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Інформація про курс Дисципліна «Історія античної філософії» є нормативною дисципліною зі спеціальності «філософія» для 

освітньої програми бакалавр, яка викладається у І та ІІ семестрі в обсязі 6-ти кредитів за ECTS 

 

Коротка анотація курсу Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб 

розуміти витоки сучасної філософії та закономірності еволюції філософських знань. Тому у курсі 

представлено як огляд концепцій античних філософів, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

реконструкції зв’язку між зовнішніми та внутрішніми умовами пізнавального процесу і створюваними у 

цих умовах філософськими концепціями 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія античної філософії» є ознайомлення студентів із 

специфікою філософського світоглядного освоєння людиною дійсності; історією виникнення і розвитку 

філософських ідей античності; із філософськими концепціями, основними  теоретичними проблемами 

античної філософії та її поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення, 

шляхом долучення їх до світоглядної та методологічної культури 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Асмус В.Ф. Античная философия: 3-е изд . – М.: Высш. шк., 1999.— 400 с. Режим доступу: 

http://www.logic-books.info/sites/default/files/asmus._antichnaya_filosofiya_1999.pdf 

2. Д. Антисери и Дж. Реале Западная философия от истоков до наших дней. Античность и 

Средневековье (1-2) / В переводе и под редакцией С. А. Мальцевой — «Издательство Пневма», С-

Петербург, 2003. – 688 с. Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-

antic-srednevekovie-2003-8l.pdf 

3. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993. – 260 с. Режим доступу:  

http://chtyvo.org.ua/authors/Kondzolka_Volodymyr/Narysy_istorii_antychnoi_filosofii/ 

4. Лосев А. Ф. История античной эстетики (в 8-ми томах). – Т.1. Ранняя классика. – М: ACT; 

Х.: Фолио, 2000. – 624 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/losev_a_f_istorija_antichnoj_ehstetiki_v_8_t

omakh_t_1_rannjaja_klassika_2000/7-1-0-1758 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-

тов. – М.: Высш. школа, 1981. – 374 с. Режим доступу: 

http://www.logic-books.info/sites/default/files/asmus._antichnaya_filosofiya_1999.pdf
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-antic-srednevekovie-2003-8l.pdf
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-antic-srednevekovie-2003-8l.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Kondzolka_Volodymyr/Narysy_istorii_antychnoi_filosofii/
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/losev_a_f_istorija_antichnoj_ehstetiki_v_8_tomakh_t_1_rannjaja_klassika_2000/7-1-0-1758
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/losev_a_f_istorija_antichnoj_ehstetiki_v_8_tomakh_t_1_rannjaja_klassika_2000/7-1-0-1758


https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/chanyshev_kurs_lekcij_po_drevn

ej_filosofii/27-1-0-1263 

Додаткова література: 

1. Адо П. Що таке антична філософія? / Переклад з французької С.Л. Йосипенка. — К: Новий 

Акрополь, 2014. – 428 с. Режим доступу: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Ado_Pier/Scho_take_antychna_filosofiia7/ 

2. Антология мировой философии. – Т. 1, Философия древности и средневековья, ч. 1 : В 4 т. / Ред.-

сост. тома и авт. вступ. ст. В. В. Соловьев. — М. : Мысль, 1969. – 576 с. Режим доступу: 

http://cxyshadr.ru/uploads/file/sharko/antologiya_filosofii__drevnost_i_srednevekove__ch_1.pdf 

3. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрецької, авт. передм. О. Кислюк. – К.: Основи, 2000. – 239 с. 

Режим доступу: http://litopys.org.ua/aristotle/arist.htm 

4. Арістотель. Нікомахова етика / Пер. В. Ставнюк. — К.: Аквілон-Плюс, 2002. — 480 с. Режим 

доступу: http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm 

5. Арістотель. Метафізика; Політика. Читанка з історії філософії: в 6-ти кн. — Кн. 1. Філософія 

стародавнього світу / Під ред. Г. І. Волинки. — К.: Довіра, 1992. — 207 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/chitanka-istoriji-filosofiji-1-filosofiya-

starodavnogo-svitu-volinka 

6. Богомолов А.С. Античная философия. – М.: Высш. шк., 2006. – 390 с. Режим доступу: 

https://sci.house/filosofiya-antichnaya-scibook/antichnaya-filosofiya.html 

7. Виндельбанд В. История древней философии / Пер. с нем. под ред. А.И. Введенского. – Киев: 

"Тандем", 1995. – 368 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/vindelband_v_istorija_drevnej_filosofii/7-1-

0-5140 

8. Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. – М.: Наука, 1977. – 295 с. Режим 

доступу: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/dzhokhadze-osnovnye-etapy-

razvitiya-antichnoj-filosofii 

9. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Ред. тома и авт. вступ. 

