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Опис навчальної  дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Давньогрецька 
філософська діатриба”) 

                                                                     

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 
Галузь знань 

03 гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

 За вибором студента 
 

Модулів – 2 
Напрям 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
латинська- 

старогрецька, грецька 
мова та антична 

література 

ІУ -й -й 

Загальна кількість годин     
–   180 
  

ІІ -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 7, 25 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

32 год. год.  
Практичні  

32 год год. 
Самостійна робота 

116 год.  год. 
ІНДЗ: 4 год. 

Вид контролю: залік 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  Мета: Оволодіти практичними навичками інтерпретації та лінгвостилістичного 
аналізу оригінальних грецьких прозових текстів  жанру філософської діятриби, зокрема 
творів представників «другої софістики» Діона Хрисостома та Максима Тирського, щоб 
розуміти філософську проблематику аналізованих творів, усвідомлювати засади і 
технології творення письмового тексту філософського змісту; оцінювати властиві для 
нього мовностилістичні явища, оперувати філософською термінологією.  
  Завдання: 1. засвоїти лексику аналізованих творів загалом та філософську 
термінологію зокрема; 2. робити дослівний переклад тексту; 3. здійснювати детальний 
морфолого-синтаксичний аналіз; 4. засвоїти мовностилістичні засоби та інформацію 
філософського та історико-культурологічного характеру. 
  В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

 знати: філософські ідеї Діона Хрисостома та Максима Тирського та проблематику 
їхніх творів; послідовність основних розумових операцій при перекладі та аналізі тексту; 



лексику, семантичні функції відмінків, структурні особливості складнопідрядних речень 
та мовностилістичні засоби аналізованого твору; культуру античного світу; методологію 
студій у галузі філології, термінологію та специфіку; жанрові,  мовно-стилістичні та 
метричні особливості давньогрецької філософської діатриби; основні  тенденції  
розвитку  античного  літературного процесу, визначати та класифікувати основні 
літературні жанри; еволюцію  напрямів,  жанрів  і  стилів,  чільних  представників  та 
художні явища; 
 вміти: визначати філософську проблематику  аналізованих творів; перекладати без 
словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати увесь комплекс 
лексичних та синтактико-стилістичних засобів, риторичних фігур та тропів, які 
формують ідіолект та ідіостиль Діона Хрисостома та Максима Тирського;    
інтерпретувати та здійснювати лінгвістичний  аналіз; послуговуватися оригінальними 
текстами для аналізу адекватності наявних перекладів, перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів та гри слів, а також лексичних особливостей мови 
перекладу; визначати та класифікувати основні літературні жанри; використовувати  
отримані знання для написання наукового тексту, вибору правильного підходу до 
філологічного дослідження. 

 
 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Філософська діятриба. Діон Хрисостом та його промова № 21  

«Про красу». Проблематика, зміст та мовно-стилістична характеристика. Контроль знань. 
Тема 1. Жанрові особливості філософської діятриби та її проблематика.Життя і творчість 
філософа і ритора, представника «другої софістики» Діона Хрисостома. 
Тема 2. .Проблематика, зміст та мовно-стилістична характеристика промови № 21 Діона 
Хрисостома «Про красу» (рр. 1–5 «Уявлення про чоловічу і жіночу красу»). 
Тема 3. Проблема гармонії краси і доброчесності та її аргументація у промові № 21 Діона 
Хрисостома «Про красу». Зміст та мовно-стилістична характеристика  рр. 6–12. 
Тема 4. Ідея краси окремої людини як краси цілого народу у промові № 21 Діона 
Хрисостома «Про красу». Зміст та мовно-стилістична характеристика  рр. 13–17. 
Модульна контрольна робота. 

Змістовий модуль 2. Діон Хрисостом та його промова № 53  «Про Гомера і 
Сократа». Проблематика, зміст та мовно-стилістична характеристика. Гомер як втілення 
образу поета з кінічними чеснотами. Контроль знань. 
Тема 5. .Проблематика, зміст та мовно-стилістична характеристика промови № 53 Діона 
Хрисостома «Про Гомера і Сократа» (рр. 1–7. «Проблема учня і вчителя»). 
Тема 6. Проблема подібності Гомера як найкращого поета і Сократа як найкращого 
філософа та її аргументація у промові № 53 Діона Хрисостома «Про Гомера і Сократа». 
Зміст та мовно-стилістична характеристика рр. 7–9. 
Тема 7. Ідея етичної виховної сили гомерівських художніх образів та її аргументація у 
промові № 53 Діона Хрисостома «Про Гомера і Сократа». Зміст та мовно-стилістична 
характеристика рр. 10–22. 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 лаб 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. Філософська діятриба. Діон Хрисостом та його промова 
№ 21  «Про красу». Проблематика, зміст та мовно-стилістична характеристика. 
Контроль знань. 
Тема 1. Жанрові 
особливості 
філософської 
діятриби та її 
проблематика. 
Життя і 
творчість 
філософа і 
ритора, 
представника 
«другої 
софістики» 
Діона 
Хрисостома. 

