




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з актуальними дослідженнями феномену 
політичної модернізації та протестних форм соціальних і політичних змін, що дозволить 
студентам розуміти відносини влади та громадянського суспільства, аналізувати 
можливості та механізми впливу громадянського суспільства на процес модернізації 
політичної системи та інституціоналізації норм і практик консолідованих демократій. 
Сформувати методичні навички, що дозволять студентам визначати передумови ескалації 
протестної активності, аналізувати протестну поведінку та формулювати експертну оцінку 
ймовірності, шляхів та масштабів розгортання протестних рухів. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
2.1. До початку вивчення цього курсу студенти мають володіти базовими політологічними 
знаннями, зокрема розумітися на питаннях взаємодії громадянського суспільства та 
держави,  бути обізнаним у предметі конфліктології, мати засадничі знання з історії 
політичної думки та володіти базовими знаннями з модерної політичної історії. 
2.2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних феноменів та явищ, 
політичних процесів та подій; застосовувати інформацію та знання в аналізі реальних 
політичних подій та процесів, зокрема критично ставитися до масиву публічної інформації 
та визначати її достовірність і значимість. 
2.3. Володіти навичками наукового дослідження щодо пошуку, критичного відбору та 
систематизації інформації як прикладного так і теоретичного характеру; критичного 
ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична модернізація та сучасні 
форми протестних рухів» належить до переліку дисциплін вибору ЗВО та викладається у 
3 семестрі магістратури.  Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами 
досліджень політичного розвитку та політичної модернізації, які є новою 
міждисциплінарною галуззю досліджень. З’ясовуються засади динаміки зміни політичних 
режимів (традиційне, модерне суспільство), приділяється увага проблемам основних етапів 
розвитку теорій, підходів до аналізу політичних процесів, особливостям розвитку 
субдисципліни в різних країнах: вивчення політичної модернізації в політологічних 
дослідженнях США, Західної Європі; проблеми переходу до демократії, «хвилі 
демократизації» у світі; особливості сучасної демократичної «хвилі» у Південній Європі, 
Латинській Америці, Південно-Східній Азії, Африці, Східній Європі,  в пострадянському 
просторі в контексті глобалізаційних процесів. Вивчаються модернізаційні імпульси в 
ретроспективі режимних змін політичної системи України. 
Курс ґрунтується на потребі осмислення змін у перебігу протестних рухів від 60-х років ХХ 
століття, які розгорталися в умовах панування нової парадигми влади як «м’якої» сили. 
Вивчаються підходи до пояснення феномену протестної активності та виявлення джерел і 
чинників протестної поведінки, аналізуються індикатори суспільно-політичної 
напруженості як джерела протестного потенціалу. Визначаються характерні риси новітніх 
протестних рухів та класифікуються типи сучасних «революцій»: рефолюції (refolution), 
електоральні революції (reelection), електронні революції (e-revolution). Аналізується 
зростання ролі символічних засобів боротьби та ненасильницьких форм сучасної 
протестної культури, що формує широкий репертуар політичного акціонізму: флешмоб, 
політичний перформанс, гепенінг, інсталяція, стрит-арт та боді-арт. 
4. Завдання (навчальні цілі): 
- надання студентам цілісної системи знань про сучасні дослідження політичної 
модернізації, основну проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення 
політичного розвитку. 
- ознайомлення студентів із сучасними дослідженнями протестних рухів, 
еволюційними особливостями змін у характері та методах протестної активності, формах 
та рисах сучасних протестних рухів, особливостях новітніх мобілізаційних технологій; 



- у результаті навчання студенти повинні вміти використовувати ці знання у своїх 
самостійних дослідженнях, вміючи надавати професійну експертну оцінку процесам 
політичної модернізації та протестним формам суспільно-політичних змін. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

загальні: 

ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

фахові: 

ФК 1. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 
діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 
сучасні інтерпретації.  

ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 
політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути 
та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх 
функціонування. 
 
