Теми для магістрів з каф. філософії

1. Метафізичні ідеї космогонічних концепції:компаративний аналіз.
2. Філософські підгрунтя композиції загальнонаукової картини світу.
3. Феномен «професійного кретинизму» як прояв відчуження
4. Філософські засоби верифікації і фальсифікаціцї гіпотез антропогенезу:
можливості і межі.
5. Сучасні чинники феномену самотності.
6. Світоглядна функція сучасних технічних наук.
7. Філософський аналіз фундаментального вийнятку із закону симетрії: проблема
антиматерії.
8. Філософсько-діалогічні засоби розпізнавання штучного інтелекту.
9. Можливості і межі діалектичного Розуму.
10. Традиції академічної та університетської філософії в Росії та Україні: пошуки
місця між владою, церквою та суспільством
11. Духовно –академічна традиція в Україні як культурний феномен
12. Синтез вітчизняного академічного богослів’я та церковно-академічної науки:
внесок КДА.
13. Дві культури розуміння: західноєвропейська герменевтика і «філософія серця»
Г.Сковороди.Памфіл Юркевич і традиції філософського трансценденталізму: до
обгрунтування предмета метафізики.
14. Філософія космізму та православна-академічна філософія ХІХ ст : колії синтезу.
15. Україна і Росія в житті та творчості М.Драгоманова: колізії синтезу двох культур.
16. Виховання як мистецтво життя: Платон та Сенека.
17. Традиції та звичаї як об’єкт пізнання
18. Форми комунікації в сучасному світі: культурно-антропологічний аналіз.
19. Проблематика комунікації в сучасному світі: культурно-антропологічний аналіз
20. Проблема комунікації в культурній антропології.
21. Методологія культур-антропологічного пізнання.
22. Власність як основа розвитку індивідуальності.
23. Інший як феноменологічна проблема
24. Проблема вибору в філософії екзистенціалізму
25. Філософський діалогізм у філософії ХХст. (М.Бубер – М.Бахтін – В. Біблєр).
26. Феномен міфології : історико-філосфський аналіз і сучасність.
27. Філософська герменевтика і проблема розуміння: витоки, генеза і сучасне
проблемне поле.
28. Філософія історії Бл. Августина та історіософська концепція Іларіона Київського у
контексті становлення вітчизняної філосфської традиції.
29. Структуралізм як методологічна доктрина, її можливості і межі.
30. Аналітична філософія історії у контексті сучасної філософії історії.
31. Феномен українського романтизму: світогляд і філософія
32. Філософська містика і релігійна філософія у творчості М.гоголя.
33. Україна і Росія в житті та творчості М.Драгоманова: колізії синтезу двох культур.
34. Філософія космізму та православно-академічна філософія ХІХ ст.: колізії синтезу.
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35.
36.
Деталізовані версії цих та інших тем (
формулювання, проблема
,
37.
попередній поділ теми на розділи, підбірка джерел з сучасними
38.
бібліографіями по темі) будуть опубліковані у травні 2010 р.
39.
Цілком можливо, увійдуть деталізовані теми
інших філософських
40.
кафедр.
41.
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