
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

“ІСТОРІЯ ВІЙН ТА ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА (У ТОМУ 

ЧИСЛІ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА)” 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 2 (перший, другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Історія війн та воєнного мистецтва 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання теоретичних знань з історії війн та еволюції воєнного 

мистецтва, на основі вивчення елементів воєнного мистецтва у 

війнах кожного покоління, вивчення історії розвитку озброєння, 

збройних сил, суспільства у зв’язку із процесами i закономірностями 

розвитку військової справи та прийомами збройної боротьби, 

формування тактичного мислення та військового світогляду, 

виховання ідейних переконань, любові до Батьківщини та вірності 

присязі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати отриманні знання та розуміння процесів планування, 

підготовки, ведення і забезпечення бою загальновійськовим 

підрозділом (тактичною групою) для прийняття обґрунтованих 

рішень в бойових умовах, вирішення нетипових завдань, 

підтримання постійної бойової готовності, віддання наказів 

(розпоряджень) та несення відповідальності за їх виконання. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність планувати, організовувати та вести основні види бою 

(бойових дій), приймати оптимальні рішення на основі аналізу 

отриманої інформації, чітко визначати бойові завдання 

підпорядкованим, приданим підрозділам (вогневим засобам), 

орієнтуватися в складних умовах бойової обстановки, 

організовувати роботу з управління підрозділом з урахуванням 

міжнародних стандартів та євроатлантичних процедур роботи 

штабів. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 
Топологія війн. Війни першої хвилі та розвиток воєнного 

мистецтва в них. Війни другої хвилі та розвиток воєнного мистецтва 

в них. Війни третьої хвилі та розвиток воєнного мистецтва в них.  

 



 

 

 

Види занять: лекції, групові, практичні, семінарські заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

евристичний, навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Історія України та української культури 

Постреквізити Загальна тактика 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Історія війн і воєнного мистецтва. Під ред. В.Б. Толубко. – К.: 

НАОУ, 2003. 

2. Кулик К.І. Громадянська війна на території України 1918-1920 

рр. – К.: ВІТІ, 2007. 

3. Кулик К.І. Воєнні події на території України в роки Великої 

Вітчизняної війни. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2007. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, технічні засоби навчання 

(проектор) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра загальновійськових дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) ТЕТЕРЯТНИК ВІКТОР ДАНИЛОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Начальник кафедри О. ПАВЛЕНКО 

 

 

 

Розробник Ю. ТАРАСЮК 