ФК 6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та 
аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 
 
5. Результати навчання:  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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

відповідальність) Методи 
викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 

Відсото
к у 
підсумк
овій 
оцінці з 
дисцип
ліни 

Код Результат навчання 

 Знати:    
1.1 Предмет, методи, теоретичні основи 

досліджень політичної модернізації, типи, 
форми, механізми політичної модернізації; 
Концептуальні підходи до вивчення 
феномену протестних рухів та форм 
протестної активності. 

Лекція,  
Самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна робота 
(тест) 

5 

Лекція, 
Самостійна 
робота 

Аналітична 
розвідка, тест 

1.2 Основну проблематику новітніх досліджень 
політичної модернізації та критично 
осмислювати ці питання 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

5 

___ ___ 



1.3 Принципи аналізу політичної модернізації. 
Імперативно-ціннісні засади політичних 
інститутів та механізмів за зовнішніх та 
внутрішніх умов;  

Лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна 
робота, конспект 
першоджерел, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

5 

___ ___ 

1.4 Новітні типології політичного розвитку та 
особливості політичної модернізації 
(Україна, країн Балтії). 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Конспект 
першоджерел, 
усна доповідь, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

7 

___ ___ 

1.5 Передумови, схему протікання, результати 
класичних революцій. Теорії революцій ХХ-
ХХІ ст 

___ ___ 5 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді 
(презентація), 
обговорення, 
аналітична 
розвідка, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

1.6 Характерні риси сучасних революційних 
протестів та класифікаційні особливості 
етапів трансформації новітніх революцій 
(від кінця 80-х років ХХ століття) 

___ ___ 5 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді 
(презентація), 
обговорення, 
аналітична 
розвідка, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

1.7 Конкретні приклади сучасних революційних 
протестів, їхні країневі особливості та 
специфіку трансформації сучасних форм 
протестних рухів 

___ ___ 8 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді у 
формі презентації, 
обговорення, 
аналітична 
розвідка 

 Вміти:    
2.1 Аналізувати передумови і причини 

визрівання протестних настроїв, визначати 
мобілізаційні ресурси протестних рухів; 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота  

Усні доповіді, 
обговорення, 
аналітична 
розвідка, 

8 



Пояснювати варіативність політичної 
модернізації, що випливає із специфіки 
взаємозв’язку релігійних, світоглядних, 
політичних, економічних чинників, 
формуючих відносини влали та суспільства 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота 

аналітична 
записка; 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

2.2 Здійснювати дослідження цінностей 
демократії, спираючись на методики крос-
темпоральних досліджень та уникаючи 
ідеологічної заангажованості 
здійснювати дослідження цінностей 
демократії, спираючись на методики крос-
темпоральних досліджень та уникаючи 
ідеологічної заангажованості 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

5 

  

2.3 Критично осмислювати сучасні 
трансформації форм і методів політичних 
протестів та визначати їхній вплив на 
динаміку розгортання протестної активності. 

___ ___ 7 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді 
(презентація), 
обговорення, 
аналітична 
записка 

2.4 Вирізняти особливості сучасних революцій 
та виявляти вплив на них загальних 
глобалізаційних тенденцій  

___ ___ 5 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді 
(презентація), 
обговорення, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

2.5 Здійснювати фахову оцінку ймовірності 
розгортання політичних протестів та 
виявляти конфлікти цінностей демократії в 
конкретних ситуаціях, пояснювати їхні 
причини та пропонувати шляхи їхнього 
вирішення. 
Готувати рекомендації та матеріали для 
консультацій політичним експертам   щодо 
проблем політичної модернізації 

Семінари, 
самостійна 
робота  

Усні доповіді, 
дискусії, текст 
рекомендацій  

10 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Аналітична 
записка 

 Комунікація:    
3.1 Використовувати знання іноземних мов для 

аналізу іншомовного масиву професійних 
текстів, зокрема аудіо та відео матеріалів для 

  5 



оволодіння актуальними знаннями, 
всебічного розуміння предмету 
дослідження. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді 
(презентація), 
обговорення,  
аналітична 
розвідка, текст 
рекомендацій 

3.2 Демонструвати знання і мислення в 
дискусійному форматі, беручі участь у 
професійному  обговоренні винесених тем  
на семінарських заняттях. Презентувати 
результати проведених досліджень з питань 
цінностей демократії,  сучасних 
революційних подій чи інших форм 
протестних рухів сьогодення. 

