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Тема: РЕНЕСАНСНО-

ГУМАНІСТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД В 

УКРАЇНІ  

В ХVІ-ХVІІІ 



Мета презентації: 

Проаналізувати ренесансно-гуманістичний 

світогляд в Україні в ХVІ-ХVІІІ та зробити  

висновки 



 Ренесансний гуманізм - європейський 
інтелектуальний рух, що є одним з 
визначальних компонентів Ренесансу як 
історичної й культурної епохи, основною 
ідеєю якого було поліпшення людської 
природи через вивчення античної 
літератури 

 Виник у Флоренції в середині XIV 
століття 

 Зародження гуманізму пов'язують з 
іменем поета й мислителя Франческо 
Петрарки 

Ренесансний гуманізм 



Ідеї гуманізму були закладені ще передренесансними 

тенденціями в Україні з XIII-XV ст. Незважаючи на те, що 

українська культура цього періоду розвивалася в руслі 

церковно-богословського змісту, проте вже в XIII ст. 

з’являються твори світського характеру з їх зверненням до 

реального земного життя людини й усвідомленням нею свого 

призначення. 

Ренесансний гуманізм в 

Україні 



У ренесансному гуманізмі в Україні можна 

виділити три етапи: 

 
 Перший (приблизно до середини ХVІ ст.) типологічно 

подібний до раннього італійського 

 У другому періоді (від другої половини ХVІ ст. – до початку 

ХVІІ ст.) відбувається інтенсивна розробка ранніх 

гуманістичних ідей у переплетенні з реформаційними 

 Третій період (друга третина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.) – 

ознаменований напрацюванням комплексу гуманістичних ідей, 

що розвивалися в контексті епохи бароко. 

 



 В епоху Відродження критичній оцінці людського розуму підлягало 

все, навіть священні тексти, до аналізу яких застосовувалися 

раціоналістичні методи. 

 Високо цінували людський розум, вірили в його силу й можливості 

Ю.Дрогобич, Л.Зизаній, М.Смотрицький, І.Домбровський. 

М. Смотрицький Ю. Дрогобич 



 Ученим європейського масштабу, проповідником гуманістичних 

ідей і нових досягнень науки був Юрій Котермак, більш відомий 

світові, як Юрій Дрогобич. 

 У людському розумі, активній творчій діяльності, освіті він вбачав 

головні рушійні сили культурно-історичного розвитку й 

суспільного поступу. Дрогобич постійно наголошував на вивченні 

природи та її законів, щоб знання поставити на служіння людині. 

 Його праці пронизані шаною і повагою до людини. У житті він 

радше радив покладатися на власну зірку, ніж на Бога. 

 Ю. Дрогобич проклав для українців, всіх слов'ян шляхи до науки: 

це — Колумб української науки, великий син України. 

 



 Творчість П.Русина сповнена гуманістичними 

поглядами на місце людини в культурно – історичному 

процесі, звернення до земного життя, до людської 

особистості. П.Русин стверджує право людини на 

повноцінне життя, свободу сумління. Остання повинна 

прислухатись до велінь розуму, керуючись законами 

чесноти, що повинні вказувати їй, як досягти щастя в 

житті, “прагнути до великих діянь і трудів незмірних”. 

Павло Русин 



 Однак, не лише особистості мали вагомий вплив на розвиток 

гуманізму. Ще з XIV ст. на Україні широкого розповсюдження 

набувають єретичні ідеологічні вчення, які стали провісниками 

гуманістичної думки й свободи культуротворчості. Відомості 

про розвиток єретичних течій в Україні неповні й 

фрагментарні. Деякі з них були поширені в сусідніх з Україною 

теренах, що дає підстави дослідникам твердити про їх впливи 

на вітчизняну релігійну культуру. 

 Осередками єретичної думки виступили переважно міста, де 

виникали умови для ширшого утвердження гуманістичного 

світогляду, появи елементів раціонального осмислення 

дійсності. Багато єресей мали дуалістичний характер, 

розуміючи життя як одвічну боротьбу добра і зла. Цей погляд 

ґрунтувався на думці про неможливість повної перемоги над 

злом і досягнення ідеалу справедливого суспільства у земному 

існуванні людини. 

 



 Українські мислителі часів Відродження, як і їх 

західноєвропейські колеги, трактували людину як 

найвищу цінність, розглядали її не як маріонетку в руках 

Творця, а як його відповідального співробітника. 

 Вони осмислювали людину як творчу особистість, 

здатну творити себе й змінювати світ. Людину гуманісти 

вважали творцем свого щастя, здатним зрозуміти й 

повернути собі на благо все багатство й розмай 

навколишньої природи, спроможним творити духовні 

цінності. 

 

Висновки: 



 Філософія Відродження на Україні. – К., 1990. – С. 
59-63. 

 http://pidruchniki.com/17190512/filosofiya/renesansniy_

gumanizm_ukrayini_xvi_pershoyi_polovini_xvii 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%
BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_
%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0
%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 
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