
Контрольні питання 
для державного іспиту випускників магістратури 

спеціальності 032 Історія та археологія 
(спеціалізація «Військова історія») 

         
1. Складові частини методології історії 
2. Об’єкт і предмет пізнання в історії 
3. Закон і закономірність в історії 
4. Роль особи в історії 
5. Суб’єкт пізнання в історії та його творчі можливості 
6. Структура суб’єкта пізнання в історії 
7. Етапи пізнавальної діяльності історика 
8. Реконструкційний етап пізнання в історії 
9. Пояснювальний етап пізнання в історії 
10. Наративний етап пізнання в історії 
11. Спеціально-наукові методи пізнання в історії 
12. Проблема істинності історичних знань 
13. Структуризація історичних знань 
14. Історична свідомість та її рівні 
15. Соціальні функції історії у сучасному світі 

        16. Військова справа у Древній Греції 
  17. Олександр Македонський. Військова справа епохи еллінізму 

        18. Військова справа у Римі і Римській імперії 
   19. Хрестові походи та їх вплив на розвиток військової справи 
   20. Столітня війна та її вплив на розвиток військової справи 
   21. Кондотьєри і їх вплив на розвиток військової справи 
        22. Тридцятилітня війна (1618–1648) і її вплив на розвиток військової справи 

  23. Велика Північна війна і Війна за Іспанську спадщину та їх вплив на розвиток 
військової справи  
  24. Наполеонівські війни і їх вплив на розвиток військової справи 

 25. Поява масових армій: військові реформи середини ХІХ ст. в Австрії та Росії 
  26. Перша світова війна: операції на українській території 

 27. Логістика: історична ретроспектива від найдавніших часів до сучасності 
 28. Локальні війні 1924–1939 рр. і їх вплив на розвиток військової справи 
 29. Друга світова війна: фронтові операції на українській території 
 30. Фортеці і укріплення. Інженерна атака фортець і укріплень 
 31. Княжа дружина і ополчення у Київській Русі Х–ХІІІ ст. 
 32. Військо Галицько-Волинської держави: структура та організація 

  33. Українські формування у складі військ Польщі і Великого князівства Литовського 
       34. Козацьке військо: поява, чисельність, структура і організація 
       35.  Козацьке військо у боротьбі з Туреччиною та Кримом (кінець XVI – середина 
XVII ст.) 
       36. Козацьке військо в національно-визвольних змаганнях (1648–1676 рр.) 
       37. Українці в російському війську (XVII ст. – до 1917 р.) 
       38. Українські полководці козацької доби (XVII ст.) 
       39. Українські січові стрільці: історія формування, чисельність, структура та організація 
       40. Українська Галицька армія (УГА): організація та структура, участь у бойових діях 
       41. Військові формування УНР у 1918–1921 рр. 
       42. Українські формування в Червоній армії у 1918–1921 рр. 
       43. Українці в радянській армії у Другій світовій війні 
       44. Українська повстанська армія (УПА): історія виникнення, структура та організація, 
бойові дії 
       45. Проскурівська операція армії УНР 


	17. Олександр Македонський. Військова справа епохи еллінізму

