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Опис навчальної  дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Стоїчна  
література ІІ ст. до н.е. ”) 

                                                                     

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 9 
Галузь знань 

03 гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

 За вибором студента 
 

Модулів – 2 
Напрям 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
латинська- 

старогрецька, грецька 
мова та антична 

література 

ІУ -й -й 

Загальна кількість годин     
–   270 
  

ІІ -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи 
студента – 10,9 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

48 год. год.  
Практичні  

48 год год. 
Самостійна робота 

174 год.  год. 
ІНДЗ: 6 год. 

Вид контролю: залік 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Оволодіти практичними навичками інтерпретації та лінгвостилістичного 

аналізу оригінальних грецьких текстів стоїчної літератури, зокрема твору  Марка Аврелія 
«Наодинці з собою», щоб розуміти філософську проблематику аналізованого твору, 
усвідомлювати засади і технології творення письмового тексту філософського змісту; 
оцінювати властиві для нього мовностилістичні явища, оперувати філософською 
термінологією.  

 Завдання: 1. засвоїти основні поняття філософії стоїків; 2. опанувати лексику 
аналізованого твору загалом та філософську термінологію зокрема; 3. робити дослівний 
переклад тексту; 4. здійснювати детальний морфолого-синтаксичний аналіз; 4. засвоїти 
мовностилістичні засоби та інформацію філософського та історико-культурологічного 
характеру. 
  В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

 знати: ключових представників грецького та римського стоїцизму та їхні ідеї; 
термінологічний апарат стоїків; послідовність основних розумових операцій при 
перекладі та аналізі тексту; лексику, семантичні функції відмінків, структурні особливості 



складнопідрядних речень та мовностилістичні засоби аналізованого твору; методологію 
студій у галузі філології, термінологію та специфіку. 

 
 вміти: ідентифікувати у тексті властиві для філософії стоїків ідеї; перекладати без 

словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати увесь комплекс 
лексичних, граматичних та стилістичних засобів,  які формують ідіолект та ідіостиль 
Марка Аврелія; послуговуватися оригінальними текстами для аналізу адекватності 
наявних перекладів, перевірки варіантів відтворення фразеологізмів, ідіоматичних 
висловів та гри слів, а також лексичних особливостей мови перекладу; використовувати 
отримані знання для написання наукового тексту, правильного підходу до філологічного 
дослідження. 

 
 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Стоїцизм у Стародавній Греції та Римі. Філософська проза 

Марка Аврелія.  
Тема 1. Грецький стоїцизм та його представники. Основні поняття філософії стоїків. 
Тема 2. Стоїцизм у стародавньому Римі, його основні представники та напрями. 
Тема 3. Життя та творчість Марка Аврелія –політичного діяча, полководця та філософа.   
Тема 4. Етика Марка Аврелія та його твір «Наодинці з собою». Зміст, композиція, пластика, 
переклади українською мовою.  

Змістовий модуль 2. Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація 
твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга І). Автор про суб’єктів наслідування у 
житті.  Контроль знань. 
Тема 5. Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга І, розділи 1-15). «Члени родини, друзі, вчителі, філософи як 
суб’єкти наслідування автора». 
Тема 6. Художній світ твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга І, розділи 1-15). 
Презентація індивідуально-дослідних завдань студентів.  
Тема 7. Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга І, розділи 16-17). «Вітчим та боги як суб’єкти наслідування 
автора». 
Тема 8. Образна структура твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга І, розділи 16-
17). Презентація індивідуально-дослідних завдань студентів. Модульна контрольна робота. 

Змістовий модуль 3. Концепція розумної душі Марка Аврелія. Змістова, 
філософська та мовно-стилістична інтерпретація ХІ книги твору «Наодинці з собою». 
Контроль знань. 
Тема 9. Роль розумної душі в житті особистості. Логіка розуму та почуття справедливості 
як підвалини любові до ближнього. Змістова, філософська та мовно-стилістична 
інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 1-3). 
Тема 10. Трагедія і комедії як засоби досягнення досконалості. Змістова, філософська та 
мовно-стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, 
розділи 4-7). 
Тема 11. Ставлення розумної душі до природи і суспільства. Неможливість існування 
людини поза соціумом. Етичний принцип справедливості як джерело інших чеснот. 
Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці 
з собою» (книга ХІ, розділи 8-17). 
Тема 12. Роль розумної душі у формуванні норм загальнолюдської етики. Змістова, 
філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» 
(книга ХІ, розділи 18-19). 



Тема 13. Про взаємозв’язки між окремими елементами всієї природи як цілісної системи. 
Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці 
з собою» (книга ХІ, розділ 20). 
Тема 14. Узгодження мети життя людини як пошуку блага з суспільною метою. 
Аргументація з боку філософських авторитетів античності. Змістова, філософська та мовно-
стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 21-
39). 
Тема 15. Образна структура твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ). 
Презентація індивідуально-дослідних завдань студентів. Модульна контрольна робота. 
 