Семінари, 
самостійна 
робота  

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

7 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді 
(презентація), 
обговорення, 
аналітична 
розвідка 

3.3 Оперувати інформаційними засобами, що 
допомагають у оформленні результатів 
дослідження у систематизованому вигляді з 
використанням інфографіки та дозволяють 
презентувати їх; володіння навичками 
роботи з платформами, що дозволяють 
проводити дистанційне опитування 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

3 

Семінари Усні доповіді 
(презентація) 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 Самостійно шукати інформацію для власних 
досліджень та доповідей, самостійно 
вирішувати поставлені завдання, аналізувати 
отриману інформацію, опрацьовувати та  
порівнювати інформацію для отримання 
достовірних знань. 

Самостійна 
робота 

Усі види 
самостійних робіт 

5 

4.2 Бути відповідальними у здійсненні наукових 
досліджень на всіх його етапах: від підбору 
джерел до винесення аналітичних суджень.  
Самостійно виконувати усі види 
контрольних та самостійних робіт, 
максимально уникаючи надмірного 
цитування, прихованих запозичень та інших 
видів академічної недоброчесності. 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді 
(презентація), 
аналітична 
розвідка, 
аналітична 
записка, текст 
рекомендацій, 
підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

5 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 
 

                                    
Результати навчання 

дисципліни  
Програмні результати 
навчання 

1.1 1.2 

 
 
 
1.3 

 
 
 
1.4 

 
 
 
1.5 

 
 
 
1.6 

 
 
 
1.7 

2.1 

 
 
 
2.2 

 
 
 
2.3 

 
 
 
2.4 

 
 
 
2.5 

 
 
 
3.1 

 
 
 
3.2 

 
 
 
3.3 

4.1 

 
 
 
4.2 



ПРН1. Застосовувати для 
розв’язування складних 
задач політології розуміння 
природи та значення 
політики як специфічного 
виду людської діяльності 
та особливої сфери 
пізнання, включаючи 
розвиток уявлень про 
політику та її сучасні 
інтерпретації, 
особливостей реалізації 
влади у різних політичних 
системах, їх соціально-
економічного, історичного 
та соціокультурного 
контексту 

+ + +     +  +  +  + +   

ПРН2. Застосовувати 
спеціалізовані 
концептуальні знання з 
політології, що включають 
сучасні наукові здобутки у 
сфері професійної 
діяльності або галузі знань 
і є основою для 
оригінального мислення та 
проведення досліджень, 
критичне осмислення 
проблем у галузі та на межі 
галузей знань. 

       + + + + + +   + + 

ПРН6. Критично 
осмислювати принципи 
здійснення влади та 
публічної політики, 
політичних інститутів та 
процесів, світової політики 
та політики окремих країн 
та регіонів. 

 +  + + + + + + + + +      

ПРН7. Здійснювати 
управління складною 
діяльністю у сфері 
політики, політології та у 
ширших контекстах, 
розробляти плани і заходи з 
їх реалізації, забезпечувати 
якість освіти, оцінювати 
ефективність і 
результативність 
діяльності. 

        + +  + +     

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.3); (автономність 
та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 
Частина 1: 
1. Усна доповідь на семінарах: РН1.2; РН1.4, РН2.1, РН 2.2, РН2.5, РН3.1, РН3.2, РН 
3.3 – 6 / 12 балів 
2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН1.2; РН1.4, РН2.1, РН 2.2, 
РН2.5, РН3.1, РН3.2, РН 3.3 – 2/4 
3. Самостійна робота (конспект першоджерел): РН 1.3; РН 1.4; РН 2.1 – 4 / 6 балів 



4. Самостійна робота (Дослідження політичних цінностей демократії) - РН2.1; 
РН2.2, РН 3.2, РН 3.3, РН 4.1, РН 4.2 – 6/10 
5. Самостійна робота (текст рекомендацій для громадської організації) - РН 2.1, РН 
2.2, РН 2.5, РН 3.1, РН 3.2, РН 3.3, РН 4.1, РН 4.2 – 1/3 
 
