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1. Мета дисципліни -  формування системних знань студентів щодо альтернативних 
поглядів на історичний процес та хронологію, аналіз основних теорій альтернативного 
розвитку історії та антропогенези, вироблення навиків їх критичного сприйняття, а також 
ознайомлення з метажанром альтернативної історії як проявом моделювання 
багатоваріантності історичних сценаріїв.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) знати загальні положення історіософії, археології, палеонтології;
2) вміти володіти навичками історико-культурного аналізу.

3. Анотація навчальної дисципліни: Первинним і найскладнішим питанням з
найдавніших часів і до сьогодні було і залишається питання про походження людини. В 
курсі розглядається альтернативні моделі антропогенези та історичного процесу. 
Здійснюється огляд міфологічного та релігійного світогляду, еволюційної гіпотези, 
синтетичної теорії еволюції (СТЕ) чи неодарвінізму, трансформістської концепції. 
Проводиться огляд біблейської антропології та наводяться аргументи креаціоністів. що 
заперечують існування перехідних форм між мавпою і людиною. В цьому контексті 
розкривається значення понять „У-хромосомний Адам” і „мітохондріальна Єва”. В курсі 
аналізуються концепції творіння в ранньому та середньовічному християнстві. Наводяться 
слабкі і сильні сторони еволюційної теорії, а також контраргументи креаціоністів. 
Висвітлюються різновиди креаціонізму в залежності від різних уявлень про час творіння 
(креаціонізм «молодої Землі», креаціонізм «старої Землі») та ставлення до сучасних 
наукових поглядів на біологічну та геологічну еволюцію («прогресивний» креаціонізм, 
теїстична або телеологічна теорія еволюції, неокреаціонізм та концепція «Розумного 
задуму», креаціонізм у деяких нехристиянських релігіях (іслам, іудаїзм). В другому модулі 
здійснюється аналіз та об’єктивна оцінка основних історичних, філософських та 
світоглядних передумов появи альтернативно-історичного мислення, вивчення особливостей 
жанрів альтісторичних досліджень та літературних творів в історичному дискурсі, 
дослідження явища «фолк-хісторі». причин новітньої міфологізації та фальсифікації історії.

4. Завдання (навчальні цілі): полягають у формуванні вмінь студентів системно 
аналізувати основні концепції розвитку людства та моделі історичного часу; виокремленні та 
дослідженні різновидів креаціонізму, розкритті основних положення креаціонізму „молодої 
Землі” (моррисіанства) та вияснення ставлення до них православної церкви; висвітленні 
креативно-катастрофічної доктрини в геологічній стратиграфії; ознайомленні з критикою 
креаціоністами основних положень еволюційної теорії та аналізі контраргументи 
противників креаційної теорії; розгляді філософію постмодернізму як передумови появи 
альтернативних поглядів на час, історичний процес; здатності зрозуміти сутність 
альтернативної історії, виокремленні найпоширенішої тематики альтернативно-історичних 
творів, В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи науково- 
дослідної роботи, вміти системно оцінювати головні тенденції, динаміку розвитку 
альтернативістики в історичних дослідженнях та літературі, враховувати проблему 
випадковості, варіативність людського буття та існування альтернативних шляхів 
історичного розвитку, виясняти причини появи псевдонаукової альтернативістики та 
сучасної історичної міфотворчості, враховувати наукове підтвердження релігійних уявлень, 
зокрема геологією, палеонтологією, археологією, вміти розрізняти різновиди креаціонізму та 
аналізувати доказову базу, оцінювати їх сильні та слабкі сторони, а також враховувати 
критику креаційних положень, порівнювати засади традиційної та альтернативної хронології 
(молодоземельного та староземельного креаціонізму, т. зв. "Нової хронології"), набути 
практичних навичок критичної роботи із науковою літературою та джерелами з 
креаціонізму, а також "нової хронології" Фоменка-Носенка та альтісторичних творів, зразків 
"фолк-хісторі", вести самостійні дослідження проблем історії світової та української 
альтернативної історії.



5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання Форми (та/або Відсоток у

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; методи і технології) Методи підсумко-
4. автономність та відповідальність) '  . . .викладання і оцінювання він оцінці з

jç Результат навчання навчання дисципліни

1 .Знання

7.7 Знати провідні концепції світобудови та Реферат,
антропогенези. Лекції презентація, есе, 3%

_______________________________________________________________________ _М К Р _________
7.2 Знати зміст поняття "креаціонізм" та його _ ... Реферат,

різновиди. . . ’ презентація, есе, 3%семінарські заняття МКР

7.2 Знати основні засади креаційних уявлень. ... Реферат,
•JІЄ1СХ1Д1, • с  сі /презентація, есе, 5%семінарські заняття г МКР

7 4 Знати антиеволюційну аргументацію ,
■ • • Лекнії геферат,

креацюністів . . ’ презентація, есе, 2%
семінарські заняття г МКР

7.5 Знати основні положення критики Реферат,
кпеяміпнізму • • ’ презентація, ЄСЄ, 2%креаціонізму. семінарські заняття г МКР

7.(5 Знати різницю між уніформізмом та Лекції Реферат,
катастрофізмом. семінарські заняття презентація, есе, I/o

7.7 Знати традиційні методи дослідження,
зокрема радіометричного датування, ,
геологічної колони та причини їх Лекції, ^  . ’ . . .г . . . . презентація, е є, 2%заперечення прихильниками креаціонізму, семінарські заняття МКР
"історіології" М.Морозова. "Нової

