
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

2018-2019 н.р. 

1. Мова як лінгво-філософський феномен.(Руснак І.Г.). 

2. Мовна картина світу як компонент філософського дискурсу. (Руснак І.Г.) 

3. Мова як об’єкт філософських досліджень. (Руснак І.Г.) 

4. Особливості методики підготовки та проведення лекцій з філософських дисциплін. 

(Задубрівська О.М.). 

5. Формування пошуково-творчих знань і навичок як одне із основних завдань філософського 

семінару.(Задубрівська О.М.). 

6. НеофрейдизмКарен Горні.(Задубрівська О.М.) 

7. Концепція людської диструктивності Еріха Фромма. (Задубрівська О.М.) 

8. Творчість як конструктивний принцип пізнання.(Манчул Б.В.) 

9. Діяльність та інтуїція у творчому процесі. (Кадук С.І.) 

10. Науково-філософські принципи інтерпретації творчості. (Манчул Б.В.) 

11. Суспільство як об’єкт філософського пізнання. (Радзиняк Т.І.) 

12. Природа та сутність людини: історико-філософський та соціологічний аспекти.(Радзиняк 

Т.І.) 

13. Духовне життя суспільства і культура.(Радзиняк Т.І.) 

14. Наука як соціальний інститут і чинник розвитку суспільства.(Радзиняк Т.І.) 

15. Український соціально-філософський дискурс у ХХІ столітті.(Радзиняк Т.І.) 

16. Філософські засади вчення Л.Бінсвангера. (Задубрівська О.М.) 

17. Подолання вселенського песимізму Шопенгауера у філософії життя Ніцше.(Козьмук Я.Р.) 

18. Філософська антропологія Макса Шелера.(Козьмук Я.Р.) 

19. Категорія «вічне повернення» у філософії життя Ніцше. (Козьмук Я.Р.) 

20.  Морально-етичне вчення Еріха Фромма. (Задубрівська О.М.) 

21. Кантіанська критика метафізики. (Задубрівська О.М.) 

22. Співвідношення єдиного і множинного у філософії Платона. (Задубрівська О.М.) 

23. Метафізика Аристотеля.Проблема субстанції у філософії Нового часу. (Задубрівська О.М.) 

24. «Індивідуальна психологія» А. Адлера. (Задубрівська О.М.) 

25. Евристичний потенціал психоаналізу в сучасній філософській антропології. (Задубрівська 

О.М.) 

26. Особливості  предметного поля епістемології в сучасних умовах. (Онуфрійчук Р.В.) 

27. Класична і некласична парадигми епістемології. (Онуфрійчук Р.В.) 

28. Проблема об’єкта і суб’єкта в сучасній епістемології. (Починок І.Б.) 

29. Проблема співвідношення емпіричного і теоретичного в сучасній методології. (Починок 

І.Б.) 

30. Пізнання як творче відображення дійсності. (Починок І.Б.) 

31. Принцип еволюційної епістемології. (Починок І.Б.) 

32. Особливості методологічної свідомості сучасної науки. (Починок І.Б.) 

33. Критичний аналіз постмодерністської епістемології. (Починок І.Б.) 

34. Генеза поняття «наукова раціональність». (Починок І.Б.) 

35. Проблема істини в сучасній методології науки. (Починок І.Б.) 

36. Теоретичні засади філософії позитивізму.(Починок І.Б.) 

37. Позитивізм як філософія і методологія науки. (Починок І.Б.) 

38. Філософсько-методологічна парадигма неопозитивізму і проблема її реалізації. (Починок 

І.Б.) 

39. Концепція «критичного раціоналізму» Карла Поппера. (Починок І.Б.) 

40. Проблема соціокультурної детермінації наукового пізнання у постпозитивізмі. (Починок 

І.Б.) 

41. Критичний аналіз концепції динаміки розвитку науки Т. Куна. (Починок І.Б.) 

42. Передумови виникнення і розвитку постпозитивізму. (Починок І.Б.) 

43. Дилема «екстерналізм-інтерналізм» в контексті постпозитивізму. (Починок І.Б.) 

44. Постпозитивізм і проблема теоретичної реконструкції історії науки. (Починок І.Б.) 

45. Проблема постнекласичної наукової раціональності в постпозитивізмі. (Починок І.Б.) 

46. Співвідношення емпіричного і теоретичного в сучасній епістемології. (Починок І.Б.) 



