
Історія українського війська 

Тип дисципліни:  вибіркова. 

Семестр:  сьомий 

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години 

- 116: лекції – 32, семінари – 32 . 

Лектор:  к. і. н., доцент Медвідь О.В. 

Результати навчання:  

Знання: 

 основних фактів, подій, процесів з історії українського війська;  

 історію війн, окремих воєнних кампаній, операцій; 

 будівництва, бойової, організаційної та мобілізаційної підготовки, військового 

управління; 

Уміння: 

 аналізувати джерела та працювати з науковою літературою з проблеми історії 

українського війська; 

 характеризувати історичні військові аспекти зовнішньополітичної діяльності та 

міжнародного військового співробітництва в різні періоди історії України;  

 встановлювати хронологічну послідовність історичних подій в межах основних 

періодів формування та розвитку українського війська; 

 показувати зміни, які відбулися в українському війську, ставши основою для 

створення сучасної Української Армії. . 

Здатності  

 застосовувати набуті знання та вміння з основних питань історії українського 

війська для формування відповідних знань та вмінь учнів; 

 застосовувати знання  історичного минулого для розв’язання актуальних питань 

військового будівництва на сучасному етапі; 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії українського війська 

та презентувати його результати. 

Спосіб навчання: аудиторне. 
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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. 

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі.. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: Нової та новітньої історії України 

 
 

 


