
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Кафедра теоретичної і практичної філософії 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник декана 

з навчальної роботи 

________________Л.Г.Комаха 

«___»____________2016 року 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРАГМАТИЗМ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 

для магістрів спеціальності 8.02030101 «Філософія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017 



 2 

 

Робоча програма «Прагматизм в сучасній філософії» для магістрів 

спеціальності 8.02030101 «Філософія» 

 

 

Розробник: Лактіонова Анна Валеріївна, кандидат філософських наук, 

доцент. 

 

 

Робоча програма дисципліни «Прагматизм в сучасній філософії» затверджена 

на засіданні кафедри теоретичної і практичної філософії. 

 

Протокол № 1 від 02. 09.2016 року. 

 

Завідувач кафедри                                                           проф. Шашкова Л.О. 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету 

Протокол № від «___» 2016 року 

 

 

Голова науково-методичної комісії ___________________ 



 3 

 

ВСТУП 

 

Спеціальний курс «Прагматизм в сучасній філософії» є 

складовоюосвітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 6.0203 «гуманітарні науки», 

знапряму підготовки 8.02030101 «філософія» за спеціальністю Філософія. 

Викладається у 1 семестрі 2 курсу в обсязі: лекції – 16 год., семінарські заняття 

– 12 год. Завершується іспитом. 

Мета і завдання дисципліни: спираючись на концепції сучасних 

представників філософської і наукової думки, в першу чергу аналітичної 

традиції, зорієнтувати і поглибити знання студентів про прагматичні тенденції 

в сучасній філософії, а також розширити спектр їхніх пізнавальних 

можливостей для філософського і  наукового аналізу 

Предмет навчального курсу: включає понятійну базу основних представників 

прагматичних та неопрагматичних напрямів сучасного філософського знання, 

методологічні засади (принципи і методи) та головні концепції і ідеї. 

Вимоги до знань та вмінь. Розуміти особливості та аналізувати концептуальні 

засади підходів, моделей, парадигм та персонального внеску авторів. Підсилити 

навички самостійного опрацювання наукових текстів, в тому числі й праць 

англійською мовою. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати: основні 

неопрагматичні течії, напрями, перспективи в сучасній філософії; 

методологічні засади (принципи і методи) прагматичного типу філософування; 

головні прагматистські концепції та ідеї, а також їхніх представників; вміти: 

працювати з філософськими і науковими інформативними джерелами, тобто їх 

аналізувати і узагальнювати у відповідності до наукових критеріїв. Також 

використовувати набуті знання з навчальної дисципліни при вивченні 

філософських та інших гуманітарних дисциплін. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо- 

професійної програми підготовки фахівця: спецкурс. Міждисциплінарні 

зв’язки: філософія дії, онтологія, теорія пізнання, соціальна філософія, 

філософія науки, етика тощо. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 

Кількість годин 

лекції 
семіна

ри 

самост. 

робота 

1 Прагматичний поворот у філософії 

20 ст. 

2 - 3 

2 Прагматизм і прагматика в сучасній 

філософії 

4 2 3 

3 Прагматичний характер сучасної 

практичної філософії 

4 2 2 
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4 Л.Вітгенштайн і лінгвістичний 

поворот 

4 2 2 

5 Прагматизм у філософії мови 4 2 2 

6 Прагматизм і неопрагматизм 4 2 3 

7 Мінімалізм у сучасній філософії 4 2 2 

8 Прагматичні перспективи сучасних 

філософських досліджень. 

4 2 2 

9 Контекстуалізм, функціоналізм, 

релятивізм 

4 2 3 

Всього 34 16 22 

 

Тематично – змістовна частина курсу 

ПРАГМАТИЗМ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 

Тема 1. Прагматичний поворот у філософії 20 ст. 

Лекція 1.  