______хронології" і ін.
7.(2 Знати запропоновані прихильниками р .

альтернагивноісторичних досліджень Лекції, ". ’ ...,, „ . . . презентація, есе, 1%методи датування (напр. астрономічний і семінарські заняття г ]уц^р
____ JhO:_________________________________________________________________________
7.9  Знати ключові ідеї «Нової хронології». ... Реферат,Лекції, • “і a /презентація, есе, 3%семінарські заняття МКР

7 .1() Знати аргументи на користь обгрунтування ... Реферат,
нелінійності розвитку історичного процесу. . . ’ презентація, есе, 1%семінарські заняття МКР

7.7 / Знати основні альтісторичні концепції у ... Реферат,
науковій та художній літературі. . . ’ презентація, есе, 5%семінарські заняття МКР

7.72 Знати методологію та методику Лекції Реферат.
моделювання альтернативного культурно- . . ’ презентація, есе, 2%г . семінарські заняття г , „тгг,______ історичного розвитку суспільства. г  М К Р ______________

7.72 Знати еволюцію альтісторії як метажанру ... Реферат,
літератури. . . ’ презентація, есе, 2%семінарські заняття г МКР

1.14 Знати представників наукової та художньої Лекції Реферат.
альтісторії та основні їх праці (твори). . . ’ презентація, есе, 5%г семінарські заняття r

1.15 Знати особливості світогляду та естетики ... Реферат.
представників альтісторичних субкультур. . . ’ презентація, есе, 3%семінарські заняття МКР

1.16  Знати методи та засоби популяризації
альтернативно-історичних ідей (фільми, Лекції Реферат,
комікси, розмальовки, комп'ютерні та . . ’ презентація, есе, 1%. . /  ,. ' семінарські заняття . ,,гт.настільні ігри, мультфільми, аніме, манга, МКР

[_____ І історичні реконструкції.________________________________________ ________________ ____________



| 1.17 [Знати причини міфологізації та ... | Реферат,
і фальсифікації історичного процесу, . . | презентація, есе, 3%

__1 популярності теорій змовк . _______ ___  ' ___[_ МКР______
|______________________________________ 2.Уміння___________  __
12.1 Вміти вільно оперувати понятійним та ... Реферат,

термінологічним апаратом курсу. . . ’ презентація, есе, 2%семінарські заняття МКР

2.2 Вміти на основі фактичних даних ... Реферат.
аналізувати і співставляти доказовість . . ’ презентація, есе, 3%
еволюції теорії та концепції творіння. г МКР

12.3 Вміти знаходити і пояснювати відмінності ... Реферат.
між «новою» і традиційною хронологією. . . ’ презентація, есе, 2%семінарські заняття г МКР

2.4  Вміти об’єктивно оцінювати причини та ... Реферат,
передумови появи феномену альтернативної . . ’ презентація, есе, 2%семінарські заняття г______історії.______________ _ і __ , МКР

2.5 Вміти розуміти суть історичних процесів, ... Реферат,
які впливали на альтісторичні побудови. . . ’ презентація, есе, 2%семінарські заняття г МКР

1 2 .6  Вміти досліджувати проблеми випадковості ... Реферат,
в історії та питань альтернативності | . . ’ презентація, есе, 2%семінарські заняття г______ історичного процесу. г МКР

2. 7 Вміти аналізувати процеси становлення та
розвитку наукової та художньої Лекції, еферат,

, ,  .. . . . . . презентація, есе. 3%альтернативістики на Україні на тлі світових семінарські заняття г її
|______тенденцій.
12. 8  Вміти ідентифікувати, класифікувати та ... Реферат,

аналізувати альтісторичні моделі. . . ’ презентація, есе, 5%семінарські заняття ґ МКР
2.9  Вміти визначати причині: новітньої"” ... Реферат.

історичної міфотворчості, . . ’ презентація, есе. 2%
семінарські заняття г МКР

2.10  Вміти деконструювати імперсько-радянські ... Реферат,
та новітні міфологеми, сприяти творенню . . ’ презентація, есе, 3%... . семінарські заняття г______ загальноукраїнської ідентичності.______________  2_______________ МКР

2.11 Вміти читати і розуміти адаптовані та 
наукові тексти.

Лекпії Реферат,
презентація, есе, 3%семінарські заняття г

2 12 Вміти писати конспект, виконувати тести, Лекції, „,  . . Тести. МКР 3%______ контрольні роботи._____________________ ___семінарські заняття і
і 2.13 Уміти опрацьовувати та аналізувати

історичні першоджерела, релігійні тексти
(Біблія, Коран і ін.), твори наукової та

і художньої альтісторії. критичш матеріали. !
Лекції, РефераТ’І презентація, есе. 5%семінарські заняття | г

і____ і__________________  _ ___________І___________________________________________
2.14  Вміти вести самостійні дослідження! Участь в

проблем історичної альтернативістики. } Семінарські заняття, обговоренні,
самостійна підготовка 5%

Робота рефератів,
|_____ ]_________________________ ____ : __________________ презентацій, е с е ____________
___ ________________________________ 3. Комунікація__________________________________________
і ? 7 [Демонструвати здатність до комунікації І „ ... . і ^  Участь ві Лекції, семінарські _ ,мовою навчання. г обговоренні. 2%заняття|_________________  ̂ _______  1 ___  підготовка __________
















