
Опис курсу 

Дисципліна вільного вибору студента «Військово-теоретична думка та логістика ХІХ–

ХХ ст.» 

 

Цілі курсу 

 Даний предмет читається для магістрів першого року навчання 

спеціальності 8.020302 – Історія,  спеціалізація       військова історія і має загальний 

обсяг 32 аудиторних годин (32 лекційних). 

Мета курсу 

                  Дати студентам ґрунтовні знання, що стосуються розвитку військово-

теоретичної думки після наполеонівських воєн до ХХ ст., ознайомити із основними 

європейськими військовими доктринами та діяльністю найвизначніших полководців і 

військових теоретиків. 

Завдання  курсу 

Студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та 

літературу, аналізувати фактографічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння 

та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку військово-теоретичної думки 

в умовах конкретної історичної епохи. 

 

Вимоги курсу 

           Лекції є основною формою занять. У процесі лекційних занять передбачаються 

включення елементів інтерактивного діалогу із студентами. 

Форма контролю 

            Курс закінчується складанням іспиту. У процесі теоретичного курсу проводяться 

два контрольні заходи: 1) тестове контрольне опитування; 2) захист письмової роботи, що 

стосується аналізу проблем викладених у конкретно взятих військово-теоретичних 

працях. 

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях 
Оцінювання знань проводиться за 5-ти бальною системою. За виконані контрольні 

завдання виставляються бали від «0» до «5». Підсумкова кількість балів за роботу 

студента визначається як середнє арифметичне помножене на коефіцієнт. 

Середнє арифметичне визначається як сума набраних студентом балів поділена на 

кількість контрольних заходів (тобто на 2). 

Коефіцієнт     становить 10. Відтак за виконані контрольні завдання студент може 

максимум отримати 50 балів. 

Іспит: Підсумковий іспит є обов’язковим і відбувається після завершення вивчення курсу. 

Іспит проводиться в усній формі на основі затвердженого кафедрою переліку питань. 

Усього у білеті 2 розширені питання, (по 25 балів за кожне)  

 Підсумкова оцінка виставляється відповідно до встановленої 100 бальної шкали. 

(50 за контрольні завдання і 50 балів за іспит)  

90-100  відмінно  5  А  

81-89  дуже добре  4  В  

71-80  добре  С  

61-70  задовільно  3  В  

51-60  достатньо  Е  

25-50   допуск до іспиту 

до 25 балів за 
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завдання 
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