
 

ДО 300-РІЧЧЯ   

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження Григорія Сковороди – видатного  

українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога. Відповідно до Постанови Верховної 

Ради України від 04. 11. 2020 року № 973–ІХ  «Про відзначення  300-річчя від дня народження Григорія 

Савича Сковороди». 

Ким є для українців Сковорода?  

Сковорода був мандрівний філософ, напевно скаже більшість. Він ходив від одних заможних 

господарів до інших, не цураючись при цьому розмов із простими людьми на вулицях, базарах та біля 

церкви чи монастиря, сповідуючи повсякчас свою філософію. 

Яку філософію? «Філософію серця», - скажемо ми. І взагалі він був простим, не мав статків, не дуже 

полюбляв офіційну владу та офіційну церкву, натомість цінував щире людське спілкування та любив і 

неймовірно добре знав Біблію. Справді, Сковорода сам себе навіть у зрілому віці бувало називав 

«студентом богословія». Бо повсякчас пізнавав себе, світ, людей, Бога та ділився цими пізнаннями з 

іншими, інколи посвяченими ним у глибину цих знань, як товариш усього його життя Ковалінський, а 

інколи - ні, як якийсь черговий губернатор, що прагнув мати розмову зі Сковородою, розчувши поголос 

про його мудрість. 

Тобто Сковорода був не тривіальним, особливо як на той час. Не такий, як всі. І ось це «не такий, як 

всі» мабуть і є головним маркером сприйняття Сковороди більшістю українців. З академічними знаннями, 

але без академічних зобов’язань, з високим пізнанням Біблії, але без високого церковного сану, зі 

зв’язками у владних колах, але без жодного бажання самому стати частиною цих кіл. Волелюбний, 

впевнений у своєму погляді на світ і непідлеглий нікому. Тобто, дуже по-українськи «собі на умі». 

У А13 групі куратором Інною Костюченко проведена виховна година «Григорій Сковорода – мислитель, письменник, 

педагог», присвячена творчій та культурно-громадській діяльності видатного українського філософа-митця Григорія Сковороди. 

Година пам’яті «Світ ловив мене, та не спіймав» присвячена 

300-річчю з дня народження великого філософа проведена для 

студентів М12 групи куратором та дублером Олександром та 

Галиною Мельниченко. 

 

 

 