47. Критичний аналіз емпіризму та раціоналізму. (Починок І.Б.) 

48. Проблема істини в сучасній епістемології. (Починок І.Б.) 

49. Світоглядно-методологічні засади постмодерністської епістемології. (Починок І.Б.) 

50. Принципи еволюційної епістемології. (Починок І.Б.) 

51. Еволюція дослідницької програми позитивізму. (Починок І.Б.) 

52. Позитивістська інтерпретація ідеалу науковості. (Починок І.Б.) 

53. Проблема демаркації наукового і не-наукового знання у неопозитивізмі. (Починок І.Б.) 

54. Еволюція позитивістського тлумачення ролі метафізики у пізнанні. (Починок І.Б.) 

55. Постпозитивізм: проблема співвідношення когнітивного і ціннісного в науковому пізнанні. 

(Починок І.Б.) 

56. Епістемний потенціал наукової проблеми. (Руснак І.Г.) 

57. Епістемний потенціал наукової гіпотези. (Руснак І.Г.) 

58. Епістемний потенціал наукової теорії. (Руснак І.Г.) 

59. Етичний потенціал наукової теорії.(Руснак І.Г.) 

60. Евристичний потенціал парадигмального знання. (Руснак І.Г.) 

61. Евристичний потенціал наукового факту. (Руснак І.Г.) 

62. Евристичний потенціал методів емпіричного дослідження. (Руснак І.Г.) 

63. Евристичний потенціал методів теоретичного дослідження.(Руснак І.Г.) 

64. Евристичний потенціал методів емпіричного і теоретичного дослідження. (Руснак І.Г.) 

65. Евристичний потенціал історичного і логічного методів наукового пізнання. (Руснак І.Г.) 

66. Логіко-гносеологічна природа інтуіції. (Руснак І.Г.) 

67. Інтуїція і логіка: інтуїтивне і диструктивне. (Руснак І.Г.) 

68. Інтуїція у контексті донаукового і наукового пізнання. (Руснак І.Г.) 

69. Гносеологічна природа інтуїції. (Руснак І.Г.) 

70. Інтуїція у структурі пізнавальних ситуацій. (Руснак І.Г.) 

71. Інтуїція у контексті дихотомії «раціональне-ірраціональне» (Руснак І.Г.) 

72. Інтуїція у контексті апорій, антиномій і парадоксів. (Руснак І.Г.) 

73. Інтуїція у контексті наукової проблематики. (Руснак І.Г.) 

74. Інтуїція у контексті наукової гіпотези. (Руснак І.Г.) 

75. Інтуїція у контексті наукової теорії. (Руснак І.Г.) 

76. Українська філософія серця і російська релігійна філософія.(Рошкулець Р.Г.) 

77. Монадологія Г.Ляйбніца і східна філософія. .(Рошкулець Р.Г.) 

78. Етнокультурні відмінності просвітницької філософії у європейських країнах. .(Рошкулець 

Р.Г.) 

79. Місце античних філософських ідей у творчості Г.Сковороди. (Рошкулець Р.Г.) 

80. Гуманітарні аспекти наукового пізнання у філософії П.Юркевича. (Рошкулець Р.Г.) 

81. Концепції громадянського суспільства у філософії Нового часу і сучасний лібералізм. 

.(Рошкулець Р.Г.) 

82. Філософський зміст творчості Лесі Українки. .(Рошкулець Р.Г.) 

83. Світоглядно-філософський потенціал ноосферної концепції В.Вернадського. .(Рошкулець 

Р.Г.) 

84. Філософія української національної ідеї в ХХ ст. .(Рошкулець Р.Г.) 

85.  Філософсько-культурологічна інтерпретація історії у філософії Дж.Віко. .(Рошкулець Р.Г.) 

86.  Критика німецького ідеалізму (І.Кант, Ф.Шеллінг, Г.Гегель) в українській релігійній 

філософії. .(Рошкулець Р.Г.) 

87.  Ідеї некласичної західноєвропейської філософії в українській філософській думці ХХ ст. 

.(Рошкулець Р.Г.) 

88.  Вплив києворуської філософської спадщини на розвиток філософії в Україні. .(Рошкулець 

Р.Г.) 

89.  Феноменологічні та екзистенційні виміри філософії Нового часу. (Рошкулець Р.Г.) 

90.  Історико-філософські кореляти морального ідеалу Б.Спінози. (Рошкулець Р.Г.) 