В історії філософії мав місце контраст між теоретичним і практичним 

застосуванням розуму. Висновком практичного силогізму Аристотеля є 

скоріше дія, а не пропозиція чи переконання: фронесіз (4 книга Нікомахової 

етики) є здатністю застосовувати інтелектуальні здібності практично. При 

обговоренні мотивації до дії, застосування практичного розуму може навіть 

обернутися вимогами, що тільки бажання або прихильність є остаточними 

підставами діяти. Про актуальність практичного модусу застосування розуму 

засвідчує високій ступінь розходжень в особистісних бажаннях, готовність 

оцінити дію іншого за раціональними моральними критеріями. Для Канта саме 

поняття суб’єкта морального закону є достатньою вказівкою на те, як 

функціонує практичний розум. При розгляді будь-якого морального устрою, 

можна поставити питання: чи може він постійно функціонувати як 

універсальний закон? Але ж сфера практичного розуму є більш широкою: 

наприклад, практичне міркування має включати критичне порівняння і перебір 

прийнятих людських добро чинностей і цілей, а також рефлексивне 

установлення їх рангів і місця в життєвому плані людства. 

Зазначена прагматична (практична) перспектива надає можливість, що 

активно реалізується у сучасній філософії, переглянути традиційний розгляд 

філософської проблематики. 

 

Завдання для самостійної роботи [3 год]. 

Прагматиське переосмислення традиційних проблем філософії. 

 

Література: 

1. Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия: 

Становление и развитие (антология). – М., 1998. – С. 433-453. 

2. Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. – М., 1996. 

3. Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997.  
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4. Rorty R. Consequences of pragmatism (Essays: 1972-1980). – Hertfordshire: 

Harvester, Wheatsheaf, 1991. – 239 p. 

 

Тема 2. Прагматизм і прагматика в сучасній філософії. 

Лекція 2-3.  

Для Ч. С. Пірса прагматизм був спробою запровадити нові засади 

об’єктивного наукового знання на практичній основі. В. Джеймс і його 

послідовники повернули прагматизм в іншому напрямі, вони замістили 

когнітивні цілі аффективно-гедоністичними, а те, що спрацьовує за 

імперсональними стандартами на те, що спрацьовує для нас. Н. Решер називає 

перший напрям прагматизму – правим прагматизмом (Пірс, Льюіс, пізній 

Патнем і він сам): тут прагматизм виступає в якості консолідуючої ідеї 

об’єктивної раціональності; другий – лівий прагматизм (Джеймс, Шиллєр, 

Рорті, Стіч (Stich)): прагматизм як засіб деконструкції цієї ідеї. Ключова теза, 

для всіх видів прагматизму – істинність наших переконань не встановлюється 

догматичними метафізичними припущеннями про зовнішній світ, а має 

досліджуватися в термінах успішності дій на засадах наших переконань у 

стосунку до певних потреб. Різні види прагматизму виникають у зв’язку із 

питанням про потреби (цілі, що беруться як центральні для) знання. Програма 

прагматиської філософії є більш загальною аніж класичний прагматизм, який 

фокусувався на цілях і успішності знання, в ній увага концентрується на 

контексті знання – цілі є тільки частиною контексту. 

 

Семінар 1. Прагматиський характер конструктивіського номіналізму 

       1.1. проблема універсалій 

       1.2. заперечення аналітичності суджень 

       1.3. проблема верифікації 

       1.4. голіський характер неопрагматиського конструктивізму 

 

Завдання для самостійної роботи [3 год]. 

Конструктивіський номіналізм як один із напрямів аналітичної філософії. 

  

Література основна: 

1. Неопрагматистская критика эмпиризма и холистический тезис // 

Аналитическая философия: Учеб. Пособие / Под ред. М.В. Лебедева, А.З. 

Черняка. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 622. – C. 428-498. 

2. Конструктивный номинализм Куайна и Гудмена. // Неретина С., 

Огурцов А. Пути к универсалиям. – СПб.: РХГА, 2006. – 1000 с. – С. 867-

891. 

 

Література додаткова: 

1. Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. – М.: 

Праксис, 2001. 
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Тема 3. Прагматичний характер сучасної практичної філософії. 

 

Лекція 4-5. 

