
Історія американської філософії 

Анотація. Дисципліна «Історія американської філософії» належить до переліку 

вибіркових компонентів ОП та викладається у ІІ семестрі ІV курсу ОС «Бакалавр». 

Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією американської філософської 

традиції, сформованою в освітніх та наукових осередках Тринадцяти колоній Північної 

Америки, які історично стали Сполученими Штатами Америки. Визначаються теоретичні 

витоки та впливи, що сформували ключові засади філософської творчості видатних 

мислителів, проповідників, політичних діячів та освітян, що працювали в Америці над 

формуванням філософської традиції. З’ясовуються критерії визначення та пояснення 

проблеми самобутності філософських поглядів американських філософів. Розглядаються 

принципи інтерпретації та реактуалізації філософської спадщини американських 

філософів.  

 

Кількість кредитів: 4 

 

Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань з історії становлення 

та розвитку американської філософської традиції. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати історію європейської 

філософії, всесвітню історію. 

2. Вміти здійснювати самостійний аналіз змісту філософських першоджерел; 

застосовувати сучасні методи історико-філософського дослідження. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження. 

 

Основні теми курсу:  

Тема 1.  Філософські погляди перших поселенців у Новому Світі. Ригоризм Дж. Вінтропа 

та віротерпимість Р. Вільямса 

Тема 2. Пуританська практична філософія. Етика В. Пенна 

Тема 3.  Імматеріалізм та емпіризм С. Джонсона та Дж. Едвардса. Індивідуальна 

самостійна робота з текстами (конспекти) 

Тема 4. Філософія американського Просвітництва. Деїзм Б. Франкліна, І. Аллена.  

Тема 5. Філософія американського Просвітництва. Суспільно-політичні погляди Т. 

Джефферсона, Т. Пейна, Т. Купера 

Тема 6. Філософія американського Романтизму.  

Тема 7. Ремінісценції німецького ідеалізму у творчості Р. Емерсона. 

Тема 8.  Естетика американського Романтизму. Філософська есеїстика та поезія Г. Торо, 

В. Вітман. 

Тема 9. Американський ідеалізм Дж. Ройса та персоналізм Б. Боуна. 

Тема 10. Американський прагматизм: Ч. Пірс, В. Джеймс. Презентація сучасних 

відомостей про небесні об’єкти  

Тема 11. Основні тенденції американської філософії кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

презентація тексту самостійного дослідження теорій походження Всесвіту та їхній 

філософський аналіз 

 

Мова викладання: українська. 

 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП «Філософія» в обсязі 120 годин, 

у тому числі 42 годин аудиторних занять (20 год. лекційних занять, 22 год. – практичних 

занять), 78 годин самостійної роботи 



 

Форма контролю: залік 

 

Викладач: д.ф.н., доц., доцент кафедри історії філософії Соболєвський Ярослав 

Андрійович 

 

Інформація про викладача: https://hphd.kiev.ua/index.php/21-vykladachi-kafedry/46-

kandydat-filosofskykh-nauk-asystent-yaa-sobolievskyi  
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