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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Дисципліни зі шкільної програми, а саме : біологія, фізика, хімія, астрономія тощо.  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Антропологія 
 

2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

- категоріальний апарат дисципліни.  
-  цілі і завдання дисципліни; мати уявлення про її предмет, основні напрями та історію її 

становлення і розвитку;   
-  уявляти сучасну природничо-наукову картину світу і місце людини у ній; 
- мати уявлення про пріоритетні напрями досліджень в сучасному природознавстві. 
Вміти: 
- самостійно організовувати пошук наукової інформації; 
- відповідно до стандартів описувати джерельну базу з питань природознавства; 
- публічно презентувати результати пошукової роботи; 
– аналізувати й оцінювати ті чи інші види діяльності працівників освіти, вчених-

психологів; 
– аргументовано доводити свою думку, робити об’єктивні висновки; 
– використовувати набуті знання у практичній трудовій діяльності, давати самооцінку та 

визначати свої життєві перспективи. 
Володіти: 
 
- навичками самостійної роботи з навчальною й науковою літературою; 

 
3.Зміст робочої програми 

Модуль №1 
Лекція 1. Предмет концепції сучасного природознавства. Натурфілософія. Знання і пізнання. 

Природознавство як сукупність наук, які вивчають природу, її закони.  Даний курс 
зачіпає одночасно математику, фізику, хімію, біологію, філософію. 
Натурфілософія. Представники Милетской школи. 

Сучасне природознавство: витоки від одного з філософських напрямів - натурфілософії.  
Найбільш яскраві представникі цього напряму - учні найдавнішої Милетской школи (VII-V ст. 
до н.е.) Фалес, Анаксимен, Анаксимандр.  

Знання і пізнання. Наукове знання та його критерії. 
Лекція 2. Місце людини в світі 

Взаємовідношення людини і світу. Субстратна система людини. Субстратна система 
світу. 

Поділ двох систем на  чотири підсистеми, серед яких: 
1) онтологічна система; 
2) гносеологічна система; 
3) аксіологічна система; 
4) праксіологіческая система. 
Основні концепції, що виділяють місце людини у світі. Три групи уявлень про місце 

людини у світі. 

Лекція 3  Теорія відносності. Елементарні частинки. Гаряча Всесвіт. Походження сонячної 
системи 

Теорія відносності Альберта Ейнштейна.  
Етапи розвитку Всесвіту. Початкова стадія існування Всесвіту та її поділ на 4 ери: 
1) ера адронів; 
2) ера лептонів; 



3) фотонна ера; 
4) ера випромінювання. 

Елементарні частинки. Походження Всесвіту 
Лекція 4  Теорія Чарльза Дарвіна. Походження людини. Зловживання дарвінізмом. Еволюція 

природи. 
Внутрішньовидова боротьба; міжвидова боротьба; боротьба з неживою природою. 

Т. Шванн - клітинна теорія.  
Походження людини. Австралопітек. Голландський дослідник Ежен Дюбуа. 

Неандертальці.  
Еволюція природи. Історія нашої Землі та її поділ на три великі періоди (або ери): 
1) палеозойська ера; 
2) мезозойська ера; 
3) неозойская ера. 

Лекція 5.  Механізм спадковості. Квантова механіка. 
Хромосоми вищих організмів. Зростання організму  шляхом мітозу. Триплоїд, тетраплоїди, 

поліплоїдії.  
Квантова механіка - теорія, яка встановлює спосіб опису і закони руху мікрочастинок 

(елементарних частинок, атомів, молекул, атомних ядер) і їх систем, а також зв'язок величин, що 
характеризують частки і їх системи, з фізичними величинами, безпосередньо вимірюваними на 
досвіді. 

Нерелятивістська квантова механіка; релятивістська квантова механіка. Етапи розвитку 
квантової механіки  

 

Модуль №2 
Лекція 6.  Поняття біохімії, історія її появи. Біофізика. 

Молекулярна біологія тісно пов'язана не тільки з органічною хімією, але і біофізикою; 
генетикою; мікробіологією.  