 

Останніми десятиліттями 20 століття в різних традиціях філософії 

актуалізуються тенденції до практичної філософії як філософії дії. Такий зсув 

акцентів філософських розробок пов’язаний із сподіваннями плідного 

переосмислення традиційних філософських проблем в межах різних дисциплін 

філософії, зокрема, в метафізиці, теорії пізнання, етиці, як вони формуються 

із початку епохи Модерну (приблизно 17 століття), що відзначилася у загально-

цивілізаційному, як культурному, так і науковому, світоставленні. Зазначені 

тенденції тягнуть спеціальну перспективу розгляду, в першу чергу, таких 

одвічних філософських проблем, як проблема співвідношення між сущим і 

належним і, на її тлі, проблема нормативності, а також, проблема свободи 

(ширше – проблема особистісної тотожності “я”), що постають наріжними в 

царині практичної філософії, зумовлюють ізсередини її становлення в 

сучасному розумінні. В світлі сучасного розуміння практичної філософії, її 

дисциплінарне коло принципово залишається відкритим, настільки, наскільки 

та, чи інша філософська проблема, або тема, може бути розглянута в термінах 

“дієвості”, засад її чинності, постання завдяки людської активності. 

 

Семінар 2. Онтологічні і епістемологічні наслідки аналізу природної мови 

В.Куайном 

       2.1. факти і конвенції 

       2.2. проблема обґрунтування 

       2.3. проблема значення 

       2.4. проблема істини 

       2.5. статус процедур формалізації 

 

Завдання для самостійної роботи [2 год]. 

Значення спадщини У. Куайна в філософії 20 ст. 

 

Література основна: 

Куайн У. Слово и объект. – М.: Праксис, 1999. 

 

 

Література додаткова: 

 

Куайн У. С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков / Пер. 

В. А. Ладова, В. А. Суровцева; под общ. ред. В. А. Суровцева. – М.: «Канон+» 

РООИ «Реабилитация», 2010. – 1972 с. 

 

Тема 4. Л.Вітгенштайн і лінгвістичний поворот. 

Лекція 6-7. 
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Лінгвістичний поворот, як методологічні та предметні трансформації, що 

полягають у врахуванні контекстів мовного вираження теоретичної 

аргументації й мовленнєвого здійснення тверджень у дисциплінарних 

дослідженнях, що тягне за собою необхідність залучення й переосмислення в 

їхніх межах загальних категорій та спеціальних аналітичних концепцій і 

підходів,  пронизує всю філософію ХХ ст., його можна умовно розчленувати на 

три стадії, що характеризуються: І – аналізом штучної мови науки, зведенням 

повсякденної мови до штучної (до 30-40 років 20 ст.); ІІ – аналізом 

повсякденної мови, усвідомленням її незвідності до штучної (середина 20 ст.); 

ІІІ – аналізом мовлення, а не мови, усвідомленням, що маємо справу з 

мовленням, а не з абстрагованою від мовлення мовою (з 60-х років 20 ст.). 

Таким чином, Трактат Вітгенштайна відповідає І-стадії протікання 

лінгвістичного повороту, а «Філософські дослідження» – другій, і ініціюють 

собою третю стадію. 

В, так званий, «пізній період» своєї творчості Людвіг Вітгенштайн 

запропонував такі концепти, як «мовна гра», «життєві форми», «родинна 

схожість» і ін. Проте, він свідомо утримувався від їх визначення, наполягаючи на 

описовому, а не дефінітивному характері філософії, яка виступає специфічною 

«терапією» з прояснення мовленнєвих значень, у випадках, коли вони не є 

очевидними. Зсередини «мовної гри» ми називаємо об’єкти, конституюючи їх 

значення. Змісти виявляються як значущі, описи означають в конкретних 

мовних іграх, поза мовними іграми значення слів концептуальні, існують тільки 

в наших думках, як зразки. 

 

Семінар 3. Конструктивні системи Н.Гудмена: 

3.1. безпредметність даних спостереження 

3.2. плюралізм можливих світів 

3.3. правильність як альтернатива істинності. 

 

Завдання для самостійної роботи [2 год]. 

