
АНОТАЦІЯ 

 

1. Назва дисципліни - «Науково-природнича картина світу». 

2. Лектор – д.геогр. н., проф. Нємець Костянтин Аркадійович. 

3. Статус – нормативна. 

4. Курс – 1, семестр – 2. 

5. Кількість кредитів – 4, академічних годин – 120 (в т. ч. лекції – 36, практичні – 

24, самостійна робота – 60, індивідуальні завдання - нема). 

6. Попередні умови для вивчення – Курс «Науково-природнича картина світу» є 

нормативним у підготовці бакалаврів суспільної географії і базується на знаннях, 

отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як вступ до фаху, вища математика, 

природнича  географія, комп’ютерні технології, вступ до регіоналістики та 

країнознавства, вступ до геоурбаністики тощо. У процесі вивчення цього курсу студенти 

отримують базові знання з історії розвитку природничих наук, особливостей 

цивілізаційного розвитку, ролі суспільної географії у суспільному розвитку і управлінні, 

вивчають основи інформаційної концепції взаємодії суспільства і природи. 

7. Опис курсу. 

Мета курсу – сприяти формуванню у студентів основних понять, категорій, теорій 

сучасного природознавства, фундаментального усвідомлення і розуміння механізмів явищ 

природи, освоєння і логічного осмислення фундаментальних законів природознавства і їх 

ролі у розвитку і функціонуванні природних об’єктів. Крім цього, бакалавр географії 

засвоює основні засади взаємодії суспільства і природи, усвідомлює роль людини, 

соціуму, суспільства у розвитку Універсуму. Основні положення курсу є 

фундаментальними засадами для об’єднання розрізнених знань про природу і суспільство 

в цілісну науково-природничу картину світу, в якій людина займає чільне місце як суб’єкт 

цілеспрямованого переходу біосфери Землі у стан ноосфери, для осмислення 

геоекологічних аспектів науково-технічної і практичної діяльності людини як 

соціоприродного феномену у навколишньому природному середовищі. Для майбутніх 

фахівців з геоурбаністики, регіоналістики та країнознавства знання сучасних наукових 

концепцій природознавства, формування сучасного ноосферного світогляду і 

усвідомлення суті науково-технічного прогресу є невід’ємною складовою професійної 

підготовки.  

Завдання курсу:  

 сформувати у студентів здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

 сформувати компетентність стосовно пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел;  

 сформувати навички міжособистісної взаємодії і колективної роботи; 

 сформувати знання і вміння використання специфічних для географічних наук 

теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до спеціалізації. 

 сформувати у студентів сучасні компетентності щодо теоретичних основ, рівнів 

знання і загальної методології суспільно-географічної науки з позицій 

цивілізаційного розвитку; 

 сформувати у студентів знання про особливості формування природничо-наукової 

картини світу протягом всієї історії розвитку сучасної цивілізації та роль людини у 

цьому процесі; 

 сформувати у студентів вміння аналізувати природні та суспільні явища та процеси 

як прояви поступальної еволюції Універсуму; 

 сформувати у студентів компетентності стосовно використання знань для розробки 

і реалізації комплексних територіальних господарчих планів та проектів. 

Зміст курсу: Суть цивілізаційного розвитку, роль науки в розвитку людства, 

розвиток природничих наук, формування фізичної хімічної географічної картини світу, 



роль математики і математичного моделювання в інтеграції природничих і суспільних 

наук, глобальні проблеми цивілізації, інформаційна концепція взаємодії суспільства і 

природи. 

Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів 

згідно програми курсу. 

8.  Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Перевірка практичних робіт; 

 Тестове опитування та письмовий контроль ; 

 Екзамен. 

9. Навчально-методичне забезпечення – Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і 

методологія географічної науки: методи просторового аналізу, 2014. (архів кафедри). 

10. Мова викладання – українська. 
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