Теми рефератів з етики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кохання як моральнісна цінність.
Проблема злочину і покарання.
Провина і каяття, гріх і страждання.
Самотність: кара чи нагорода?
Страх смерті і воля до життя.
Механізми втечі від свободи.
Проблема вибору в житті людини. Відповідальність як сутнісна
характеристика людини.
8. Совість та її сучасні опоненти.
9. Абсурдність існування та сенс життя.
10. Етика Артура Шопенгауера.
11. Ніцше Ф.: мораль “по той бік добра і зла”.
12. Моральне виховання: пошуки нових підходів.
13. Етичні погляди Гегеля.
14. Життя і смерть: загадки і протиріччя.
15. Етикет і мода.
16. Зрада, вірність, зрадництво.
17. Смерть як Розподіл – Любов: містицизм, Фрейд і психоаналіз.
18. Смерть як Перетворення – Віра: християнство.
19. Смерть як Поріг – Прозріння: Юнг К.-Г. та П. Тейяр де Шарден.
20. Смерть як Можливість – Влада: Гегель, Сартр, Ніцше, Гайдеггер.
21. Історичні типи індивідуалізму (античний, ренесансний, богемний, нігілістичний).
22. Історія ідеї гуманізму.
23. Етичні аспекти ідеї самогубства.
24. Добро і зло в аналітичній психології.
25. Проблема провини у Сартра Ж.-П. і Ясперса К.
26. У пошуках еліксиру безсмертя.
27. Антагонізм добра і краси: Ніцше і О. Уайльд.
28. Проблема трагічного зла (“Демон” Врубеля М. та Лермонтова М.).
29. Як впливає на особистість та її талант відданість силам зла?
(Гьоте “Фауст”, Гаус К. “Холодне серце”, Манн Т. “Доктор
Фаустус”, Стокер Б. “Скорбь сатаны”).
30. Чи існує моральна інтуїція?
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31. Смертна кара: за і проти.
32. Лицарський зразок поведінки від середньовіччя до нашого
часу.
33. Моральнісний ідеал українського народу (за творами українських письменників та сучасними соціально-психологічними
дослідженнями).
34. Статева мораль та її історичний розвиток.
35. Етикет телефоних переговорів.
36. Щастя як практична проблема.
37. Діалектика добра і зла за творами Урсули Ле Гуїн.
Ви познайомилися із стародавньою наукою етикою і, напевно,
помітили, що постулати етики не завжди схожі з тим, що ми спостерігаємо у стосунках між людьми. Дійсно, сьогодення демонструє нам
витіснення моральних орієнтацій утилітарними у стосунках між людьми. На перше місце виходять цінності успіху, користі, комфорту,
матеріального добробуту. Дослідники констатують наявність морального відчуження, звужування сфери застосування моралі у суспільному житті. Мораль відступає у коло міжособистісних (навіть тільки
родинних) відносин. Але це не означає, що вікові етичні традиції
людства втрачають актуальність. Те, що ми спостерігаємо зараз, притаманне кризовим, перехідним епохам. Такий час і переживає зараз
Україна. Однак етика – це наука оптимістична, спрямована у майбутнє, орієнтована на мрії та ідеали людей. Ми прагнемо до них за будьяких обставин і ситуацій. А тому не треба піддаватися етичному скептицизму, й будемо сподіватися на краще у всіх сферах життя суспільства.
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