
Повна назва: Спецкурс з історії. 
Статус: Вибіркова. 

Мета: прищепити студентам любов до героїчного минулого українського народу, 

виховати почуття а національної гідності, патріотизму і відповідальності за долю України, 

її народу, економічний та духовний розвиток країни, розширити і поглибити знання з 

історії України та краєзнавства, спонукати студентів до пошукової роботи. 

Дисципліна посідає одне з провідних місць серед трансляторів базових духовних 

цінностей. Опанування ним формує системо-утворюючу основу історичних знань. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Спецкурс з історії (6 кредитів ECTS – 180 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), групові заняття (42 години), 

самостійну роботу (110 годин), систему контролю та обліку знань. Передбачається 

написання і захист рефератів, тестовий контроль, підсумкові контрольні роботи за 

модулями, складання заліку. 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Сакральна історія в колі альтернативних наук. 

Тема 1. Проблема сакральності в історії, філософії, релігії та географії. 

Тема 2. Альтернативна історія як наука. 

Тема 3. «Фолк-хісторі» в системі сучасних наукових поглядів. 

Змістовний модуль 2. Сакральна історія світу. 

Тема 4.«Теорія змови» в сучасній світовій історії. 

Тема 5. «Нова хронологія» Фоменка-Носовського. 

Тема 6. Фальсифікації історії. 

Змістовний модуль 3. Сакральна історія України. 

Тема 7. Альтеративна історія в Україні. 

Тема 8. Сакральне трактування історії України. 

Тема 9. Сакральна історія Миколаївщини 

Вихідні компетенції студента 

Знання: 

 основних політичних, соціально-економічних, культурних подій; 

 фактів біографії і діяльності історичних осіб, структур та організацій; 

 змісту історичних джерел, документів, творів, пам’яток культури; 

Уміння: 

 визначати альтернативні варіанти хронологічних меж різних історичних подій, їх зміст 

та послідовність; 

 встановлювати причино-наслідкові зв’язки подій і явищ; 

 визначати найважливіші зміни, що відбувалися й відбуваються в історії людства; 

 коментувати різні погляди на історичні події, факти, персоналії; 

 аргументовано відстоювати власну думку й позицію щодо історичних подій, фактів, 

персоналій; 

 інтегрувати явища національної культури в контексті європейської та світової 

культури. 

Кінцеві результати вивчення курсу включають: 

 вміння узагальнювати, критично осмислювати та визначати можливості використання 

позитивного чи упередження модифікованого повтору негативного досвіду; 

 набуття навичок застосування сакральної історичної інформації в ході аналізу та 

корегування сучасних історичних явищ та процесів. 

 вироблення у студентів альтернативного підходу до суспільних явищ з позицій 

багатогранності, різноманітності, багатоваріантності та суперечності історичного 

процесу. 

Викладач: Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор. 
 