11,25 2 2   7,25       

Тема 2. 
.Проблематика, 
зміст та мовно-
стилістична 
характеристика 
промови № 21 
Діона 
Хрисостома 
«Про красу» (рр. 
1–5 «Уявлення 
про чоловічу і 
жіночу красу»). 

 22,5 4 4   14,5       

Тема 3. 
Проблема 
гармонії краси і 
доброчесності та 
її аргументація у 
промові № 21 
Діона 
Хрисостома 
«Про красу». 
Зміст та мовно-
стилістична 
характеристика  
рр. 6–12. 

33,75 6 6   21,75       

Тема 4. Ідея 
краси окремої 
людини як краси 
цілого народу у 
промові № 21 
Діона 
Хрисостома 
«Про красу». 
Зміст та мовно-
стилістична 

22,5 4 4   14,5       



характеристика  
рр. 13–17. 
Модульна 
контрольна 
робота. 
Разом – зм. 
модуль1 

90 16 16   58       

Модуль 2 
Змістовий модуль 2.  Діон Хрисостом та його промова № 53  «Про Гомера і 

Сократа». Проблематика, зміст та мовно-стилістична характеристика. Гомер як 
втілення образу поета з кінічними чеснотами. Контроль знань. 
Тема 5. 
.Проблематика, 
зміст та мовно-
стилістична 
характеристика 
промови № 53 
Діона 
Хрисостома 
«Про Гомера і 
Сократа» (рр. 
1–7. «Проблема 
учня і 
вчителя»). 

 22,5 4 4   14,5       

Тема 6. 
Проблема 
подібності 
Гомера як 
найкращого 
поета і Сократа 
як найкращого 
філософа та її 
аргументація у 
промові № 53 
Діона 
Хрисостома 
«Про Гомера і 
Сократа». Зміст 
та мовно-
стилістична 
характеристика 
рр. 7–9.   

  11,25  2 2   7,25       

Тема 7. Ідея 
етичної 
виховної сили 
гомерівських 
художніх 
образів та її 
аргументація у 
промові № 53 
Діона 
Хрисостома 

  56,25 10 10   36,25       



«Про Гомера і 
Сократа». Зміст 
та мовно-
стилістична 
характеристика 
рр. 10–22.        
Разом – зм.  
модуль 2 

   90 16 16   58       

Усього    180 32 32   116       
 

5. Теми лекційних  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Жанрові особливості філософської діятриби та її 
проблематика.Життя і творчість філософа і ритора, представника 
«другої софістики» Діона Хрисостома. 

2 

2 Проблематика, зміст та мовно-стилістична характеристика 
промови № 21 Діона Хрисостома «Про красу» (рр. 1–5 «Уявлення 
про чоловічу і жіночу красу»). 

4 

3 Тема 3.. Проблема гармонії краси і доброчесності та її 
аргументація у промові № 21 Діона Хрисостома «Про красу». 
Зміст та мовно-стилістична характеристика  рр. 6–12. 

6 

4 Тема 4. Ідея краси окремої людини як краси цілого народу у 
промові № 21 Діона Хрисостома «Про красу». Зміст та мовно-
стилістична характеристика  рр. 13–17. 4 

5 Тема 5. Проблематика, зміст та мовно-стилістична 
характеристика промови № 53 Діона Хрисостома «Про Гомера і 
Сократа» (рр. 1–7. «Проблема учня і вчителя»). 4 

6 Тема 6. Проблема подібності Гомера як найкращого поета і 
Сократа як найкращого філософа та її аргументація у промові № 
53 Діона Хрисостома «Про Гомера і Сократа». Зміст та мовно-
стилістична характеристика рр. 7–9. 2 

7 Тема 7. Ідея етичної виховної сили гомерівських художніх образів 
та її аргументація у промові № 53 Діона Хрисостома «Про Гомера 
і Сократа». Зміст та мовно-стилістична характеристика рр. 10–22. 10 

 Разом 32 

 
6. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Жанрові особливості філософської діятриби та її 
проблематика.Життя і творчість філософа і ритора, представника 
«другої софістики» Діона Хрисостома. 

