 1); зробити 

записи на віртуальних дошках, де визначити власну позицію з дискусійного 

питання (додаток 2). 

Учасникам дискусійного клубу необхідно мати обліковий запис Google та 

пошту @gmail. Бажано, щоб педагоги та здобувачі освіти мали навички роботи з 

ресурсами Google Meet (відеоконференції), Mentimeter.com (онлайн-

опитування). 

 

Директор                                                                                 Оксана ЄВДОКІМОВА 

 
066-809-63-01 Людмила Рибалка 

 

https://meet.google.com/eqy-gpck-yre?authuser=0
mailto:mandonetsk@ukr.net


Додаток 1 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

09.11.2022 № 01-26/70 

 

Оргкомітету дискусійного клубу 

«Українська ментальність у світлі 

філософсько-літературної спадщини 

Григорія Сковороди» 

 

ЗАЯВКА 

на участь в онлайн-засіданні дискусійного клубу «Українська ментальність у 

світлі філософсько-літературної спадщини Григорія Сковороди» здобувачів 

освіти: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

Клас   Номер 

контактного 

телефону учня  

Електронна адреса 

1.     

2.     

 

педагогів: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

Посада  Номер 

контактного 

телефону  

Електронна адреса 

1.     

 

___________________________________________________________________. 

(назва закладу освіти) 

 

Відповідальна особа за організацію участі учнівської молоді в онлайн-

засіданні:____________________________________________________________

____________ 

(ПІБ) 

____________________________________________________________________

_________ 

(посада, контактний номер телефону, електронна адреса) 

 



Додаток 2 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

09.11.2022 № 01-26/70 

 

Питання до онлайн-засідання дискусійного клубу  

«Українська ментальність у світлі філософсько-літературної спадщини 

Григорія Сковороди» 

 

І. На перехресті двох епох: філософія Григорія Сковороди – явище 

барокової культури чи Просвітництва? 

1. Погляди Григорія Сковороди на буття світу, його сутність і структуру.  

2. Погляди Григорія Сковороди на природу (сутність) людини, сенс її буття. 

3. Погляди Григорія Сковороди щодо можливостей пізнання людиною світу 

та самопізнання. 

4. Ставлення Григорія Сковороди до України. 

Покликання на віртуальну дошку для розміщення відповідей на питання 

№ 1: https://padlet.com/vnv1/5gfv2oq62s19c2nh (розміщуючи відповідь, здобувач 

освіти та/або його керівник – педагогічний працівник -- має обов’язково вказати 

прізвище та ім’я, назву закладу освіти). 

Приклади джерел та літератури для опрацювання: 

1. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. 

Т. 1. 532 с..URL: http://litopys.org.ua/skovoroda/skov1.htm (дата звернення: 

08.11.2022) 

2. Кралюк П. М. Історія філософії України : підручник. Київ : КНТ, 2015. 

С. 318-335. URL: 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fshron1.chtyvo.org.ua%2FKra

liuk_Petro%2FIstoriia_filosofii_Ukrainy.pdf (дата звернення: 08.11.2022). 

3.Кремень В. Г. Філософія Григорія Сковороди в контексті 

людиноцентризму. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 4, 

2 (Вер 2022), 1-8. URL:https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4202. Сковорода 

Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред. І.П. Стогній. Київ, 2003. 716 

с. 

4. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Київ, 1992. С. 43-79. 

URL:http://litopys.org.ua/chyph/chyph05.htm(дата звернення: 08.11.2022). 

5. Шелухін В. Між просвітленням і Просвітництвом: чи був Сковорода 

соціальним утопістом? Матеріали ХХVІ Харківських міжнародних 

cковородинівських читань «Творчість Г. С. Сковороди як метатекст української 

культури. Пам’яті Мирослава Поповича», (ОКЗ «Національний літературно-

меморіальний музей Г. С. Сковороди», 28–29 вересня 2018 року). Харків, 

2018.С. 117-124. 

URL:http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15342/2/Scovorodynivka

_2019_26_chytannya.pdf (дата звернення: 08.11.2022). 

ІІ. Писемна спадщина Григорія Сковороди: вірність схоластичній 

традиції чи новаторство, що стало передумовою нової української 

літератури? 

1. Мова творів Григорія Сковороди. 

2. Жанрове різноманіття творів Григорія Сковороди. 

https://padlet.com/vnv1/5gfv2oq62s19c2nh


3. Художні образи у творах Григорія Сковороди. 

4. Вплив народної традиції на літературну творчість  Григорія Сковороди.  

Покликання на віртуальну дошку для розміщення відповідей на питання 

№ 2: https://padlet.com/vnv1/wnhphgsir4o4vf83 (розміщуючи відповідь, здобувач 

освіти та/або його керівник – педагогічний працівник -- має обов’язково вказати 

прізвище та ім’я, назву закладу освіти). 

Приклади джерел та літератури для опрацювання: 

1. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. 

Т. 1. 532 с..URL: http://litopys.org.ua/skovoroda/skov1.htm (дата звернення: 

08.11.2022) 

2. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті 

староукраїнської книжної традиції. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2010. 

446 с.URL: 

https://drive.google.com/file/d/13KVO0JyoQ6GFmJAF4hyAN6JENuQnDk4T/view(

дата звернення: 08.11.2022) 

3. Гнатюк Л. То якою ж мовою писав Григорій Сковорода? Погля дкрізь 

призму староукраїнської мовної свідомості / Лідія Гнатюк // Дивослово. – 2006. 

– № 3. – С. 44-48. 

4. Гнатюк Л. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для 

українців у XXI столітті / Лідія Гнатюк // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 53-58. 

https://padlet.com/vnv1/wnhphgsir4o4vf83