ст. А. Ф. Лосев; Перевод М. Л. Гаспарова.— 2-е изд.— М.: Мысль, 1986.— 571 с. Режим доступу: 

https://imwerden.de/pdf/diogen_laertsky_o_zhizni_ucheniyakh_i_izrecheniyakh_filosofov_1986_text.pdf 

10. Кессиди Ф. От мифа к логосу: Становление греческой философии. – СПб.: Алетейя, 2003. — 360 с. 

Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/chanyshev_kurs_lekcij_po_drevnej_filosofii/27-1-0-1263
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https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/chitanka-istoriji-filosofiji-1-filosofiya-starodavnogo-svitu-volinka
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https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/dzhokhadze-osnovnye-etapy-razvitiya-antichnoj-filosofii
https://imwerden.de/pdf/diogen_laertsky_o_zhizni_ucheniyakh_i_izrecheniyakh_filosofov_1986_text.pdf


https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/kessidi_mifa_logosu_stanovlenie_grecheskoj

_filosofii_2003/7-1-0-5043 

11. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. – Рим, 1974. – 396 с. 

12. Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К: Основи, 1999. – 395 с. Режим доступу: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/ 

13. Татаркевич В. Історія філософії: Т.1: Антична і середньовічна філософія. – Свічадо , 2006. – 456 с. 

14. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 

576 с. Режим доступу: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/trubetskoj-kurs-

istorii-drevnej-filosofii-1997 

15. Фрагменты ранних греческих философов (Часть I). 

От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Лебедев А. В. (составитель). – М.: 

Наука, 1989. – 576 с. Режим доступу: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/fragmenty_rannikh_grecheskikh_filosofov_c

hast_i_ot_ehpicheskikh_teokosmogonij_do_vozniknovenija_atomistiki/7-1-0-204 

 

Тривалість курсу 180 год. 

Обсяг курсу  

128 аудиторних годин (64 год. – лекції, 64 год. семінарські заняття), 52 год. – самостійна робота 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу «Історія античної філософії» студент буде 

знати: основні теоретичні положення філософських концепцій  античної філософії; інтерпретації тих чи 

інших світоглядних проявів з відповідними філософськими концепціями; закономірності розвитку 

філософії та різних чинників, які впливають на нього; сутність та специфіку історико-філософського 

знання, його значення для  сучасної культури; основні підходи, методології у розумінні філософських 

проблем в контексті історико-філософського осмислення; поняттєво-категоріальний апарат історико-

філософського знання; головні проблеми та домінуючі ідеї античної філософії; внесок античних 

мислителів в розвиток філософії та світової культури; 

вміти: критично аналізувати світоглядні концепції; формувати науково обґрунтований несуперечливий 

світогляд та укладати його в компактну форму філософської концепції; свідомо встановлювати 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/kessidi_mifa_logosu_stanovlenie_grecheskoj_filosofii_2003/7-1-0-5043
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/kessidi_mifa_logosu_stanovlenie_grecheskoj_filosofii_2003/7-1-0-5043
http://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/trubetskoj-kurs-istorii-drevnej-filosofii-1997
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/trubetskoj-kurs-istorii-drevnej-filosofii-1997
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/fragmenty_rannikh_grecheskikh_filosofov_chast_i_ot_ehpicheskikh_teokosmogonij_do_vozniknovenija_atomistiki/7-1-0-204
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/fragmenty_rannikh_grecheskikh_filosofov_chast_i_ot_ehpicheskikh_teokosmogonij_do_vozniknovenija_atomistiki/7-1-0-204


відношення підпорядкування фахових знань більш загальним філософським концепціям; творчо 

аналізувати явища і процеси навколишньої дійсності 

 

Ключові слова 

Філософія досократиків, класична грецька філософія, елліністична філософія, римська філософія, антична 

онтологія, антична гносеологія, антична соціальна філософія, антична філософська антропологія 

Формат курсу Очний, проведення лекцій, семінарських занять та консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Теми курсу подано у додатку (схемі курсу)* 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен у ІІ семестрі  

