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Робота, яка подається для участі у конкурсі зі здобуття 

Державної премії України в галузі науки і техніки: 

 

«ЦИКЛ РОБІТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ФІЛОСОФІЇ ХV-ХVІІІ ст.»: 

  
1. Ренесансний гуманізм в Україні (ХV-ХVІІ ст.).  

 2. Дослідження філософської спадщини  Києво-

Могилянської академії (ХVІІ-ХVІІІ ст.). 

 

 

 

 



 

Литвинов Володимир Дмитрович (16 квітня 1936, селище 

Черкаське Слов'янського району Донецької області) — український 

історик культури, філософ, педагог, перекладач античної літератури, 

фахівець з історії гуманізму в Україні. Провідний науковий 

співробітник Інституту філософії НАН України, 

професор Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Член Національної спілки письменників України. 

Народився 16 квітня 1936 р. в селищі Черкаське Слов'янського 

району на Донеччині. Закінчив факультет іноземних мов Львівського 

університету (відділ класичної філології). Протягом 1963—1980 рр. 

працював викладачем Ніжинського державного інституту імені 

Миколи Гоголя. Удостоєний звання «Відмінник народної освіти». 

Нині — провідний науковий співробітник Інституту філософії імені 

Григорія Сковороди НАН України, де працює від 1980 року. 

Протягом 1991—2010 рр. вів курс лекцій з латинської мови 

в НаУКМА. Доктор філософських наук, професор. Член Спілки 

письменників України від 1987. Був номінантом на Шевченківську 

премію 2011 року за монографію «Україна в пошуках своєї 

ідентичності. Історико-філософський нарис». Номінант на Державну 

премію України в галузі науки і техніки за обгрунтування нового 

напрямку в історії  української філософії ‒ «Ренесансний гуманізм» 

2018 року. Автор книжок: «Ренесансний гуманізм в Україні» (Ідеї 

гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV — поч. 

XVII ст.), «Католицька Русь» (історико-філософський нарис). У 

перекладах Литвинова з'явилися твори Марка Тулія 

Цицерона, Еразма Ротердамського, Баруха Спінози, Станіслава 

Оріховського, Івана Домбровського. Переклав з латини оригінальні 

тексти до видань «Українські гуманісти епохи Відродження» у 2-х 

томах, «Тисячу років суспільно-політичної думки України» в 9-ти 

томах, уклав латинсько-український словник. Також перекладає з 

німецької та польської мов. 

Сфери діяльності:   Історія України,  історія української 

філософії,   історія культури, антикознавство, перекладач класичних 

мов, педагогіка,  лексикографія. 
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Метою роботи є пошук і введення в науковий обіг великого 

масиву іноземних і вітчизняних (переважно рукописних або 

раритетних) латиномовних першоджерел, а також осмислення і 

обгрунтування їхньої науково-практичної значимості для історії 

української філософії ХV-ХVІІІ ст.;  

Автором на основі науково-теоретичних досліджень доведено, 

що українська історико-філософська наука в зазначений період часу 

розвивалася в контексті західно-європейської, але мала свої 

національні риси і специфіку; 

Створено наукові основи для пошуку і введення в науковий обіг 

великого масиву латиномовних першоджерел, зокрема, рукописних. 

З цією метою  претендент видав підручник латинської мови («Вища 

школа», 1990) та великий «Латинсько-український словник» 

(«Міжнародний фонд Відродження»,1998) 709 стор.; 

Сформовано базові концептуальні засади стратегії і напрямок 

розвитку української філософії від практичного освоєння джерельної 

бази до теорії осмислення;  

Запропоновано скласти конкретні плани перекладу рукописної 

латино-мовної спадщини Києво-Могилянської академії з метою 

подальшого їх теоретичного  осмислення;  

Реалізовано з тематики «ЦИКЛ РОБІТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ФІЛОСОФІЇ ХV-ХVІІІ ст.» - опубліковано 6  монографій (одна з 

яких – англійською мовою) та низку наукових досліджень. Загальна 

кількість публікацій за темою роботи - понад 50;   

Порівняння з світовими аналогами виявлена аналогічна 

проблематика, яка має свою специфіку в конкретних соціально-

політичних умовах України;  

Впроваджено до вузівських програм, затверджених МОН 

України вивчення історії української філософії. 

Кількість публікацій: понад 200 (в т.ч. понад 10 індивідуальних 

монографій,  монографії у співавторстві, перекладів філософських 

творів з латини, низки статей у фундаментальних і періодичних 

виданнях). За даною тематикою захищено: 1 докторська і 1 

кандидатська дисертації.  


