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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія країн Західної Європи і Америки XVІ – поч. 

ХІХ ст. 

Викладач (-і) Борчук Степан Миколайович 

Контактний телефон викладача 59-61-03 

E-mail викладача borchuk_s@ukr.net 

Формат дисципліни 2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС (90 год.) 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації присутні 

2. Анотація до курсу 

Курс «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (І період)» є 

обов’язковим для студентів, котрі навчаються за спеціальністю «Історія» на денному 

відділенні факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника. Його нижня хронологічна межа 

пов’язана із відкриттям Американського континенту Х. Колумбом, початком епохи 

капіталізму, первісним нагромадженням капіталу та поширенням реформаційних ідей 

у Європі; верхня ж датується 1789 р., тобто початком  Французької революції. Ця 

епоха характеризується значними змінами у соціально-економічному і політичному 

розвитку країн західної цивілізації. Важливою особливістю курсу є те, що він 

зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 – середня 

освіта (історія)  теоретичних знань з нової історії країн Західної Європи і Америки, 

усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. 
3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни – засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних 

знань, умінь і навичок студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) з 

фундаментальної дисципліни «Нова історія країн Західної Європи та Північної 

Америки (І період)»; опанування і застосування ключових теоретико-методологічних 

засад і методів вивчення та інтерпретації історичного минулого Європи; формування 

інтегральної, загальних, фахових компетентностей, достатніх для ефективного 

розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній 

педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до 

впровадження інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання 

та підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; виховання 

високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних вносити 

істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України. 

Формування у майбутніх спеціалістів теоретичних та конкретно-історичних знань 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51


щодо історії розвитку північної атлантичної цивілізації періоду останньої третини 

XVI – початку XVIII ст., яка досягає стадії зрілості й пануючого положення у світі, і 

початку її кризи у перші два десятиліття XVIII ст. Вивчення даного курсу, поряд з 

вивченням інших навчальних дисциплін, має сприяти формуванню у студента 

цілісного уявлення щодо історичного розвитку людської цивілізації, що дасть змогу 

адекватно аналізувати та співставляти явища та події суспільно-політичного життя 

країні Західної Європи та Північної Америки, застосовувати отримані знання в 

практичній роботі.  

Завдання: допомогти студентам навчитися логічно мислити і викладати матеріал, 

робити аргументовані висновки, користуватися довідковою літературою. Під час 

лекцій і самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з 

історичними джерелами і науковою літературою, систематизації і компаративного 

аналізу історичного матеріалу. Виробити в студентів навички самостійних оцінок і 

власних суджень щодо розглянутих історичних проблемах. Одним з головних завдань 

курсу є формування в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, 

самостійного творчого мислення, вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до 

самореалізації. 
4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії країн Західної Європи і 

Америки XVІ – поч. ХІХ ст., необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (D2); 

– термінологію та наукову періодизацію історії країн Західної Європи і Америки 

XVІ – поч. ХІХ ст. (D5) 

вміти: 

– характеризувати історичні постаті країн Західної Європи і Америки XVІ – поч. 

ХІХ ст., розуміти роль і місце людини в історичному процесі (D6); 

– Аналізувати, синтезувати, порівнювати необхідну історичну інформацію, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з історії країн Західної Європи і 

Америки XVI-поч. XIX ст. (D11). 

– розуміти та розтлумачувати вивчений матеріал у письмові та усній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись правил грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (D15); 

– самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в країнах Західної 

Європи і Америки XVІ – поч. ХІХ ст., дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних знань, умінь і навичок із 

дисципліни «Історія країн Західної Європи і Америки XVІ – поч. ХІХ ст» здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов (С1). 

Комунікативна  – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) 

українською – державною мовою; користуватися вербальними і невербальними 

засобами передачі історичної інформації (усна відповідь, реферат, есе, доповідь на 



науково-звітній конференції ін.) (С2). 

Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси із 

всесвітньої історії у контексті формування цілісної історичної картини світу(С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати власну позицію, брати активну 

участь у дискусіях(С17).  

Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів(С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в 

історії, розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності історичних осіб, 

соціальних груп(С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості(С28). 

 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна 

кількість 

годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 44 

Ознаки курсу 

Семе

стр 
Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нор
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вний 

/ 
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ий 

5 014 Середня освіта. Історія ІІІ Норм

ативн

а 

Тематика курсу 

Тема, план Форм

а 

Література Завда
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Вага 

оцінк

и 

Т

е

р



занятт

я 

м

ін 

в

и

к

о

н

а

н

н
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Тема 1. Вступ до курсу історії 

нового часу  

1. Предмет, завдання і 

періодизація історії 

Нового часу. 

