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ПЕРЕДМОВА

Відомо, що філософія посідає значне місце в системі гуманітар-
них дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах. Вона 
впливає не лише на інтелект, а й на емоції людини, на весь спектр її 
духовних здібностей, має свої способи обгрунтування й доказовості.

Філософія як особливий тип світогляду виникла як відповідь на ві-
чну для людини потребу розширювати кругозір, який історично розви-
вається. Притаманна людям допитливість поступово переростає в інте-
лектуальну потребу безмежного розширення і поглиблення знань про 
світ, інтелект людини намагається осягнути світ розумом у таких його 
ракурсах, які не можуть бути дані жодним досвідом, інтелект прагне 
здобути знання про світ як цілісну реальність, яку людина повинна по-
стійно враховувати у формуванні програм своєї поведінки в суспільстві. 

Філософія допомагає людині ствердитися у світі не лише як свідо-
мій, а й високоморальній, емоційній, розумній істоті. Цінність філо-
софії полягає у пробудженні творчого, конструктивного осмислення 
людиною самої себе, світу та розвитку суспільства в майбутньому. 

Мета посібника – допомогти тим, хто вивчає філософію, в до-
ступній формі сформувати уявлення про її проблематику, засоби й 
методи, поняття й категорії, що допомогло б самостійно орієнтува-
тися в проблемах сучасності.

Посібник висвітлює загальні підходи щодо розуміння основних 
філософських проблем, які сформувалися впродовж останніх століть 
розвитку філософії. В ньому подано розгляд специфіки філософії, 
проблем, пов’язаних із філософською онтологією та філософською 
антропологією. Він висвітлює інформацію про сутність та значення 
філософії, основні філософські ідеї, що пройшли випробування ча-
сом, основні проблеми філософської онтології (буття, матерія, суб-
станція, наукова картина світу, ноосфера), сутність категорій руху, 
часу, простору, основні підходи до проблеми походження людини 
та свідомості у сучасній філософській традиції.

Посібник сприятиме формуванню в студентів власних поглядів і 
переконань, самостійних роздумів. Оволодіння основами філософ-
ських знань допомагає студенту раціонально, логічно аргументовано 
мислити, правильно формулювати питання, аналізувати смисложиттє-
ву проблематику, робити висновки і проводити аналогії, пов’язувати 
значення з контекстом і культурно-історичним фоном епохи.
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