
Картка викладача 

Канд. філ. наук, ст. викладача Березінець Ірини Володимирівни з дисципліни «Філософія» 

(Денне відділення факультету педагогіки і психології) 

 

Дата Час 

проведення, 

група, 

форма, 

Назва курсу  

Тема Зміст заняття, завдання для виконання, джерела 

13.03.2020 11.00, 

філософія, 

2пн, лекція, 

стаціонар 

Філософія 

Середньовіччя 

1. Опрацювати тему «Філософія Середньовіччя». 

 "Вступ до філософії" (Г. І. Волинка та ін. — Київ, 1993)- 

https://subject.com.ua/philosophy/vstup/1.html 
Розд.ІІІ  Філософія середньовіччя, її особливості. 

2. Скласти стислий конспект. 
Звертатись із запитаннями за ел. адресою: irina_berezinets@ukr.net  

20.03.2020 11.00, 

філософія,  

2 пн, семінар, 

стаціонар 

Філософія 

Стородавнього 

Сходу 

Тема: «Філософія Стародавнього Сходу» 

 "Вступ до філософії" (Г. І. Волинка та ін. — Київ, 1993)- 

https://subject.com.ua/philosophy/vstup/1.html, розд.ІІ філософія Стародавнього світу 
1.Опрацювати теоретичний матеріал. Підготуватись до написання тестової роботи 

2.Опрацювати та законспектувати першоджерела: 
1.Конфуций Суждения и беседы http://baguzin.ru/wp/wp-

content/uploads/2014/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9.-

%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf 

2.Лао Цзы ДАО ДЭ ЦЗИН http://psylib.org.ua/books/_laotz01.htm 
3. Упанишады // http://www.samomudr.ru/d/UPANIShADY.pdf – С. 1-12, 12-15, 15-29. 

Підготуватись до написання тестової роботи 
 

Надсилати роботи та звертатись із запитаннями за ел. адресою: irina_berezinets@ukr.net  
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24.03.2020 15.30, 

філософія, 

2 пнмс, 

стаціонар 

Філософія 

Стародавнього 

Сходу та 

Античності  

Тема: «Філософія Стародавнього Сходу» 

 "Вступ до філософії" (Г. І. Волинка та ін. — Київ, 1993)- 
https://subject.com.ua/philosophy/vstup/1.html, розд.ІІ Філософія Стародавнього світу 
1.Опрацювати теоретичний матеріал. Підготуватись до написання тестової роботи 

2.Опрацювати та законспектувати першоджерела: 
1.Конфуций Суждения и беседы http://baguzin.ru/wp/wp-

content/uploads/2014/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9.-
%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf 

2.Лао Цзы ДАО ДЭ ЦЗИН http://psylib.org.ua/books/_laotz01.htm 
4. Упанишады // http://www.samomudr.ru/d/UPANIShADY.pdf – С. 1-12, 12-15, 15-29. 

5. Діалог Платона «Федон»- http://psylib.org.ua/books/plato01/19fedon.htm 

6. Діалог Платона «Держава», кн.7- https://nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/gos07.htm 

7. Аристотель «Метафізика», кн.1. гл.1-2 
http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt_with-big-pictures.html 
 

Надсилати роботи та звертатись із запитаннями за ел. адресою: irina_berezinets@ukr.net 

27.03.2020 11.00, 

філософія, 

 2 пн, 

семінар, 

стаціонар 

Філософія 

Античності 

Тема: «Філософія Античності» 

"Вступ до філософії" (Г. І. Волинка та ін. — Київ, 1993)- 
https://subject.com.ua/philosophy/vstup/1.html, розд.ІІ Філософія Стародавнього світу, с.71 – 158. 
1. Опрацювати теоретичний матеріал. 

2.Опрацювати та законспектувати першоджерела: 
1.Діалог Платона «Федон»- http://psylib.org.ua/books/plato01/19fedon.htm 

2.Діалог Платона «Держава», кн.7- https://nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/gos07.htm 

3.Аристотель «Метафізика», кн.1. гл.1-2 
http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt_with-big-pictures.html 

Надсилати роботи та звертатись із запитаннями за ел. адресою: irina_berezinets@ukr.net 

 

https://subject.com.ua/philosophy/vstup/1.html
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9.-%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9.-%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9.-%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9.-%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://psylib.org.ua/books/_laotz01.htm
http://www.samomudr.ru/d/UPANIShADY.pdf
http://psylib.org.ua/books/plato01/19fedon.htm
https://nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/gos07.htm
http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt_with-big-pictures.html
mailto:irina_berezinets@ukr.net
https://subject.com.ua/philosophy/vstup/1.html
http://psylib.org.ua/books/plato01/19fedon.htm
https://nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/gos07.htm
http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt_with-big-pictures.html
mailto:irina_berezinets@ukr.net

