
 



 



ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із особливостями становлення та розвитку 

сучасних протестних та сецесійних рухів. На основі застосування комплексу 

міждисциплінарних підходів, сучасних теорій та аналітичних здібностей сформувати 

методичні навички, що дозволять студентам класифікувати протестні акції і типи 

сесесійних рухів; визначати передумови ескалації та зацікавлених учасників цих 

процесів; моделювати ймовірні сценарії розвитку, тенденції розгортання та наслідки 

протестів і відцентрових рухів у глобалізованому світі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають володіти базовими знаннями з 

царини соціально-політичних студій, зокрема бути обізнаним у питаннях 

функціонування політичної системи, взаємодії громадянського суспільства та 

держави, етапів зародження та вирішення соціально-політичних конфліктів. 

2. Успішне опанування дисциплін «Геоглобалістика», «Глобальна нерівність та 

геоконфліктологія», «Геопросторове управління», «Глокалізація: контекстний 

аналіз трансформацій суспільно-просторової організації». 

3. Вміти застосовувати інформацію та знання в аналізі реальних політичних подій та 

процесів, зокрема критично ставитися до масиву публічної інформації й визначати 

її достовірність і значимість. 

4. Володіти елементарними навичками наукового дослідження щодо пошуку, 

критичного відбору та систематизації інформації як прикладного так і 

теоретичного характеру. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сецесіонізм та сучасні протестні 

рухи» належить до переліку дисциплін вибору ЗВО та викладається у 3 семестрі 

магістратури. Курс ґрунтується на потребі осмислення змін у перебігу протестних та 

відцентрових рухів від 60-х років ХХ століття і передбачає, насамперед, необхідність 

пояснення феномену протестної і сецесійної активності та виявлення їхніх джерел і 

чинників. Зокрема, аналізуються індикатори соціально-політичної напруженості та 

індекс дестабілізаційності протестного потенціалу. Розглядаються теоретичні моделі 

революцій (пост)індустріального суспільства і відцентрових рухів та здійснюється 

порівняння із специфікою революційних протестів постмодерної доби, включно із 

новітніми прикладами. Визначаються характерні риси новітніх революційних 

протестів та сецесіонізму; класифікуються типи сучасних революцій (революції 

(refolution), електоральні революції (reelection), електронні революції (e-revolution)) 

та відцентрових рухів; акцентується увага га формах сучасної протестної боротьби та 

культури. Розглядається вітчизняний та світовий контекст протестних рухів та 

сецесії. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – глибоке опанування студентами програмного 

матеріалу, засвоєння базових знань з важливих для даного курсу питань: еволюційні 

особливості протестних та сецесійних рухів на засадах розуміння сучасних 

цивілізаційних цінностей та глобалізаційних процесів (ЗК-1) і використання 

географічних та міждисциплінарних теоретичних й методологічних моделей (ФК-1, 

ФК-4); здатність до абстрактного критичного мислення, пошуку і аналізу необхідної 

інформації про протести і сецесіонізм та їхні причини з різних джерел (ЗК-2); 

політичні форми та риси сучасних протестних і типи сецесійних рухів (ФК-4); 

диференційні ознаки новітніх революційних протестів, особливості сучасних 

мобілізаційних технологій; учасники, результати та наслідки революцій і 



відцентрових рухів (ФК-8); просторова специфіка поширення протестних та 

сецесійних рухів у сучасному світі, їхній зв’язок з глобалізаційними і 

глокалізаційними трансформаціями (ФК-2), особливостями реалізації влади у різних 

політичних системах (ФК-10), інтересами держав та співвідношенням різноманіття 

сил і акторів (ФК-11). До того ж студенти повинні вміти визначати технології впливу 

на ескалацію протестних і відцентрових настроїв та характеризувати їх, 

виокремлюючи чинники й приклади розгортання протестів і сецесій, виявляти 

зв’язок із подіями і процесами всередині та зовні держави. Формування у процесі 

розв’язання предметних завдань здатності автономно вчитися (ЗК-3), проводити 

дослідження на відповідному рівні (ЗК-5) та із забезпеченням відповідної якості (ЗК- 

12) і професійно виконувати у майбутньому науково-дослідницькі, експертно- 

аналітичні та консультаційні функції стосовно протестних та сецесійних рухів (ФК- 

17). 

 
5. Результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та 

відповідальність) 

 

Методи викладання 
і навчання 

 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 
   

 Знати:  Робота з кейсом,  

1.1. Поняття, передумови й причини політичного Лекція, семінар бліц- 5 
 протесту та сучасних відцентрових рухів  опитування, 

семінар, 

 

   підсумкова  
   

контрольна 

робота, іспит 

 

1.2 Теорії суспільно-політичних рухів, сецесії та 

теорію «Четвертого світу» 

Лекція, семінар 5 

1.3 Характерні риси сучасних революційних Лекція,  5 
 протестів та їхня роль в демократичному семінар   

 транзиті    

1.4 Класифікаційні особливості етапів Лекція, семінар,  5 
 трансформації новітніх революцій (від кінця самостійна   

