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äåííÿ ó ïðàêòèêó, óïðàâëiííÿ âèêîðèñòàííÿì i ðîçâèòêîì.
Âèäiëÿþòüñÿ: êëàñ ïðîãðåñèâíèõ áiîòåõíîëîãié, ùî çàáåçïå-

02 ÔIËÎÑÎÔIß

÷óþòü ãîìåîðåç, êëàñ ñòàáiëiçóþ÷èõ áiîòåõíîëîãié, ùî çàáåçïå÷óþòü ãîìåîñòàç, êëàñ ðóéíiâíèõ áiîòåõíîëîãié, ùî çà-

02.31 Ôiëîñîôiÿ i ìåòîäîëîãiÿ íàóêè
02.01.17.0001/0416U001285
Õàëàé Iííà Îëåãiâíà. Àíòðîïîêîñìiçì ó
ïðîáëåìíîìó ïîëi ôiëîñîôi¨ òà ìåòîäîëîãi¨ íàóêè: Äèñ... ê.ôiëîñ.í. /Iíñòèòóò ôiëîñîôi¨ iìåíi

áåçïå÷óþòü ãîìåîêëàç. Íà îñíîâi àíàëiçó ¨õ âèäîóòâîðåííÿ
ôîðìàëiçóþòüñÿ: çäîðîâ'ÿôîðìóâàëüíi, çäîðîâ'ÿðîçâèâàëüíi, çäîðîâ'ÿñòèìóëþâàëüíi, çäîðîâ'ÿñòðèìóâàëüíi, çäîðîâ'ÿçáåðåæóâàëüíi, çäîðîâ'ÿîõîðîíÿëüíi, ðåàáiëiòàöiéíi, çàãàëüíîäåñòðóêòèâíi, ìàíiïóëÿöiéíi òà ñïåöiàëüíi òåõíîëîãi¨. Âêàçó¹òüñÿ, ùî êîæåí ç öèõ âèäiâ ìà¹ íèçêó ïiäïîðÿäêîâàíèõ

Ã.Ñ.Ñêîâîðîäè ÍÀÍ Óêðà¨íè.  Çàõèùåíà 29.01.2016.

éîìó ïiäâèäiâ áiîñîöiàëüíèõ òåõíîëîãié.

ÓÄÊ 008.2(043)+[113/119]:167/168.
231 ñ.  Áiáëiîãð.: 266 íàçâ.

02.01.17.0004/0416U000440
Êàðàáàíü Îêñàíà Ìèêîëà¨âíà. Ôåíîìåí ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñîáèñòîñòi: ñîöiàëüíî-ôiëîñîôñüêèé àíàëiç:
Äèñ...

Ðîçêðèòî ãåíåçèñ, ñâiòîãëÿäíi òà ôiëîñîôñüêi çàñàäè
àíòðîïîêîñìiçìó. Âèîêðåìëåíi îñíîâíi

iíâàðiàíòè àíòðî-

ïîêîñìi÷íîãî ìèñëåííÿ, ùî âïëèíóëè íà ñïåöèôiêó i äèíàìiêó

íàóêîâîãî

ïiçíàííÿ.

Çàïðîïîíîâàíî

òðè

ñöåíàði¨

ëþäèíî-êîñìi÷íèõ âçà¹ìèí (àíòðîïîöåíòðèñòñüêèé, íàòóðî-

ê.ôiëîñ.í.

öåíòðèñòñüêèé, àíòðîïîêîñìi÷íèé), ÿêi ïî-ðiçíîìó ñêåðîâó-

ïåäàãîãi÷íèé óíiâåðñèòåò iìåíi Ãðèãîðiÿ Ñêîâîðîäè".  Çà-

/ÄÂÍÇ

"Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé

þòü âåêòîð íàóêîâîãî ïîñòóïó. Âèÿâëåíî ìåòîäîëîãi÷íó çíà-

õèùåíà 29.01.2016.

÷óùiñòü àíòðîïîêîñìiçìó â ïðîöåñi iíòåãðàöi¨ ïðèðîäíè÷èõ

ÓÄÊ 172.12:316.613.

i ãóìàíiòàðíèõ íàóê.

176 ñ.  Áiáëiîãð.: 23 íàçâè.

äåðæàâíèé

Ôåíîìåí ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi ¹ îäíèì iç êëþ÷îâèõ

02.41 Ñîöiàëüíà ôiëîñîôiÿ
02.01.17.0002/0516U000084
Ïîëiùóê Îëåêñàíäð Ñåðãiéîâè÷. Öiííiñíi çàñàäè êîëåêòèâíî¨ äi¨ ó ñó÷àñíîìó ñóñïiëüñòâi
(ôiëîñîôñüêèé àíàëiç): Äèñ... ä.ôiëîñ.í. /Íàöiî-

åëåìåíòiâ ïîëiòîëîãi÷íîãî, ïðàâîâîãî òà ñóñïiëüñòâîçíàâ÷î-

íàëüíèé ïåäàãîãi÷íèé óíiâåðñèòåò iìåíi Ì.Ï. Äðàãîìàíî-

öiéíèì äæåðåëîì ïîøóêó äi¹âèõ ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàöi¨,

âà.  Çàõèùåíà 29.01.2016.

