
Силабус дисципліни 

«САКРАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

Викладач: Котляр Юрій Вадимович 

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

  

Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год), з яких 60 годин самостійної роботи. 

 

Мета: прищепити студентам любов до героїчного минулого українського народу, 

виховати почуття самовідданості та 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. 

 

Оригінальність навчальної дисципліни: 

авторський курс 

 

Зміст дисципліни 

 

Тема 1. Сакральна історія – наука про духовність. 

Тема 2. Альтернативна історія в літературі та історичних дослідженнях. 

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

Тема 4. Українська ментальність. 

Тема 5. Міфологічно-релігійні традиції козацької системи «Спас». 

Тема 6. Феномен козаків-характерників. 

Тема 7. Сакральне трактування історії України. 

Тема 8. Сакральна історія Миколаївщини. 

 

 

 

Очікувані результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент  

має знати: 

– основні політичні, соціально-економічні, культурницькі події;  

– зміст, учасників і наслідки історичних подій; 

– факти біографії і діяльності історичних осіб, структур та 

організацій; 

– зміст історичних джерел, документів, творів, пам’яток культури; 

– зміст історичних понять і термінів. 

…має вміти: 

– узагальнювати, критично осмислювати та визначати можливості 

використання позитивного чи упередження модифікованого 

повтору негативного досвіду; 

– застосовувати сакральної історичної інформації в ході аналізу та 

корегування сучасних історичних явищ та процесів. 

– визначати альтернативні варіанти хронологічних меж різних 

історичних подій, їх зміст та послідовність; 

– виробляти альтернативний підхід до суспільних явищ з позицій 

багатогранності, різноманітності, багатоваріантності та 

суперечності історичного процесу. 

 

Пререквізити 

Базується на знаннях з історії України, всесвітньої історії, історії 

української культури. 

  

 

 

 

 

 

Пореквізити 

Знання, отримані під час проходження дисципліни, можуть бути 

використані у розробці ігор. 

 



 

 

Семестровий контроль: залік 

 

Оцінювання: 

За семестр: 70 балів 

За залік: 30 балів 

 

Види робіт: 

лекції, семінари, екскурсії по сакральним місцям Миколаєва. 

  

 

Критерії оцінювання семінарських занять, реферату, контрольної роботи 
 

– Семінарські заняття: 8 семінарських занять. Максимальна кількість балів на 

семінарі – 5 (8*5 = 40) 

– Написання та захист реферату: 5 балів – написання реферату, 5 балів – захист, 

5 балів – відповіді на додаткові запитання (5*3 = 15) 

– Контрольна робота: 3 запитання, де кожне оцінюється в 5 балів (3*5=15)  

 

Презентація курсу: 

https://chmnu.edu.ua/petro-mohyla-tv-rozmova-na-temu-yurij-kotlyar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічне забезпечення 

Проєкційне мультимедійне обладнання (проєктор, екран, 

ноутбук/комп’ютер). 

Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. 

 

 

Політика щодо дедлайнів 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

У разі виявлення плагіату або списування – роботи не 

зараховуються. 

 

 

https://chmnu.edu.ua/petro-mohyla-tv-rozmova-na-temu-yurij-kotlyar/