 80-х років ХХ століття) робота   

1.5 Конкретні приклади сучасних революційних Лекція, семінар,  5 
 протестів та їхні покраїнні особливості самостійна   

  робота   

1.6 Театралізацію форм протестної активності як Лекція, семінар,  5 
 глобальної тенденції самостійна   

  робота   

1.7 Підходи до типології сецесії Лекція, семінар,  5 
  самостійна   

  робота   

1.8 Географію та регіональні особливості Лекція, семінар,  5 
 сецесійних рухів самостійна   

  робота   



 Вміти:    

2.1 Аналізувати передумови і причини 

визрівання протестних настроїв і сецесійних 

рухів та визначати їхні мобілізаційні ресурси 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Семінар, бесіда, 

дискусія, 

підсумкові 

контрольні 

роботи, есе, 

презентація, 

бліц- 

опитування, 

кейс-стаді, іспит 

5 

2.2 Вирізняти специфіку історичних протестних 

та сецесійних рухів модерного часу 
Семінар, 

самостійна 

робота 

4 

2.3 Критично осмислювати сучасні 

трансформації форм і методів політичних 

протестів та визначати їхній вплив на перебіг 

та результати протестів 

Семінар, 

самостійна 

робота 

4 

2.4 Вирізняти особливості сучасних революцій 

та виявляти вплив на них загальних 

глобалізаційних тенденцій 

Семінар, 

самостійна 

робота 

4 

2.5 Здійснювати фахову оцінку ймовірності 

розгортання політичних протестів та 

сецесійних рухів і надавати рекомендації дій 

для превенції негативних наслідків 

зволікання у прийнятті рішень владою чи 

удавання до дій неадекватних ситуації 

Семінар, 

самостійна 

робота 

5 

2.6 Визначати ключових агентів сучасних 

сецесійних рухів та їхні мотиви 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

5 

2.7 Обґрунтовано аналізувати передумови 

сецесії у кожному конкретному випадку 

Семінар, 

самостійна 

робота 

4 

2.8 Застосовувати широкий арсенал методів для 

всебічного вивчення сецесійних рухів 

Семінар, 

самостійна 

робота 

4 

2.9 Пропонувати шляхи запобігання /вирішення 

конкретних прикладів сецесії 

Семінар, 

самостійна 

робота 

5 

 Комунікація:    

 

3.1 
Використовувати знання іноземних мов для 

аналізу іншомовного масиву професійних 

текстів, зокрема аудіо та відео матеріалів 

(електронних лекцій/курсів/диспутів/ 

інтерв’ю  тощо) та документальних 

матеріалів для оволодіння актуальними 

знаннями, всебічного розуміння предмету 

дослідження 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

кейс-стаді, 

презентація, 

іспит 

10 

 

3.2 
Демонструвати    знання     і     мислення     в 
дискусійному форматі, беручі участь у 

професійному обговоренні винесених тем 

на наукових семінарах, обговореннях, 

дебатах тощо. Ефективно взаємодіяти з 

іншими для вирішення групових завдань. 

Семінар, 
самостійна 

робота 



 

3.3 
Оперувати інформаційними засобами, що 

сприяють у представленні результатів 

дослідження у систематизованому вигляді з 

використанням інфографіки тощо. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

  

 Автономність та відповідальність:   10 

 

4.1 
Самостійно знаходити та критично 

осмислювати публіцистичні матеріали з 

відтворення та аналізу революційних подій і 

проявів сецессіонізму в різних країнах та 

актуальні наукові матеріали з цієї 

проблематики 

Самостійна 

робота 
Презентація, 

есе, участь у 

дискусіях, іспит 

 

4.2 
Самостійно виконувати усі види 

контрольних завдань, максимально 

уникаючи надмірного цитування, 

прихованих запозичень та інших видів 

фальсифікатів. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

 

4.3 
Бути відповідальними у здійсненні наукових 

досліджень на всіх його етапах, від підбору 

джерел до винесення аналітичних суджень. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 
Результати навчання 

дисципліни 
Програмні результати навчання 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 
 

4.1 
 
4.2 

 

4.3 

ПРН 4 Застосовувати у вирішенні 

професійних завдань міждисциплінарного 
характеру широкий спектр понять, теорій і 
методів географічного країнознавства до 
аналізу різноманітності суспільно- 
політичних, соціо-екологічних, економічних, 
соціально-культурних відношень у країнах 
та регіонах світу відповідно до певного 
історичного або сучасного контексту. 

+ +     +  + +  +  +  +  +  +    

ПРН8 Комплексно розуміти природу та 

значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації. 

+ + + +        +   +    +     

ПРН10 Комплексно розуміти особливості 

реалізації влади у різних політичних 

системах, їх соціально-економічного, 

історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

  +  + +  + +   + +  +         

ПРН11 Застосовувати у практичній 

діяльності знання щодо суспільно- 

географічних чинників розподілу влади та 

інтересів країн та між національними 

державами в широкому просторово- 

часовому контексті співвідношення сил 

(жорстка, м'яка, розумна, мережева, гостра 

тощо), геостратегічного позиціонування в 

умовах глобалізації. 