êîëè ðåàëüíà ñîöiàëüíà ïðàêòèêà ðîçáóäîâè ãðîìàäÿíñüêî-

ãî äèñêóðñiâ òà ¹ àêòóàëüíîþ íàóêîâîþ ïðîáëåìîþ âiò÷èçíÿíî¨ ñîöiàëüíî¨ ôiëîñîôi¨. Ñîöiàëüíî-ôiëîñîôñüêå äîñëiäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ôåíîìåíó ìà¹ ïîòåíöiàë ùîäî ôîðìóëþâàííÿ òåîðåòè÷íèõ íàñòàíîâ ÷è ïðîãíîçiâ óòâåðäæåííÿ iäåàëiâ
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïiëüñòâà â íàøié êðà¨íi. Ðîáîòà ¹ ïîòåí-

ÓÄÊ 1:316.3]:17.022.1:316.45(043.3).

ãî ñóñïiëüñòâà íàáóâà¹ òåîðåòè÷íî îá ðóíòîâàíîãî õàðàêòå-

438 ñ.  Áiáëiîãð.: 463 íàçâè.

ðó. Ôåíîìåí ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi çàëèøà¹òüñÿ ìàéæå

Ôiëîñîôñüêà òåîðiÿ êîëåêòèâíî¨ äi¨ óìîæëèâëþ¹ ïåðå-

íå äîñëiäæåíèì ó ïðîáëåìíîìó ïîëi ñàìå ñîöiàëüíî¨ ôiëîñî-

îñìèñëåííÿ çàñàä óòâîðåííÿ òà çìií ñîöiàëüíî¨ ñòðóêòóðè

ôi¨, ñèñòåìíèì ÷èíîì íå âèâ÷åíi äæåðåëà ôîðìóâàííÿ ãðî-

ñóñïiëüñòâà ÿê íåâïèííîãî ïðîöåñó âòðàòè òà âiäíîâëåííÿ

ìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñîáèñòîñòi, íå âèÿâëåíi çàãðîçè ãëî-

óçãîäæåííÿ ó âçà¹ìîäi¨ çíà÷íî¨ êiëüêîñòi êîëåêòèâíèõ äié,

áàëiçàöi¨ ùîäî ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi. Ó ðîáîòi çäiéñíþ-

íàÿâíèõ ó ïåâíîìó ñóñïiëüñòâi. Öiííiñíi ïàðàìåòðè êîëå-

¹òüñÿ êîíöåïòóàëiçàöiÿ ôåíîìåíó ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi

êòèâíî¨ äi¨ âèñòóïàþòü, ùîíàéìåíøå, ó äâîõ îñíîâíèõ ñîöi-

îñîáèñòîñòi â êîíòåêñòi ñîöiàëüíî-ôiëîñîôñüêî¨ ïðîáëåìàòè-

àëüíèõ ôóíêöiÿõ: ïî-ïåðøå, âîíè âèðàæàþòü ïiäñòàâè àíãà-

êè. Ó äîñëiäæåííi àâòîðó âäàëîñÿ ïðîàíàëiçóâàòè ôåíîìåí

æîâàíîñòi iíäèâiäiâ êîëåêòèâíèìè äiÿìè, òîáòî âèñòóïàþòü

ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñîáèñòîñòi â ïðîáëåìíîìó ïîëi

ó ÿêîñòi îñíîâíî¨ ìîòèâàöiéíî¨ ñèëè ñòiéêîãî óçãîäæåííÿ

ñîöiàëüíî¨ ôiëîñîôi¨ òà ðîçãëÿíóòè ãðîìàäÿíñüêå ñóñïiëü-

iíäèâiäàìè ñâî¹¨ ïîâåäiíêè ç iíøèìè iíäèâiäàìè; ïî-äðóãå,

ñòâî ÿê ïðîñòið ðåàëiçàöi¨ ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñîáè-

öiííiñíi ïàðàìåòðè êîëåêòèâíî¨ äi¨ ¹ âàæëèâèì ÷èííèêîì ¨ ¨

ñòîñòi, âèÿâèòè äæåðåëà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâ-

óçãîäæåííÿ ç iíøèìè êîëåêòèâíèìè äiÿìè, ùî ìà¹ äàëåêîñÿ-

íîñòi îñîáèñòîñòi â ñó÷àñíîìó óêðà¨íñüêîìó ñóñïiëüñòâi. Òà-

æíi íàñëiäêè  àæ äî âèçíà÷åííÿ çàãàëüíî¨ öiííiñíî¨ íàëà-

êîæ áóëî ç'ÿñîâàíî ïîòåíöiàë ñiìåéíîãî âèõîâàííÿ ó ôîð-

øòîâàíîñòi ñóñïiëüñòâà i äåðæàâè ó äðàìàòè÷íèõ ñèòóàöiÿõ

ìóâàííi çàñàä ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñîáèñòîñòi òà äî-

