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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати цілісне уявлення про розвиток інституту американського 

президентства та його роль в контексті всесвітньої історії.  Структурувати інформаційне поле 

про значення президентського інституту Америки на хід світової історії. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати:  

1.1. сучасні методи історичного пізнання, історичний термінологічно-понятійний 

апарат; 

1.2. основні етапи розвитку інституту президентства в США; 

1.3. розуміти роль особистості в світових процесах; 

1.4. фактори та чинники, які стимулюють / гальмують розвиток інституту 

виконавчої влади в США; 

1.5. рушійні сили та закономірності історичного процесу. 

2. Вміти: 

2.1. опанувати методику наукового пізнання американського президентства; 

2.2. аналізувати рівень розвитку інституту виконавчої влади США в різний період; 

2.3. обґрунтовувати культурно-історичну основу еволюційних процесів в 

політичному житті американців; 

2.4. проаналізувати значення ролі особистості та її вплив на політичні процеси в 

США та світі; 

2.5. робити аналіз емпіричних узагальнень в активний період соціальних зрушень в 

США; 

2.6. прогнозувати наслідки політичної активності окремих президентів Сполучених 

Штатів Америки; 

2.7. використовувати набуті знання в науково-аналітичній, викладацькій праці. 

3. Володіти елементарними навичками аналізу історичних джерел, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Розглядається історична та політична специфіка президентської влади в США. 

Представлений аналіз роль особистості президента у формуванні виконавчої влади в 

Сполучених Штатах Америки та функціонування системи стримувань та противаг. 

Розглядається формування виключних традицій та звичаїв американської виборчої системи. 

Розкрито значення ролі батьків-засновників у формуванні нової нації. Представлений аналіз 

зростання повноважень виконавчої влади і перетворення президента в домінуючу фігуру 

державного управління. Розглядається співвідношення політичних та класових сил, 

економічна кон’юнктура, міжнародне положення США та його вплив на верховенство 

президентської влади. Аналізується характер, сила волі, світогляд президентів, їхнє особисте 

розуміння ролі та місця президентського інституту в політичній структурі країни. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): вироблення у студентів уміння аналізувати історичний 

матеріал; критично оцінювати довідковий матеріал з дисципліни; орієнтуватися в науковій 

періодизації історії інституту американського президентства; формувати навички студентів 

здійснювати самостійні дослідження в межах дисципліни; підготувати студентів до 

застосування знань, отриманих під час навчання, на практиці.  



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 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання (РН) 

1.1 Знати історичну та політичну 

специфіку президентської влади в 

США. 

лекція, самостійна 

робота 

бліц-

опитування 

20% 

1.2 Знати особливості становлення та 

етапи еволюції традиційного періоду 

інституту президентської влади в 

США 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест)  

10% 

1.3 Знати причини протистояння та 

відстоювання верховенства між 

Конгресом та президентами 

лекція, самостійна 

робота 

реферат 1 

 

10% 

1.4 Знати фактори та чинники, які 

стимулюють / гальмують розвиток 

інституту виконавчої влади в США 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

10% 

1.5 Знати технології формування 

рейтингу президентської 

популярності в американському 

суспільстві 

лекція, самостійна 

робота 

реферат 2 

 

10% 

2.1 Вміти аналізувати значення ролі 

особистості та її вплив на політичні 

процеси в США та світі 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна  

робота 

20% 

2.2 Вміти визначати сутність та 

особливості інституту 

президентської влади в Сполучених 

Штатах Америки 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна  

робота  

20% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 

        

        

        

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.2 — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4 — 10 балів/ 6 балів. 

3. Бліц-опитування з тем ЗМ1 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів.  

4. Бліц-опитування з тем ЗМ2 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів.  

5. Реферат (ЗМ1): РН1.3 -  10 балів/ 6 балів. 

6. Реферат (ЗМ2): РН1.5 -  10 балів/ 6 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота (залік): РН 2.1, 2.2 – 40 балів / 24 бали. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів: 

- бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування);  

- бали, отримані за самостійну роботу (за підготовку рефератів та участь у бліц-

опитуванні);  

- бали, отримані за підсумкову контрольну  роботу (за письмові розгорнуті 

відповіді). 

(Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, тематику рефератів, 

питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. Навчально-методичний комплекс з 

даної дисципліни). 

Зміст курсу поділений на 2 змістовних модулі. Кожний модуль включає в себе лекції 

та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння 

знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять 

теми 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 –9. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється під час семестрового оцінювання 

(контрольна робота, бліц-опитування, реферати) та підсумкового оцінювання (підсумкова 

контрольна робота (залік)).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

Змістовий модуль 1 

Традиційний період американського 

президентства 

Змістовий модуль 2 

Становлення та розвиток 

імперського президентства в США 

 

Підсумкова 

контрольна 

робота / 

Залік 

30 балів (максимум) 30 балів (максимум) 

 

40 

балів 

(максимум) 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

20 (максимум) 10 (максимум) 20 (максимум) 10 (максимум) 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання як окремих тем, так і деяких 

розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих 

тем чи окремих розділів здійснюється у формі бліц-опитування на лекціях, оцінювання  

рефератів, модульних контрольних робіт. 

На лекційних заняттях проводяться бліц-опитування (загалом 4 за семестр) щодо 

понять та визначень, які студент має засвоїти в процесі опанування програмного матеріалу 

курсу. Правильна відповідь на одне запитання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість 

балів, яку може отримати студент під час одного бліц-опитування – 5. 

Реферати студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення 

модульного контролю з відповідного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (до 15 жовтня) і 

Реферат 2 (до 1 грудня). Критерії  оцінки реферату:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми       7-8 балів; 

 тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 5-6 балів; 

 реферат переважно компілятивного рівня     3-4 бали; 

 розкритий лише один окремий аспект  теми                  1-2 бали. 

Теми рефератів з кожного змістовного модулю викладач пропонує студентам на 

першому занятті відповідного модулю: ЗМ1 – початок вересня; ЗМ2 – початок листопада.   

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Після завершення відповідного Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 

проводяться модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 (кінець 

жовтня) і Контрольна робота ЗМ2 (середина  грудня).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

На передостанній лекції з дисципліни з усього обсягу пройденого і відведеного на 

самостійну роботу студентів матеріалу проводиться підсумкова контрольна робота  (2 

завдання). Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 20 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 4-6 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1-3 



Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (модульні контрольні роботи, 

бліц-опитування, реферати).   

Обов’язковою вимогою для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є 

набрання студентами не менше 20 балів під час семестрового оцінювання. Для студентів, які 

набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для 

одержання заліку необхідно у визначені викладачем терміни пройти співбесіду з пропущених 

лекцій для того, щоб набрати критичний мінімум і бути допущеним до складання заліку. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) - 36 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

ПМК / залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
самостійна 

робота 

Розділ 1. Традиційний період американського президентства 

1. 
Тема 1.  Вступ. Предмет та завдання курсу. 

2 2 

2. 
Тема 2.  Історичні особливості та політичні традиції 

інституту президентства в США. 
6 6 

3. 

Тема 3. Обов’язки та повноваження президента США. 

Виконавчі, законодавчі та судові повноваження 

американських президентів. 
4 4 

4. 

Тема 4. Основні канони розвитку традиційного 

періоду інституту президентства в Сполучених 

Штатах Америки. 
4 4 

5. 
Тема 5.  Виключення періоду традиційного 

президентства. 
4 4 

6. Реферат за змістом тем ЗМ1 - 4 

7. Контрольна робота 1 (тест) 1 - 

Розділ 2. Становлення та розвиток імперського президентства в США 

8. 
Тема 6. Основні етапи розвитку інституту президента 

в США в ХХ ст. 
4 6 

9. 

Тема 7. Сучасні технології комунікативного впливу 

на суспільство президента Сполучених Штатів 

Америки. 
6 4 

10. Тема 8. Роль особистості президента в історії США. 5 4 

11. 
Тема 9. Традиції та забобони президентів Сполучених 

Штатів Америки. 
4 6 

12. Реферат за змістом тем ЗМ2 - 4 

13. Контрольна робота 2 (тест) 1 - 

14. Підсумкова контрольна робота 1  

 ВСЬОГО 42 48 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 42 год. 

Самостійна робота – 48  год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Бжезинский 3. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / З. 

