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ДО ЧИТАЧІВ

Філософія присутня — прямо чи опосередковано — в різноманітних форматах і кон-
текстах суспільного життя. Було б помилково зводити її роль лише до обґрунтувань 
засад наукового пізнання, загальносвітоглядних ефектів чи підтримання потенціалу 
раціональності суспільства. Вона здатна відігравати значущу місію у публічному дис-
курсі та міжкультурній комунікації, в розмаїтих гуманітарних практиках, бути ва-
гомим чинником громадянського і особистісного самовизначення, суттєво впливати 
на систему освіти, мистецький досвід, моральні цінності. У зіставленні з цим — дале-
ко не повним — переліком можливостей філософського мислення його роль у вітчизня-
них культурних та соціальних контекстах виглядає зникаюче скромною. На відміну 
від багатьох європейських країн.

Не спиняючись на причинах такого стану речей, визнаймо, що така марґінальність 
інтелектуальної та суспільної ролі філософії призводить до суттєвих втрат як для 
суспільства, так і для самої вітчизняної філософії. Без реального суспільного запиту й 
поза продуктивними контекстами свого існування вона опиняється замкненою в «ака-
демічному гетто», де зберігає певні можливості самовідтворення в якості інтелекту-
альної традиції, будучи, втім, позбавленою вагомих можливостей для розвитку. Це 
тим паче неприйнятно в умовах глибокої соціально-політичної кризи, яку переживає 
не лише наша країна, а й увесь світовий порядок, загалом людство.

Участь в освіті, конструктивний вплив на її евристичний потенціал, підвищення кре-
ативності університетського життя, зокрема його громадянської та моральної скла-
дових, є чи не найважливішим із шляхів поглиблення ролі філософії у суспільстві, со-
ціально відповідального використання її потенціалу. Саме виходячи з цього ми маємо 
вести обговорення сучасної моделі філософської освіти, потреба в якій є нагальною для 
українських університетів. За безліччю конкретних дидактико-методологічних і на-
вчальних проблем важливо не втрачати широку перспективу перетворень у царині фі-
лософської освіти.

Цією максимою ми керувалися, розпочинаючи обговорення стану і можливостей транс-
формації філософської освіти та місця філософії у сучасній університетській освіті 
взагалі. Початком став тематичний випуск «Філософської думки» (№5 за 2013 рік), в 
якому викладачі філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка запропонували 
своє бачення моделі філософської освіти. Тепер, в нинішньому тематичному випуску, 
це бачення піддано критичній рефлексії з боку представників інших українських універ-
ситетів. Ці акції слід оцінювати не як кінцевий результат, а як спробу залучити до 
обговорення проблеми всю українську університетську та інтелектуальну спільноту 
й, бажано, вийти на рівень загальнонаціональної полеміки з цих питань, важливих — з 
огляду на зазначену вище універсальну роль філософії — далеко не тільки для самих 
лише філософів. Ми готові надати слово на сторінках журналу всім, хто має своє ба-
чення ситуації чи воліє опонувати висловленим думкам. 

Тематична спрямованість наступного, п’ятого числа журналу є історико-філо соф-
ською. В центрі уваги будуть нові ракурси прочитання феномену Григорія Сковороди. 