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу «Історія античної філософії» студенти потребують базових знань із всесвітньої історії 

та історії світової культури (на рівні випускника середньої школи). Оскільки дисципліна вивчається, 

починаючи з І семестру, то попередні умови відсутні, але вивчення дисципліни повинно здійснюватися 

водночас із вивченням курсу «Філософська пропедевтика» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекції, групові проекти, дискусії, презентації 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор для демонстрування презентацій; програмне забезпечення для використання 

ресурсів електронного курсу в системі Moodle; технічне обладнання та програмне забезпечення для 

проведення онлайн консультацій (Microsoft Teams) 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Алгоритм оцінювання знань студентів із дисципліни «Історія античної філософії» є таким.  

100 балів (максимально) 

 

 

     50 балів         50 балів 

    поточна успішність         іспит 

              (ПУ)                 (І) 

 

Оцінка за курс = (ПУ І семестр (25 балів) + ПУ ІІ семестр (25 балів)) + (І) (50 балів) = 100 б. (макс.) 

 

ПУ І семестр = 25 балів (семінарські заняття + к/р) 

ПУ ІІ семестр = 25 балів (семінарські заняття + к/р) 

 

           Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Складовими поточної успішності у кожному семестрі (І-му та ІІ-му) є такі види робіт: семінарські заняття 

(усні відповіді), написання рефератів (творчих робіт), написання контрольно-модульних робіт (розгорнуті 

питання та тести). 

Семінарське заняття:  

вимоги до учасників семінарського заняття: обов’язково прочитати текст першоджерела та рекомендовану 

додаткову літературу; підготуватися до виступу з кожного питання плану семінарського заняття; 

рекомендовано виступати не з місця, а перед усією аудиторією; викладати думки своїми словами, а не 

завченими фразами, формулюваннями; будувати виступ згідно з планом, користуючись конспектом лише 

в разі цитування першоджерел; враховувати, що кожен виступ має складатися з трьох частин: вступу, 

основної частини і висновку; задати колегам додаткові запитання; формулювання своєї позиції 

розпочинати словами «я стверджую, що...», «я вважаю, що», «моя позиція з цього питання така»; для 

підтвердження або ж спростування тієї чи іншої тези наводити аргументи (цитати з тексту першоджерела, 

або думки, істинність яких обґрунтована). 

Реферат (творча робота):  



методичні вказівки до написання реферату (творчої роботи): реферат повинен складатися зі: змісту, 

вступу, основної частини (розділи), висновків, списку використаної літератури. У вступі необхідно: а) 

обґрунтувати актуальність обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми; в) сформулювати 

завдання дослідження. В основній частині потрібно подати короткі біографічні відомості про мислителя, 

передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність. У висновках потрібно підсумувати 

результати дослідження. Список використаної літератури оформити відповідно до вимог. Обсяг реферату 

10-12 сторінок, друкований (формат А-4; інтервал 1; розмір шрифту – 14). 

Контрольно-модульні роботи можуть бути у вигляді питань, які потребують розгорнутих відповідей і 

змістовно стосуються теми, підсумком якої і є контрольна робота. Контроль знань може відбуватися і 

шляхом тестування, яке також є підсумковим стосовно певної теми.   

Поточна успішність за семестр вираховується наступним чином. Усі студенти (окрім тих, які навчаються 

за індивідуальним планом) зобов’язані упродовж семестру відвідувати лекції, активно працювати на 

семінарських заняттях, писати реферати (чи творчі роботи) та контрольно-модульні завдання. 

Іспит: 

підсумковою формою семестрового контролю  у ІІ семестрі з дисципліни «Історія античної філософії» є  

іспит (оцінюється максимально 50 балів), який дасть змогу оцінити системне засвоєння навчального 

матеріалу студентами. Питання на іспит складено відповідно до тем робочої навчальної програми курсу 

«Історія античної філософії» для студентів філософського факультету (спеціальність «філософія»), а також 

тем, запропонованих на  самостійне опрацювання. 

Академічна доброчесність: роботи студентів повинні бути їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Студенти повинні відвідувати усі лекції і практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових 



робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на семінарському занятті, самостійній роботі 

та бали підсумкового контролю (іспит). При цьому обов’язково враховується присутність на заняттях та 

активність студента під час семінарського заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях, не пов’язаних із навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і 

т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену 1. Предмет і завдання історії філософії як науки.  

2. Обʼєкт історико-філософської рефлексії.  

