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ВСТУП 
 

Дисципліна «Сучасні концепції природознавства» зорієнтована на 
затвердження у свідомості студентів комплексних природно-наукових знань 
про навколишній світ, формування наукового методу мислення і адекватного 

відношення людини до навколишнього світу; освоєння найбільш важливих та 
загальних концепцій в галузі фізики; отримання уявлень про найважливіші 

школи і напрями у розвитку сучасного природознавства.  
В процесі навчання студенти повинні набути уміння обґрунтовувати 

свою світоглядну позицію в галузі природознавства і навчитися, 
користуючись сучасними науковими методами, застосовувати отримані 

знання при розв’язанні професійних задач. 
В основі викладання курсу лежить системний підхід - напрям 

методології наукового пізнання, який розглядає науку і техніку як цілісну 
систему; підхід, який орієнтує слухача на виявлення різноманіття типів 

зав’язків в об'єкті дослідження і зведення їх в єдину теоретичну картину. 
Курс важливий як засіб формування наукового світогляду і установок 

особи, що засновані на науковому методі пізнання навколишнього світу. Він 
сприяє зростанню загальної ерудиції слухачів, є органічним доповненням до 
циклу загальних дисциплін, що вивчаються на курсах. 

 
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом навчального курсу виступає комплекс знань про природу і 
місце людини у ній. Курс покликаний визначити місце і значення науки і 

техніки у сучасній культурі людства, познайомити студентів на рівні 
загальних уявлень з найбільш важливими концепціями походження Всесвіту, 

природи, Землі і людини, допомогти їм оволодіти сучасною природничо -
науковою картиною світу, ознайомити з останніми досягненнями науки і 
техніки. 

Метою курсу є формування у студентів цілісних уявлень про розвиток 
науки і техніки як історико-культурного феномена; структурування знань про 

досягнення людської думки в різні періоди історії людства; представлення 
розвитку науки як зміни картин світу; формування уявлень про сучасну 

науково-природничу картину світу; ознайомлення на рівні глобальних ідей з 
сучасними досягненнями у науці і техніці. 

Завдання курсу: 
- Визначити місце і роль науки та техніки в культурі людства. 

- Познайомити зі структурою науки і її функціями, визначити її 
відмінність від інших сфер культури. 

- Ознайомити з основними методами та прийомами отримання наукових 
знань про природу. 

- Розкрити історію розвитку науки і техніки як складну взаємодію 

акумуляції наукових знань і зміни парадигм. 



- Виділити основні етапи становлення науки і техніки (античність, 
середньовіччя, новий час, сучасність) і пояснити закономірності і 

особливості розвитку наукових і технічних знань в конкретних історичних 
умовах. 

- Познайомити на рівні ідей з основними картинами світу побудованими 

наукою. 
- Дати основні уявлення про сучасну науково-природничу картину світу. 

- Познайомити з фундаментальними досягненнями у сучасній науці і 
техніці, які визначать їх розвиток у майбутньому. 

 
  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1  

Наука і наукове пізнання 
 

Тема 1. Місце науки і техніки у культурі людства. Культура людства. 
Два типи культури. Витоки і предмет суперечки "двох культур". Відмінності 

між гуманітарними і науково-природничими знаннями. Співвідношення 
науки, філософії і релігії. Ідеологія сцієнтизму. Визначення науки і техніки. 

Визначення технології. 
Тема 2. Структура науки та її функції. Структура науки. Функції 

науки. Критерії і норми науковості. Принципи фальсифікації і верифікації. 
Наукова теорія. Структура наукової теорії. Класифікація наукових теорій. 

Розвиток наукового знання. Логічний аспект наукового знання. Закони науки. 
Гносеологічні передумови науки. 

Тема 3. Наукові поняття і способи їх утворення. Наукові поняття і 

способи їх утворення. Введення і виключення наукових абстракцій. Методи 
наукового пізнання. Класифікація методів природознавства. Особливі 

методи. Загальна схема наукового дослідження. Границі наукового методу. 
Тема 4. Моделі історичної реконструкції науки. Парадигма. Моделі 

історичної реконструкції науки. Парадигма. Специфіка наукових революцій. 
Тема 5. Проблема початку науки. Проблема початку науки. 