2. Політична карта Західної 

Європи і Америки на 

рубежі XV-XVI ст. 

3. Основні джерела та праці 

українських і зарубіжних 

дослідників з історії 

Нового часу. 

лекція

, 2 

год. 

1. Дейвіс Н. Європа: 

Історія / Норман Дейвіс [пер. з 

англ. П. Таращука]. – Київ : 

Основи, 2006. - 1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. 

От Французской революции 

конца XVIII века до Первой 

мировой войны. – Москва: 

Наука, 2000. – 676 с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от 

отцов-основателей до конца 

ХIХ века / Владимир Согрин. 

– Москва: Наука, 1995. – 238 

с. 

4. Тишков В. История 

Канады / В. Тишков, Л. 

Кошелев. – Москва: Мысль, 

1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія 

Америки /Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. 

Шай [пер. з англ. Л. Притула, 

Г. Сташків, О. Щур]. – Львів : 

Літопис, 2010. – 904 с. 

Робот

а з 

істор

ични

ми 

термі

нами, 

істор

ични

ми 

поста

тями, 

істор

ични

ми 

джере

лами, 

5 год. 

5/5  

Тема 2. Великі географічні 

відкриття. 

1. Причини, передумови 

Великих географічних 

відкриттів. 

2. Організація великих 

морських експедицій. 

Відкриття Америки і морського 

шляху в Індію. Перша 

навколосвітня подорож. 

3. Колоніальні загарбання 

європейців наприкінці XV– 

першій половині XVІІ¬¬ ст.  

лекція

, 2 год 

1. Дейвіс Н. Європа: 

Історія / Норман Дейвіс [пер. з 

англ. П. Таращука]. – Київ : 

Основи, 2006. - 1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. 

От Французской революции 

конца XVIII века до Первой 

мировой войны. – Москва: 

Наука, 2000. – 676 с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от 

Робот

а з 

істор

ични

ми 

термі

нами, 

істор

ични

ми 

поста

тями, 

істор

5/5  



4. Наслідки і значення 

Великих географічних 

відкриттів. 

отцов-основателей до конца 

ХIХ века / Владимир Согрин. – 

Москва: Наука, 1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История 

Канады / В. Тишков, Л. 

Кошелев. – Москва: Мысль, 

1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія 

Америки /Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. 

Шай [пер. з англ. Л. Притула, 

Г. Сташків, О. Щур]. – Львів : 

Літопис, 2010. – 904 с. 

ични

ми 

джере

лами, 

5 год. 

Тема 3. 

Реформація і 

контрреформація в Європі. 

1. Соціально-економічне і 

політичне становище 

Німеччини в кінці XV –  на 

початку XVІ ст. 

2. Становище католицької 

церкви і ставлення до неї 

різних соціальних верств. 

Гуманістичний рух. 

3. Реформація в країнах 

Європи. 

4. Велика селянська війна в 

Німеччині (1524 –1525 рр.). 

5. Контрреформація. 

лекція, 

2 год 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

Робот

а з 

істор

ични

ми 

термі

нами, 

істор

ични

ми 

поста

тями, 

істор

ични

ми 

джере

лами, 

5 год. 

5/5  

Тема 4. 

Нідерландська революція 

(1566 – 1609). 

1.Передумови та причини 

революції 

2.Найбільші вогнища та 

конфліктні зони. 

3.Наслідки революції для країн 

Європи. 

лекція, 

2 год 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 
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Франція в XVI – в першій 

половині XVII ст. 

1.Франція за періоду правління 
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2.Карлинал Рішельє. 

3.Внутрішня і зовнішня 
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Тема 6. 

Англія в XVI – в першій 

половині XVII ст. 

1.Причини і передумови 

революції у Англії. 

2.Політичний портрет Олівера 

Кромвеля. 
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Тема 7. Міжнародні 

відносини кінця XVIII ст. 

лекція, 
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1.Наростання кризових явищ у 

Європі на початку ХІХ ст. 

2.Причини та передумови 

франко-пруської війни. 

3.Зовнішня політика 

Німеччини, Франції та Італії. 

4. Міжнародні відносини на 

Американському континенті. 
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Тема 8. Розвиток культури та 

науки наприкінці XVIII ст. 

1.Розвиток освіти та науки. 

2.Література та музика. 

3.Образотворче мистецтво та 

архітектура. 

4.Науки про природу. 
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Семінар 1. 

Зародження капіталістичних 

відносин у Західній Європі 

1. Процес так званого 

первісного нагромадження 

капіталу. 

2. Капіталістична 

мануфактура. Її характерні 

риси. Форми мануфактури. 

3. Проникнення 

капіталізму в сільське 

господарство. 

4. Формування нових 

верств суспільства. 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 
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1995. – 238 с. 