 
 

З. Структура навчальної дисципліни  
Назви 

змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п л

а
б 

інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Стоїцизм у Стародавній Греції та Римі. Філософська проза 
Марка Аврелія. Контроль знань. 

Тема 1. 
Грецький 
стоїцизм та його 
представники. 
Основні поняття 
філософії 
стоїків.  

  16,9 3 3   10,9       

Тема 2. Стоїцизм 
у стародавньому 
Римі, його 
основні 
представники та 
напрями.   

   16,9 3 3   10,9       

Тема 3. Життя та 
творчість Марка 
Аврелія –
політичного 
діяча, 
полководця та 
філософа.   

  16, 9 3 3   10,9       

Тема 4. Етика 
Марка Аврелія 
та його твір 
«Наодинці з 
собою». Зміст, 
композиція, 
пластика, 
переклади. 
Модульна 

  16,8 3 3   10,8       



контрольна 
робота. 
Разом – зм. 
модуль 1 

67,5 12 12   43,5       

Змістовий модуль 2. Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація 
твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга І). «Автор про суб’єктів 
наслідування у житті».  Контроль знань 
Тема 5. Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга І, 
розділи 1-15). 
«Члени родини, 
друзі, вчителі, 
філософи як 
суб’єкти 
наслідування 
автора». 

16,9 3 3   10,9       

Тема 6. 
Художній світ 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга І, 
розділи 1-15). 
Презентація 
індивідуально-
дослідних 
завдань 
студентів.  

16,9 3 3   10,9       

Тема 7. Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга І, 
розділи 16-17). 
«Вітчим та боги 
як суб’єкти 
наслідування 
автора». 

   
16,9 

3 3   10,9       

Тема 8.  Образна 
структура твору 
Марка Аврелія 

   
16,8 

3 3   10,8       



«Наодинці з 
собою» (книга І, 
розділи16-17). 
Презентація 
індивідуально-
дослідних 
завдань 
студентів. 
Модульна 
контрольна 
робота   
Разом – зм. 
модуль 2 

  67,5 12 12   43,5 
 

      

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Концепція розумної душі Марка Аврелія. Змістова, 

філософська та мовно-стилістична інтерпретація ХІ книги твору «Наодинці з 
собою». Контроль знань. 
Тема 9. Роль 
розумної душі в 
житті 
особистості. 
Логіка розуму та 
почуття 
справедливості 
як підвалини 
любові до 
ближнього. 
Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга 
ХІ, розділи 1-3). 

16,9 3 3   10,9       

Тема 10. 
Трагедія і комедії 
як засоби 
досягнення 
досконалості. 
Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга 
ХІ, розділи 4-7). 

16,9 3 3   10,9       



Тема 11. 
Ставлення 
розумної душі до 
природи і 
суспільства. 
Неможливість 
існування 
людини поза 
соціумом. 
Етичний 
принцип 
справедливості 
як джерело 
інших чеснот. 
Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга 
ХІ, розділи 8-17). 

16,9 3 3   10,9       

Тема 12. Роль 
розумної душі у 
формуванні норм 
загальнолюдсько
ї етики. Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга 
ХІ, розділи 18-
19). 

33,8 6 6   21,8       

Тема 13. Про 
взаємозв’язки 
між окремими 
елементами всієї 
природи як 
цілісної системи. 
Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 

10,9 3 3   10,9       



«Наодинці з 
собою» (книга 
ХІ, розділ 20). 
Тема 14. 
Узгодження мети 
життя людини як 
пошуку блага з 
суспільною 
метою. 
Аргументація з 
боку 
філософських 
авторитетів 
античності. 
Змістова, 
філософська та 
мовно-
стилістична 
інтерпретація 
твору Марка 
Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга 
ХІ, розділи 21-
39). 

16,8 3 3   10,8       

Тема 15. 
Образна 
структура твору 
Марка Аврелія 
«Наодинці з 
собою» (книга 
ХІ). Презентація 
індивідуально-
дослідних 
завдань 
студентів. 
Модульна 
контрольна 
робота. 

16,8 3 3   10,8       

Разом – зм. 
модуль 3 

135 24 24   87       

Усього 270 48 48   174       
 

5. Теми лекційних  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Грецький стоїцизм та його представники. Основні поняття 
філософії стоїків 

3 

2 Стоїцизм у стародавньому Римі, його основні представники та 
напрями. 

3 



3 Життя та творчість Марка Аврелія –політичного діяча, 
полководця та філософа. 