 Еволюція проблематики аналітичної традиції філософії. 

 

Література основна: 

  Гудмен Н. Способы создания миров. – М.:Идея-пресс – Логос – Праксис, 

2000 

 

Література додаткова: 

Колесников А. С. Аналитическая философия: классические темы и нове 

тенденции. Часть 1. От романтизма к прагматике // Позиции современной 

философии. Выпуск 1. Новые образы философии ХХ века. – СПб: Алетейя, 

1999. – 216 с. – С. 9-25. 

 

Тема 5. Прагматизм у філософії мови. 

Лекція 8-9. 
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Прагматика мови залишається неоднозначною сферою сучасних 

філософських досліджень. Прагматизм, в різних варіантах, є найпотужнішою 

тенденцією філософії 20 і 21 століть. В семантичному реалізмі значення слів 

експлікуються як відповідність між символами і теоретично оформленими 

сутностями, без належної уваги до того, як такий стосунок відповідності 

практично засновується. На противагу цьому, в семантичному прагматизмі 

фокусують аналіз саме на цьому питанні. Інтенціоналізм і скерованість 

правилами – два підходи до його розв’язання. Модальні дієслова природної 

мови виконують прагматичну функцію. Їх значення є прагматичним, вони 

функціонують як дії в мовленнєвих ситуаціях в межах висловлювань, вони не є 

денотатами. Не можна пояснити граматичні конструкції функціоналіським 

чином, адже неграматичні речення часто визнають помилково як такі, що  

побудовані вірно, і їх розуміють, тобто вони функціонують, спрацьовують. В 

цьому смислі природні мови не є економними в термінах функціональності. 

Прагматичні устремління укорінені в особистісну або соціальну мовну 

практику, мають сингулярний і темпоральний характер, тому об’єктивні 

імперсональні поняття не можливі, вони завжди постають в межах конкретної 

мовної гри, життєвої практики. 

 

Семінар 4. Д. Девідсон – класик прагматичної філософії 20 ст. 

4.1 Теорія значення. 

4.2 Теорія істини. 

4.3 Медологічні засади і вплив підходу Девідсона. 

 

Завдання для самостійної роботи [2 год]. 

Прагматичне підґрунтя філософії Д. Девідсона. 

 

Література основна:  

1. Девидсон Д. Истина и интерпретация. – М.: Праксис, 2003. 

2. Девідсон Д Метод істини в метафізиці. // Після філософії: кінець чи 

трансформація?. –К.: «Четверта хвиля», 2000. – С. 146-165. 

 

Література додаткова: 

1. Davidson D. Essays on Actions and Events. – Oxford, 1980. 

2. Davidson D. Inquiries into truth and interpretation. – Oxford: Clarendon press, 

1984. – 292p. 

 

Тема 6. Прагматизм і неопрагматизм. 

Лекція 10-11. 
Нео-прагматизм – сучасний філософський рух, що охоплює радикальні 

форми соціального і практичного контекстуалізму і заперечує можливість 

універсального поняття про істину і реальність. З’являється як критична 

реакція на традиційну аналітичну філософію, засноване на працях Д’юї, 

Вітгенштайна, Куайна, Селарса, Рорті повернення до прагматизму. Оскільки всі 
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філософські намагання розрізними між аналітичним і синтетичним, необхідним 

і випадковим, універсальним і істиричним, реальністю і фікцією виявилися 

невдалими, а істина і значення – моментами спеціальних соціальних практик. 

Проте, залишається проблема, як соціальний прагматизм зможе уникнути само 

заперечного релятивізму? Чи є соціальна практика лише копіюванням 

сутностей, чи то у статусі об’єктів, чи то як особистостей? Які етичні і 

політичні наслідки має «відвертий етноцентризм» (Рорті), що надає без 

примусу привілей кожній власній інтерпретативній перспективі? 

 

Семінар 6. Прагматизм і неопрагматизм. 

6.1. Принцип прагматизму. 

6.2. Лінії Пірса і Джеймса в класичному прагматизмі. 

6.3. Неопрагматичні підходи у філософії 20-21 ст. 