2 год. 50 

балів 

 



5. Абсолютизм – нова 

форма держави. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 
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/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

Семінар 2. 

Великі географічні відкриття 

1. Причини, передумови 

Великих географічних 

відкриттів. 

2. Організація великих 

морських експедицій. Перша 

навколосвітня подорож. 

3. Колоніальні загарбання 

європейців XVІ - XVIІІ ст. 

4. Утворення колоніальних 

імперій. 

5. Наслідки Великих 

географічних відкриттів для 

Західної Європи. 

семіна

р 
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Семінар 3. 

Реформація і Велика 

селянська війна в Німеччині. 

1. Соціально-економічне 

становище Німеччини на 

рубежі XV – XVI ст. 

Гуманістичний рух. Становище 

католицької церкви. 

2. Виступ М.Лютера і 

початок реформації в 

Німеччині. Т.Мюнцер. 

3.  Селянська війна в Німеччині  

1524 - 1525 рр.  

4. Поширення реформаційних 

ідей в Європі (Цвінгліанство. 

Кальвінізм). 

5.  Контрреформація та її 

наслідки. 

семіна
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Семінар 4. 

Франція в XVI – першій 

половині XVII ст. 

1. 1. Соціально-

економічний розвиток Франції 

у XVI – першій половині XVIІ 

ст. Абсолютизм, його 

характерні ознаки та 

особливості. 

2.  Громадянські війни 

другої половини  XVI ст. 

Реформація у Франції та її 

особливості. 

3. Основні напрями 

зовнішньої політики XVI - 

XVIІІ ст. 

4. Франція у період 

Людовіка XІV. 

5. Криза феодально-

абсолютистського ладу Франції 

у XVIІІ ст.   

6. Франція напередодні 

революції кінця XVIІІ ст. 

семіна
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Семінар 5. 

Іспанія в XVI – першій 

половині XVII ст. 

1. Іспанія в XVI – першій 

половині XVIІ ст.  Колоніальні 

загарбання. 

2. Становище Іспанії у 

другій половині XVIІ – на поч. 

XVIІІ ст. Війна за іспанську 

спадщину.  

3. Соціально-економічний і 

політичний розвиток Іспанії у  

XVIІІ ст. Зовнішня політика. 

4. Іспанська культура 

епохи Відродження. 

5. Португалія у XVI – 

XVIІІ ст. 

семіна

р 
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Семінар 6. 

Англія в XVI – першій 

половині XVII ст. 

1. Економічний розвиток 

Англії в XVI – першій половині 

XVIІ ст. Капіталістична 

мануфактура. Аграрний 

семіна

р 
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переворот. 

2. Особливості 

англійського абсолютизму. 

Реформація в Англії. 

3. Загострення соціальних 

протиріч на рубежі XVI - XVIІ 

ст. Початок правління династії 

Стюартів. 

4. Велика англійська 

революція середини XVIІ ст. та 

її історичне значення. 

Реставрація Стюартів. 

5. Соціально-економічний 

розвиток Англії у XVIІІ ст. 

Початок промислового 

перевороту. 

6. Зовнішня політика і 

колоніальні загарбання Англії у 

XVI - XVIІІ ст. 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 
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Семінар 7. 

Німецькі держави в XVI – 

XVIІІ ст. 

1. Економічне і політичне 

становище німецьких держав 

наприкінці XV – початку XVI 

ст. Початок Реформації. Велика 

селянська війна 1524-1525 рр. 

2. Німеччина після Великої 

селянської війни. 

3. Соціально-економічний і 

політичний розвиток німецьких 

князівств у другій половині 

XVIІ  та  XVIІІ ст. 

4. Припинення існування 

«Священної  Римської імперії 

німецької нації». Початок 

боротьби Пруссії та  Австрії за 

гегемонію серед німецьких 

держав. 

семіна
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Семінар 8. 

Італія в XVI – XVIІІ ст. 

1. Економічне становище і 

політичний устрій Італійських 

держав у XVI ст. 

2. Франко-італійські війни. 

Савонарола. 

3. Культура італійського 

Відродження XVI – поч. XVIІ 

ст. 

4. Італія під іноземним 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

2 год. 50 

балів 

 



пануванням у другій половині 

XVIІ  та  XVIІІ ст. 

5. Ватикан і його роль  у 

житті Італії. 

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

Семінар 9. 

Португалія у XVIII ст. 

1.Соціально-економічне 

становище країни. 

2.Внутрішня політика та 

боротьба з інтервентами. 

3. Зовнішня політика. 

4.Розвиток культури та освіти у 

Португалії. 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

2 год. 50 

балів 

 

Семінар 10-11. 

Країни Північної Америки. 

