
 

 

 

 

 

 

 

 

COWO.ЧИТАННЯ 

 

Луцій Анней Сенека  

МОРАЛЬНІ ЛИСТИ ДО ЛУЦІЛІЯ 
«Моральні листи» Сенеки як духовні вправи  

 

 

 

 

 

Назва курсу: «Моральні листи» Сенеки як духовні вправи 

Рівень курсу: відкрита програма (можуть відвідати всі бажаючі) 

Комерційне авторське право: Школа розвитку мислення Cowo.guru 

Розробник(и): Юлія Кисельова (авторський псевдонім «Іламі Ясна») 

Вступна лекція: Сергій Пролеєв 

Тривалість: 4 тижні 

Кількість зустрічей: 4 (1 раз на тиждень по 3 години) 

Обсяг групової роботи: 12 годин 

Обсяг самостійної роботи: 20-26 годин 

        Зокрема:  

        Обсяг основного читання: 200 тис. зн. / 110 станд. стор. А4 

        Обсяг відео: 3 години 
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ПРОЕКТ COWO.GURU - ШКОЛА РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ 

Ідея: створювати передумови для зрілості суспільства. 

Призначення: Створювати умови для розвитку мислення, формування цілісного світогляду і 

особистості та результат виводити на рівень практичного застосування. 

Напрямки діяльності: 

АА. Навчання дорослих; 

ББ. Навчання підлітків; 

ВВ. Робота з бізнесом; 

Рівні навчання та продукти для дорослих: 

Рівень 1 “Відкрита програма”: курси та практикуми розвитку мислення. Перехід інформації в 

знання. 

Відкриті курси 

▪ cowo.лекції - лекції, які поєднують в собі виступи експертів та питання учасників для занурення в 

актуальні концепти сьогодення. 

▪ cowo.курс «Архітектор особистості» - програма, на які відбувається дослідження поняття 

«Особистість» і проектування образу майбутньої особистості.  

▪ cowo.курс «Інструменти розвитку» - курс, який відкриває основні вміння, які є важливими для 

мислення та розвитку. 

▪ cowo.читання - читання 15 важливих книг з експертами в малих групах, які направленні на 

дослідження актуальних ідей. 

Рівень 2 “Програма для спільноти”: 

Закриті курси для спільноти.  

Cowo.курси з розвитку в 6 напрямках (планується поетапний запуск протягом 5 років): 

▪ Мислення; 
▪ Фізіологія людини; 
▪ Психологія і емоційний інтелект; 
▪ Естетика; 
▪ Соціальна психологія 
▪ Духовні вправи; 
cowo.читання - практикум читання важливих книг з експертами в малих групах.  

cowo.мисленнєві експерименти - Практикум з мисленнєвих експериментів, які відкривають нашу 

приналежність до окремих концептів. Разові зустрічі з експертом. 

cowo.концепти - практикум розкриття основних понять, які формують нашу філософську картину світу. 

Разові зустрічі з експертом. 

Рівень 3 “Взаємодія”: спільне дозвілля і спільні проєкти спільноти Cowo.guru 

cowo.коло - спільнота cowo.guru, спільнота мислячих людей, які спілкуються, реалізовують спільні 

проекти і вміють об'єднуватися навколо спільних цінностей та ідей. 
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ЗМІСТ ІНФОПАКЕТУ 

Шановні колеги, дякуємо вам за співпрацю із Школою розвитку мислення Cowo.guru! 

Ви обрали курс активного читання «Моральні листи» Сенеки як духовні вправи».  

Цей інфопакет містить необхідні матеріали та методичні вказівки для проведення курсу. 

1. Загальна інформація (цей документ). 

2. Роздаткові матеріали для учасників (методичні вказівки, програма курсу, читанка та робочий зошит 
в одному файлі, підготованому до друку)  

3. Структурована та підготована для друку читанка з фрагментами «Моральних листів до Луцілія» 
Сенеки. 

4. Добірка відеоматеріалів для самостійного перегляду. 

АВТОРСЬКІ ПРАВА 

В цьому інфопакеті запропоновано методологію, розроблену для читань «Моральних листів» Сенеки 

у Київській школі Cowo.guru. Фундаментом сталі методичні вказівки експерта курсу – Сергія Пролеєва 

(д. філос. наук, проф., ст. наук. співр. Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ) та розробки 

модератора курсу Юлії Кисельової (авторський псевдонім «Іламі Ясна», аспірант Інституту філософії, 

керівник – Сергій Пролеєв).  

Авторське (некомерційне) право: Юлія Кисельова (авторський псевдонім «Іламі Ясна»).  

Комерційні права: школа розвитку мислення Cowo.guru. 

 

Електронні фрагменти твору «Моральні листи до Луцілія», що додаються до інфопакету курсу, 

завантажені з відкритих інтернет-ресурсів, оздоблені структурою заголовків та примітками і 

пропонуються виключно як допоміжні. Вихідні дані книжок, рекомендованих для придбання 

організаторами або учасниками курсу, наведені у розділі «Джерела та матеріали». 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДРУКУ РОЗДАТКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

Цей інфопакет містить готові для друку роздаткові матеріали для учасників курсу: методичні вказівки, 

читанку та робочий зошит. Ці три компоненти ми радимо друкувати у вигляді єдиної брошури. Файл 

подано у форматі PDF. Рекомендовані параметри друку: А4, офсетний папір, 1+1, передня обкладинка 

– плівка, задня обкладинка – картон, зшивка на пружину. 
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КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТОДИКА 

Чому саме «Моральні листи»? 
▪ Стоїцизм – це філософія, яка актуальна в перехідні етапи людства. Зараз саме такий етап. А 

«Моральні листи» - концентроване джерело стоїчної філософії. 

