




Вступ 
1. Мета дисципліни – вивчення основних процесів, загальних тенденцій та 

особливостей політичного розвитку провідних країн світу, передусім США та країн Західної 

Європи – Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції в новітній час. 
Міждисциплінарні зв’язки. Нормативно навчальна дисципліна «Сучасна політична 

історія країн світу» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, однією з базових для вивчення таких нормативних та 

спеціальних дисциплін як «Історія зарубіжних політичних вчень», «Сучасний зарубіжний 

конституціоналізм» «Загальна теорія політики», «Партологія». 
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати основні віхи та процеси всесвітньої історії нового та новітнього часу на рівні 

курсу, який викладається учням старших класів середньої школи. 
Вміти орієнтуватися в хронології основних історичних подій та історичної карти світу 

періоду ХІХ – початку ХХІ століть, а також працювати з текстами історичних документів та 

історичних досліджень. 
Володіти навичками: 

• пошуку джерел та інформаційних матеріалів як у формі друкованих видань, так і 

в мережі Інтернету та їх аналітичного опрацювання; 
• системного викладу опрацьованого матеріалу як в усній (доповіді, виступи, 

доповнення тощо), так і в письмовій формі (тези, есе, реферат тощо); 
•  формування власних суджень, порівнянь та висновків.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Пропонований курс знайомить студентів з основними подіями та процесами політичної 

історії провідних країн Західної Європи та США в новітній час, фокусуючи основну увагу на 

періоді між Першою та Другою світовими війнами, коли на історичній арені з’явилися 

класичні тоталітарні держави, відбувся біполярний поділ світу, розгорнулося цивілізаційне 

змагання між різними системами соціально-політичного устрою та економічного розвитку. На 

конкретному історичному матеріалі, опрацьовуючи історичні джерела та актуальні наукові 

дослідження,  студенти-політологи зможуть сформувати свої власні уявлення, з одного боку, 

про причини виникнення, форми проявів та сутність таких глобальних політичних феноменів 

як комунізм, націоналізм, соціал-реформізм, фашизм, а з іншого боку, про різноманітність та 

еволюцію демократичних форм правління в різних країнах Західної Європи та США. 
 

4. Завдання дисципліни: 
• Розкрити різноманітність чинників, основні суперечності, нові виклики та 

домінуючі тенденції політичного розвитку західних країн в новітній час. 
• Показати роль і значення світової політичної історії як унікального емпіричного 

джерела теоретичних знань для політології і скарбниці практичного досвіду в 

осмисленні та вирішенні актуальних політичних проблем, у тому числі і для 

розбудови державного устрою України. 
• Спонукати студентів до критичного аналізу історичних знань, їх  

інтелектуального осмислення і практичного застосування у зв’язку із їх майбутньою 

діяльністю як фахівців-політологів. 
 

Дисципліна спрямована на формування у студентів наступних загальних та фахових 

компетентностей: 
ЗК 1.  Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 7.  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.

ФК 2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та

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

думки.

ФК 3. 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

1.1 Знати і розуміти основні чинники,
суперечності, нові виклики та домінуючі

тенденції політичного розвитку західних

країн в новітній час(ЗМ1).

лекції,

самостійна

робота,
семінари

Усна доповідь,

письмова 
контрольна

робота, іспит

20

1.2 Знати основні події та процеси, їх

хронологічні рамки, провідних

політичних діячів країн Західної Європи

та США ХХ століття (ЗМ2)

лекції,

самостійна

робота,
семінари

Усна доповідь,

письмова 
контрольна

робота, іспит

20

2.1 Вміти критично аналізувати та

самостійно оцінювати основні події,

політичні процеси, діяльність історичних

осіб на основі аналізу історичних джерел

і наукової літератури (ЗМ1)

семінари,

самостійна

робота

Усна доповідь

10

2.2. Вміти порівнювати та визначати

загальне і особливе в політичних

процесах і явищах різних країн (ЗМ2)

семінари,

самостійна

робота

Іспит 10

3.1 Дискутувати і аргументовано

відстоювати свою позицію, вдало

оперуючи фаховою термінологією (ЗМІ,
ЗМ2)

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 (ЗМ2).

самостійна

робота,
семінари

Дискусія, іспит 10

4.1. Розвивати здатність до самонавчання та

удосконалення професійних

компетентностей (ЗМ1, ЗМ2).