1.Доколумбові цивілізації на 

території американського 

континенту. 

2.Завоювання материка 

європейцями. 

3.Перші французькі та 

англійські колонії на території 

Америки. 

4.Культура та побут корінного 

населення. 

5. Утворення штатів та 

об’єднання їх у єдину країну. 

6.Рабство та работоргівля. 

7. Війна за незалежність та 

утворення США. 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

4 год. 50 

балів 

 



англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

Семінар 12. 

Країни Латинської Америки. 

1.Цивілізація майя та ацтеків. 

2.Заселення португальців на 

території Південної Америки. 

3. Утворення перших 

рабовласницьких плантацій. 

4. Соціально-економічний 

розвиток півдня Америки. 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

2 год. 50 

балів 

 

Семінар 13. 

Країни Північної Європи 

наприкінці XVIII ст. 

1.Соціально-економічний 

розвиток Швеції. 

2.Політичний та економічний 

розвиток Данії. 

3. Нідерланди на прикінці 

XVIII ст. 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

2 год. 50 

балів 

 

Семінар 14. 

Канада наприкінці XVIII – 

початку ХІХ ст. 

1.Соціально-економічний 

розвиток Канади. 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

2 год. 50 

балів 

 



2. Внутрішня політика 

канадського уряду на початку 

ХІХ ст. 

3. Зовнішня політика та 

відносини з метрополією. 

Міжнародні відносини між 

США та Канадою на початку 

ХІХ ст. 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

Семінар 15. 

Міжнародні відносини в XVI - 

першій половині XVIІ ст. 

Тридцятилітня війна. 

1. Основні напрями 

міжнародних відносин у  XVI 

ст. (Іспано-англійські, франко-

іспанські, франко-італійські та 

франко-австрійські 

суперечності). 

2. Загострення 

міжнародних стосунків між 

європейськими державами на 

початку XVIІ ст. 

3. Тридцятилітня війна 

1618 – 1648 рр. Основні 

періоди війни. Вестфальський 

мир 1648 р. 

4. Політична карта 

Західної Європи на середину 

XVIІ ст. 

семіна

р 

1. Дейвіс Н. Європа: Історія / 

Норман Дейвіс [пер. з англ. П. 

Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

2. История Европы. Т. 5. От 

Французской революции конца 

XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 

с. 

3. Согрин В. Идеология в 

американской истории: от отцов-

основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 

1995. – 238 с. 

4. Тишков В. История Канады / 

В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: 

Мысль, 1982. – 268 с. 

5. Тіндалл Дж. Історія Америки 

/Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з 

англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. 

Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 

с. 

2 год. 50 

балів 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового 



балу та балу за екзамен. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в 

підсумкові семестрові бали. Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, 

отриманих студентом денної форми навчання за свою навчальну діяльність протягом 

семестру і дорівнює сумі підсумкового балу за семінарські (практичні) заняття 

(максимально 20 балів), балу за 2 модульні контрольні роботи (20 балів) і балу за 

індивідуальну роботу (10  балів) та в сукупності може складати максимально 50 

балів.  

 

Вид контролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота 

№1 

Контр. 

робота 

№2 

Індивідуальне 

завдання (конспект 

і захист монографії 

тощо) 

Сума 

балів за 

модулями 

Екзамен  Підсумкова оцінка у 

100-бальній шкалі 

Максимальна 

кількість балів, 

яку може набрати 

студент 

20 10 10 10 50 50 100 

(50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 

– «незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці 

семестру за результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім 

арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські 

заняття. Отримані «незадовільні» оцінки враховуються при додаванні оцінок і 

входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 

3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – 

підсумкова оцінка за семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до 

цілого (наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то 

підсумковий бал за семінарські заняття буде становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів); 

Бал за модульну контрольну роботу (максимально 20 балів). З навчальної 

дисципліни передбачено написання двох контрольних робіт, тому остаточні бали за 

модульну контрольну роботу визначаються як середнє арифметичне, заокруглене до 

цілого (наприклад, за першу контрольну студент отримав 10 балів, а за другу – 8, то 

остаточний бал за контрольну роботу буде становити 10+8= 18 балів); 

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 балів) – бали за виконані 

індивідуальні (індивідуально-дослідні) завдання. 

