
19 квітня 2018 року в читальному залі коледжанської бібліотеки відбувся 

круглий стіл  "Бери вершину і матимеш середину"   

(до 295-річчя від дня народження  Григорія Сковороди)  

за участю студентів першого та четвертого курсу.  

 

 

Під час круглого столу було обговорено актуальні для сучасного суспільства 

теми:  

 «...мистецтво – навчитися жити»: себе пізнання і шлях до щастя; 

 Обираючи шлях: моральний вибір людини ХХІ сторіччя; 

 Свобода особистості у сучасному світі; 

 Щастя ХХІ сторіччя: чи мав рацію Сковорода? 

 «Збери всередині себе думки, і в собі самому шукай справжніх благ»; 

 «Коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне, то все світле...». 

Григорій Сковорода – один із найяскравіших представників української 

культури, дидактики, теології, гуманізму та народної філософії. Його спадок – 

безцінний, не втратить своєї актуальності та важливості навіть через століття. Саме 

тому організатори та учасники круглого столу відзначили Григорія Сковороду як 

великого мислителя та наставника багатьох поколінь нашого народу. 



Студенти обмінялися думками щодо сенсу життя сучасної молоді, напрямків 

вибору професії за покликом душі, формування життєвих цілей та усвідомленої 

життєвої перспективи.  

 

  

Анастасія Оксенюк та Ольга Старовойт, студентки 141 групи, відзначила 

особливе місце народної педагогіки у вченнях Григорія Сковороди. Ідеями й 

засобами української народної педагогіки пройняті педагогічна діяльність та 

літературно-педагогічна й епістолярна творчість Г. Сковороди. Чимало його пісень 

і висловів стали крилатими, поповнили виховний арсенал української 

етнопедагогіки. 

  

Те, що Сковорода майже в кожному своєму творі посилається на народну 

педагогіку, свідчить не лише про його знання цієї науки, а й про те, що своє 

педагогічне вчення він прагне обґрунтувати з урахуванням здорового глузду 

народу, його величезного духовно-практичного досвіду. 



Маргарита Потапчук, студентка 144 групи, розповіла про актуальність 

філософських та освітніх ідей Г.Сковороди в ХХІ столітті. Особливу увагу 

студентка звернула на основну тезу в ученнях Сковороди про людину: сутність 

щастя людини пов’язана зі способом її життя. Основне місце в цьому трактуванні 

постає поняття «сродної праці», за яким кожен повинен займатися лише тією 

улюбленою справою, що приноситиме найбільше задоволення та благо. 

Леся Скрипнюк, студентка 113 групи, підготувала яскраву розповідь про 

трансформацію ідей свободи Григорія Сковороди у  реаліях сучасної України. 

Доповідач наголосила на важливості особистої свободи громадян України, але у 

контексті поваги прав та свобод інших людей.  

Учасники та організатори конференції підготували чудову підбірку 

відеоматеріалів про життя та творчість Григорія Сковороди, організували виставку 

книг про великого філософа та гуманіста. 

Конференція відзначалася особливим настроєм та позитивним сприйняттям 

навколишнього середовища й оточення. 

 

 