 

Завдання для самостійної роботи [3 год]. 
Прагматизм В.Селларса і Р. Брендома. 

 

Література основна:  

1. Никоненко С. В. Прагматизм и неопрагматизм // Никоненко С. В. 

Современная западня философия: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во С.-

Метерб. Ун-та, 2007. – 433 с. – С. 269-292. 

2. Папе Г. Чарльз Сандерс Пірс // Класики філософії мови від Платона до 

Ноама Хомського: Пер. з нім. А. Богачова, І. Іващенка, К. Ткаченка. – 

Київ: видавництво «Курс», 2008. – 536 с. – С. 320-338. 

3. Ayer A.J. The origins of pragmatism (Studies in the philosophy of Charles 

Sanders Peirce and William James). – London, Melbourne, Toronto: 

Macmillan, 1968 – 347 p. 

 

Література додаткова: 

Sellars W. Empiricism and the philosophy of mind; with an introduction by R.Rorty, 

and a study guide by R. Brandom. – Cambridge, Massachusetts; London, England: 

Harvard university press, 1997. – 181 p. 

 

 

Тема 7. Мінімалізм у сучасній філософії. 

Лекція 12-13. 

 

Мінімаліські тенденції є методологічною основою деяких сучасних 

філософських розвідок, що відповідають оновленим версіям прагматизму 20 

століття. Мінімалізм у сучасній філософії є тенденцією до простоти, спробою 

уникнути надлишкових наслідків, ускладнень і т.п. Відомими прикладами 

мінімалізму є мінімалістська програма генеративної граматики Н. Хомського, 

підхід «Етика без онтології» Х. Пантема, «Етика без принципів» Джонатана 

Дансі. Мінімалізм П. Хорвіча є прикладом некласичної теорії істини в 
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перспективі дефляційних підходів до цієї проблеми, ідейні джерела якого 

можна відшукати у Ф.Рамсея і Л.Вітгенштайна. 

 

Семинар 7. Сучасні підходи до проблеми істини. 

7.1. Критеріальність встановлення істини. 

7.2. Проблема істини в філософії мови. 

7.3.  Значення проблеми істини в теорії пізнання. 

 

Завдання для самостійної роботи [2 год]. 

Переваги та недоліки мінімалізму П.Хорвіча. 

 

Література основна:  

1. Айер А. Истина  и вероятность // Айер А. Язык, истина и логика: Научное 

издание / Пер. с англ.. В.А. Суровцева, Н.А.Таратанова / Под общей ред.. 

В. А. Суровцева. Альфред Дж. Айер. –  М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2010. – 240 с. – С. 125-146. 

2. Вейнгартнер П. Фундаментальные проблемы теорий истины. – М., 2005. 

3. Даммит М. Истина // Аналитическая философия: Становление и развитие 

(антология). – М., 1998. – С. 191-213. 

4. Остин Дж. Истина // Остин Дж. Избранное. – М., 1999. – С. 290-307. 

5. Стросон П.Ф. Значение и истина // Аналитическая философия: 

Становление и развитие (антология). – М., 1998. – С. 213-230. 

6. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии // Вопросы 

философии. №9, М., 1996. С. 46-58. 

 

Література додаткова: 

Horwich P. Truth. – Oxford: Clarendon press, 1998 (2
nd

 ed.). – 157 p. 

 

Тема 8. Прагматичні перспективи сучасних філософських досліджень. 

Лекція 14-15. 
Сучасний прагматизм і прагматична філософія. Неопрагматичні тенденції в 

сучасній філософії. Прагматизм як альтернатива фізикалізму і феноменалізму. 

Філософська критика Р. Рорті. Номіналізм в 20 ст. Конструктивізм і 

прагматика. Онтологічна відносність в підході В. Куайна. Дві догми емпіризму 

за В. Куайном. Конструктивізм Н. Гудмена. Лінгвістичний поворот. Істина і 

інтерпретація Д. Девідсона. Прагматичний ракурс філософії мови. Сучасна 

практична філософія. Лінія Куайн-Девідсон в сучасному прагматизмі. 

