
Дисципліна вільного вибору студента 

ОС «бакалавр» спеціальність «Історія» 

спеціалізація «Американістика та європейські студії» 

I. Назва дисципліни: Американські президенти.  

 

II.   Викладач: асистент Корнієнко Аліна Юріївна. 
III.  Кафедра: Нової і новітньої історії зарубіжних країн.  
IV.  Кількість годин:  
 Лекції – 42;  
 Самостійна робота – 48;  
 Разом – 3 кредити ЄКТС.  
V.   Форма контролю: залік  
VI. Актуальність дисципліни, практичне застосування: Вивчення 

демократичного політичного досвіду США у його біографічно- 

персонафікованому аспекті дає можливість побачити макроісторичні 

тенденції крізь призму особистого політичного буття американських лідерів. 

Історія американських президентів це історія не лише розвитку цього 

важливого конституційного політичного інституту, а й політичної історії 

США, це історія становлення двопартійної політичної системи та 

особливостей її функціонування. Свого часу Плутарх у порівняльних 

біографіях розглянув аналогії у долях античних грецьких і римських 

історичних діячів. Американський історик Шлезінгер молодший також 

звернув увагу на певні аналогії у біографіях А.Лінкольна і Дж. Кеннеді. 



Практичне застосування курсу «Американські президенти» стосується 

конкретно-історичного розуміння (на прикладах політичних біографій) 

підготовки і прийняття державно-політичних рішень, політичного 

маркетингу і менеджменту, політичної участі як показника демократичної 

якості політичних режимів.  

VII.  Структура дисципліни складається з двох модулів. Перший модуль 

стосується методологічних питань вивчення ролі особистості в історії. 

Сучасним аналогом класичних інтерпретацій ролі видатної особистості в 

історії можна вважати особистісні теорії лідерства. Але набір особистісних 

якостей у різних лідерів, природно, неоднаковий. Невдачі у пошуках 

інваріантних лідерських якостей змусили науковців звернути увагу на 

чинник ситуації, в якій проявляються якості лідера. Диференціація 

лідерських якостей значною мірою обумовлюється різними ситуаціями, в 

яких діють історичні особистості. Тому ситуативні теорії лідерства 

розглядають в якості важливого компонента ситуації структуру групи та 

модель спілкування. Адже під впливом цих чинників народжується феномен 

лідерства як підсумок взаємодії лідера та проблемної ситуації. Аналізуючи 

біографію історичного діяча, доцільно звертати особливу увагу на специфіку 

особистості, потреби, установки, мотиви, інтереси членів певного 

суспільства, структуру між особистісних стосунків у групі, особливості 

історичної проблемної ситуації, характер оцінок цих факторів лідером та 

членами суспільства. Такий підхід дає можливість побачити очікування 

взаємодії та оцінити межі кредиту суспільної довіри до лідера.  

У другому модулі лекції присвячені політичним біографіям 

американських президентів, які відіграли ключову роль під час епохальних 

періодів політичної історії США (Дж. Вашингтона, Т.Джефферсона, 

А.Лінкольна, Дж. Монро, Ф.Рузвельта, Г.Трумена, Дж. Кеннеді, Р.Рейгана, 

Б.Клінтона, Дж. Буша (старшого і молодшого), Б.Обами).  

 

 



VIII. Візуальний супровід. 

 

         

 

 

 

           



                      

 

                       

 

              



                   

 

 

 

 


