ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ФІЛОСОФІЇ
для аспірантів та здобувачів
технічних інститутів НАН України
Філософія і світогляд
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Людина як предмет філософії
Філософія – епоха, осягнута думкою
Філософія і культура. Філософія як рефлексія культури
Модерн і постмодерн як типи філософського світорозуміння
Класична та некласична традиції в філософії
Філософія і образи майбутнього
Філософія як світогляд
Світогляд і дохристиянські вірування східних слов’ян
Міфологія і філософія
Релігійна свідомість: філософсько-психологічні аспекти подвоєння
світу
Наука і релігія, пізнання і віра
Християнство: минуле, сучасне, майбутнє
Християнство і сучасна культура
Християнство в історії української культури
Теологія в епоху постмодернізму
Філософія і мистецтво. Філософські витоки безпредметного
(абстрактного) мистецтва
Філософія і методологія: традиція і сучасність
Історія філософії
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Давньоіндійська філософія як явище культури
Філософія давнього Китаю
Китайський контекст і філософія Заходу
Антична філософія і західно-європейська культура
Схід і Захід: порівняльний аналіз філософських і духовних традицій
Життя і філософська спадщина Платона. (Також на вибір аналіз
концепцій Сократа, Арістотеля та інших античних філософів)
Особливості філософії та культури доби європейського
Відродження
Французьке Просвітництво і його культурно-історичне значення
Філософія Гегеля: система і метод
Сутність і визначальні мотиви російської філософії. (Також на вибір
аналіз концепцій В. Соловйова, М. Бердяєва та інших)

Вітчизняна філософія

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Філософські ідеї в культурі Київської Русі
Давня Індія в культурі Русі (XI – XV ст.)
Філософська і духовна спадщина Г. Сковороди
“Філософія серця” П. Юркевича
Ідеї гуманізу в творчості Т.Г. Шевченка
Філософсько-історична концепція І.Франка. (Також на вибір аналіз
концепцій Д.Чижевського, М. Драгомановва, В.Липинського та
інших)
Сучасна світова філософія

1. Проблема людини в філософії екзистенціалізму. (На вибір аналіз
концепцій Ж. Сартра, А. Камю та інших)
2. Розуміння (герменевтика) як фундаментальна проблема культури
3. Комунікативна традиція в сучасній філософії
4. Постмодернізм в мистецтві та філософії
5. Релігійна філософія ХХ ст.: неотомізм, тейярдизм, персоналізм. (На
вибір)
6. Феномен людини як предмет філософської антропології
7. Постмодернізм: погляд на науку і філософію
Проблеми буття, гносеологія і феноменологія
1. Свідомість як соціокультурний феномен
2. Мова як феномен спілкування і культури
3. З. Фрейд: теоретичні і світоглядні аспекти вчення. (Також на вибір
аналіз концепцій А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Е. Гуссерля та інших)
4. Проблема істини в філософії. Істина і правда
5. Істина і омана в пізнанні і практичному житті
6. Роль інтуїції в пізнавальному процесі
7. Наукові революції в динаміці культури
8. Культурні смисли науки
9. Ідеали і норми наукового пізнання
10. Наукові і позанаукові форми мислення
11. Проблема буття в історії філософії
12. Світоглядні аспекти наукової творчості А.Ейнштейна. (Також на
вибір аналіз творчості Н.Бора, В.Гейзенберга, Е.Шредінгера,
В.Вернадського та інших)
13. Класична, некласична та постнекласична наука
14. Проблеми гуманізації і ціннісної орієнтації наукового знання
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Проблема етики науки
Культурно-екзистенціальні виміри пізнавального процесу
Науковий статус антропного принципу
Теорія діяльності і її роль в формуванні моделей реальності
Духовність як екзистенціальна проблема
Людина: проблема цілісності і багатомірності
Проблема смислу і мети людського буття
Філософія техніки, наука, технологія

1. Техніка як філософська проблема
2. Техніка: структура і логіка генезису
3. Традиційна і технологічна цивілізації: генезис, етапи розвитку,
культурні цінності
4. Техніка і технологія як предметні форми людської діяльності і
культури
5. Філософія техніки як філософія людини
6. Техніка як комунікаційна стратегія
7. Людина, суспільство, природа в техногенну епоху
8. Сучасна наука і філософія: проблема зміни парадигми наукового
знання
9. Філософія науки в концепціях К.Поппера, Т.Куна, П.Фейєрабенда та
інших. (На вибір)
10. Філософське і соціальне значення інформації в сучасному
суспільстві
11. Роль синергетики в становленні нового світорозуміння
12. Наука, мистецтво, релігія
13. Соціально-екологічна доцільність техніки і технології
14. Гносеологічна сутність технічної творчості
15. Наукове пізнання і цінності техногенної цивілізації
16. Наука, технологія, культура: проблеми гуманізації і соціальної
відповідальності
17. Істинність і достовірність
18. Наукова картина світу в культурі техногенної цивілізації
19. Філософія і етика науки: підсумки і перспективи
20. “Нова наука”, постмодернізм і цілісність сучасного світу
21. “Розумність” світобудови: погляд фізика
22. Концепція універсального еволюціонізму: сутність, перспективи і
обмеження. (За працями М. Моїсеєва, В. Стьопіна, О. Князевої та
інших)
23. Особливості постнекласичного наукового пізнання

Соціальна філософія та філософія історії
1. Громадянське суспільство і держава: сутність та особливості
становлення і розвитку
2. Демократія як ідея і практичний процес
3. Політика (влада) і мораль
4. Нація як соціокультурний феномен
5. Національна ідея як імператив розуму
6. Національна культура і культура нації
7. Історичні умови формування української культури
8. Свобода як творча орієнтація людини в світі
9. Ідеал, утопія і критична рефлексія
10. Політична міфологія: історія і сучасність
11. Тоталітаризм як соціальний феномен
12. Ідея ноосфери і екологічна культура
13. Формування подіндустріальної парадигми: витоки і перспективи
14. Інформаційне
суспільство:
перспективи
постіндустріальної
цивілізації
15. Проблема мети і сенсу історії
16. Цивілізація, культура, технологія і ринок
17. Основні ідеї сучасного менеджменту
18. Філософія бізнесу
19. Ділова етика і філософський прагматизм
20. Проблема типологізації суспільно-історичного процесу. Концепція
історії у К.Ясперса. (Також на вибір аналіз концепцій Тойнбі,
Шпенглера, Фукуями та інших)
Глобальні проблеми. Перспективи розвитку людства
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Проблема становлення людства як суб’єкта історичного процесу
Культурно-історичний процес: форма і зміст
Організація і самоорганізація в розвитку суспільства
Цивілізація і культура: проблеми взаємозв’язку і розвитку
Діалог цивілізацій: СХІД-ЗАХІД
Філософія культури і парадигми філософського мислення
Природа і культура
Кінець історії чи зміна цивілізацій (К. Лоренц)
“Криза” нашого часу як проблема людини
Віртуальна реальність
Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення
Футорологія, її можливості і межі
Соціально-економічна і духовна ситуація людства на рубежі II-III
тисячолість