91.  Британський суб’єктивний ідеалізм і позитивістська філософія науки. (Рошкулець Р.Г.) 

92.  Ідея ціннісної нейтральності наукового знання у філософії науки ХІХ-ХХ ст. .(Рошкулець 

Р.Г.) 

93.  Історико-культурні і соціально-психологічні чинники розвитку наукового пізнання у 

постпозитивістській філософії. .(Рошкулець Р.Г.) 

94.  Трансцендентні виміри пізнання в німецькій класичній філософії. (Рошкулець Р.Г.) 



95.  Історіософія німецького романтизму. .(Рошкулець Р.Г.) 

96.  Проблема щастя у філософії Г.Сковороди. .(Рошкулець Р.Г.) 

97. Герменевтичні аспекти філософії Г.Сковороди. .(Рошкулець Р.Г.) 

98.  Внесок українських мислителів у російську філософську спадщину. (Рошкулець Р.Г.) 

99.  Передумови наукової революції у філософії доби Відродження. (Рошкулець Р.Г.) 

100.  Релігійний гуманізм Середньовіччя і світський гуманізм Ренесансу. (Рошкулець Р.Г.) 

101.  Антропологічний зміст гносеології І.Канта. .(Рошкулець Р.Г.) 

102.  Вплив ідей Г.Гегеля на становлення марксистської філософії. (Рошкулець Р.Г.) 

103.  Філософія національної ідеї в європейській культурі ХІХ ст. (Рошкулець Р.Г.) 

104.  Світоглядний потенціал науки в концепції «трьох світів» К.Поппера. (Рошкулець Р.Г.) 

105.  Західноєвропейські і греко-візантійські елементи української філософської думки. 

.(Рошкулець Р.Г.) 

106.  Проблема свободи людини у філософії Нового часу. .(Рошкулець Р.Г.) 

107.  Трансцендентальна діалектика І.Канта і сучасний постпозитивізм. (Рошкулець Р.Г.) 

108.  Парадоксальність людського існування у релігійній філософії Б.Паскаля. .(Рошкулець 

Р.Г.) 

109.  Вплив соціально-економічних і політичних чинників на становлення новочасного 

мислення. .(Рошкулець Р.Г.) 

110.  Філософія серця П.Юркевича і сучасна філософська антропологія. .(Рошкулець Р.Г.) 

111. Софійно-екзистенційні особливості української філософської думки. .(Рошкулець Р.Г.) 

112. Смисложиттєві аспекти пізнання у філософії Нового часу. .(Рошкулець Р.Г.) 

113.  Європейська філософія і українська ментальність. .(Рошкулець Р.Г.) 

114. Природа і сутність нелінійного стилю мислення.(Онуфрійчук Р.В.) 

115. Проблеми єдності природничонаукового знання. (Онуфрійчук Р.В.) 

116. Методологічна свідомість некласичної науки. (Онуфрійчук Р.В.) 

117. Особливості міждисциплінарного синтезу природничих, гуманітарних і технічних наук. 

(Онуфрійчук Р.В.) 

118. Мова структурі світоглядного освоєння світу. (Руснак І.Г.). 

119. Мова у «Філософії символічних форм Е. Касірера. (Руснак І.Г.). 

120. Міфологія як онтологічно-смислове ядро культури. (Руснак І.Г.). 

121. Сучасна наука між незвичайним етапом реальності та незвичайними станами свдомості. 

(Руснак І.Г.). 

122. Універсальний еволюціонізм Теяра-де-Шардена. (Руснак І.Г.). 

123. Передумови виникнення єдиної мови у В. Шелінга («Вступ до філософії міфології»). 

(Руснак І.Г.). 

124. Мова і символіка науки. (Руснак І.Г.). 

125. Лінгвістичний аналіз книг Старого і Нового Заповіту. (Руснак І.Г.). 

126. Мовно-релігійна концепція Макса Мюллера. (Руснак І.Г.). 

127. Світоглядно-філософські передумови німецької класичної філософії. (Руснак І.Г.). 

128. Концепція універсальної еволюції світу і людини в Гердера. (Руснак І.Г.). 

129. Особливості до критичного періоду у творчості Канта. (Руснак І.Г.). 

130. Основні ідеї «Філософії мистецтва» Шелінга. (Руснак І.Г.). 

131. Культурно-антропологічний зміст «Філософії духу» Гегеля. (Руснак І.Г.). 

