
 

 

Індивідуальна робота по виконанню реферату 

 

з дисципліни  

«ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ПРОФЕСІЙНА  ЕТИКА» 

Освітньо-науковий рівень PhD 

 

Вимоги до виконання роботи: 

Студент обирає тему з переліку, або пропонує свою тему та узгоджує із 

викладачем. На виконання роботи відводиться 1,5 місяці.  

Робота має носити аналітичний, самостійний характер, позбавлена 

описовості та плагіату. Результатом роботи має бути опрацювання обраної 

теми та надання самостійних узагальнень відповідно до сучасних запитів 

науки.  

Обсяг роботи: не менше 1 друкованого аркуша (22-24 сторінки), шрифт 

14, інтервал 1,5. 

Структура роботи: вступ (коротко актуальність теми, мета, завдання, 

об’єкт та предмет вивчення в рефераті); Основна частина (декілька розділів 

відповідно до логіки розкриття теми); Висновки (суттєві, без описовості, 

самостійні); Перелік джерел посилань, оформлений за стандартом 

 Обов’язкові посилання в тексті на використану літературу.  

 

Робота має бути усно захищена: представлена доповідь (до 7 хвилин) із 

використанням презентації та відповідь на питання  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ   

 1. Філософія як форма людського самовизначення в світі. 

 2. Відношення “людина–світ” як предметне поле філософії. 

 3. Філософування як спосіб мислення і граничний вид теоретизування.  

 4. Філософія в системі духовної культури.  

 5. Філософія і релігійна свідомість. 

 6. Філософія і право. 

 7. Філософія мови: актуальні проблеми. 

 8. Філософія соціального пізнання. 

 9. Філософія і політика. 

 10. Філософія гуманітарного знання. 

 11. Постмодерн і майбутнє філософії. 

 12. 15. Проблема співвідношення філософії і науки в сучасних філософських 

системах. 

 13. Історія філософії як проблемний діалог різних філософських напрямків і 

шкіл. 

 14. Вплив ідей давньоіндійської філософії на духовний розвиток сучасного 

суспільства. 

 15 Феномен античної філософії в європейській історії.  

 16. Вплив античної філософії на розвиток української філософської думки та 

культури. 



 

 

 17. Провідні ідей християнської патристики.  

 18. Співвідношення віри і розуму у філософії Т. Аквінського і сучасному 

неотомізмі.  

 19. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.  

 20. Проблема методу пізнання у філософії Нового часу.  

 21. “Категоричний імператив” І. Канта і проблема моралі.  

 22. Раціоналізм та його історичні типи.  

 23. Технократизм та його критика в сучасній філософії.  

 24. Релігійна філософія та її місце в духовному житті суспільства.  

 25. Волюнтаризм А. Шопенгауера.  

 26. Проблема відчуженні у філософії К. Маркса і Е. Фромма.  

 27. Технократизм і його критика у сучасній філософії.  

 28. Проблема свідомості і мови у феноменології та філософській 

герменевтиці.  

 29. Проблеми знання, мови та розуміння в сучасній філософії 

неопозитивізму.  

 30. Феномен людини в християнському еволюціонізмі П. Тейяра де 

Шардена.  

 31. Проблеми гуманізму у філософії екзистенціалізму М. Ґайдеггера і Ж.–П. 

Сартра.  

 32. Філософія глобальний проблем.  

 33. Філософський постмодернізм: філософські ідеї та їх оцінка.  

 34. Світова та українська філософія: аспекти взаємозв’язків.  

 35. Філософські ідеї українських гуманістів (ХУІ–ХУП ст.) та їх сучасне 

значення.  

 36. Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі ХУІ–

ХУП ст. 

 37. Українська національна ментальність та їх відображення у філософії.  

 38. Кордоцентризм української філософії ХУШ–ХІХ ст.  

 39. Філософські ідеї Ф. Прокоповича.  

 40. Філософські основи романтизму в творчості М. Шашкевича.  

 41. Екзегетика і символіка у філософії Г. Сковороди.  

 42. Філософська культура українського бароко.  

 43. Українська національна ідея та напрями її розробки в українській 

філософії ХІХ–ХХ т.  

 44. Проблема суспільного прогресу в творчості І. Франка.  

 45. Філософія права Б. Кістяківського.  

 46. Державотворчі ідеї М. Грушевського, В. Липинського, В. Винниченка.  

 47. Антропокосмізм В. Вернадського, його світоглядна та соціальна функції. 

 48. Світоглядні позиції В. Стефаника.  

 49. Проблема людини в українській філософії: ретроспективний аналіз.  

 50. Буття як філософська проблема. 

 51. Сутність світу і сутність людини.  

 52. Проблема сенсу життя в сучасній філософії.  

 53. Свобода і відповідальність особи як філософська проблема.  



 

 

 54. Проблема людського безсмертя.  

 55. Діяльність та екзистенціали людського буття.  

 56. Життєвий світ як культура.  

 57. Людина і природа. 

 58. Проблема субстанції в сучасній науці і філософії.  

 59. Проблеми простору і часу в неевклідовій геометрії і теорії відносності.  

 60. Соціальний простір і час.  

 61. Проблема ідеального у філософії. 

 62. Екологічна свідомість у контексті науково–технічного прогресу.  

 63. Духовні виміри буття людини.  

 64. Духовність і проблеми духовного відродження України.  

 65. Свідомість і мова: їх співвідношення та роль в розвитку суспільства.  

 66. Феномен несвідомого, його природа і функції.  