3. Філософія в системі людської культури.  

4. Методика історико-філософського дослідження. 

5. Релігія і міфологія як фактори виникнення філософії. 

6. Староіндійська філософія. Головні фактори виникнення і формування староіндійської філософії. 

Філософські школи і напрямки. 

7. Старокитайська філософія. Історичні передумови становлення і розвитку давньої китайської 

філософії. Головні філософські школи стародавнього Китаю. 

8. Філософія Конфуція та її історичне значення. 

9. Культурно-історичні передумови виникнення та розвитку старогрецької філософії. 

10. Економічне та політичне життя Еллади. Релігійні та міфологічні фактори. 

11. Космогонія і теогонія Гесіода.  

12. Історичні джерела античної філософії. Історики античної філософії. 

13. Роль і місце інтерпретації в історико-філософському дослідженні. Робота з філософським текстом і 

її наукове значення. Поняття герменевтики. 



14. Антична натурфілософія і її філософсько-науковий зміст. Представники натурфілософії. 

15. Антична діалектика і її головні засади. 

16. Проблема космосу в античній філософії. 

17. Ідея міри і гармонії в античній філософії. 

18. Вчення про логос в античній філософії і його значення. 

19. Філософія Фалеса і її головні проблеми. 

20. Філософія Анаксімандра. Проблема першопочатку. Походження життя. Етичний елемент у 

філософії Анаксімандра. 

21. Філософія Анаксімена. Проблема першопочатку. Космогонія. Історичне значення іонійської 

натурфілософії. 

22. Філософія Геракліта. Головні принципи діалектики. Проблема першопочатку. Вчення про логос. 

Гносеологічна проблематика. Етичне вчення Геракліта. Історична оцінка філософії Геракліта. 

23. Італійська філософія. Джерела піфагореїзму. Особа Піфагора. Піфагорейський союз. 

Піфагорейський спосіб життя. Вчення Піфагора про число. Дуалізм буття. 

24. Ідея міри і гармонії у філософії Піфагора. Космос і його будова. Астрономічні ідеї піфагорейців. 

Вчення про душу. Метемпсихоз. Етика піфагорейців. Теорія пізнання. Значення піфагореїзму. 

25. Елейська філософія. Передумови її виникнення. Філософія Ксенофана. Проблема походження 

релігії. Теологічний монізм Ксенофана. Онтологія. Гносеологія. 

26. Філософія Зенона з Елеї. Формування поглядів Зенона. Апорії Зенона і їх функціональне 

навантаження. Субʼєктивна діалектика. Формування логічної проблематики. Історичне значення 

філософії елеатів. 

27. Філософія Парменіда. 

28. Філософія Анаксагора. Життя і діяльність. Вчення про гомеомерії. Вчення про світовий розум 

(Нус). Походження життя. Теорія пізнання і її головний принцип. Значення філософії Анаксагора. 

29. Значення античного атомізму для розвитку філософії і природознавства. 

30. Античний атомізм. Історичні джерела атомізму. Життя і творча спадщина Демокріта. Атомістична 

теорія матерії. Космогонія і космологія. 



31. Вчення Демокріта про необхідність. Макрокосм і мікрокосм. Гносеологія Демокріта. «Первинні» і 

«вторинні» якості. Теорія відчуттів. Проблема істини. Етико-соціальні погляди. Значення 

античного атомізму. 

32. Софістика як явище культури і філософський напрямок. 

33. Антична софістика. Загальна характеристика софістичної філософської проблематики. Філософія 

Протагора. Філософія Горгія. Сенсуалізм, релятивізм. 

34. Філософія Сократа. Попередники. Особа Сократа. Предмет філософії згідно із Сократом. 

Філософський метод Сократа і його складові. Вчення про індукцію. Етичне вчення Сократа. 

Значення філософії Сократа. 

35. Сократичні школи і їх загальна характеристика (мегарська, кінійська, кіренайська). 

36. Філософія Платона. Творча спадщина. Платон і Сократ. Академія Платона. Головні принципи 

філософії Платона. Вчення про ідеї (діалоги Гіппій Великий і Протагор). 

37. Вчення Платона про державу і суспільство (трактати «Держава», «Закон»). Проблема виникнення 

держави. Ідеальна держава та її організація, форми правління. Соціальний смисл утопії Платона. 

