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ВСТУП 

Мета навчального посібника - допомогти тим, хто вивчає філософію, отримати 

первинне уявлення про предмет філософії, його призначення, про найважливіші школи 

і течії, видатних мислителів, про варіанти рішення "вічних" людських проблем. 

У першому розділі навчального посібника розкриваються основні уявлення про 

предмет філософії і специфіку філософського знання, питання, які за своєю суттю 

виражають характер філософського осмислення світу. У зв'язку з цим розглядаються 

такі проблеми як співвідношення філософії і інших форм світогляду, філософії і науки. 

Аналізується роль філософії у процесах пізнання людиною світу і самого себе, її 

світоглядна, методологічна і інші функції. 

У другому розділі розкривається суть діалектики як теорії розвитку і методу 

пізнання, її базові поняття і закони. У третьому розділі розглядається суть проблеми 

пізнання, види знань і проблема їх формалізації. 

У четвертому і п'ятому розділах посібника викладені сучасні філософські і 

природничо-наукові уявлення про основи буття живої і неживої природи, проблема 

єдності світу. У шостому розділі, розкриваються основні положення філософського 

осмислення проблем громадського розвитку. Розглядається взаємодія різних 

соціальних спільностей як елементів соціальної системи. Освітлюються сьогоднішні 

проблеми існування людини у суспільстві і їх рішення сучасною наукою. 

У сьомому розділі навчального посібника викладені основні етапи розвитку 

філософії, загальні і специфічні риси філософії Стародавнього світу, філософії 

Середніх віків, епохи Відродження, Нового і Новітнього часу, а також різних напрямів 

сучасної філософії. При цьому простежується зв'язок філософської думки і особливості 

її втілення в поглядах тих або інших філософів з концепціями розвитку 

природознавства. 

У восьмому розділі розглянуті основи наукового релігієзнавства, умови і причини 

виникнення релігійних вірувань, різні концепції виникнення релігії. Надається опис 

основних етапів еволюції існуючих релігій і напрямів релігійної філософії, приділена 

увага сучасному стану релігій в Україні. 

Пропонований навчальний посібник підготовлений відповідно до вимог програми 

курсу філософії для ВНЗ. 

При підготовці навчального посібника використані матеріали видань з курсу 

філософії, а також дані з довідкових і періодичних видань згідно з переліком 

використаної літератури. 

Навчальний посібник адресований студентам і аспірантам ВНЗ і наукових 

установ також всім, хто цікавиться філософією. 