Мінімалістські тенденції сучасної філософії. Філософія мови як філософія 

свідомості. Х.Патнем: трансформація поглядів. Прагматизм про істину. 

Значення як використання. Контекстуальність семантики. Знання як дія. 

Семантика і практичне знання. 

 

Семинар 8. Прагматистські мотиви у творчості Л.Вітгенштайна 

8.1. Вітгенштайн про правила і індивідуальну мову. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Hintikka.html
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8.2. Інтерпретація «істини» у Рамсея і Вітгенштайна. 

8.3. Теорія значення. 

 

Завдання для самостійної роботи [2 год]. 

Партикуляризм і холізм у підході Дж. Дансі 

 

Література основна:  

1. Айер А. Может ли существовать индивидуальный язык // Айер А. Язык, 

истина и логика: Научное издание / Пер. с англ.. В.А. Суровцева, 

Н.А.Таратанова / Под общей ред.. В. А. Суровцева. Альфред Дж. Айер. –  

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. – 240 с. – С. 221-238. 

2. Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Перевод 

В.А Ладова, В.А. Суровцева / Под общей редакцией В.А. Суровцева. –  

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. – 256 с. 

3. Рамсей Ф. Философские работы / Пер. с англ.. В.А. Суровцева // Фрэнк 

Пламптон Рамсей. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. – 367 с. 

4. Виттгенштейн Л. Философские работы. – М., 1994. 

Література додаткова:  

1. Dancy J. Ethics without principles. – NY: Clarendon press, Oxford, 2004. – 229 p. 

 

Тема 9. Контекстуалізм, функціоналізм, релятивізм. 

Лекція 16-17. 
Один із напрямів, що активно формується наразі, має власним підґрунтям 

підхід до проблеми значення Пола Грайса, де значення мовного виразу 

визначається наміром мовця. Отже, значення береться як притаманна в певному 

контексті властивість мовного виразу. Подібні погляди притаманні Дж.Стенлі. 

При цьому деякі дослідники, наприклад, Метью Стоун, заперечує значення як 

такі, віддаючи перевагу імплікатурам повідомлення, що визначаються 

контекстом, Стівен Нил також заперечує значення, проте веде мову про 

означення як контекстуальний процес. Герман Каппелен мінімалізує 

семантичний рівень на засадах так званої мовної чутливості до контексту. Адам 

Сенет аналізує пресупозиції, певні упередження, радше аніж значення чи то 

імплікатури. А Рей Бученен заперечує значення як пропозиційну настанову 

мовця на користь змісту мовного виразу, що визначається комунікативними 

намірами. 

 

Семінар 9.  

9.1. Контекстуалізм і мінімалізм. 

9.2. Семантика та прагматика. 

9.3. Артикульовані контексти: висловлювання, дискурс, здоровий глузд. 

 

Завдання для самостійної роботи [3 год]. 

П. Грайс versus Л. Вітгенштайн: підґрунтя сучасних тлумачень мови. 
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Література  основна: 

Cappelen H., Lepore E. Intensive semantics: a defense of semantic minimalism and 

speech act pluralism. – Malden, Oxford, Carlton: Blackwell publishing ltd, 2005. – 

219 p. 

 

Література  додаткова: 

Grice P. Studies in the way of words. – Cambridge, Mass., 1989. 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Прагматичні тенденції в аналізі про істину і інтерпретацію Д. Девідсона. 

2. Прагматичний ракурс філософії мови. Контекстуальність семантики. 

Семантика і практичне знання. 

3. Прагматичний характер конструктивізму Н. Гудмена. 

4. Прагматичні перспективи сучасних філософських досліджень в підході 

Р. Брендома. 

5. Прагматизм В. Квайна. Онтологічна відносність. 

6. Сучасний прагматизм і класичний американський прагматизм. Основні 

«лінії» сучасного прагматизму. 

7. Неопрагматичні тенденції в сучасній філософії.  

8. Прагматизм теоретико-пізнавальної позиції В. Селарса. 

