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Вибіркова дисципліна 11.3 

«Військова історія України» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

014 Середня освіта (Історія), Середня освіта. 

Історія, правознавство. 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
4 (8 семестр)/5 (10 семестр) 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

150 годин, 30 лекційних, 24 практичних/150 

годин, 8 лекційних, 6 практичних 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Історії України та археології 

Автор дисципліни 
Кандидат історичних наук, доцент Рудянин Іван 

Петрович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання з дисциплін: історія України, 

історія науки і техніки. 

Що буде вивчатися 

 Метою курсу «Військова історія України» є 

вивчення організації військової справи на 

території сучасної України від найдавніших часів 

до сьогодення, а також ознайомлення із історією 

окремих військових формувань та воєнних 

конфліктів, у яких брав участь український 

народ. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

У процесі навчання разом із здовжувачами освіти 

буде проводитись аналіз головних подій та явищ, 

які повпливали на еволюцію військового 

мистецтва, як в Україні, так і в цілому світі. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

до кінця навчання студенти будуть 

компетентними у таких питаннях: особливості 

організації військової справи на території 

сучасної України на різних історичних етапах, 

основні засади організації та функціонування 

збройних формувань, їх військова стратегія і 

тактика; глибокий аналіз причин, визначення 

характеру воєнних конфліктів, які мали місце в 

Україні у різні часи, висвітлення їх наслідків та 



впливу на історичну долю українського народу; 

визначення ролі українських збройних 

формувань у боротьбі за свободу і незалежність 

на різних історичних етапах; участь українців у 

найбільших військових конфліктах ХХ ст. Участь 

українських військовослужбовців у миротворчих 

операціях; характеристика основних етапів 

будівництва Збройних сил незалежної України, 

визначення основних проблем та перспектив 

розвитку української армії на сучасному етапі; 

основи аналізу та планування військових 

операцій; використання матеріалів з «Військової 

історії України» в краєзнавчій роботі та під час 

проведення занять у школах. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

критичне усвідомлення взаємозв’язку між 

фактами, подіями, явищами і процесами у 

минулому та сучасності; критичне усвідомлення 

відмінностей в історіографічних поглядах різних 

періодів та у різних контекстах; розуміння 

соціальних функцій історика, можливостей 

використання історії та зловживання історією; 

здатність виявляти і опрацьовувати належним 

чином джерела інформації (бібліографії, 

документи, етнографічні матеріали, музейні 

експонати, археологічні артефакти і т. п.) для 

реалізації науково-дослідних проектів; здатність 

використовувати у фаховій діяльності знання з 

гуманітарних дисциплін, вміння аналізувати, 

оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, 

культурні й соціальні події та явища 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