*студенту, який має наукові публікації, виступи на наукових конференціях, 

бере активну участь в роботі студентського наукового гуртка, був учасником 

олімпіад, конкурсів з відповідної (чи суміжної) дисципліни за поданням наукових 

керівників чи керівників наукових гуртків та  рішенням кафедри в підсумковий 

семестровий бал може додаватись максимально 10 балів за участь в науковій 

роботі (за умови, що підсумковий семестровий бал не перевищує 50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання 

конкретної роботи. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного 

зв’язку між науково-педагогічним працівником та студентами у процесі навчання, 

забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана 



при поточному контролі, використовується як науково-педагогічним працівником 

для коригування методів і засобів навчання, так і студентами для планування 

самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквіум. Поточний 

контроль може проводитись у формі усного опитування або письмового експрес-

контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при 

обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування 

тощо. Результати поточного контролю враховуються при визначенні підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

       Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти 

бальною шкалою. На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів 

шляхом виставляння балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові 

за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість, що впливатиме на його 

підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти 

участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі 

впродовж семестру. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» 

у формі, визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня 

не впливатиме на середній бал студента.  

Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських занять 

зводяться до того, щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може 

відбуватись в наступних формах: 

- детальний усний аналіз поставлених питань; 

- вибіркове усне опитування «з місця»; 

- дискусійне обговорення питань;  

- індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи 

завдань; 

- фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 

хв; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

❖             Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і 

творчо засвоєні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, 

необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і 

завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з 

найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної  історіографії, джерелознавства, 

науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну 

термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно 

орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелекту-

альні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями 

історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Повною 



мірою володіє історичним критичним мисленням, аналізом (вміти розбивати 

історичну інформацію на компоненти, розуміючи їх взаємозв’язки та організаційну 

структуру. Наприклад, вивчення окремих елементів дисиденства (партій, 

організацій, форм, методів ін.) і синтезом (поєднати частини разом, щоб 

одержати ціле з новою системною властивістю. Наприклад, розгляд дисиденства як 

як єдиного, складного цілого, як цілісну систему, ін.). Здатен (на) самостійно 

на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем; будує переконливу аргументацію, 

рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й 

іноземними мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати 

роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб.  

Може використати інноваційні технології (наприклад, технологію Шаталова). Має 

синтетичне мислення. Бере активну участь у групових формах роботи в межах етики 

професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію, 

базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе 

відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної 

діяльності; вміє долати труднощі, вдосконалює з високим рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-

краєзнавчий матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку діяльність. 

Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до 

інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання 

програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на)  щодо їх 

застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій роботі 

є незначні помилки. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію і 

наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній 

хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають 

змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); 

створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною 

складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати 

певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; 

будує аргументацію на основі 2-3 доказів, може рецензувати відповіді ровесників. 

Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як 

українською, так й іноземними мовами); може використовувати сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й 



оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак неможе розкрити 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в 

межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує 

аргументацію (в аргументації зустрічаються окремі неточності), базовану на 

здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   

застосовує оптимальну стратегію діяльності; проводить самооцінку пізнавальної 

діяльності, вдосконалює з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання 

компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий матеріал, 

здатен(на) його пропагувати через просвітницьку діяльність. Керується моральними 

та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних 

позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність 

в Україні. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні 

фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не 

здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; 

відповідь не чітка і спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, 

науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання, а просто перераховує. По-середньо знає історичну термінологію і володіє 

понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо 

володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) 

інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може 

переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників поверхові. Вміє 

організовувати пошук історичних джерел, але не може їх критично проаналізувати. 

Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній 

діяльності. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере 

пасивну участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, 

зокрема дискусіях, прес-конференціях;   не застосовує оптимальну стратегію 

діяльності, не бере на себе відповідальність; не проводить рефлексію, самооцінку та 

коригування пізнавальної діяльності. Мінімально використовує під час навчання 

історико-краєзнавчий матеріал. Керується моральними та етичними нормами, з 

повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний 

підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Вдосконалює з 

посереднім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання 

фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не 

здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у 

письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з 

досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, 

та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає 

історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології 

(до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 



співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена 

аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не вміє організовувати пошук історичних 

джерел, не може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну 

персоналістику на рівні переліку історичних постатей. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. У групових 

формах роботи тільки присутній (я) без особистої відповідальності, стратегії; не 

дотримується норм професійної етики, не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей, не вдосконалює здобуті під час навчання 

компетенції. 

 

❖ Критерії оцінювання індивідуального завдання  

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-2 Кейс виконаний незадовільно, оскільки відтворити його зміст самостійно не може, відповідь недолуга, 

із значними помилками. Немає навичок командної роботи, не бере на себе відповідальність. Захист 

кейсу спрощений, із значними помилками. Не здійснював (ла) пошук інформації. Відсутня будь-яка 

аргументація. Відсутні самостійні висновки і синтетичні зв՚язки. Не здатен використати наявний 

матеріал для роботи в школі. ІКТ використано недоречно. Не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей. 

