
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура).  

Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура).  

Рівень вищої освіти: другий (магістерський).  

Назва навчальної дисципліни: Історико-правові основи Збройних сил України 

Статус дисципліни Вибіркова   

Мова навчання Українська  

Семестр  3  

Кредити ЄКТС  3  

 

Програмні результати навчання: вільно володіти категоріальним апаратом курсу; 

визначати основні закономірності виникнення та розвитку держави та права на території 

України; визначати зв’язок між розвитком суспільства, держави та права; розрізняти 

основні типи суспільства, форми держави, галузі права на прикладах періодів їх розвитку 

в Україні; систематизувати групи населення, органи влади, джерела права по періодах 

розвитку держави та права в Україні; визначати основні джерела рабовласницького, 

феодального і буржуазного права; класифікувати органи влади різних рівнів, судових 

органів та правоохоронних на різних етапах розвитку; аналізувати тенденції розвитку 

основних галузей права на різних етапах розвитку;  аналізувати і тлумачити норми права, 

правові документи та законодавчі акти; доводити приналежність держави до визначеної 

форми правління, політичного режиму, форми державного устрою; порівнювати 

державно-правовий розвиток на різних етапах розвитку України; порівнювати державно-

правовий розвиток України та зарубіжних країн; класифікувати норми та інститути права 

по галузям; прогнозувати подальший державно-правовий розвиток; систематизувати та 

узагальнювати досвід України в державно-правовому будівництві; робити висновки про 

розвиток держави та права в Україні; аналізувати сучасний стан проблем науки історії 

держави і права України. 

 

Розділи та теми навчальної дисципліни:   

Розділ 1. Міжнародні угоди щодо права війни 

Тема 1.1. Міжнародні угоди  щодо права війни 

Тема 1.2. Поняття військової доктрини та національної безпеки 

Тема 1.3. Закони України про міжнародне військове співробітництво 

Розділ 2. Історія походження збройних сил України 

Тема 2.1. Історія походження військової символіки збройних сил України 

Тема 2.2. Українське  військо періоду національно-визвольної боротьби 

Тема 2.3. Українські військові формування Першої світової війни 

Тема 2.4. Участь українців у Другій світовій війні 

 

Вид семестрового контролю: залік – 3 семестр  
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Електронний ресурс. http://library.sspu.sumy.ua/  

Internet джерела: 1. https://sites.google.com/site/protectionofukraine/home  

2. http://www.soippo.edu.ua  
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