
Навіщо людині філософія? 
Знаєте, коли я заявила здивованим батькам, що з юридичним покінчено і я 

вступатиму на філософію – плакала вся родина. Раптом з’явилися класні 
керівники, вчителі з глибокої юності і дядьки-тітки, яких я в очі не бачила. Всі 
переконували, що філософія – це погано. «Ким ти будеш, – шукали вони 
аргументів, – філософом? Продаватимеш у магазині чи, ще гірше, підмітатимеш 
вулиці».  

Звичайно, цілеспрямованості мені не бракувало, я нікого не послухала і з 
вересня почала гризти граніт філософської науки.  

Зараз я студентка 5-го курсу, і коли мене запитують, чи шкодую, я, не 
задумуючись, відповідаю: «Ні, ніколи».  

Ще один аргумент моїх опонентів, які ніяк не можуть повірити, що комусь 
може подобатися навчання в університеті заради самого навчання (це ж вчитися 
треба, вночі не спати), проти філософії: це ж не наука, не мистецтво, не релігія. Це 
пусті балачки хоча й відомих, проте «шизофреніків», у більшості з яких з 
психічним здоров’ям було все «ой, як сумно». 

Відповідь проста. Для саморозвитку, формування усталеної світоглядної 
позиції, моральних настанов. Мета філософії – дати підґрунтя для розвитку 
гуманної, моральної, високоінтелектуальної людини, що у сучасних умовах не 
побажання – потреба. І Ви й уявити не можете, наскільки глибокі й глобальні 
теми піднімали «старі маразматичні філософи». 

За п’ять років я отримала невимовно багато корисних знань, адже філософія 
вчить мислити логічно, дозволяє комунікувати на найвищому рівні, філософія 
формує з тебе психолога, історика й інтелектуала водночас.  

«Наука про мудрість» навчає мислити критично, знаходити творчі розв’язки 
проблем, спираючись на ідеали гуманізму. Це зв’язок з минулим як спосіб 
побачити і сформувати майбутнє. І якщо мені вдалося переконати Вас у тому, що 
ця спеціальність допоможе знайти своє місце у світі, відкрити власний потенціал 
чи сформувати нові ідеали для соціуму, то не зволікайте, ви знаєте де Резиденція.  

Безперечно, можна бути прекрасним у своїй ніші, але не розуміти, де добро, а 
де зло – найгірше, з чим коли-небудь зустрічалося людство. Знаєте, коли вперше 
вибухнула ядерна бомба, науковець Фермі вигукнув: до чого ж красива фізика. Як 
ви думаєте, для Хіросіми вона була так само красивою? 

Філософія проблематизує питання, відповіді на які видаються очевидно 
простими. Відкриває ваші сильні сторони і допомагає відшліфувати слабкі. Тому 
друзі, якщо ви відчуваєте поклик, якщо вам хочеться розвиватися, навчитися 
мислити глобально, відкрити у собі силу формувати майбутнє – вам, однозначно, 
до нас – кола філософів. Дозвольте цій спеціальності сформувати вас, щоб потім, 
з часом, Ви формували її. Дозвольте їй виконати своє призначення і віднайти 
Ваше! 
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