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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів знання про діяльність видатних інтелектуалів 
світу, які працювали на ниві екології, біології та медицини з давніх часів до сьогодення, 
через призму їхнього інтелектуального доробку висвітлити розвиток світової, екологічної 
науки, біологічної науки та медицини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: 
1.1 основні періоди розвитку, визначальні події та явища світового історичного 

процесу;  
1.2  основні напрями розвитку екологічних, біологічних та медичних знань в контексті 

цивілізаційного розвитку людства; 
1.3  найбільш вживані поняття та терміни у галузі історичної науки, екології, біології 

та медицини; 
1.4  основні досягнення сучасних, екології, біології та медицини. 
2. Вміти:  
2.1  працювати з навчальною літературою та науковими джерелами; 
2.2  формулювати власний погляд на розвиток наукових знань у світі в історичному 

контексті; 
2.3  виокремлювати та аналізувати етапи розвитку екологічних, біологічних та 

медичних знань; 
2.4  характеризувати особливості розвитку окремих галузей, екології, біології та 

медицини. 
3. Володіти елементарними навичками формування та обґрунтування самостійних 

висновків щодо особистого внеску видатних інтелектуалів у процес світового 
наукового поступу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Визначні інтелектуали світу» є складовою циклу дисциплін вільного 
вибору студента освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за 
спеціальністю 101-Екологія. Дисципліна висвітлює діяльність видатних інтелектуалів світу у 
сфері екології, біології та медицини від давнини до наших днів. Розглядає основні етапи 
розвитку екологічних, біологічних та медичних знань, та визначає особистий внесок 
провідних учених різних часів у процес наукового поступу на кожному з етапів. Аналізує  
особливості розвитку окремих галузей екології, біології та медицини через призму  
досягнень визначних науковців у відповідних галузях. Висвітлення діяльності українських 
вчених – екологів, біологів та медиків, які досягли значних результатів у науці, значення 
їхніх наукових відкриттів та здобутків для вітчизняної та світової науки. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
Основними завданнями дисципліни є: 
1) сформувати цілісну систему знань про формування та розвиток світової наукової 

думки у галузі біології та медицини, про головні тенденції та особливості її 
розвитку від давнини до сучасності; 

2) сформувати уявлення про специфіку наукової думки, роль особистості вченого і 
значення інтелектуального доробку видатних науковців світу в науковому поступі 
людства; 

3) сформувати уявлення про етапи розвитку біологічних та медичних знань та 
особистий внесок видатних інтелектуалів світу в процес нагромадження наукових 
знань на кожному з етапів; 

4) сформувати вміння систематизувати та порівнювати особливості розвитку світової 
біологічної та медичної думки у різні хронологічні періоди в історичній 
ретроспективі; 

5) сформувати уявлення про особливості розвитку окремих галузей біології та 
медицини через призму досягнень визначних науковців у відповідних галузях;    
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6) сформувати уявлення про основні досягнення видатних інтелектуалів сучасності у 
галузі біології та медицини, застосування та значення цих знань для інших наук, 
для майбутньої професійної орієнтації;   

7) сприяти кращій орієнтації в умовах сучасного суспільства, що склалися історично, 
задля успішнішого вибудовування життєвих стратегій і тактик майбутніх фахівців. 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей:   
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 
фахових: 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 
природничих наук. 

Програмними результатами навчання є: ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 
рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; ПР08. 
Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень; ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 
впровадження екологічних проектів; ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 
суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу 
життя. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 комунікація) Форми 

викладання 
і навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Основні напрями, закономірності, 
головні тенденції та особливості 
розвитку світової наукової думки у 
галузі екології, біології та медицини  
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.2 Етапи розвитку екологічних, біологіч-
них та медичних знань та особистий 
внесок видатних інтелектуалів світу в 
процес нагромадження наукових знань 
на кожному з етапів  
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.3 Особливості розвитку окремих галузей 
екології, біології та медицини через 
призму  досягнень визначних науков-
ців у відповідних галузях  
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.4 Основні факти та події в історії 
екології, біології та медицини, імена 
визначних науковців та основний 
зміст їхнього наукового доробку  

