




ВСТУП

1.  Мета  дисципліни –  поглибити  розуміння  студентами  основних  тенденцій
політичного розвитку різних регіонів світу у період від кінця 1980-х рр. і до теперішнього
часу,  сформувати  системне  уявлення  про  визначальні  процеси  політичної  історії
провідних держав.

2. Вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1. Знати:
- основні етапи політичної історії світу, їх особливості, визначальні події та явища;
-  відмінності  у  політичному  розвиткові  країн  європейського,

північноамериканського і латиноамериканського, азіатського, африканського регіонів;
- політичну історію провідних країн світу останніх чотирьох десятиліть;
-  взаємозалежність  між країнами  і  взаємовпливи  політичних  процесів  в  умовах

сучасної глобалізації;
2. Вміти:
- виявляти історичну зумовленість сучасних явищ політичної історії країн світу;
- розкривати зв’язки політичних і неполітичних процесів в історії країн, регіонів,

світу,  взаємозв’язки  між  внутрішньою  і  зовнішньою  політикою  держав,  впливи
внутрішнього становища окремої країни на міжнародні відносини та геополітику;

-  аналізувати  специфіку  політичних  процесів  в  країнах  світу,  що  мали і  мають
місце протягом останніх чотирьох десятків років;

- вести самостійні дослідження проблем політичної історії різних країн світу;
- здійснювати моніторинг політичного життя країн світу на поточний момент;
3.  Володіти елементарними навичками застосування ключових політологічних

понять,  теорій  і  методів  до  аналізу  владно-політичних  відносин  політичних  акторів,
інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

3. Анотація навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна «Сучасна політична історія країн світу», виходячи із засад

міждисциплінарності,  виокремлює  головні  риси  і  тенденції  політичного  розвитку
провідних держав, регіонів, усього людства. Акцент робиться на проблемах модернізації,
яку в різний спосіб уявляють та втілюють в життя різні політичні сили. 

4.  Завдання  (навчальні  цілі): збагатити  студентів  знаннями  політичної  історії
задля  кращого  розуміння  ключових  принципів  функціонування  та  закономірностей
розвитку  влади  та  публічної  політики,  політичних  інститутів  та  процесів,  політичної
поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і
регіонів заради визначення політичних стратегій і тактик різного рівня.  

Дисципліна  спрямована  на  формування  наступних  програмних
компетентностей:

загальні:
ЗК1.  Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК7.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і

досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та  закономірностей  розвитку
предметної  області,  її  місця у  загальній  системі  знань  про природу і  суспільство  та  у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.



фахові:
ФК2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних

та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної
політичної думки. 

ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у
різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

5. Результати навчання за дисципліною:

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

Форми 
(та/або 
методи і 
технології) 
викладання 
і навчання

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 
оцінювання (за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці 

Код Результат навчання

Знати:
1.1 Знати  головні  тенденції політичних

процесів на американському континенті.
лекції, 
самостійна 
робота, 
семінари

Усна доповідь, 
модульна 
контрольна 
робота 1, іспит

20

1.2 Знати  спільні  та  відмінні риси
політичних процесів в країнах Сходу

лекції, 
самостійна 
робота, 
семінари

Усна доповідь, 
модульна 
контрольна 
робота 2, іспит

20

Вміти:
2.1 Вміти  проводити  та представляти

самостійне дослідження з проблематики
дисципліни.

семінари, 
самостійна 
робота

Реферат

10
2.2. Вміти  здійснювати поточний

моніторинг політичних подій в світі
семінари, 
самостійна 
робота

Іспит
10

Комунікація:
3.1 Дискутувати і аргументовано 

відстоювати свою позицію, вдало 
оперуючи фаховою термінологією 

семінари, 
самостійна 
робота

Усна доповідь, 
іспит 10

3.2. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати 
сучасні тенденції розвитку країн світу, 
їхній регіональний і глобальний вплив, 
включаючи Україну 

самостійна 
робота,
семінари

Дискусія, іспит
10

Автономність та відповідальність:
4.1. Розвивати здатність до самонавчання та 

удосконалення професійних 
компетентностей 

лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота

Дискусія
10

4.2. Демонструвати здатність 
застосовувати набуті знання у 
практичних ситуаціях професійної 
діяльності 

семінари, 
самостійна 
робота

Усна доповідь, 
іспит 10



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)
1.1 1.2. 2.1 2.2. 3.1 3.2. 4.1. 4.2.

ПРН 1. Розуміти предметну область, етичні та 
правові засади професійної діяльності. 

+ + + + +

ПРН 7. Розуміти історію, закономірності та 
етапи розвитку предметної сфери політології, 
знати її цінності та досягнення.

+ + + +

ПРН 9.  Вміти застосовувати політологічне 
мислення для розв’язання теоретичних та 
практичних проблем у політичній сфері на 
основі опанування класичної та сучасної 
політичної думки.