3-6 Кейс виконано задовільно. Студент може репродуктивно відтворити змісту кейсу, однак 

у його відповіді є помилки. Відсутні окремі складові кейсу. Може використати наявний 

у кейсі навчальний матеріал, але його зміст  не достатній; відповідь не чітка і спрощена. 

Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен 

(на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо 

аргументувати. Вміє організовувати пошук історичної інформації, але не може її критично 

проаналізувати. Не достатньо використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси під час 

підготовки кейсу. Визначає роль людського фактора в історії, однак без необхідної аргументації. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у кейс-

технології;   не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність. 

Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних 

позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Демонструє на посередньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, 

виявляє певне усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 
7-8 Кейс виконаний добре. Помилки під час захисту незначні. Є самостійні висновки на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів і принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонуються певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволяє в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних і суспільних проблем; 

аргументація є, але не повна (75%). Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичної 

інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак неможе розкрити 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у роботі підготовки і захисту кейсу в межах 

етики професійних взаємин, застосовує оптимальну стратегію під час захисту, чітко дає відповіді на 

запитання одногрупників; може приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. 

Використовує історико-краєзнавчий матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку 

діяльність. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших. 

Демонструє на достатньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні для роботи 



в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, виявляє 

усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 

9-10 Здатність презентувати власну творчу інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ на 

основі захисту кейсу, ставити під сумнів усталені погляди, спростовувати стереотипи,  при захисті 

використовує значний обсяг джерел і літератури, висновки самостійні, тези здійснені на високому 

рівні, студент створив значну кількість роздаткового матеріалу тощо. 

Підготовлений у кейсі матеріал здатен використати на практиці; відповідь чітка і завершена. Здатен 

(на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати 

способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; будує переконливу аргументацію, 

рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичної інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси під час підготовки кейсу. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Може використати інноваційні технології. Має синтетичне мислення. Бере активну участь у кейсі на 

всіх етапах його підготовки і презентації в межах етики професійних взаємин, формує аргументацію, 

базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує 

оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку та 

коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі; приймати рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів. Використовує історико-краєзнавчий матеріал, здатен(на) його пропагувати через 

просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє на високому рівні здатність використати знання, уміння і 

навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до 

результатів своєї праці, бачить шляхи подолання труднощів, виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей. 

❖ Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

❖ 2+1+1+6=10 балів 

1 контрольна (10 балів) +2 контрольна(10 балів) = 20 балів (максимальна 

кількість) 

Тести на знання хронології (1 повністю правильна відповідь – 0,2 бали, частково 

правильна – 0,1. 

10 тестів*0,2= 2 бали (максимальна кількість) 

Тести на знання історичних постатей (1 повністю правильна відповідь - 0,2 бали, 

частково правильна – 0,1. 5 тестів*0,2= 1 бал (максимальна кількість) 

Тести на знання історичних джерел (або історіографії) (1 повністю правильна 

відповідь - 0,2 бали, частково правильна – 0,1. 5 тестів*0,2= 1 бал (максимальна 

кількість) 

[Або заповнення контурних карт (1 повністю правильна відповідь - 0,2 бали, 

частково правильна – 0,1. 5 завдань*0,2= 1 бал (максимальна кількість)] 

2 теоретичні завдання максимальна кількість 6 балів (оцінки сумуються і діляться 

на 2). 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-4 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу 

(до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; у 

письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді 

на запитання. Практично не знає історичну термінологію і наукову періодизацію (до 25%), 



незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не 

вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не 

володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні 

явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну 

персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного мислення, 

безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

 

5- Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного 

матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою 

використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями 

на рівні їх перерахунку. По-середньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, 

задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не 

вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

посередньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом.Здатен (на) по середньо 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання 

для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає історичну 

персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з низьким рівнем автономності здобуті під 

час навчання компетенції. 

 
4 Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного 

матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на) щодо їх застосування на практиці; відповідь 

чітка і практично завершена, є незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, 

головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє 

понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією 

(інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні 

факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і 

культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати 

історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен 

(на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати 

певні способи розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й 

оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує 

гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє 

вдосконалення з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 



5 студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь 

чітка і завершена, у відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає 

історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в 

історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу 

бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  

баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. На високому 

рівні володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання 

суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє синтетичне мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний 

підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з 

високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 
 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою 

формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену у терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою 

програмою дисципліни. Екзамен – форма підсумкового контролю, яка передбачає 

перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу 

з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, 

формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Зміст екзаменаційних завдань 

та критерії оцінювання встановлюються кафедрою історії України. 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що 

виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається 

керівником курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 

семінарські заняття та індивідуальні завдання, виконані в результаті самостійної 

роботи,  і складає підсумковий семестровий бал.  