Дж. Уотсон і Ф. Крик - ідея подвійної спіралі ДНК. Білозерський Андрій Миколайович і 
його наукові роботи.  

Луїджі Гальвані. Термін «органічна хімія» та його введення в 1827 р. 
ученим Й. Берцеліусом. 

Лекція 7. Молекули і атоми 
Атом. Джон Дальтон (1766 – 1844).  Ернест Резерфорд (1871 – 1937). Нільс Бор (1885 – 

1962) . Атомний номер і атомна маса  
Молекула,  хімічний елемент. 
Відносна атомна маса, відносна молекулярна масса.  
Молекулярно-кінетична теорія. 

Лекція 8. Мікро-, макро-, мегасвіт 
Фізичні явища у мікро-, макро- та мегасвіті. Фундаментальні взаємодії.  

Тіла Сонячної системи. Галактика. Всесвіт. Великий вибух. 
Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. 

Лекція 9.  Роль та вплив науковців  на світовий розвиток. 
Концепція сучасного природознавства та її зв'язок з історією. Історичні особистості.  
Видатні науковці усіх часів та народів.  ТОП-10 видатних науковців у галузі 

природознавства.   
 

4. Список рекомендованої літератури 

Основна література. 
1. Концепції сучасного природознавства: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів/ Я.С. Карпов, В.В.Кисельник, В.Г. Кремень та ін.-К.: Професіонал, 2004.-495 c. 
2. Бобильов Ю.В. Концепції сучасного природознавства: Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів/Дніпропетровський університет економіки та права. -К.: Центр навчальної 
літератури, 2003.-244 с. 



3. Польшаков В.І. Концепції сучасного природознавства: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів/ В.І. Польшаков, М.В. Богдан:- К.: Центр навч. літератури, 
2004.-176 с. 

4. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: учебник для студентов 
ВУЗов.- М.: ЮНИТИ, 1999.-288 с. 

5. Бабушкин А.Н. Современные концепции естествознания: Лекции по курсу. – С. 
Пт.: Лань, 2002. -208 с. 

6. Горехов А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие.-М.: Центр, 
2001.-208 с. 

7. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники: Учеб. пособие 
для студ. ВУЗов. -М.: Инфра-М, 2000.-608 с. 

8. Грушевицкая Т.Г. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
студ. висш. учебн. заведений обуч. по гуман. спец./ Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садовин. -М.: 
ЮНИТИ, 2003-680 с. 

9. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания: ученик для студентов 
высших учебных заведений.-3-е издание.- М.: ПКЦ "Маркетинг"; Новосибирск: ООО 
"Издательство ЮКЭФ", 2001.-832 с. 

10. Догилев Ф.М. Концепции современного естествознания: учебное пособие для 
студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям и направлениям гуманитарного 
профиля/ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.-М.: ИМП, 1998.-192 с. 

11. Карпанков С.Х. Концепции современного естествознания: Практикум: Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений.-М.: ЮНИТИ, 1998.-238 с. 

12. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов 
гуманитарных и економических специальностей ВУЗов/ Авт. кол.: М.И. Басаков, В.О. 
Голубинцев, А. Г. Зарубин и др.- Ростов- на –Дону: Феникс, 2000.-562 с. 

13. Концепции современного естествознания: Учебник для студентов ВУЗов/ В.Н. 
Лаврененко, В. П. Ратников, В.Ф. Голубь и др.: Под ред. В.Н. Лаврененко, В.П. Ратникова.- М.: 
ЮНИТИ, 1997.-271 с. 

14. Потев М.И. Концепции современного естествознания: Учебник для студентов 
ВУЗов.- СПБ.: Питер, 1999.-352 с. 

15. Соломатин В.А. История и концепции современного естествознания: Учебник для 
студентов ВУЗов, обуч. по геолог., геодез. и горн. направлениям и специальностям.- М.: ПЕРСЭ, 
2002.-463 с.  

16. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для 
студентов ВУЗов.- М.: ВЛАДОС, 1999.-232 с. 
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