2 



2 Тема 2. Переклад, філософська інтерпретація та 
мовностилістичний аналіз промови № 21 Діона Хрисостома «Про 
красу» (рр. 1–5. Уявлення про чоловічу і жіночу красу). 

4 

3 Тема 3.. Переклад, філософська інтерпретація та 
мовностилістичний аналіз промови № 21 Діона Хрисостома «Про 
красу». (рр. 6–12. Проблема гармонії краси і доброчесності та її 
аргументація). 

6 

4 Тема 4. Переклад, філософська інтерпретація та 
мовностилістичний аналіз промови № 21 Діона Хрисостома «Про 
красу». (рр. 13–17. Проблема гармонії краси і доброчесності та її 
аргументація). Модульна контрольна робота. 4 

5 Тема 5. Переклад, філософська інтерпретація та 
мовностилістичний аналіз промови № 53 Діона Хрисостома «Про 
Гомера і Сократа» (рр. 1–7. Проблема учня і вчителя).  4 

6 Тема 6. Переклад, філософська інтерпретація та 
мовностилістичний аналіз промови № 21 Діона Хрисостома «Про 
красу». (рр.7–9. Проблема подібності Гомера як найкращого поета 
і Сократа як найкращого філософа та її аргументація. 2 

7 Тема 7. Переклад, філософська інтерпретація та 
мовностилістичний аналіз промови № 21 Діона Хрисостома «Про 
красу». (рр. 10–22. Ідея етичної виховної сили гомерівських 
художніх образів та її аргументація.). Модульна контрольна 
робота. 10 

 Разом 32 
 

8. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Діон Хрисостом в українській філософській та філологічній 
науках. Реферування.  

8  

2 Переклад та мовно-стилістичний аналіз промови Діона 
Хрисостома  «Про Гомера». 

16 

3 Переклад та мовно-стилістичний аналіз промови Діона 
Хрисостома  «До Діодора».   

         16 

4 Переклад та мовно-стилістичний аналіз Борисфенітської промови  
Діона Хрисостома . 

        28 

5 Укладання частиномовного словника аналізованих текстів Діона 
Хрисостома..  

          8 

5 Життя та творчість Максима Тирського. Максим Тирський в 
українській філософській та філологічній науках. Реферування.  

8 

6 Переклад та мовно-стилістичний аналіз твору Максима Тирського 
«Про те, чи слід молитись». 

24 

7 Укладання частиномовного словника аналізованого тексту  
Максима Тирського. 

8 



 Разом  116 год. 
 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 

Укладання української бібліографії Діона Хрисостома та Максима Тирського.  
Написання наукових розвідок про мову і стиль Діона Хрисостома та Максима Тирського..      

                                                                                             
10. Методи контролю 

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

                                                         
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточний контроль - 50 % семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50). 
Контрольні роботи – 50 % семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50). 
Всього за семестр – максимальна кількість балів 100. 

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

13. Рекомендована література 
Базова 

1. Dionis Chrysostomi Orationes  / Dionis Chrysostomi. –  Lipsiae : In aedibus B. G. 
Teubneri. D. N. Papadimas. Athenis. – 1977. 

2. Maximus of Tyre. The Philosophical Oratios / Maximus of Tyre. Transl. by M. . Trapp. – 
Oxf. – 1997. 

3. Koniaris G. L. (ed.). Maximus Tyrius: Philosophumena-Dialexeis. – N. Y. – 1995. 
4.  Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії / В. Кондзьолка. – Львів : 

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

1. Koniaris G.L. On Maximus of Tyre: Zetemata (I), – ClassAnt 1, 1982, p. 87–121; 
2. Idem. On Maximus of Tyre: Zetemata (II), – ClassAnt 2, 1983, p. 212–250; 
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4. Борисфенитская речь, произнесённая Дионом на его родине / Пер Грабарь-Пассек 
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9. Русяєва А. С. «Борисфенітська промова» Діона Хрисостома як критерій для 
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14. Інформаційні ресурси 

 
1.  http://myriobiblion.byzantion.ru/dion/dion-ind.htm 
2. Діон Хризостом і Північне Причорномор'я https://www.youtube.com/watch?v=t7I9ltuE1n4 
 

http://myriobiblion.byzantion.ru/dion/dion-ind.htm
https://www.youtube.com/watch?v=t7I9ltuE1n4
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