Екзаменаційна робота з навчальної дисципліни передбачає формулювання  

завдань: 3 – теоретичних, 4 – знання історичних постатей, 2 – знання термінів та 5– 

знання хронології. 

Три теоретичні завдання (по 13 балів кожне): 13+13+13=39 

Тестове завдання на знання хронології: 5 завдань по 1 балу=5 балів 

Тестове завдання на знання історичних постатей або історичних термінів: 6 

завдань по 1 балу=6 балів 

 

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну кількість 

балів, яку можна здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 12 балів 

2 теоретичне 12 балів 

3 теоретичне 12 балів 

5 знання хронології 0,2 бал•10=2 балів 

4 знання історичних 

постатей 

1 бал•4= 4 бали 



3 знання історичних 

термінів 

1 бал•3=3 бали 

1 практичне 

(характеристика 

історичного джерела)  

5 бали 

Разом 50 балів 

 

Університетська шкала Національна шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 

30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 

 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1  

1-3 у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і 

навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві 

помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в 

історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним 

критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну 

персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного мислення, не 

демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання компетенцій, безвідповідально 

ставиться до обраного фаху. 
4-6 у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), наявні 

помітні прогалини у формуванні умінь і навичок, що не дозволить повною мірою 

використати їх у професійній діяльності; використанні знань, умінь і навичок на практиці; 

відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями на рівні їх перерахунку. По-середньо знає 

історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній 

хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) по середньо оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає історичну 

персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід, поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання 

компетенцій. 
7-9 студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу (75%), сформовані уміння і навички, 

здатен (на) застосовувати знаня, уміння і навички у професійній діяльності; відповідь чітка і 

практично завершена, є незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, 

головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, 

володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою 

компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 



зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи 

розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, 

враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського існування, поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє достатнє вдосконалення здобутих під 

час навчання компетенцій. 

10-12 студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

відповідь чітка і завершена, у відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, 

головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі 

принципи та ідеї. Знає історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується 

в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають 

змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює 

розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонувати способи розв’язання суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. Виявляє синтетичне мислення; використовує історико-

краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського 

існування, поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення на 

високому рівні здобуті під час навчання компетенції. 
 

Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх 

оцінювання визначається керівником курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 

семінарські заняття і складає підсумковий семестровий бал. 

Семінарські 

заняття 
Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких 

критеріях: 

Оцінка “відмінно”: 

✓ студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом, 

✓ вільно і логічно-аргументовано висвітлює проблеми історії країн 

Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст., 

✓ бачить місце питання, яке розглядається, в контексті загальної 

теорії історії, 

✓ при відповіді на питання посилається на рекомендовану 

програмою курсу додаткову науково-монографічну літературу, 

Оцінка “добре”: 

✓ студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі 

неістотні помилки, 



✓ висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними, 

✓ відсутні посилання на додаткову літературу, 

Оцінка “задовільно”: 

✓ студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в 

окремих аспектах питань припускається істотних помилок, 

✓ не в змозі самостійно робити чіткі, закінчені висновки й 

узагальнення, та пов’язати теоретичні знання з практикою, 

✓ виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується 

категоріальний апарат навчальної дисципліни; 

Оцінка “незадовільно”: 

✓ студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його 

проблематиці, 

✓ при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок, 

✓ не може зробити жодних висновків та узагальнень. 
Умови 

допуску до 

підсумковог

о контролю 

Для того, щоб студент був допущений до складання підсумкового 

контролю, він повинен виконати програму курсу у повному обсязі, не 

мати незадовільних оцінок і невідпрацьованих пропущених занять. 

Також повинен упродовж семестру накопичити необхідну кількість балів 

(від мінімального 26 балів до максимального 50 балів). 

7. Політика курсу 

Політика курсу є цілком демократичною, прозорою і спрямованою на і для 

студента. Однак, усі пропущенні заняття (не залежно від виду заняття) повинні бути 

відпрацьовані у вказаній формі. Після приходу викладача на заняття, студенти більше 

не заходять. За спізнення на практичне заняття передбачається написання реферату. 

Під час проведення семінарського заняття студентам забороняється користуватися 

мобільними пристроями. При написанні письмових робіт, у тому числі – 

екзаменаційної роботи забороняється процедура списування. Викладач має право 

припинити складання студентом екзамену без попередження у випадку списування і 

проявлення академічної не доброчесності. У такому випадку студент автоматично 

потрапляє на талон №2. 
8. Рекомендована література 

1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. В 3-х т. – Москва: Соцэкгиз, 1940-1941. 

