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вченої ради К 17.051.05 із захисту кандифедри філософії ЗНУ. В 1999 р. у спе
професор
датських дисертацій з філософських наук
ціалізованій вченій раді Університету
внутрішніх справ МВС України в м. Харкові захистила док- Запорізького національного університету.
торську дисертацію на тему «Світоглядні орієнтації особи
Сфера наукових інтересів: сучасний світ: проблеми
в умовах трансформації суспільства». З 2001 р. — доктор фі- та тенденції розвитку; філософія формування нового свілософських наук. З 2005 р. — професор кафедри філософії тового порядку; світоглядні орієнтації сучасної людини;
Запорізького національного університету. З 2000 р. завідує арабський світ: світогляд, модернізація, проблема лідеркафедрою філософії ЗНУ.
ства, місце в новій архітектурі світу; філософія науки;
Керує підготовкою аспірантів, здобувачів і докторан- екзистенціали людського буття; сучасний туризм: суттів, з яких 20 успішно захистили кандидатські дисертації, ність, атрибути, тенденції розвитку; постмодернізм як
а двоє — докторські. Очолює філософську школу, що дослі- соціокультурне явище; арт-тенденції сучасного розвитку
джує проблеми соціально-філософської концептуалізації мистецтва.
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