Частина 2 
1. Усна доповідь на семінарах (презентація результатів проведених досліджень будь-
якого з сучасних революційних протестів; у разі відсутності студента/ки на занятті, 
презентації готуються із супровідними текстовими коментарями) - РН 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 – 9/18 
2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах - РН 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2 – 5/8 
3. Самостійна робота (аналітична розвідка) - РН 1.1, 1.2; 1.4; 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 
4/6 
4. Самостійна робота (аналітична записка) - РН 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 4.2 – 6/8 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді (презентації),  доповнення та участь в 
обговоренні на семінарах) та за самостійні роботи (аналітична розвідка та аналітична 
записка). 
Всі види робіт (з обох частин) за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 
– підготовка презентації з додатковим аналітичним супроводом. 
Підсумкова контрольна робота (спільна для обох частин) у формі тесту - РН 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 4.2 – 12/20 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 
за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 
роботи у формі тесту. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 
усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 
письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачам, що  проводять 
семінарські заняття.      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) 
та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
Підсумкова контрольна робота 
(Тест) 

Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 
 
7.2 Організація оцінювання. 
Оцінювання під час навчального періоду: 
Оцінювання за формами контролю: 
 



Види робіт Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Частина 1   

Усна відповідь  
 

«2» х 3 = 6 «4» х 3 = 12 

Доповнення, 
участь в 
дискусіях 

 
«1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

Самостійна 
робота  

Конспект першоджерел «4» х 1 = 4 «6» х 1 = 6 

Самостійна 
робота 

Дослідження політичних, демократичних 
цінностей   за методологією  раціонального 
вибору, неоінституціоналізму (знайомство з 
методологією, проведення самостійного 
опитування, узагальнення та інтерпретація 
результатів, презентація отриманих результатів) 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Самостійна 
робота 

Текст рекомендацій для громадської організації 
щодо специфіки політичної модернізації у 2-х 
різних країнах 

«6» х 1 = 6 «8» х 1 = 8 

Частина 2   
Усна доповідь 
на семінарах. 

Презентація результатів проведених досліджень 
будь-якого з сучасних революційних протестів. 
У разі відсутності студента/ки на занятті, 
презентації готуються із супровідними 
текстовими коментарями 

«3» х 3 = 9 «6» х 3 = 18 

Доповнення та 
участь в 
дискусіях 

Запитання, коментарі, зауваження, порівняльний 
аналіз та судження, що поглиблюють розуміння, 
посилюють чи спростовують наведені у доповіді 
аргументи 

«1» х 5 = 5 «2» х 4 = 8 

Самостійна 
робота 

Аналітична розвідка. 
Оцінка конкретного революційного протесту  
руху із застосуванням восьмифакторного «коду» 
протесту, розробленого Дж.Голдстоуном. 

«4» х 1 = 4  «6» х 1 = 6 

Самостійна 
робота 

Аналітична записка на тему: 
«Протестні настрої українського суспільства: 
чи/коли очікувати революцію» 