2. История Германии: учебное пособие: в 3 тт. /Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. — 

Т. 3: Документы и материалы. — 592 с. 

3. Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», 

«Смолоскип», 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). 

4. Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», 

«Смолоскип», 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології). 

5. Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», 

«Смолоскип», 2006. – 684 с. – (Політичні ідеології). 

6. Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 1: Новое время / Сост. Д. 

Кузнецов. – Благовещенск, 2013. – 1007 с. 

7. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1: 

Внутриполитическое развитие. Часть 2: ХІХ век / Сост. Д. Кузнецов. – Благовещенск, 2010. – 

294 с. 

8. Хрестоматия по новой истории 1789-1870 / Сост. А. Ефимов. – М., 1941. – 368 с. 

Основна 



9. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс [пер. з англ. П. Таращука]. – Київ : Основи, 2006. - 

1464 с. 

10. История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века до Первой мировой 

войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 с. 

11. Согрин В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца ХIХ века / 

Владимир Согрин. – Москва: Наука, 1995. – 238 с. 

12. Тишков В. История Канады / В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: Мысль, 1982. – 268 с. 

13. Тіндалл Дж. Історія Америки /Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, 

О. Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с. 

 

Додаткова: 

14. Айзенштат М.П. Британия Нового времени. Политическая история: учебное пособие / М. П. 

Айзенштат. – Москва: КДУ, 2007. – 204 с. 

15. Алентьева Т.В. Начало формирования политического образа Авраама Линкольна на Севере // 

Всеобщая история. Современные исследования. 25 лет кафедре всеобщей истории БГУ. 

Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 16 / Под ред. С.Ф. Блуменау. – Брянск: Изд-во 

БГУ, 2007. – С. 96-105. 

16. Алентьева Т.В. Образ Линкольна на Юге // Всеобщая история. Современные исследования. 

Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 12. / Под ред. С.Ф. Блуменау. Брянск: Изд-во 

БГУ, 2003. – С.64-76. 

17. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла 

Клинтона / под ред. Ю. Хайдекинга. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 640 с. 

18. Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика / Карл Воцелка [пер. с нем. В. 

Ковалева]. - М. : Весь Мир, 2007. – 512 с. – (Национальная история). 

19. Вульф Е. Європа і народи без історії / Ерік Вульф [пер. з англ. І. Пошивайла]. - К. : Вид. дім 

“КМ Академія”, 2004. - 535 с. 

20. Галкин А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А. Галкин, П. Рахшмир. – М. : Наука, 

1987. – 192 с. – (История и современность). 

21. Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-

1878). Т. 1: Священный союз. – М., 1947. – 482 с. 

22. Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-

1878). Т. 2: Революция. – М., 1947. – 544 с. 

23. Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже. – Москва: Академический проект, 

2002. – 560 с. 

24. История Германии: учебное пособие: в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. – М.: КДУ, 2008. — 

Т. 1: С древнейших времен до создания Германской империи. — 544 с. 

25. История Германии : учебное пособие : в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. 

— Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. — 672 с. 

26. Історія Норвегії / К. Гелле, Р. Даніельсон, Е. Говланд, Т. Ґрьонлі [пер. з норв. Н. Іваничук]. - 

Львів : Літопис, 2001. - 336 с. 

27. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 2 : От Реставрации до Национальной 

революции [пер. с итал. В. Бондарчука]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1961. 

– 572 с. 

28. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 3 : Национальная революция [пер. с итал. 

Ю. Фридмана]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1962. – 632 с. 

29. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 4 : От Национальной революции до 

Объединения [пер. с итал. К. Георгиевской, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1966. – 616 с. 

30. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 5 : Создание единого государства 1860-1871 

[пер. с итал. В. Бондарчука, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1971. – 616 с. 

31. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 6 : Развитие капитализма и рабочего 

движения 1871-1896 [пер. с итал. Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1975. – 584 с. 

32. Кареев Н. Политическая история Франции в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1902. 



33. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: Монографія. – К. : Либідь, 1999. – 352 с. 
34. Кауфман Г. Политическая история Германии в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1909. 
35. Ковальская М. Движение карбонариев в Италии 1808-1821 гг. – М. : Издательство «Наука», 

1971. – 268 с. 
36. Либерализм Запада ХVІІ-ХХ века / под ред. В. Согрина. – М. : Институт всеобщей истории 

РАН, 1995. – 228 с. 
37. Маккормак Дж. Історія Ірландії / Джон Маккормак [пер. з англ. А. Олійник]. - К. : Юніверс, 

2006. - 296 с. 
38. Малахов В. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – Москва: КДУ, 

2005. – 320 с. 
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