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Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр: 

п’ятий, шостий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 64 

семінарські – 48. 

Лектори: 

к. іст. н., доцент Тельвак В.П. 

Результати навчання: 

Знання провідних наукових категорій та понять курсу (абсолютизм, абсолютна 

монархія, фронда, Реформація, Контрреформація, меркантилізм, індустріальне 

суспільство, буржуазія, класи, Просвітництво, освічений абсолютизм, революція, 

реставрація, терор, промисловий переворот, конституційна монархія, республіка, імперія, 

колоніалізм, монополізм, імперіалізм, соціальний рух, аболіціонізм, громадянське 

суспільство, лібералізм, ліберальні реформи, консерватизм, радикалізм, анархізм, 

модернізація та ін.) Розуміння історичних явищ, закономірностей і процесів (Великі 

географічні відкриття, становлення європейського міжнародного ринку, індустріалізація, 

розвиток міждержавних відносин, Французька революція кінця XVIII ст., Промислова 

революція кінця XVIII ст., утворення колоніальних імперій у ХІХ ст., економічні цикли та 

кризи, національно-визвольні та національно-об’єднавчий рух у Німеччині та Італії, 

Громадянська війна у США, розвиток системи міжнародних відносин в другій половині 

ХІХ ст. – на початку ХХ ст., основні тенденції розвитку європейської науки та мистецтва). 

Уміння формулювати проблему, яка розглядається; визначати мету і завдання 

наукової проблеми; будувати одну або декілька робочих гіпотез з певної теми; підбирати 

джерела, а також фактичний матеріал, які необхідні для обґрунтування теорії, викладу 

проблеми, розгляду причинно-наслідкових зв'язків; оперувати фактологічним 

матеріалом та створити модель суспільного, економічного, культурного розвитку 

суспільства на окремо взятому історичному етапі; визначати особливості процесу 

модернізації у країнах Західної Європи та Північної Америки; аналізувати процеси 

політичного протистояння в європейських країнах між прихильниками та противниками 

ліберальних реформ; характеризувати історичні передумови революцій, громадянських та 

міжнародних конфліктів; визначати причини політичних та економічних криз; аналізувати 

основні тенденції соціально-економічного та державно-правового розвитку країн євро-

атлантичної цивілізації. 

Здатності до застосування здобутих знань та вмінь в процесі навчальної діяльності; 

наукових досліджень; відстоювання власної наукової та професійної позиції; осмислення 

джерел та літератури; аналізу проблематики нової історії країн Європи та Америки. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

Історія середніх віків, Історія слов'янських народів, Нова історія країн Азії та Африки. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Великі географічні відкриття та зміни в європейському суспільстві. Англія в XVI – 

XVII ст. Франція у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Німецькі держави у другій половині 

ХVІІ – ХVІІІ ст. Австрійська імперія в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Французька 

революція кінця XVIII ст. Франція в роки Консульства та Першої імперії. Промисловий 

переворот у Великобританії у кінці XVIII ст. Франція в першій половині та в середині ХІХ 

ст. Великобританія в першій половині та в середині ХІХ ст. Німеччина в першій половині 

та в середині ХІХ ст. Австрія в першій половині та в середині ХІХ ст. Італія в першій 



половині ХІХ ст. Франція в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Великобританія в 

останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Німеччина в останній третині ХІХ – на початку 

ХХ ст. Австро-Угорська імперія в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Італія в 

останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Науковий прогрес та художня культура в 

останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Перша світова війна (1914 – 1918 рр.) 
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Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт та 

індивідуальних завдань, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі, екзамен – у шостому; 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 

 

 