öiííiñíîãî i öèâiëiçàöiéíîãî âèáîðó. Êîëåêòèâíà äiÿ ïîñòà¹

ñëiäæåíi ïðîöåñè ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñî-

ÿê óçãîäæåíà ñîöiàëüíà äiÿ çíà÷íî¨ êiëüêîñòi ó÷àñíèêiâ ñî-

áèñòîñòi çàñîáàìè îñâiòíüîãî âïëèâó. Àâòîðîì îá ðóíòîâà-

öiàëüíî¨ êîìóíiêàöi¨, ÿêèõ îá'¹äíóþòü ñïiëüíi öiííîñòi.

íà ðîëü ñîöiîêóëüòóðíèõ ÷èííèêiâ ó ôîðìóâàííi ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñîáèñòîñòi, à òàêîæ ðîçãëÿíóòèé âïëèâ ñó-

02.01.17.0003/0516U000085
Ïóòðîâ Ñåðãié Þðiéîâè÷. Áiîñîöiàëüíi
òåõíîëîãi¨ âïëèâó íà çäîðîâ'ÿ ëþäèíè:
ñîöiàëüíî-ôiëîñîôñüêèé àíàëiç:
Äèñ...

÷àñíèõ ñîöiàëüíèõ òðàíñôîðìàöié íà ãðîìàäÿíñüêó àêòèâíiñòü. Âäàëîñÿ ïðîàíàëiçóâàòè ïîòåíöiàë Ðåâîëþöi¨ Ãiäíîñòi
ÿê ÷èííèêà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi îñîáèñòîñòi ó âiò÷èçíÿíîìó ñóñïiëüñòâi òà îá ðóíòóâàòè ôiëîñîôñüêó
ïàðàäèãìó ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêî¨ àêòèâíîñòi óêðà¨íñüêîãî

ä.ôiëîñ.í. /Íàöiîíàëüíèé ïåäàãîãi÷íèé óíiâåðñèòåò iìåíi

ñóñïiëüñòâà.

Ì.Ï. Äðàãîìàíîâà.  Çàõèùåíà 28.01.2016.
ÓÄÊ 141.7:[316.24+613.8].

ðîâ'ÿ ëþäèíè ó ïàðàäèãìàõ ñàìîîðãàíiçàöi¨ i ñàìîðåãóëÿ-

02.01.17.0005/0416U001209
Ñêèáà Iâàí Ïåòðîâè÷. Iíñòðóìåíòàëüíå çíàííÿ â êîíòåêñòi ñîöiàëüíî¨ äiÿëüíîñòi â iíôîðìàöiéíîìó ñóñïiëüñòâi: Äèñ... ê.ôiëîñ.í. /Íàöiî-

öi¨ ñîöiàëüíèõ ñèñòåì. Ðåôëåêòóþòüñÿ àòðèáóòèâíi âëàñòè-

íàëüíèé ïåäàãîãi÷íèé óíiâåðñèòåò iìåíi Ì.Ï. Äðàãîìàíî-

âîñòi ôåíîìåíó: ãåíåçèñ, ïðèðîäà, ñóòíiñòü, çìiñò, ôîðìè,

âà.  Çàõèùåíà 29.01.2016.

422 ñ.  Áiáëiîãð.: 621 íàçâà.
Ó äèñåðòàöi¨ ðîçêðèòî êîíöåïòóàëiçàöiþ âèêîðèñòàííÿ
áiîñîöiàëüíèõ òåõíîëîãié ÿê iíñòðóìåíòó âïëèâó íà çäî-

âèäè òà òèïè; ðîçêðèâà¹òüñÿ éîãî ìîðôîëîãi÷íà ñòðóêòó-

ÓÄÊ 1:001.9:364.46:[316.3:002](043.3).

ðà òà ôóíêöiîíàëüíèé ïîòåíöiàë; âñòàíîâëþþòüñÿ ðîäîâè-

226 ñ.  Áiáëiîãð.: 324 íàçâè.

äîâi çâ'ÿçêè ç ñîöiàëüíèìè òåõíîëîãiÿìè, ïîäà¹òüñÿ êëàñè-

Äèñåðòàöiþ ïðèñâÿ÷åíî äîñëiäæåííþ iíñòðóìåíòàëüíî-

ôiêàöiÿ ¨õ âèäiâ i òèïiâ, ôîðìàëiçóþòüñÿ íàÿâíiñòü ó ÿâè-

ãî çíàííÿ â êîíòåêñòi ñîöiàëüíî¨ äiÿëüíîñòi â iíôîðìàöiéíó

ùà ÷îòèðüîõ ñïåöèôi÷íèõ ìåõàíiçìiâ: ïðîåêòóâàííÿ, äi¨, ââå-

åïîõó. Â ðîáîòi àíàëiçó¹òüñÿ ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ iíñòðóìåí-
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