 67. Національна свідомість, її генеза, структура і функції в суспільному 

розвитку.  

 68. Розсудок і розум.  

 69. Сучасний містицизм як духовний феномен.  

 70. Плюралізм і толерантність: основи взаємодії.  

 71. Цілепокладання як спосіб людської життєдіяльності. 

 72. Пізнання як творчість.  

 73. Діалектика і сучасне наукове пізнання.  

 74. Раціональні і нераціональні форми пізнання.  

 75. Істина і життєва правда.  

 76. Специфіка соціального пізнання.  

 30. Істина в контексті соціальної реальності.  

 76. Знання і комп’ютер.  

 77. Синергетика як нове світобачення.  

 78. Суспільство як об’єкт соціально–філософського аналізу.  

 79. Сучасні концепції суспільства.  

 80. Концепція “відкритого суспільства”.  

 81. Суттєві риси інформаційного суспільства. 

 82. Концепція “соціальної реальності” як єдності людини і суспільства. 

 83. Специфіка соціальної закономірності.  

 84. Філософський аналіз суспільного виробництва. 

 85. Специфіка духовного виробництва.  

 86. Суспільство як система, що само розвивається.  

 87. Типологія суспільних відносин.  

 88. Взаємозв'язок економічної, політичної і духовної сфер.  

 89. Структура суспільства та основні типи соціальних спільностей. 

 90. Нація та сучасні проблеми націотворення.  

 91. Сучасні проблеми розвитку українського суспільства.  

 92. Методологічна функція соціальної філософії.  

 93. Проблема індивідного начала в суспільстві.  

 94. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного в суспільному розвитку.  

 95. Концепція громадянського суспільств: ідейні витоки і основні етапи 



 

 

формування.  

 96. Суб’єктивний фактор як творча сила історії.  

 97. Історичні можливості як єдність об’єктивних і суб’єктивних умов.  

 98. Філософські проблеми взаємодії суспільства і природи.  

 99. Соціальний прогрес і свобода. Критерії прогресу.  

 100. Суспільний ідеал як джерело суспільного прогресу.  

 101. Концепція еволюційного розвитку суспільства.  

 102. Спілкування і розуміння як філософська проблема.  

 103. Історія та філософія історії.  

 104. Поняття цивілізації та цивілізаційного підходу до розвитку суспільства.  

 105. Взаємодія морального і правового виховання в умовах становлення 

української державності.  

 106. Філософія і політика в сучасну епоху: проблема взаємо розвитку. 

 107. Суб’єктивізм і волюнтаризм в історії.  

 108. Анатомія сучасного політичного міфу.  

 109. Загальнолюдське і національне: діалектика взаємозв’язку. 

 110. Єдність і розмаїття культур.  

 111. Культура і цивілізація.  

 112. Проблема сенсу історії.  

 113. Цінність буття і стратегія майбутнього.  

 114. Рушійні сили та суб’єкти історії.  

 115. Видатні теоретики сучасної зарубіжної соціальної філософії.  

 116. Соціально–філософська думка України ХІХ ст.  

 117. Наука як об’єкт філософського дослідження. 

 118. Закономірності історичного розвитку науки.  

 119. Соціокультурні фактори розвитку науки.  

 120. Новації і традиції в розвитку науки.  

 121. Аксіологічні проблеми науки.  

 112. Сучасні концепції філософської методології науки.  

 123. Етика та праксеологія науки.  

 124. Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність науковця.  

 125. Наука як соціокультурний феномен.  

 126. Наукове знання як система, його особливості і структура.  

 127. Наука і мораль.  

 128. Некласична і посткласична наука.  

 129. Зародження і розвиток класичної науки.  

 130. Динаміка наукового знання.  

 131. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання.  

 132. Функції філософії в науковому пізнані.  

 133. Єдність кількісних і якісних змін в розвитку науки.  

 134. Наукова картина світу та її еволюція.  

 135. Актуальні проблеми науки ХХІ ст.  

 136. Принцип історизму в природничо–науковому і соціальному пізнанні. 

137.  Наука постнекласичного періоду 

138.  Особливості науки в інформаційному суспільстві. 



 

 

139. Квантова фізика як зміна наукової парадигмальності 

140.  Філософія суспільства: основні ідеї, принципи, концепції. 

141. Сучасні філософські теорії суспільства: (К. Маркс, А. Тойнбі, У. Ростоу, 

Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон та ін.).  

142. Основні методологічні настанови філософського аналізу проблеми 

людини (особистості).  

143. Аксіологічний вимір сучасної науки 

144. Міждисциплінарність сучасного наукового дослідження: мета, методи, 

методологія. 

145. Вчення Вернадського і сучасна концепція ноосфери.  

146. Синергетика як наукова методологія  

147. Інформаційне суспільство: філософський аналіз.  

148. Прогрес та еволюція в методологічному осмисленні   

149. Розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації економіки.  

150. Наукова парадигма: історія та перспективи здійснення. 

151. Методологія досліджень в гуманітарних науках. 

152.  Іноформаційний вимір здійснення сучасної науки. 

153. Плаіат в сучасній науці: аналіз проблеми та шліхи вирішення 

154. Протокольна етика наукового спілкування: сучасні форми здійснення 

155. Моральний аспект наукового спілкування. 

156. Наукова школа: історія та сучасність. 

157. Особистісне та індивідуальне в здійсненні науково-дослідної діяльності.  

158. Філософія науки: історія та сучасність 

159.  Моральні вимоги до особистості науковця. 

160. Наука, лженаука, протонаука: визначення та критерії  
 


