
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ 

 

1. Світогляд та філософія – порівняльний аналіз. 

2. Структура та типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини. 

3. Особливості історичного зародження філософії. Філософія та міфологія. 

4. Функції філософії. 

5. Категорія буття в історико-філософській думці. 

6. Діалектика основних форм буття. 

7. Проблема буття в екзистенціалізмі. 

8. Значення проблеми буття для філософії. 

9. Еволюція поняття „матерія” в філософії та науці. 

10. Філософія про єдність руху, матерії, простору та часу. 

11. Відображення як загальна властивість матерії. Форми відображення. 

12. Відображення та інформація. 

13. Визначна роль соціальності у виникненні свідомості. 

14. Проблема ідеального у філософії. Ідеальність свідомості. 

15. Свідомість та мова. 

16. Співвідношення біологічного та соціального у виникненні свідомості. 

17. Проблема „діалога” людини та комп’ютерних систем. 

18. К. Маркс та З. Фрейд про безсвідоме та свідомість: порівняльний аналіз. 

19. Діалектика як теорія розвитку. 

20. Діалектика кількісних та якісних змін. 

21. Діалектичне протиріччя як джерело розвитку. 

22. Особливості закону заперечення заперечення. 

23. Метафізика – альтернатива діалектики як теорії розвитку. 

24. Категорії діалектики як універсальні форми мислення. 

25. Пізнання як вид духовної діяльності та феномен культури. 

26. Проблема критерію істини у філософії та науці. 

27. Діалектика істини та помилки у сучасній філософії. 

28. Головні напрямки розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії. 

29. Співвідношення раціонального та ірраціонального, дискурсивного та інтуїтивного у 

процесі пізнання. 

30. Структура, форми та функції практики у процесі пізнання. 

31. Практика як специфічний людський спосіб освоєння світу. 

32. Основні принципи сучасної наукової гносеології. 

33. Загальні та специфічні методи пізнання у природничих, технічних та суспільних науках. 

34. Філософський аналіз проблеми істини. 

35. Наукове пізнання як вид духовної діяльності, теоретичний спосіб відображення світу. 

36. Структура наукової теорії та її основні функції. 

37. Класифікація наукових методів та рівні методології. 

38. Основні методи теоретичного рівня пізнання. 

39. Наука та глобальні проблеми сучасності. 

40. Диференціація та інтеграція як закономірності розвитку науки. 

41. Основні проблеми сучасної філософії та методології науки. 



42. Наукове передбачення соціальних процесів. 

43. Наука та техніка, їх функції та місце у суспільному розвитку. 

44. Аналіз закордонної філософії техніки. 

45. Технічні науки як специфічна система знань. 

46. Проблема гуманізму у взаємовідносинах людини та техніки. 

47. Ідеї космізму у світовій та вітчизняній філософській думці. 

48. Сутність та основні напрямки сучасного етапу науково-технічної революції. 

49. Основні соціальні наслідки науково-технічної революції. 

50. Науково-технічний прогрес, науково-технологічна (інформаційна) революція та сучасний 

суспільний розвиток. 

51. Людина в інформаційному суспільстві. 

52. Наукова картини світу та її світоглядна сутність. 

53. Соціальне прогнозування: сутність, методи та функції. 

54. Творчість та світогляд. 

55. Технічна творчість та її основні форми. 

56. Проблема скінченного та безкінечного у спеціальних науках та філософії. 

57. Фізичне знання та закони діалектики. 

58. Системний підхід у пізнанні дійсності. 

59. Соціально-філософські проблеми розвитку енергетики. 

60. Філософія та інформатика. 

61. Природничо-науковий матеріалізм Д.І. Менделєєва. 

62. Діалектика та періодичний закон Д.І. Менделєєва. 

63. Футурологія, її можливості та межі. 

64. Психоаналіз та проблема людини. 

65. Проблема людини в екзистенціалізмі. 

66. Особистість та суспільство. Роль особистості в історії. 

67. Діалектика свободи та відповідальності особистості на сучасному етапі світової 

цивілізації. 

68. Закони розвитку суспільства та свідома діяльність людей. 

69. Теорія суспільно-економічних формацій та реалії сучасного історичного процесу. 

70. Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин. 

71. Прогрес, регрес та історична дійсність. 

72. Політична система як об’єкт соціально-філософського аналізу. 

73. Діалектика форм суспільної свідомості. 

74. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя. 

75. Філософські проблеми взаємовідносин людини та машини. 

76. Мозок та машина. Віртуальна реальність. 

77. Комп’ютерний експеримент як метод наукового пізнання. 

78. Логіко-методологічні аспекти технічного знання. 

79. Моральні аспекти наукового знання. 

80. Естетичний потенціал природничих наук. 