Найстаріші цивілізації світу. Перший у світі храм. Шумерська цивілізація. 
Баальбек. Цивілізація Єгипту. Крито-мікенська цивілізація. Наукові знання 

на стародавньому сході. Способи трансляції інформації. Наука як феномен 
грецької цивілізації. Початок науки. Антична наука. Від міфу до логосу. 

Перші наукові програми античності. Греція колиска сучасної науки. 
Тема 6. Наука і наукове пізнання в середньовіччі. Середньовіччя. 

Природознавство в епоху середньовіччя. Основні риси середньовічного 

світогляду. Наука і наукове пізнання у середні віки. Революція у світогляді в 
епоху відродження 

Тема 7. Становлення класичної науки. Особливості науки нового 
часу. Наукова революція XVI-XVII ст. Галілей і його роль у виникненні 

сучасної науки. Ісаак Ньютон. Ньютон і завершення наукової революції. 
Особливості науки нового часу. 
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Тема 8. Специфіка і природа сучасної науки. Специфіка і природа 
сучасної науки. Особливості класичної науки. Наука XIX століття. Новітня 

революція у науці. Основні риси некласичної науки. Особливості сучасної 
науки. Криза сучасної науки. постнеокласична наука. 

 

Змістовий модуль 2 
Фізичні картини світу 

Тема 9. Фізичні картини світу. їх характеристика та особливості. 
Картини світу. Механістична картина світу. Електромагнітна картина світу. 

Криза фізики 1895-1905 рр. Становлення квантово-релятивістської картини 
світу. Квантово-релятивістська картина світу. Еволюційно-синергетична 

картина світу. Масштаби мікро-, макро- та мегасвітів. 
Тема 10. Макросвіт. Макросвіт. Симетрія і аcсиметрія у природі. Нова 

симетрія світу. Фрактали. Геометричні фрактали. Фрактальний світ. 
Фрактали у природі. Фрактальні розвязки. 

Тема 11. Основи синергетики. Динамічний хаос. Поняття біфуркації. 
Термодинаміка відкритих систем. Напрямки розвитку теорії самоорганізації . 

Народження-буття-розпад. Підсумки. 
Тема 12. Мікросвіт. Мікросвіт. Фундаментальні взаємодії. 

Характеристики фундаментальних взаємодій. Принципи обміну. Будова 

атома. Об’єднання взаємодій. Стандартна модель частинок. Досліди у Церні. 
Відкриття бозонів Хіггса.  

Тема 13. Мегасвіт. Мегасвіт. Структуроутворення у всесвіті. Наша 
галактика. Положення сонячної системи у всесвіті. Фрідманівська модель. 

Ньютонівське наближення. Великий вибух. Початок і кінець всесвіту. 
Релятивістський всесвіт. 

Тема 14. Сучасні космологічні моделі. Червоне зміщення. Модель 
гарячого всесвіту. Дослідження реліктового випромінювання. Телескопом. 

Планк.  Сценарій інфляційного розширення. Чому всесвіт евклідів. Всесвіт- 
мікрочастинка. Квантове народження всесвіту з вакууму. Фазові переходи у 

всесвіті що розширюється. Теорія численних всесвітів. Вплив зміни 
фундаментальних сталих на вигляд всесвіту. Вплив констант на можливість 
утворення складного всесвіту. Моделі численних всесвітів. Підтвердження 

теорії. Відкриття прискореного розширення всесвіту. Темна матерія та 
енергія. Розподіл темної та звичайної матерії у всесвіті. Прискорене 

розширення всесвіту. Астросоціологічний парадокс. Парадокс Фермі-Харта. 
Класифікація ПЦ. Зоряна експансія. Кількість ПЦ у всесвіті. Пошук 

екзопланет. Екзопланети. Останні результати роботи телескопа “Кеплер”. 
Потенціально залюднені екзопланети. Підсумки. 

 
Рекомендована література 

 
1. Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности / М.Д. Аптекарь, 
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