+ + + + + +

ПРН 10.  Вміти описувати, пояснювати й 
оцінювати політичні процеси та явища у різних 
історичних, соціальних, культурних та 
ідеологічних контекстах. + + + +

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  –  1.2),  що  складає  40  %  від  загальної  оцінки  та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація –
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.

Оцінювання семестрової роботи:

        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1, 1.2,
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12-20 балів 

             2. Модульна контрольна робота 1: Р.Н. 1.1 – 5-10 балів

             3. Модульна контрольна робота 2: Р.Н. 1.2 – 5-10 балів

 4. Самостійна робота (реферат): Р.Н. 2.1 – 14-20 балів

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, доповнення та участь в дискусіях на
семінарах), за самостійну роботу (реферат) та за модульні контрольні роботи.

Всі види робіт за семестр мають у підсумку:
- в максимальному вимірі 60 балів
- в мінімальному вимірі 36 балів



У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на
семінар в письмовій формі.

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 4,2 – 24-40 балів
Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань,

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів.
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В
екзаменаційній  відомості  у  колонці  «бали  за  іспит/екзамен»  ставиться  «0»,  а  в  колонку
«підсумкова  оцінка  з  дисципліни»  переноситься  лише  кількість  балів,  отриманих  під  час
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів.

Таким  чином,  підсумкова  оцінка  з  дисципліни  (мінімум  60,  максимум  100  балів)
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної
роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

При простому розрахунку отримуємо:

Семестрова  кількість
балів

ПКР  (підсумкова  контрольна
робота) / іспит

Підсумкова
оцінка

Мінімум 36 24 60
Максиму
м

60 40 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 36 бали
Max–60
балів

Аудиторна  робота:
усна  доповідь  на
семінарі,
доповнення,  участь
в дискусіях

До тем: 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10
протягом  семестру,  згідно  з
графіком навчальних занять. У разі
відсутності студента на занятті теми
необхідно  відпрацювати  в
письмовому вигляді

Min – 12 Max – 20

Модульна
контрольна  робота
1

До теми 1: тести
Min – 5 Max – 10

Модульна
контрольна  робота
2

До тем 2-3: тести

Min – 5 Max – 10

Самостійна  робота
(реферат)

Min – 14 Max – 20

Підсумкова  оцінка
з дисципліни

60 100

Критерії оцінювання:
1. Аудиторна робота:



Усна доповідь: 
20 балів - змістовна доповідь;                                                                         
10 балів - змістовні доповнення;                                                                     
5 балів - орієнтування в дотичних питаннях /доповнення;
3 бали - участь у дискусії;                                                                                
0 балів  - відсутня робота студента на семінарі.                                              

2. Модульна контрольна робота 1 (тести):
Контрольна  робота  містить  10 тестових  запитань  з  однією  або  кількома

правильними відповідями та оцінюється максимум в 10 балів.

1 -питання, що містять 1 правильну відповідь;
0,5-1 -питання, що містять 2 правильних відповіді;
0,3-1 -питання, що містять 3 правильних відповіді.

3.      Модульна контрольна робота 2 (тести):
Контрольна  робота  містить  10 тестових  запитань  з  однією  або  кількома

правильними відповідями та оцінюється максимум в 10 балів.

1 -питання, що містять 1 правильну відповідь;
0,5-1 -питання, що містять 2 правильних відповіді;
0,3-1 -питання, що містять 3 правильних відповіді.

4.      Самостійна робота (реферат):
20 балів  -  виконано всі поставлені вимоги до реферату, робота містить елементи

самостійного  дослідження,  відображає  найважливіші  джерела та позицію автора,  автор
продемонстрував уміння самостійно складати джерельну базу;

19-15  балів  -  частково  виконані  вимоги  до  реферату,  робота  має  самостійний
характер, відображає позицію автора;

14-10  балів  -  частково  виконані  вимоги  до  реферату,  робота  має  самостійний
характер;

9-5 балів - робота компілятивного характеру із посиланнями на джерела;
4-1 балів - автор не дотримався принципів академічної доброчесності.

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 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 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.

7.3. Шкала відповідності оцінок:

Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail  0-59



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Назва теми
Кількість годин

лекції
семінарські

заняття
самостійна

робота
Розділ 1.

1.

Тема 1. Тоталітаризм і 
демократія: СРСР: демонтаж і 
демократичний транзит 
пострадянського простору

1 20

Змістовий модуль 1 1
Розділ 2.

2.
Тема 2. Основні тенденції 
політичного розвитку провідних 
країн Заходу 

2 2 30

3.
Тема 3. Компаративний аналіз 
політичних процесів в країнах 
Сходу.

1 30

Змістовий модуль 2 1
Самостійна робота (реферат) 32

ВСЬОГО 6 2 112

Загальний обсяг – 120 годин, в тому числі:
- лекції: 6 годин;
- семінари: 2 години;
- самостійна робота: 112 годин.



Рекомендована література

Основна:
1.Виникнення і  еволюція  гібридних воєн /Ю.М. Лисецький,  О.О.  Старовойтенко,  Ю.В.
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