9. Х. Патнем: трансформація поглядів в бік прагматизму. 

10. Л. Вітгенштайн і прагматичний поворот у філософії мови 20 ст. 

11. Переосмислення традиційних філософських проблем в ракурсі 

прагматизму. 

12. Філософська критика Р. Рорті. Прагматизм як методологічний засіб 

реконструкції ідей. 

13. Проблемність класифікації сучасних видів прагматизму. 

14. Прагматичний поворот у філософії 20 ст. 

15. Прагматичні інтерпретації проблеми істини. 

 



 13 

Список рекомендованої літератури. 

Основна. 

1. Айер А. Истина  и вероятность // Айер А. Язык, истина и логика: Научное 

издание / Пер. с англ.. В.А. Суровцева, Н.А.Таратанова / Под общей ред.. 

В. А. Суровцева. Альфред Дж. Айер. –  М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2010. – 240 с. – С. 125-146. 

2. Айер А. Может ли существовать индивидуальный язык // Айер А. Язык, 

истина и логика: Научное издание / Пер. с англ.. В.А. Суровцева, 

Н.А.Таратанова / Под общей ред.. В. А. Суровцева. Альфред Дж. Айер. –  

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. – 240 с. – С. 221-238. 

3. Вейнгартнер П. Фундаментальные проблемы теорий истины. – М., 2005. 

4. Виттгенштейн Л. Философские работы. – М., 1994. 

5. Гудмен Н. Способы создания миров. – М.:Идея-пресс – Логос – Праксис, 

2000 

6. Даммит М. Истина // Аналитическая философия: Становление и развитие 

(антология). – М., 1998. – С. 191-213. 

7. Девидсон Д. Истина и интерпретация. – М.: Праксис, 2003. 

8. Колесников А. С. Аналитическая философия: классические темы и нове 

тенденции. Часть 1. От романтизма к прагматике // Позиции современной 

философии. Выпуск 1. Новые образы философии ХХ века. – СПб: 

Алетейя, 1999. – 216 с. – С. 9-25. 

9. Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Перевод 

В.А Ладова, В.А. Суровцева / Под общей редакцией В.А. Суровцева. –  

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. – 256 с. 

10. Куайн У. Слово и объект. – М.: Праксис, 1999. 

11. Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. – М.: 

Праксис, 2001. 

12. Неопрагматистская критика эмпиризма и холистический тезис // 

Аналитическая философия: Учеб. Пособие / Под ред. М.В. Лебедева, А.З. 

Черняка. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 622. – C. 428-498. 

13. Никоненко С. В. Прагматизм и неопрагматизм // Никоненко С. В. 

Современная западня философия: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во С.-

Метерб. Ун-та, 2007. – 433 с. – С. 269-292. 

14. Остин Дж. Истина // Остин Дж. Избранное. – М., 1999. – С. 290-307. 

15. Папе Г. Чарльз Сандерс Пірс // Класики філософії мови від Платона до 

Ноама Хомського: Пер. з нім. А. Богачова, І. Іващенка, К. Ткаченка. – 

Київ: видавництво «Курс», 2008. – 536 с. – С. 320-338. 

16. Рамсей Ф. Философские работы / Пер. с англ.. В.А. Суровцева // Фрэнк 

Пламптон Рамсей. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. – 367 с. 

17. Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997.  

18. Стросон П.Ф. Значение и истина // Аналитическая философия: 

Становление и развитие (антология). – М., 1998. – С. 213-230. 



 14 

19. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии // Вопросы 

философии. №9, М., 1996. С. 46-58. 

20. Ayer A.J. The origins of pragmatism (Studies in the philosophy of Charles 

Sanders Peirce and William James). – London, Melbourne, Toronto: 

Macmillan, 1968 – 347 p. 

21. Cappelen H., Lepore E. Intensive semantics: a defense of semantic minimalism 

and speech act pluralism. – Malden, Oxford, Carlton: Blackwell publishing ltd, 

2005. – 219 p. 

22. Davidson D. Essays on Actions and Events. – Oxford, 1980. 

23. Davidson D. Inquiries into truth and interpretation. – Oxford: Clarendon press, 

1984. – 292p. 