  + + + + + +   +  +    + +      

ПРН19 Професійно виконувати науково- 

дослідницькі та/або експертно-аналітичні 
та/або освітні та/або консультаційні функції, 
діючи безпечно та толерантно, на засадах 

            +    +   + + + + 



розуміння  цивілізаційних гуманітарних 

цінностей та глобалізаційних процесів, 
пріоритетів. 

                       



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 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 

– результати навчання (вміння 2.1-2.9); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що становить 60% від загальної оцінки. 

 
- семестрове оцінювання: 

1. Семінари (РН 1.1-4.3) – 15 балів / 9 балів 

2. Підсумкові контрольні роботи (тест + відкриті запитання) (РН 1.1-2.9) – 20 балів / 12 балів 

3. Кейс-стаді по окремих завданнях (РН 1.1-3.3) – 5 балів / 3 бали 

4. Есе (РН 2.1-2.9, 4.1-4.3) – 5 балів / 3 бали 

5. Презентація результатів дослідження (РН 2.1-4.3) – 10 балів / 6 балів 

6. Бліц-опитування (РН 1.1-2.9) – 5 балів / 3 бали 

 
- підсумкове оцінювання у формі іспиту. Іспит проводиться в письмовій формі у вигляді 

розгорнутих і тестових завдань. 

Максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються 

до семестрових – 24 бали (60% від максимальних балів, що відводяться на іспит). У випадку 

коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), в екзаменаційній відомості у 

колонці “бали за іспит” ставиться “0”, а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише 

кількість балів, отриманих під час семестру. 

 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: Студенти, які набрали впродовж семестру меншу 

кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, до складання іспиту не 

допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів: при цьому студент 

має прийняти участь не менш ніж у третині семінарів, здати номенклатуру та написати обидві 

контрольні роботи. 

 
7.1. Організація оцінювання: 

У курсі передбачено дві змістовних частини. Заняття проводяться у формі лекцій та семінарів, 

передбачені індивідуальні та групові завдання з відповідної проблематики. Завершується 

дисципліна складанням іспиту. 

Упродовж семестру після завершення відповідних тем (див. тематичний план дисципліни) 

проводяться підсумкові контрольні роботи (перша включає теми 1-8, друга – 9-13). Підсумкові 

контрольні роботи проводяться у формі тестів та відкритих запитань і покликані виявити 

знання і навички отримані при опануванні відповідних тем. Кожна з робіт оцінюється 

максимум у 10 балів. 

На лекціях та семінарах для виявлення рівня засвоєння відповідних знань впродовж семестру 

проводяться бліц-опитування, які у підсумку формують до 5 балів (підсумковий бал – середнє 

арифметичне усіх опитувань, кожне з яких оцінюється у 5 балів). 

Семінари проходять згідно робочої навчальної програми за передбаченим розкладом і планом 
та передбачає обговорення актуальних проблем і виявлення знань, вмінь, комунікації та 



автономності студентів, у т. ч. перевірка виконання завдань самостійної роботи. 

Вони передбачають: 

- участь в обговореннях актуальних теоретичних і прикладних проблем протестних рухів та 

сецесії (до 15 балів; не менше 3 відмінних відповідей за семестр); 

- підготовка та подання кейс-стаді по завчасно поставлених завданнях (до 5 балів; за розкладом 

занять); 

- подання есе на задану тематику (до 5 балів); 

- представлення презентації індивідуального/групового дослідження, яке стосується 

комплексного дослідження певного протестного руху чи прикладу сецесії. Теми для 

презентацій обираються на початку семестру, а графік їх проведення узгоджується завчасно. 

Оцінювання презентації відбувається за такими критеріями: 

- змістовна частина і розкриття теми – до 5 балів; 

- мультимедійна складова і подача результатів дослідження – до 3 балів; 
- відповіді на запитання – до 2 балів. 

Умови проведення іспиту подані вище. 

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 
 

№ 

те 

ми 

Н а з в а т е м и Лекції Семінари С/Р 

Модуль 1. Сучасні протестні рухи 

1 Політичний протест в епоху соціальних рухів 2  6 

2 Джерела та чинники протестної поведінки. 2  6 

3 Теорії суспільно-політичних рухів. 2  6 

4 Демократична революція як сучасний протестний рух. 2  6 

5 Сучасні форми протестної активності 2 2 15 

6 Оксамитові революції (refolution)  2 10 

7 Кольорові (електоральні) революції (reelection),  2 10 

8 Електронні (мережеві) революції (e-revolution)  4 10 

Всього за Модуль 1 10 10 60 

Модуль 2. Сецессіонізм у сучасному світі 

9 Сецесіонізм на сучасному етапі 2 2 14 

10 Географія та особливості сецесіонізму в Європі 2 4 20 

11 Географія та особливості сецесіонізму в Азії 2 2 14 

12 Географія та особливості сецесіонізму в Африці 2 2 14 

13 Географія та особливості сецесіонізму в Америці та Океанії 2 2 14 

Всього за Модуль 2 10 12 76 

ВСЬОГО 20 22 136 

 

Загальний обсяг – 180 год., зокрема: 

Лекцій – 20 год. 

Семінари – 22 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 136 год. 
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