38. Теорія пізнання Платона. Постановка проблеми про природу знання і критика сенсуалізму в діалозі 

«Теетет». Пізнання як пригадування (анамнезіс). Пізнання ідей і діалектичний метод. 

39. Етичне вчення Платона і його значення. Проблема смислу людського життя в трактатах «Федон» і 

«Теетет». Вчення про доброчинності і їх види. Ідеал абсолютного добра. Етичний ідеал у філософії 

Платона. 

40. Вчення Платона про людину (діалог «Федон»). 

41. Естетика Платона і її історична оцінка. 

42. Філософія Арістотеля. Творча спадщина. Арістотель і Платон. Лікей. Концепція «першої» 

філософії у «Метафізиці». Вчення про чотири причини (принципи) буття. 

43. Фзика (філософія природи) Арістотеля (трактат «Фізика»). Вчення про рух, простір і час. Вчення 

про першодвигун. Космологічні і деї Арістотеля. 

44. Вчення Арістотеля про суспільство і державу (трактат «Політика»). Проблема виникнення 

суспільства і держави. Форми державного правління і їх характеристики. 



45. Проблеми гносеології і діалектика Арістотеля (трактати «Метафізика», «Топіка», «Про душу»). 

Вчення про метод. Філософський сенсуалізм. Класифікація наук. 

46. Концепція Арістотеля про Розум-першорушій як космічний принцип. 

47. Вчення Арістотеля про категорії. 

48. Етичне вчення Арістотеля (трактати «Етика Нікомаха», «Етика Евдема»). Вчення про чесноти та їх 

види. Смисл людського буття. Етичний ідеал. 

49. Естетичне вчення Арістотеля і його історична оцінка. 

50. Арістотелівське вчення про матерію і форму, можливість і дійсність. 

51. Епікур і епікуреїзм. Предмет філософії. Теорія пізнання. Етичне вчення. 

52. Філософія Лукреція Кара. 

53. Античний скептицизм і його представники. 

54. Еклектизм як напрямок античної філософії. 

55. Філософія стоїків. Предмет філософії. Логічне вчення. Фізика. Ідеал стоїчного мудреця. 

56. Філософія неоплатонізму. Плотін і його філософська спадщина. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 

   



Схема курсу «Історія античної філософії» 

 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Матеріали Література Завдання, год Термін 

виконання 

Тиждень 1. 

11.02.21 

2 год. 

Тема 1. Сократичні школи 
 

Семінарське 

заняття 1 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Основна 

література:4 

Додаткова 

література:6, 10 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 1. 

12.02.21 

2 год. 

Тема 1. Філософія Платона (1) 

 

Лекція 1 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,3 

Додаткова 

література:1,10 

Опрацювати теми: 

1.Філософський 

діалог.  

2.Академія Платона. 

Філософське вчення 

Платона.  

3.Формування засад 

ідеалізму.  

4.Обгрунтування 

метафізики. 

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 2 

18.02.21 

2 год. 

Тема 2.  Філософія Платона (1) 

 

 

Семінарське 

заняття 2 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати: 

1.Антология 

мировой философии: 

В 4-х томах. М., 

1969. Т.1. Ч.1. С.299-

315. 

2.Конрад М. Нарис 

історії стародавньої 

філософії. Рим, 

1974. С.161. 

3.Лосев А.Ф. 

История античной 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 



эстетики 

(Софисты, Сократ, 

Платон). М., 1970. 

С.53-83. 

 

Тиждень 2 

19.02.21 

2 год. 

Тема 1. Філософія Платона (2) Лекція 2 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,3 

Додаткова 

література:6,7,11 

Опрацювати теми: 

1. Платонічна любов 

як алогічний шлях до 

абсолюту. 

2. Вчення про 

людину. 

 

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 3 

25.02.21 

2 год. 

Тема 2. Філософія Платона (2) Семінарське 

заняття 3 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати: 

1.Антология 

мировой философии: 

В 4-х томах. М., 

1969. Т.1. Ч.1. С.299-

315. 

2.Кондзьолка В.В. 

Нариси історії 

античної філософії. 

Львів, 1993. С.128-

141. 

3.Лосев А.Ф. 

История античной 

эстетики 

(Софисты, Сократ, 

Платон). М., 1970. 

С.53-83. 

 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 3  

26.02.21 

2 год. 

Тема 1. Філософія Платона (3) Лекція 3 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,3 

Додаткова 

література:6,7,11 

Опрацювати теми: 

1. Етичне вчення 

Платона. Поняття 

чесноти. Види 

чеснот. Вчення про 

добро. Розуміння 

смислу життя. 

