
Не ставайте жертвами 
масовості, будьте філософами! 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника” 

 Філософський факультет 
Кафедра філософії , соціології та 

релігієзнавства 



  

Філософія дає готовність до 

всякого повороту долі.  

Діоген Синопський 



Що таке філософія? 

  Філософія – це любов до мудрості. ЇЇ основне 

проблемне поле це проблема – людина і цілий 

світ. Адже будь-яка людина, яка приходить у цей 

світ шукає себе в першу чергу. 



Хто такий філософ? 

  Філософ - це мислитель, який займається пошуком 
істини, розуміння світу. Це людина, яка намагається 
віднайти відповіді на запитання: Що таке людина? 
Який сенс мого життя? Шо таке любов, добро, зло? 



Чому варто зробити вибір на користь 
філософії? 



На філософію треба вступати, 
щоб навчитись мислити.  

                  Насправді, я вступав на політологію і після трьох років 
навчання я зрозумів, що мені важливіше навчитися думати, 
ніж просто знати якісь методи аналізу. 

                  Я почав працювати на третьому курсі – був редактором 
стрічки новин: така собі мавпочка, яка переписує новини і 
заголовки. Зараз я редактор сайту, працюю над розробкою 
концепцій, написанням техзавдань, вигадуванням і 
просуванням нових інструментів, які спрощували б життя як 
активістам, так і журналістам. Наша організація займається 
класичним parliamentary watchdog [прим.ред. – політичні 
контролери]. 

                 Дуже багато одногрупників пішло у журналістику, частина 
займається наукою, громадською діяльністю. Знаю людей, які 
зараз є помічниками народних депутатів, там же не лише 
юристи потрібні. Один знайомий працює кур’єром, звісно є 
кілька безробітних, але не хронічних. 

                 На філософію треба вступати, щоб навчитись мислити.  
                Це такі пафосні слова, але насправді велика проблема в 

тому, що у людей труднощі з базовим розумінням логіки, з 
умінням формулювати аргументи, взагалі зв’язано думати і 
викладати свої думки. 

 

Вадим Гудима 
головний редактор 

сайту «Чесно!» 



Філософія це ж достатньо творча освіта – 
допомагає і в музичному плані, 

і в текстовому.  
              Люди, що вступають на філософію є двох форматів: перші, і 

їх меншість, це люди з філософським бекграундом, а другі – 
це чуваки, які взагалі не придумали, що вони можуть робити 
після школи, тому вибирають просто щось цікаве. У мене був 
симбіоз. Для мене був дуже важливий момент соціуму і на 
філософії я відчув себе на своєму місці. Правда тепер з 
одногрупниками рідко бачимось, тому, з оказією, передаю їм 
вітання. 

              На магістратуру я не пішов. У мене не було відчуття того, 
що те, що я вивчаю, буде пов’язане з моїм майбутнім. Тут 
немає якоїсь конкретики – ти можеш і писати, і досліджувати і 
те, і се. Я зрозумів, що навички, які я отримав вже, і буду 
застосовувати у майбутньому. 

              Філософія це ж достатньо творча освіта – 
допомагає і в музичному плані, 

і в текстовому.  
               А зараз займаюсь музикою. Зараз і завжди. Почав ще в 

класі дев’ятому-десятому і зрозумів, що буду цим займатись, 
незалежно від того, приноситиме це прибуток чи ні. У мене 
багато усіляких проектів. Була група Seahorse, зараз є чудова 
Stepan і Meduza 

 

Дмитро Машкін 
музикант 



Поки що у сфері політичного аналізу 
філософи найкращі. 

 
                  На той момент, коли я вступав, ми могли обирати 

лише одну спеціальність і я, сумніваючись між хімією і 
філософією, все таки вирішив обрати друге. Тому що я не 
міг допустити, щоб у світі був предмет, в якому я не 
розуміюсь. Плани бути викладачем були давно, бо ще в 
школі з’ясувалося, що вмію перекладати складні речі на 
прості. 

                  У філософії приваблювало те, що можна говорити 
про сутність речей. Найбільше мені подобалась 
акуратність в аргументації і можливість для подальшого 
розвитку того чи іншого питання. Ніколи не жалкував, що 
обрав філософію. 

                  Окрім викладання займаюсь багато чим – гроші 
доводиться заробляти. На жаль, у мене не пов’язана між 
собою робота – від дизайну до політичної аналітики. 
З’ясувалось, що якщо філософи вчаться розуміти людину, 
яка померла дві тисячі років назад і не бояться 
величезних обсягів, то у політологів немає таких навичок.  

                 Поки що у сфері політичного аналізу 
філософи найкращі. 

                Я порекомендував би вступити на філософію, бо 
більшість питань, які людина собі задає, можна вирішити 
саме тут. 

 

Михайло Кольцов 
викладач НаУКМА 



Філософія доволі корисна у розумінні людей, 
комунікації, цілісному підході до бізнесу. 
У цьому філософи розуміються ідеально. 

