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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з історії становлення та 
розвитку американської філософської традиції. 

2. 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. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна "Американська філософія: 
самобутність чи наслідування" належить до переліку нормативних дисциплін ВНЗ 
та викладається у І семестрі ІІ курсу магістратури. 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.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань змісту 
історії американської філософської традиції. В результаті навчання студенти мають 
засвоїти основні періоди розвитку американської філософської традиції; сформувати 
власну позицію щодо методології дослідження та реактуалізації філософської 
спадщини американських мислителів.  

5. Результати навчання: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисципліни ККод Результат навчання 

 Знати:    
1.1 основні засади методології 

дослідження історії 
американської філософії; 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 

1.2 ключові аргументи та 
контраргументи визначення 
самобутності та ремінісценцій 
творчого доробку представників 
американської філософії; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 

1.3 історіографію досліджень 
американської філософської 
традиції; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 

1.4 основні етапи і критерії 
періодизації історії американської 
філософської традиції; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 



1.5 ключову проблематику 
філософських дискусій між 
представниками європейської та 
американської філософськими 
традиціями; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 

1.6 перелік видатних представників 
американської філософської 
традиції та основний зміст їх 
доробку; 
 

Лекція,  
семінар,  
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 

1.7 зміст аргументації мислителів 
американської філософської 
традиції у відстоюванні власного 
творчого доробку в умовах 
запозичень європейських ідей; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 

1.8 перелік та структуру і зміст 
визначних праць представників 
американської філософської 
традиції; 

Лекція,  
семінар,  
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, 
екзамен. 

5 

 Вміти:    
2.1 пояснювати і застосовувати 

методологію дослідження 
американської філософської 
традиції; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

3 

2.2 пояснювати ключові аргументи 
та контраргументи визначення 
самобутності творчого доробку 
представників американської 
філософської традиції; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.3 викладати історіографію 
досліджень американської 
філософської традиції; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.4 визначати і обґрунтовувати 
основні етапи і критерії 
періодизації історії розвитку 
американської філософської 
традиції; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 

4 



робота 
2.5 викладати і пояснювати ключову 

проблематику філософських 
дискусій між представниками 
різних течій в історії 
американської філософської 
традиції; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

3 

2.6 ґрунтовно розкривати зміст 
творчого філософського доробку 
видатних представників 
американської філософської 
традиції XVII – XIX ст.; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.7 пояснювати зміст аргументації 
мислителів американської 
філософської традиції у 
відстоюванні власного творчого 
доробку в умовах панування 
теологічної освіти; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

2.8 розкривати перелік та структуру і 
зміст визначних праць 
представників американської 
філософської традиції; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

4 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
текст 
рекомендацій 

3 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітніх західних 
досліджень в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

3 

3.3 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзаменаційна 
робота 

3 

3.4 брати участь у фахових дискусіях Лекція,  Дискусії 4 



в процесі аудиторної роботи; семінари  
 

3.5 вести полеміку стосовно питань 
інтерпретації спадщини видатних 
представників американської 
філософської традиції. 

Семінари Дискусії 4 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
історико-філософських 
досліджень американської 
філософії, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації; 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.2 вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
зі здійсненням лексикографічних 
та текстологічних досліджень 
першоджерел американської 
філософської традиції; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.3 приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного дослідження в умовах 
невизначеності; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.4 нести відповідальність за 
достовірність пояснень творчого 
доробку видатних представників 
американської філософської 
традиції;  

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзамен. 

3 

4.5 демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
екзамен 

3 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 

1
.1 

1
.2 

2
.1 

4
.1 

4
.2 

  +    
   +   
   +   

 
 
 



7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться 
у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. 
Завершується дисципліна екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена історії американський філософії XVII – XVIII ст. 
Друга частина курсу присвячена історії американський філософії XIХ – XX ст. 

8. Схема формування оцінки: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8); 
(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 60% 
загальної оцінки.  
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві 

неточності. 

2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 
теми,  
1 бали – доповнення змістовне, 
3. Конспект першоджерел: 
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 
власними зауваженнями та поясненнями, 
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

4. Контрольна робота: 
12-11 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову 
та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи, 
10-9 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 
роботи.  Допускаються несуттєві неточності, 
8-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності, 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

5. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову 

та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 



незаангажованість письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усіх двох частин. Загальна семестрова оцінка складаються із 

балів, отриманих за аудиторну роботу, самостійну роботу та контрольну роботу. 

 
Оцінювання за формами контролю:  

Види робіт  Семестрова кількість балів 

Min - 36 Max - 60 

Усна відповідь Теми 1-5, 7-11 
протягом 
семестру 

"3" х 6 = 18 "4" х 6 = 24 

Доповнення Теми 1-5, 7-11 
протягом 
семестру 

"1" х 6 = 6 "2" х 6 = 12 

Самостійна 
індивідуальна робота 

Підготовка 
конспекту 
першоджерел 
до тем 1-5, 7-11 
протягом 
семестру 

"1" х 6 = 6 "2" х 6 = 12 

Контрольна робота посеред 
семестру 

«6» «12» 

 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з 

дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) 
балів за систематичну роботу впродовж семестру. Екзамен виставляється за 
результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова 
оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної 
роботи. 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова 

кількість балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / екзамен 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

 



Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва лекції Кількість годин 
Лекції Семінари Самостійна 

робота 
Частина 1. Історії американський філософії XVII – XVIII ст. 

(Пуританізм, Просвітництво) 
1 Філософські погляди перших 

поселенців у Новому Світі. Ригоризм 
Дж. Вінтропа та віротерпимість 
Р. Вільямса. 

2 1 4 

2 Пуританська практична філософія. 
Етика В. Пенна.  

2 1 6 

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

2 1 6 

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

2 2 8 

5 Філософія американського 
Просвітництва. Суспільно-політичні 
погляди Т. Джефферсона, Т. Пейна, 
Т. Купера. 

2 1 6 

6. Контрольна робота 2   
Частина 2. Історії американський філософії ХІХ – ХХ ст.   

7. Філософія американського 
Романтизму. Ремінісценції німецького 
ідеалізму у творчості Р. Емерсона. 

4 2 8 

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

2 1 8 

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

4 1 8 

10 Американський прагматизм: Ч. Пірс, 
В. Джеймс. 

2 1 6 

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

2 1 6 

12 Самостійна індивідуальна робота   20 
 Всього 26 12 82 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 26 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  – 82 год. 
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