132. Світоглядний смисл і пізнавальна цінність трансперсональних вимірів реальності. (Руснак 

І.Г.). 

133. Оцінка епохи Ренесансу в релігійній філософії ХХ ст.(Роман І.О.) 

134. Антропологія Максима Ісповідника. (Роман І.О.) 

135. Ключові ідеї культурології О. Хомякова. (Роман І.О.) 

136. Вплив наукомістких технологій на аксіосферу культури. (Роман І.О.) 

137. Проблема цінності в історії філософії. (Роман І.О.) 

138. Базові норми гносеології в період патристики. (Роман І.О.) 

139. Специфіка гуманітарного пізнання. (Починок І.Б.) 

140. Вплив герменевтики на розвиток гуманітарних наук. (Починок І.Б.) 

141. Когнітивне і ціннісне в гумунітарному пізнанні. (Починок І.Б.) 

142. Функції гуманітарних наук в сучасних умовах. (Починок І.Б.) 

143. Юридичний позитивізм і природньо-правове мислення. (Починок І.Б.) 

144. Поняття «природнього» стану людини у правових концепціях Нового часу. (Починок І.Б.) 



145. Співвідношення емпіричного та теоретичного у пізнанні.(Починок І.Б.) 

146. Значення історії як компонента міфу, філософії, релігії, науки та ідеології.(Рупташ О.В.) 

147. Взаємозв’язок форм історичного знання: історична свідомість, історіографія, філософія історії. 

(Рупташ О.В.) 

148. Поняття "час" і "історія" в системі світоглядних орієнтирів Середніх віків. (Рупташ О.В.) 

149. Значення ідеї провіденціалізму та есхатології як компонентів смислу християнської історії. 

(Рупташ О.В.) 

150. Зміст загальних законів розвитку людства у філософії історії Й.Гердера. (Рупташ О.В.) 

151. Ідея загальної світової історії у філософії І.Канта. (Рупташ О.В.) 

152. Основні положення філософії історії Г.Гегеля. (Рупташ О.В.) 

153. Основні положення концепції історії у вченні марксистів. (Рупташ О.В.) 

154. Головні етапи становлення філософського історизму. (Рупташ О.В.) 

155. Критика історизму в постпозитивізмі та постмодернізмі. (Рупташ О.В.) 

156. Історизм як продукт новоєвропейської раціональності. (Рупташ О.В.) 

157. Основні положення "ідеі історії" Р.Колінґвуда. (Рупташ О.В.) 

158. Проблема смислу та призначення історії в різні історичні епохи. (Рупташ О.В.) 

159. Постановка проблеми детермінізму і свободи волі в науці Нового часу. (Рупташ О.В.) 

160. Поняття «суб’єкт історії» та його дефініції від Античності до Нового часу. (Рупташ О.В.) 

161. Дихотомія індивідуального і загального у визначенні суб’єкта історичного процесу. 

(Рупташ О.В.) 

162. Проблеми тоталітаризму, фундаменталізму та нетерпимості в контексті глобалізації. 

(Рупташ О.В.) 

163. Фіналістські концепції історії ХХ століття і сучасні погляди на проблему "кінця історії".( 

Рупташ О.В.) 

164. Значення еволюціонізму як основи універсальної теорії суспільного розвитку. (Рупташ О.В.) 

165. Ризомна модель історії у постмодернізмі.   (Рупташ О.В.) 

166. Особливості формування міфологеми Свого в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

167. Особливості формування міфологеми Чужого в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

168. Особливості формування міфологеми ворога в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

169. Особливості формування міфологеми Іншого в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

170. Особливості формування міфологеми Єдності в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

171. Особливості формування міфологеми Розколу в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

172. Особливості формування міфологеми патріота в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

173. Особливості формування міфологеми героя в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

174. Особливості формування міфологеми зрадника в сучасному інформаційному просторі 

України (Балінченко С. П.) 

175. Особливості проблематики Чужого: на матеріалі творчості А. Шюца.  (Балінченко С. П.) 

176. Особливості проблематики чужинця: в сучасному дискурсі новин (наприклад, РФ, України, 

США).  (Балінченко С. П.) 

177. Особливості проблематики повернення до Свого (homecomer): в сучасному правовому 

дискурсі України. (Балінченко С.П.). 

  

Затверджено на засіданні кафедри філософії  

Протокол 2 від 11 вересня 2018 р. 