Вчення про любов. 

до 

семінарського 

заняття 



2. Розуміння функцій 

мистецтва. 

Мистецтво як 

наслідування 

(мімезіс). Естетичний 

ідеал Платона. 

Тиждень 4 

04.03.21 

2 год. 

Тема 2. Філософія Платона (3) Семінарське 

заняття 4 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Основна 

література:1,3 

Додаткова 

література:6,7,11 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 4 

05.03.21 

2 год. 

Тема 1. Філософія Платона (4) Лекція 4 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,3 

Додаткова 

література:6,7,11 

Опрацювати теми: 

1. Проблема 

виникнення держави; 

2.Ідеальна держава, її 

організація, функції, 

форми правління. 

Казармовий 

комунізм.  

3.Державне 

виховання.  

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 5 

11.03.21 

2 год. 

Тема 2. Філософія Платона (4) Семінарське 

заняття 5 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати: 

1.Вернер Йегер. 

Пайдейа. М., 1997, 

С. 101-180. 

2.Шичалин Ю.А. 

История античного 

платонизма. М. 

2000. С. 105-147. 

 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 5 

12.03.21 

2 год. 

Тема 2. Філософія Аристотеля (1) Лекція 5 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:2,4,5 

Опрацювати теми: 

1.Лікей – 

філософська школа 

Аристотеля. 

2.Космологічне 

вчення Аристотеля. 

Фізика. Вчення про 

до 

семінарського 

заняття 



вічність світу.   

Тиждень 6 

18.03.21 

2 год. 

Тема 3. Філософія Аристотеля (1) Семінарське 

заняття 6 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

1.Аристотель. 

Физика. Соч. В 4-х 

томах. М., 1981. 

Т.3.С. 59-377. 

2.Аристотель. О 

душе. Там же. Т.1. 

С. 369-445. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 6 

19.03.21 

2 год. 

Тема 2. Філософія Аристотеля (2) Лекція 6 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:2,4,5 

Опрацювати теми: 

1.Психологічне 

вчення Арістотеля.  

2.Біологічні ідеї.  

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 7 

25.03.21 

2 год. 

Тема 3. Філософія Аристотеля (2) Семінарське 

заняття 7 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

1.Авраамова М.А. 

Учение Аристотеля 

о сущности. М., 

1970. 

2.Аристотель. 

Метафизика. Соч. в 

3-х томах. М., 1976. 

Т.1. С. 119-124, 145-

148, 160-162, 170-

171, 173-174, 180-

185. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 7 

26.03.21 

2 год. 

Тема 2. Філософія Аристотеля (3) Лекція 7 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:2,4,5 

Опрацювати теми: 

1.Проблема 

виникнення держави і 

суспільства. 

2.Визначення людини 

як політичної істоти. 

3.Форми державного 

правління. 

до 

семінарського 

заняття 



Тиждень 8 

01.04.21 

2 год. 

Тема 3. Філософія Аристотеля (3) Семінарське 

заняття 8 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Лосев А.Ф. История 

античной эстетики 

(Аристотель и 

поздняя классика). 

М., 1975. С. 7-38, 91-

141. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 8 

02.04.21 

2 год. 

Тема 2. Філософія Аристотеля (4) Лекція 8 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:2,4,5 

Опрацювати теми: 

1.Структура 

суспільства. 

2.Суспільні чесноти. 

3.Економічні 

здогадки. Проблема 

рабства. 

 

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 9 

08.04.21 

2 год. 

Тема 3. Філософія Аристотеля (4) Семінарське 

заняття 9 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Лосев А.Ф., Тахо-

Годи. Платон и 

Аристотель. М., 

1993. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 9 

09.04.21 

2 год. 

Тема 3. Елліністично-римська філософія. 

Епікуреїзм (1) 

Лекція 9 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:1,6,7,8 

Опрацювати теми: 

1.Космологічні ідеї 

Епікура.  

2.Етичне вчення 

Епікура. Гедонізм. 

3.Культура розуму і 

чесноти як засоби 

щастя. Чотири 

головні чесноти: 

мудрість, хоробрість, 

поміркованість і 

справедливість. 

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 10 Тема 4. Епікур та епікуреїзм (1) Семінарське 

заняття 10 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

1.Антология 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

 



15.04.21 

2 год. 