24. Grice P. Studies in the way of words. – Cambridge, Mass., 1989. 

25. Horwich P. Truth. – Oxford: Clarendon press, 1998 (2
nd

 ed.). – 157 p. 

26. Rorty R. Consequences of pragmatism (Essays: 1972-1980). – Hertfordshire: 

Harvester, Wheatsheaf, 1991. – 239 p. 

27. Sellars W. Empiricism and the philosophy of mind; with an introduction by 

R.Rorty, and a study guide by R. Brandom. – Cambridge, Massachusetts; 

London, England: Harvard university press, 1997. – 181 p. 

 

 

Додаткова. 

 

1. A companion to pragmatism / edited by John R. Shook and Joseph Margolis. – 

Oxford: Blackwell publishing, 2006. – 431 p. 

2. Conkin Paul K. Pyritans and pragmatists (eight eminent American thinkers). – 

Bloomington, London: Indiana university press, 1976. – 495 p. 

3. Context-sensitivity and semantic minimalism: new essays on semantics and 

pragmatics / edited by G. Preyer, G. Peter. – Oxford: Oxford university press, 

2007. – 363 p. 

4. Durkheim E. Pragmatism and sociology. – Cambridge: Cambridge university 

press, 1983. – 143 p. 

5. Finnis J. Natural law and natural rights. – Oxford, 1980. 

6. Flower E., Murphy Murray G. A history of philosophy in Amarica, ii. – New 

York, 1977. 

7. Lobkowicz N. Theory and practice: history of a concept from Aristotle to 

Marx. – Notre Dame, ind., 1967. 

8. Misak C.J. Truth and the end of inquiry: a peircean account of truth. – Oxford, 

1991. 

9. Murphy John P. Pragmatism from Peirce to Davidson. – Boulder, Colo.: 

Westview press, 1990. 

10. O’Neill O. Constructions of reason. – Cambridge, 1989. 

11. Peirce C.S. What pragmatism is // Collected papers, v – Cambridge, Mass., 

1934. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Hintikka.html


 15 

12. Prado G.G. The limits of pragmatism. – Atlantic Highlands, NJ: Humanities 

press international, inc., 1987. – 191 p. 

13. Pragmatism: A contemporary reader / [edited by Russell B. Goodman]. – New 

York: Routledge, 1995. – 317 p. 

14. Pragmatism: a reader / edited and with an introduction by Louis Menand. – 

New York: Vintage books, 1977. – 524 p. 

15. Pragmatism: from progressivism to postmodernism / edited by Robert 

Hollinger and David Depew. – Westport, Connecticut, London: Praedeg, 1999. 

– 348 p. 

16. Putnam H. Pragmatism and realism / edited by James Conant and Ursula M. 

Zeglen. – London, New York: Routledge, 2002. – 242 p. 

17. Putnam H. Pragmatism: an open question. – Oxford: Blackwell, 2000. – 106 p. 

18. Rescher N. Methodological pragmatism. – Oxford, 1977. 

19. Rorty and his critics / ed. By Robert B.Brandom. – Malden, Massachusetts: 

Blackwell publishers ltd, 2000. – 410 p. 

20. Smith John E. Purpose and thought: the meaning of pragmatism. – New 

Haven, Conn., 1978. 

21. Stubbs M. Discourse analysis: the sociolinguistic analysis of natural language. 

– Chicago, 1983. 

22. Thayer Henry S. Meaning and action: a critical history of American 

pragmatism. – Indianapolis, 1968. 

23. Wiener P. Pragmatism // Dictionary of the history of ideas,  ed. Philip Wiener. 

– New York: Charles Scribner’s Sons, 1973. – p. 551-570. 

24. Williamson T. The philosophy of philosophy. – Malden, Oxford, Carlton: 

Blackwell publishing, 2007. – 332 p. 

25. Wolin R. The terms of cultural criticism: the Francfurt school, existentialism, 

poststructuralism. – New York: Columbia university press, 1992. – 256 p. 