лекції,

семінари,

самостійна

робота

Дискусія 10

4.2. Демонструвати здатність

застосовувати набуті знання у

практичних ситуаціях професійної

діяльності (ЗМ2).

семінари,

самостійна

робота

Усна доповідь,

іспит

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними

результатами навчання



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, 2.1,
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12-20 балів

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

3. Письмова контрольна робота 2: Р.Н. 1.2 – 5-10 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)

та за модульні контрольні роботи.

Всі види робіт за семестр мають у підсумку:

- в максимальному вимірі   60 балів

- в мінімальному вимірі  36 балів

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. + + + +



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 3 питань, де

перші два питання оцінюються максимально в 15 балів, а третє питання – максимально 10 балів.

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
Іспит Підсумкова

оцінка

Мінімум 36 24 60

Максимум 60 40  100

7.2.  Організація оцінювання:

Критерії оцінювання:

1. Аудиторна робота:

Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є:

• Зміст виступу: повнота розкриття питання чи окремого його аспекту – 2 бали;

• Структура і логіка виступу: основна теза, її аргументація, висновки – 1 бал;

• Посилання на використані джерела, наукову літературу  – 1 бал.

Змістова частина 1.

Світ після Першої світової війни.

Утворення та крах тоталітарних

режимів

Змістова частина 2.

Світ на шляху до Другої світової

війни. Випробування для західних

демократій

Іспит

40 балів

Семінарські заняття Контрольн

а робота
Семінарські заняття Контрольн

а робота

20
максимум

10
максимум

20
максимум

10
максимум



• Самостійність і оригінальність суджень (не виражено – 0 балів, виражено – 1 бал). 
 

2. Модульна контрольна робота: 
 
 

Критерії оцінювання письмової контрольної роботи ЗМ1, яка складається з двох 

питань (оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів за кожне питання). Теоретичне питання:  
а) глибоке і творче розкриття питання – 5 балів;  
б) вірна стисла, але неповна відповідь –  4 бали; 
в) поверхова позитивна відповідь – 3 бали; 
г) розкриття лише окремого аспекту питання – 1-2 бали; 
д) невірна відповідь або її відсутність – 0 балів. 

Студент, який з поважної причини пропустив МК, зобов'язаний надати відповідний 

документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату проведення МК. 

3. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 3 питання): 
Критерії оцінок з окремих завдань на іспит, максимальна оцінка яких може бути 

15 або 10 балів: 
– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно наповнене розкриття питання з його 

власним баченням – 15 (10) балів; 
– розкриття суті питання з певною аргументацією – 13-14 (8-9) балів; 
– часткове розкриття питання без достатньої аргументації – 11-12 (6-7) балів; 
– неповне й неточне розкриття питання  –  9-10 (5) балів; 
– висвітлення лише окремого фрагменту питання без розуміння його суті – 7-8  (3-4) балів; 
– відсутність відповіді з питань – 0 балів. 

Студент, який дав повну відповідь на всі (або окремі) питання екзаменаційного білету 

добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів, набраних студентом за 

результатами поточного контролю: 3 питання 15+15+10=40 балів максимум. 

 

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 Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. 

Світ після Першої світової війни. Утворення та крах тоталітарних режимів в Європі. 

1 1. Створення Версальсько-вашингтонської 

системи міжнародних відносин 
4 - 6 

2 2. Італія в період фашизму - 6 6 

3 3. Листопадова революція в Німеччині. Веймарська 

республіка (1919-1933 рр.) 
4 - 4 

4 4. Зародження, прихід до влади та панування 

націонал-соціалізму в Німеччині  
- 6 8 

5 5. Іспанія: шлях від монархії через республіку 

до диктатури (1918-1939 рр.)  
3 6 8 

 Самостійна робота (есе)   10 

Змістовний модуль 2. Культура спілкування та етика ведення переговорів. Стилі 
ведення переговорів. 

6 6. Великобританія між двома світовими війнами 6 - 6 

7 7. США в період «просперіті» (1919-1929 рр.) 2 - 4 

8 8. Ф.Д.Рузвельт і його «новий курс» в США - 6 6 

9 9. Франція між двома світовими війнами 4 - 6 

10 10. Друга світова війна (1939-1945 рр.) 3 6 6 

 Самостійна робота (доповідь-презентація)  4 14 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 30 30 60 

 
 
Загальний обсяг 120 год. 
Лекції – 30 год. 
Семінарські заняття – 30 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
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