
ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

 Реферат повинен складатися зі: змісту, вступу, основної частини (розділи), 

висновків, списку використаної літератури. У вступі слід: а) обґрунтувати актуальність 

обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми, а також в) поставити 

завдання дослідження. 

 В основній частині потрібно подати короткі біографічні відомості про мислителя, 

передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність. 

 У висновках потрібно представити результати дослідження, підвести його 

підсумки. 

 У списку використаної літератури джерела потрібно подавати в такій формі: 

 Ім’я автора (прізвище, ініціали). Назва твору. – Місце видання: Назва 

видавництва, рік видання. – Сторінки. 

 Так само вказується джерело під час цитування. Можна вказувати джерело 

цитати на кожній сторінці, а можна посилатися на список літератури, вказуючи при 

цьому в квадратних дужках номер джерела у списку використаної літератури і сторінку, 

на якій міститься текст цитати за таким зразком: [1, 255]. Обсяг реферату 10-12 сторінок, 

друкований (формат А-4; інтервал 1,5; розмір шрифту – 14). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

5 балів –  реферат написано самостійно, формальні вимоги до 

реферату виконано, проблему повністю розкрито, висновки містять наукові 

пропозиції. Для написання реферату студент використав не тільки 

підручники, а і першоджерела; 

4 бали – реферат написано самостійно, всі вимоги до реферату виконані, 

проблема розкрита; 

3 бали – реферат написано самостійно, але не всіх вимог дотримано,  

розкриття проблеми неповне; наявні граматичні помилки; 

2 бали – реферат написано самостійно, вимог не дотримано, проблему не 

розкрито; 

1 бал – реферат написано несамостійно; 

0 балів – реферат не написано. 

 

 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Специфіка історико-філософського знання і його науковий статус. 

2. Філософія і історія філософії. 

3. Філософські школи і напрямки як спосіб буття філософії. 

4. Філософія у системі духовної культури людства. 

5. Філософський текст як об’єкт наукової рефлексії. 

6. Значення історико-філософського знання для розвитку філософії і наукового пізнання. 

7. Культурно-історичні передумови виникнення філософії в античному світі. 

8. Всесвітня філософія і національна філософія. 

9. “Сім мудреців” і їх вплив на формування етико-філософських ідей в античному світі. 

10. Проблеми космогонії та теогонії у поемах Гесіода “Теогонія”. 



11. Проблеми першопочатку у ранній грецькій філософії. 

12. Формування онтологічної проблематики у досократівській філософії. 

13. Грецька натурфілософія як перша історична форма філософії природи. 

14. Вчення про космос у грецькій філософії. 

15. Ідея міри та гармонії у філософії піфагорійців. 

16. Формування та розвиток гносеологічних ідей у досократівській філософії. 

17. Елейська концепція буття та її історичне значення для розвитку філософської онтології. 

18. Філософія як спосіб життя в античній філософії. 

19. Філософія як мудрість. 

20. Відкриття та обгрунтування принципу тотожності буття та мислення у грецькій 

філософії. 

21. Філософія софістів як культурологічний феномен античного світу. 

22. Морально-етичні рефлексії “Семи мудреців” як одне із джерел старогрецької філософії. 

23. Схеми суспільного устрою в творах Платона “Держава” і “Закони”. 

24. Категорія Логосу як одна із провідних категорій старогрецької філософії. 

25. Історичне місце Геракліта у розвитку світової філософської думки. 

26. Грецька пайдея і її історико-культурологічне значення. 

27. Піфагорійське вчення про кількісну першооснову світу. 

28. Історичне значення піфагореїзму. 

29. Вчення Парменіда про буття і його вплив на розвиток світової філософії. 

30. Антична атомістика і розвиток світової науки. 

31. Сократ: філософська постать. 

32. Сократ і Платон – історичні паралелі. 

33. Світ ідей Платона. 

34. Аристотель як засновник логіки. 

35. Суспільно-політичні погляди Аристотеля. 

36. Політичний ідеал Платона і вчення про державу. 

37. Етичне вчення стоїків. 

38. Стоїчна логіка і її значення. 

39. Епікур і його доктрина. 

40. Історична доля скептицизму. 

41. Аристотелівська метафізика і її історичне значення. Проблема методу в Аристотеля. 

42. Ідеал мудреця у філософії стоїків. 
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