               Перед цим я вчився на економіці та політології по 
року і зрозумів, що це дуже вузькоспеціалізовані сфери. 
Хотілося чогось загального і мені здалось, що філософія 
саме такою і є, дає базис для всього іншого. Коли 
вступив – дуже кайфував, а зараз усвідомлення кайфу 
філософії ще більше. Подобались викладачі, 
могилянська спільнота, самі курси і широта знань, бо 
кожен курс відкриває щось нове і, якщо це все 
скомпілювати, то вийде знання про все і ні про що. 
Вступати на філософію треба, щоб просто бути 
розумним. 

               Філософія ніяк не допомогла ні у наборі 
персоналу,ні у підрахунках щоденної каси, 
але вона доволі корисна у розумінні людей, 
комунікації, цілісному підході до бізнесу. 
У цьому філософи розуміються ідеально. 

               Працювати почав пізно – на четвертому курсі. 
Займався благодійною організацією, тобто сам 
організовував проекти. Потім займався OpenStudy, 
«Часописом» і тепер «Хармсом» – медіа проект, кафе і 
книжковий магазин.  

               Одногрупники займаються – хто чим: digital, 
маркетинг, аспірантура, ще щось. Кожен обирає свій 
шлях. 

 

Павло Горак 
власник книжкового 

магазину «Хармс» 



Люди, що підкорили світ вивчали 
філософію) 

• 1. Томас Еліот 
Геніальний американо-англійський модерний поет, драматург та критик, автор віршів, по яким 
згодом буде написаний культовий мюзикл «Cats», у свій час слухав курси філософії в Сорбонні. 

• 2. Пітер Тіль 
Американський бізнесмен, мільярдер, співзасновник системи онлайн платежів PayPal та цілої 
низки інших  проектів, інвестор та член ради директорів Facebook, в молодості, окрім того, що 
отримав бакалавра мистецтва, слухав філософію ХХ століття. 

• 3. Метт Грейнінг 
Творець «Сімпсонів» та «Футурами», автор цілої низки коміксів та мультиплікатор вивчав 
філософію у Evergreen State College 

• 4. Карлі Фіоріна 
Бакалавр філософії та середньовічної історії Стенфорду стала відома на весь світ  як CEO 
компанії Hewlett-Packard з 1999-2005, одна з найвпливовіших жінок світу. Зараз займається 
політичною діяльністю від Демократичної партії США. 

• 5. Рікі Джервейс 
Англійський комік та актор, ведучий, режисер, продюсер та письменник, власник нагодор 
премії BAFTA, Золотого глобусу, Еммі та British Comedy Awards, найбільш відомий як 
співзасновник серіалу «Офіс» свою молодість присвятив вивченню філософії в 
Університетському коледжу Лондона. 

• 6. Умберто Еко 
Всесвітньовідомий письменник та почесний доктор 38 університетів, захистив докторську за 
темою філософії Фоми Аквінського. Є одним з найвідоміших сучасних істориків та філософів 
світу. 

http://en.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot
http://en.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening
http://carlyfiorina.com/
http://carlyfiorina.com/
http://carlyfiorina.com/
http://www.rickygervais.com/
http://www.rickygervais.com/
http://www.rickygervais.com/
http://www.umbertoeco.com/en/
http://www.umbertoeco.com/en/


                  Філософська освіта ідеальна для тих, хто прагне усвідомити світ 
від його незначних  деталей до масштабних явищ. А як кажуть, світла 
голова без роботи не залишиться. 



Якщо ти зробив свій вибір, тобі до 
нас 

 Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника – 
один із найкращих вузів, де можна здобути освіту “філософа”. Тут 
здійснюють підготовку  майбутніх  філософів за освітньо-
кваліфікаційними рівнями: 

 Бакалавр; 

 Магістр, з перспективою вступу до аспірантури. 



Які перші кроки? 

 При вступі на спеціальність “Філософія” денної форми 
навчання абітурієнти повинні представити сертифікати 
Українського Центру Оцінювання Якості Освіти: 

Українська мова та література; 

Історія України; 

Іноземна мова (англійська, німецька, 
французька, іспанська) / Математика.  

 



Перспективи працевлаштування 

• викладач вищого навчального 
закладу (асистент); 

• науковий співробітник (молодший 
науковий співробітник); 

• експерт із суспільно-політичних 
питань;  

• консультант із суспільно-політичних 
питань (у партіях та інших 
громадських організаціях); 

• професіонал у сфері управління 
проектами і програмами; 

• оглядач чи аналітик. 

 

Посади: 



Додаткова інформація та правила 
прийому 

• http://www.pu.if.ua/uk/pryimalna-
komisiia 

• vstup@pu.if.ua 

Для абітурієнтів працює 

«Школа юного філософа та соціолога» 
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