 мировой философии: 

В 4-х томах. М., 

1969. Т.1. Ч.1. С.536-

576. 

2.Асмус В.Ф. 

Античная 

философия. М., 1976. 

С. 402-493. 

3.Конрад М. Нарис 

історії стародавньої 

філософії. Рим, 

1974. С.271-365. 

оригінальних текстів 

Реферат 

Тиждень 10 

16.04.21 

2 год. 

Тема 3. Епікуреїзм (2) Лекція 10 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:1,6,7,8 

Опрацювати теми: 

1.Проблема щастя. 

2. Проблема страху і 

смерті у житті 

людини і шляхи 

звільнення від них. 

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 11 

22.04.21 

2 год. 

Тема 4. Епікуреїзм (2) Семінарське 

заняття 11 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Чанышев А.Н. 

Философия Древнего 

мира. С.450-698. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 11 

23.04.21 

2 год. 

Тема 4. Стоїцизм (1) Лекція 11 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:1,6,7,8 

Опрацювати теми: 

1.Вчення про мову. 

Критерій істини.  

2.Фізичне вчення. 

Походження космосу.  

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 12 

29.04.21 

2 год. 

Тема 5. Стоїцизм (1) Семінарське 

заняття 12 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Фрагменты ранних 

стоиков. Т.1. Зенон и 

его ученики. М. 1998. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 12 

30.04.21 

2 год. 

Тема 4. Стоїцизм (2) Лекція 12 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:1,6,7,8 

Опрацювати теми: 

Луцій Анней Сенека. 

Політична кар’єра. 

Епоха. Вчитель 

імператора Нерона. 

до 

семінарського 

заняття 



Творчо-філософська 

спадщина.  

Тиждень 13 

06.05.21 

2 год. 

Тема 5. Стоїцизм (2) Семінарське 

заняття 13 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Фрагменты ранних 

стоиков. Т.1. Зенон и 

его ученики. М. 1998. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 13 

07.05.21 

2 год. 

Тема 5. Скептицизм Лекція 13 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,5 

Додаткова 

література:1,6,7,8 

Опрацювати теми: 

1.Полеміка зі 

стоїками. Нові 

орієнтири і установки 

філософування. 

2.Утримування від 

суджень. 

3.Відношення до 

релігії. Розуміння 

суспільства і моралі. 

4.Людина і спосіб її 

життя та поведінки. 

Атараксія. 

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 14 

13.05.21 

2 год. 

Тема 6. Скептицизм Семінарське 

заняття 14 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Конрад М. Нарис 

історії стародавньої 

філософії. Рим, 

1974. С.271-365. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 14 

14.05.21 

2 год. 

Тема 6. Платонізм і неоплатонізм (1) Лекція 14 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,3,5 

Додаткова 

література:6,7,8 

Опрацювати теми: 

1.Філон з Олександрії 

– творець грецько-

єврейської філософії. 

Життя і творчий 

доробок Філона. 

2.Етика Філона. 

Чесноти. Пристрасті. 

Вплив філонізму на 

пізніший розвиток 

релігійної та 

філософської думки. 

до 

семінарського 

заняття 



Тиждень 15 

20.05.21 

2 год. 

Тема 7. Римський неостоїцизм Семінарське 

заняття 15 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Антология мировой 

философии: В 4-х 

томах. М., 1969. Т.1. 

Ч.1. С.536-576. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 15 

21.05.21 

2 год. 

Тема 6. Платонізм і неоплатонізм (2) Лекція 15 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,3,5 

Додаткова 

література:6,7,8 

Опрацювати теми: 

1.Етичне вчення 

Плотіна. Роди чеснот. 

2.Естетичне вчення 

Плотіна. 

до 

семінарського 

заняття 

Тиждень 16 

27.05.21 

2 год. 

Тема 8. Філософія неоплатонізму 

 
Семінарське 

заняття 16 

Презентація та 

обговорення 

реферату 

 

Опрацювати та 

законспектувати:: 

Асмус В.Ф. 

Античная 

философия. М., 1976. 

С. 402-493. 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

 

Тиждень 16 

28.05.21 

2 год. 

Тема 7. Неопіфагореїзм Лекція 16 Презентація. 

Навчально-методичні 

матеріали  

Основна 

література:1,2,3,5 

Додаткова 

література:6,7,8 

Термінологічний 

словник.  

Конспект  

оригінальних текстів 

Реферат 

до 

семінарського 

заняття 

 