▪ Епістолярний жанр і мозаїчна структура твору якнайкраще пасують для відточування навичок 

систематизації, упорядкування та аналізу великих за обсягом текстів. «З мозаїки листів насправді 

укладена ціла система стоїчної етики у трактуванні Сенеки, логічна і струнка, всупереч удаваній 

розірваності викладу»1. Сам цю систему ми й спробуємо реконструювати – ця навичка нам 

неодноразово знадобиться під час читання інших текстів.  

▪ Водночас «ця система розімкнута, відкрита життю. А отже кожен читач може адаптувати її для 

себе»2.   

Продукт курсу 

▪ Структурований ту упорядкований за темами компендіум «Листів» Сенеки. 

▪ Система моральних категорій стоїцизму, які виберете й систематизуєте ви самі відповідно до 
власних духовних потреб і світогляду.  

▪ Ваша власна система моральних імперативів і духовних вправ для щоденного використання як 
духовних вправ.   

Знання та навички, які здобудуть учасники 

▪ Познайомляться із стоїцизмом – одним з магістральних філософських вчень, що стало важливим 
камінцем у фундаменті усієї західноєвропейської думки, через найвідоміший твір видатного 
представника стоїцизму – Сенеки.    
▪ Опанують методику активного аналітичного читання класичних текстів на базі методик стоїків та 
представників сучасної герменевтики. 
▪ Навчаться актуалізувати класичні тексти відповідно до викликів сучасного життя, а також адаптувати 
їх відповідно до власних духовних потреб і світогляду.   

Інструментарій 

Головним робочим інструментом курсу є Робочий зошит, який учасники отримують разом із читанкою 

за тиждень до початку курсу. Він містить систему вправ для виконання самостійно і в групі; він 

допоможе:  

▪ систематизувати і структурувати текст Сенеки; 

▪ актуалізувати його до сучасного життя, в) адаптувати до власних духовних потреб і світогляду, 

«витягнувши» те, що важливе для кожного учасника. 

 
1 Ошеров, С.А. (1977). От Рима к миру // Сенека, Л. (1977). Нравственные письма к Луциллию. Москва: Наука (Литературные памятники). 

С. 343.  

2 Там само.  
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ДЖЕРЕЛА ТА МАТЕРІАЛИ 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Сенека, Л. (1977). Нравственные письма к Луциллию. Пер.: С.А. Ошеров. Москва: Наука 
(Литературные памятники). 

2. Сенека, Л. (2018). Моральні листи до Луцілія. Пер.: Андрій Содомора. Львів: Апріорі. 552 с.  

3. Seneca (vol. 1 1917; vol. 2 1920; vol. 3 1925). Moral letters to Lucilius. Translator: Richard M. 
Gummere. London, New York: William Heinemann; G. P. Putnam's Sons. 

4. Також додаємо електронну версію перекладу Ошерова (1977) з латинським паралельним 
текстом. 

ВІДЕО: 

1. Пролеєв, С. (2019). "Нравственные письма к Луцилию" с Сергеем Пролеевым. Cowo.книги. 
Ч.1/2. Youtube-канал Школи розвитку мистення Cowo.guru. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=_8JO8SULApM&t=9s 

2. Пролеєв, С. (2019). "Нравственные письма к Луцилию" с Сергеем Пролеевым. Cowo.книги. 
Ч.2/2. Youtube-канал Школи розвитку мистення Cowo.guru. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=fAASXsdBKAA  

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

На зустрічах учасники обговорюють прочитані фрагменти тексту та обговорюють домашні 

напрацювання. Тому, щоб робота групи була продуктивною, дуже важливо, щоб усі учасники 

виконували письмові завдання та відвідували зустрічі. Прохання організаторам курсу заздалегідь 

повідомити майбутніх учасників про обсяг навчального навантаження та види завдань, що потрібно 

виконувати.  

Протягом курсу учасники мають прочитати фрагменти основного тексту («Моральні листи» Сенеки, 36 

листів / 200 т.зн. / 110 станд. стор. А4), переглянути відеозаписи (3 години) та виконати поточні 

письмові завдання (10 завдань). 

 

Тип роботи Обсяг 
(год.) 

Кількість Загалом 
(год.) 

Зустріч групи з експертом  3 2 6 

Зустріч групи з модератором 3 2 6 

Читання основного тексту (100 тис. зн. / 60 стор. на 1 зустріч) 5  2 10  

Перегляд відео 3 1 3 

Виконання письмового завдання до зустрічі 1 1-2 1 1-2 

Виконання письмових завдань до зустрічей 2 і 3 2-4 2 4-8 

Написання підсумкової письмової роботи 2-3 1 2-3 

ЗАГАЛОМ   32-38 годин 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8JO8SULApM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=fAASXsdBKAA