3 

4 Етика Марка Аврелія та його твір «Наодинці з собою». Зміст, 
композиція, пластика, переклади. 3 

5 Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору 
Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга І, розділи 1-15). 3 

6 Художній світ твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга І, 
розділи 1-15).  3 

7 Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору 
Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга І, розділи 16-17) 3 

8 Образна структура твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» 
(книга І, розділи 1-15).  3 

9 Роль розумної душі в житті особистості. Логіка розуму та почуття 
справедливості як підвалини любові до ближнього. Змістова, 
філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору Марка 
Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 1-3). 3 

10 Трагедія і комедії як засоби досягнення досконалості. Змістова, 
філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору Марка 
Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 4-7). 3 

11 Ставлення розумної душі до природи і суспільства. Неможливість 
існування людини поза соціумом. Етичний принцип 
справедливості як джерело інших чеснот. Змістова, філософська та 
мовно-стилістична інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці 
з собою» (книга ХІ, розділи 8-17). 3 

12 Роль розумної душі у формуванні норм загальнолюдської етики. 
Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору 
Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 18-19). 6 

13 Про взаємозв’язки між окремими елементами всієї природи як 
цілісної системи. Змістова, філософська та мовно-стилістична 
інтерпретація твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, 
розділ 20). 3 

14 Узгодження мети життя людини як пошуку блага з суспільною 
метою. Аргументація з боку філософських авторитетів античності. 
Змістова, філософська та мовно-стилістична інтерпретація твору 
Марка Аврелія «Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 21-39). 3 

15 Образна структура твору Марка Аврелія «Наодинці з собою» 
(книга ХІ).  3 
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6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Грецькі філософи-стоїки та  їхнє вчення (фізика, логіка, онтологія, 
космологія, етика) 

3 

2 Філософські погляди старших стоїків (Зенона, Клеанфа, Хрисипа), 
середніх (Панеція, Посідоній) та пізніх (Сенеки, Епіктета та 
Марка Аврелія). 

3 

3 Марк Аврелій: імператор, полководець, філософ. 3 
4  Зміст, композиція, пластика та переклади твору Марка Аврелія 

«Наодинці з собою». 
3 



5 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга І, розділи 1-15). Презентація 
індивідуально-дослідних завдань студентів. 

6 

6 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга І, розділи 16-17). Презентація 
індивідуально-дослідних завдань студентів. 

6 

7 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою»  (книга ХІ, розділи 1-3). 

3 

8 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою»  (книга ХІ, розділи 4-7). 

3 

9 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 8-17). 

3 

10 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 18-19). 

6 

11 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга ХІ, розділ 20). 

3 

12 Переклад та мовностилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга ХІ, розділи 21-39). 

3 

13 Презентація індивідуально-дослідних завдань студентів. Модульна 
контрольна робота. 

3 
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7. Самостійна  робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Марк Аврелій у вітчизняних філософській та філологічній науках. 
Укладання бібліографії та доповнення сторінки у Вікіпедії 

43,5  

2 Переклад та мовно-стилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга ІІ). 

65,3 

3 Переклад та мовно-стилістичний аналіз твору Марка Аврелія 
«Наодинці з собою» (книга ІІІ). 

65,2 

 Разом  174 год. 
 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Укладання української бібліографії Марка Аврелія.  

Написання наукових розвідок про мову і стиль Марка Аврелія. Доповнення 
сторінки у Вікіпедії      

                                                                                             
10. Методи контролю 

Вибіркове опитування під час лекцій, контрольне опитування на практичних 
заняттях. Виконання модульних контрольних робіт. Залік.      

                                                         
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Контрольне опитування 30 % семестрової оцінки (максимально   30 балів), 
контрольні роботи  –  50 % семестрової оцінки (максимально 50 балів), 
індивідуальне завдання – 20 балів. Всього за семестр максимально 100 балів.  



12. Методичне забезпечення 
1. Предметно-образна та графічно-образна наочність.  
2. Мультимедійний проєктор. 

 
13. Рекомендована література 

Базова 
1. Αυρήλιος Μάρκος. Εις εαυτόν / Μάρκος Αυρήλιος. – Εκδόςεις : Στιγμή. – 2007. – 119 σ.   
2. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії / В. Кондзьолка. – Львів : 

Львівський університет ім. І. Франка, 1993. – С. 151–186. 
 

Допоміжна 
1. Аврелій  Марк. Наодинці з собою: роздуми / Марк Аврелій . Пер. з грец. Ростислав 

Паранько. – Львів : Апріорі, 2018. — 182, [1] с. 
2. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. – Репринт У-го издания 

1899 г.    –     М. : Греко-латинский кабінет Ю. А. Шичалина. – 1991. – 1370 с.  
3. Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. / Составил И. Х. Дворецкий. – М.: Госиздат. 

иностр. и нац. словарей, 1958. – Т. 1: Α – Λ. – 1043 с. –  Т. 2: Μ –  Ω. –1904 с. 
4. Дяченко М. В. Марк Аврелій: розмисли про розумну душу / М. В. Дяченко  // 

Збірка «Культура України». Серія: Культурологія, № 62. – 2018. – С. 42–51. 
 

 
14. Інформаційні ресурси 

• Марк Аврелій. Последний триумф императора 
https://www.youtube.com/watch?v=YXrgAF8dDXs 

• Марк Аврелій https://www.youtube.com/watch?v=A0AMBC4tMjM 
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