«6» х 1 = 6 «8» х 1 = 8 

Підсумкова 
контрольна 
робота з обох 
частин 

Тест з 40 питань по 20 з кожної частини. 
Вартість питання – 0.5 бала 

12 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання 
ДО ЧАСТИНИ 1 
1. Усна доповідь:  
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 - 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. Допускаються несуттєві 
неточності 
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності, 
фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених 
питань. 
2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
3. Конспект першоджерел: 
5-6 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 
зауваженнями та поясненнями 
4-5 балів– студент законспектував текст без цитувань та пояснень 
4. Самостійні роботи: 
9-10 (дослідження)/ 8 (рекомендації) 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 чи обґрунтовані рекомендації. 
8/7 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, , самостійний у вирішені 
поставлених завдань, але не демонструє глибини знань, робота містить деякі неточності. 
6/6 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, не достатньо розкриває зміст 
поставлених питань. 
5 і менше - має суттєві помилки в роботі, демонструє несамостійність у виконані завдань, 
фрагментарно та поверхово його викладає, 
ДО ЧАСТИНИ 2 
5. Усна доповідь (презентація):  
6 балів – 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. Підготовлена презентація розкриває 
всі пункти схеми аналізу революційного протесту, що передбачені для завдання та містить 
необхідний ілюстративний матеріал. 
5 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. Презентація не розкриває у 
повному обсязі всіх пунктів аналізу. Допускаються несуттєві неточності. 
3-4 бали – У цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності та не 
слідує у своєму аналізу визначеній схемі. 
1-2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді та оперує непідтвердженими фактами та недостовірною інформацією. 
6. Обговорення (доповнення ): 
2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
7. Аналітична розвідка 
6 балів – студенти цілковито володіють матеріалом, вільно оперують знаннями з курсу та 
здатні застосувати їх до аналізу конкретного кейсу. Студенти чітко та аргументовано 
характеризують певну протестну подію (обраний за бажанням), визначаючи її “код” згідно 
восьмифакторної моделі Дж. Голдстоуна. Студенти демонструють високу ступінь 
самостійності у виконанні цього завдання та, водночас, обґрунтовують свої твердження на 
науково-достовірній літературі та перевірених джерелах. 



4-5 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
неточності у обґрунтуванні “коду” досліджуваного протесту. 
3 бали – робота не має високого рівня самостійності, або ж містить не вповні обґрунтовані 
твердження, проте демонструє достатню обізнаність із необхідним обсягом рекомендованої 
літератури 
2 бали – робота лише частково розкриває проблему і містить суттєві прогалини в 
обгрунтуванні “коду”. 
1 бал - існують суттєві помилки в роботі, що є наслідком незасвоєння матеріалу. Робота 
носить компілятивний несистемний характер. 
8. Аналітична записка: 
7-8 балів – студенти опрацювали достатню кількість достовірних джерел для надання 
компетентної оцінки ситуації (протестних настроїв, внутрішніх та зовнішніх чинників 
впливу на ситуацію…), ймовірних сценаріїв розгортання та сформували рекомендації на 
підставі аналізу альтернативних варіантів розвитку подій. Висловлені міркування 
аргументовані, логічно несуперечливі та підтверджені прикладами із сучасної історії. 
5-6 балів – опрацьована джерельна база є неповною, що відображається на якості 
обґрунтування висновків та формулюванні компетентних рекомендацій; або ж неповним є 
аналіз інформації. 
1-4 бали - студенти виводять судження на мінімальній джерельній базі та без 
моделювання альтернативних сценаріїв розгортання ситуації. 
 
5. Підсумкова письмова робота (тест з обох частин курсу): 
Тест складається із 40 запитань (по 20 з кожної частини курсу) з одним правильним 
варіантом відповіді. Для підрахунку балів застосовується коефіцієнт – 0,5. Дробові 
значення округлюються до більшого числа. 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з обох частин та виконання самостійних робіт. 
 
7.3 Шкала відповідності: 
 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ 
те
ми 

Назва теми Лекції Семінари С/Р 

Частина 1 

1 Теоретико-методологічні основи дослідження 
політичної модернізації. 

   2      2 110 

2 Політична система перехідного суспільствав в умовах 
модернізаційного розвитку та глобалізації 

   2      2 110 

3 Політична модернізація як економічне зростання.     2      2 10 



4 Складові політичної модернізації США та країн 
Західної Європи. 

    2      2 10 

5 Політична модернізація в країнах Центральної та 
Східної Європи 

     2      2 10 

6 Суперечності політичної модернізації в Україні.     2      2 10 

Частина 2 

1 Політичний протест в епоху соціальних рухів 2  10 

2 Джерела та форми протестів 2  10 

3 Теорії суспільно-політичних рухів 2  10 

4 Революційний протест як соціальний рух 4  10 

5 Новітні революції як сучасні форми протестних рухів 2  10 

6 Сучасні революційні практики: від студентського 
бунту 1968 

 12 20 

 Підсумкова контрольна робота (тест) 1 1  

 ВСЬОГО 25 25 130 

 
Загальний обсяг – 180 год., зокрема: 
Лекцій – 25 год. 
Семінари – 25 год. 
Самостійна робота –130 год. 
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