Бжезинский - М.: Международные отношения, 2004. – 288 с. 

2. Гамільтон, Александер. Федераліст: коментар до Конституції Сполучених Штатів / А. 

Гамільтон; пер. з англ. Н. Комаров. – К. : Сфера, 2002. – 490 с. 

3. Иванян, Эдуард Александрович. История США : учеб. пособие для студ., обуч. по 

спец. 020700 История / Э. А. Иванян. – (Высшее образование). – М. : Дрофа, 2004. – 

576 с. 

4. Інавгураційні промови Президентів США. – Харків : Фоліо, 2009. –  

336 с.  



5. Соломатин А. Ю. Президентская власть в США и ее представители (сравнительные 

политические и конституционно-правовые очерки): монография / А. Ю. Соломатин. – 

М. : Норма, 2015. – 239 с. 

6. Уткин А. И. Американская империя : монография / А. И. Уткин. – М. : Изд-во 

“ЭКСМО”, 2003. – 736 с. 

 

Додаткові: 

1. Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим. / Дж. Буш. – М. : Международные 

отношения, 2004. – 504 с. 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. – М., 2000. 

3. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика / Генри Киссинджер. – М., 2004. 

– 352 с. 

4. Коломойцев, Валерій Едуардович. 100 днів президента Ф.Д.Рузвельта / В. Е. 

Коломойцев. – К. : Молодь, 1997. – 317 с. 

5. Конышев В. Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической 

теории : монография / В. Н. Конышев. – СПб. : Наука, 2004. – 372 с. 

6. Кузнецов Д. В. Американское общественное мнение и использование военной силы: 

период президентства Дж. Буша-младшего (2001–2009 гг.) / Д. В. Кузнецов. – М. : 

Книж. дом “ЛИБРОКОМ”, 2001. – 448 с. 

7. Кузнецов Д. В. Взаимодействие внешней политики и общественного мнения в США: 

некоторые актуальные вопросы / Д. В. Кузнецов. – М. : КомКнига, 2014. – 496 с. 

8. Олбрайт М. Госпожа госсекретарь: Мемуары Мадлен Олбрайт. При участии Билла 

Вудварда. / М. Олбрайт. – М.: Алытина Бизнес Букс, 2004. – 688 с. 

9. Печатнов В. О., Маныкин А. С. История внешней политики США / А. О. Печатнов, А. 

С. Маныкин. – М. : Международные отношения, 2012. – 692 с. 

10. Промови, що змінили світ / пер. В. М. Верховень. – Х. : Фоліо, 2009. – 347 с. 

11. Системная история международных отношений в четырех томах. События и 

документы. 1918- 2003 / Под ред. А. Д.Богатурова. – Том третий. События. 1945 - 

2003. – М.: НОФМО, 2003. – 720 с. 

12. Скакун О. Ф. Теория государства и права / О. Ф. Скакун. — Харьков, 2000. 

13. Согрин В. В. США в ХХ-ХХІ веках. Либерализм. Демократия. Империя / В. В. Согрин. 

– М. : Весь мир, 2015. – 592 с. 

14. Соломатин А. Ю. Президентская власть в США и ее представители (сравнительные 

политические и конституционно-правовые очерки): монография / А. Ю. Соломатин. – 

М. : Норма, 2015. – 239 с. 

15. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз / В. М. 

Шаповалов. – К.: Програма Л, 1995. 
16. Яковлев, Николай Николаевич. Франклин Делано Рузвельт: Человек и политик / Н. Н. 

Яковлев. – М. : Рипол Классик, 2003. – 590 с. 

17. A Decade of Difference. President Clinton Select Remarks. 2001 – 2011. – William J. 

Clinton Fundation, 2011. – 158 p. 

18. Bowman, John. The history of the American presidency / John Bowman. - Rev. ed. – [United 

States of America] : JG press, 2002. – 200 p. 

19. The Kennedy family. An American dynasty: a bibliography with indexes / ed. S. J. Fuller. – 

New York : Nova Science Publ. Inc., 2007. – 252 p. 

20. "To the best of my ability": the American presidents / The Society of American historians ; 

ed. J. M. McPherson, D. Rubel. – London : Dorling Kindersley, 2000. – 480 p. 

 

 