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.5 Головні тенденції розвитку світової 
наукової думки у галузі екології, 
біології та медицини у ХХ – на поч. 
ХХІ ст., роль і місце України у цьому 
процесі 
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

2.1 Використовувати термінологічно-по-
нятійний апарат при розгляді процесу 
розвитку світової наукової думки у 
галузі екології, біології та медицини, 
аналізувати наукові джерела та літе-
ратуру, застосовувати навички історіо-
графічного та бібліографічного аналізу 
для участі в дискусіях, виступах з 
доповідями та повідомленнями 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.2 Аналізувати специфіку наукової 
думки, роль особистості вченого і 
значення інтелектуального доробку 
видатних науковців світу в науковому 
поступі людства 
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.3 Систематизувати та порівнювати осо-
бливості розвитку світової екологіч-
ної, біологічної та медичної думки у 

Лекція, 
семінар, 

самостій-

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 

10 
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різні хронологічні періоди в історич-
ній ретроспективі 
 

на робота презентації /доповіді, 
усних відповідей / 

доповнень 
2.4 Характеризувати основні досягнення 

видатних інтелектуалів сучасності у 
галузі екології, біології та медицини, 
застосування та значення цих знань 
для інших наук 
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.5 Аналізувати діяльність українських 
вчених – екологів, біологів та медиків, 
які досягли значних результатів у 
науці, значення їхніх наукових 
відкриттів та здобутків для вітчизняної 
та світової науки  
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

3.1 Представляти результати наукового 
пошуку у формі доповідей з 
використанням сучасних технологій, 
коректно вести дискусію 

Лекція, 
самостій-
на робота 

Оцінювання 
презентації / 

доповіді, усних 
відповідей / 
доповнень 

12 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в 
галузі природничих наук, що необ-
хідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

 
 

+ 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

ПР08. Уміти проводити пошук інфор-
мації з використанням відповідних 
джерел для прийняття обґрунтованих 
рішень. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, 
економічні та політичні наслідки 
впровадження екологічних проектів. 

 
 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 
 

 
 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПР25. Зберігати та примножувати 
досягнення і цінності суспільства на 
основі розуміння місця предметної 
області у загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення 
здорового способу життя. 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.5 – 16 / 8 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.5 – 16 / 8 балів. 
3. Презентації / доповіді: РН 1.1–3.1 – 12 / 6 балів. 
4. Усні відповіді / доповнення: РН 1.1–3.1 – 56 / 28 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання модульних контрольних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання роботи на семінарських заняттях здійснюється протягом 
семестру. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей, усних відповідей / доповнень 
проводиться упродовж лекційного курсу та семінарських занять.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  
 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Лекції 
Семі- 
нари 

 

Конс. С/Р 

Розділ 1. 
Визначні інтелектуали періоду зародження та поширення біологічних  

і медичних знань (від найдавніших часів до XVIIІ ст.) 

1. 
Біологія і медицина у стародавню, античну та 
середньовічну добу: уявлення і погляди давніх 
інтелектуалів. 

2 2 
 

 

2. 

Формування перших екологічних, біологічних та 
медичних уявлень на стародавньому Сході. 
Погляди на живу природу у давньокитайській 
філософії. Мислителі Стародавньої Греції. Вчення 
натурфілософів. «Батько медицини» Гіппократ і 
його праці. Перший опис будови людини і тварин. 
Аристотель: перше узагальнення біологічних 
знань. Біологічні погляди Теофраса. Наукові 
здобутки Герофіла. Розвиток біологічних і 
медичних знань у Стародавньому Римі. Лукрецій 
Кар, Асклепіад, Цельс. Клавдій Гален – теоретик 
медицини і «останній великий біолог давніх 
часів». Біологія і медицина  у добу середньовіччя. 
Альберт Великий, В. де Бове, Р.Бекон. Здобутки 
арабської наукової думки. Ібн Сіна (Авіценна). 
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3. 
Видатні мислителі XVІ-XVII ст. та їхній внесок у 
розвиток медико-біологічних досліджень. 

2 2 
 

 

4. 

Видатні мислителі доби Відродження. Леонардо да 
Вінчі. Розвиток природничонаукових підходів до 
дослідження природи: інтелектуали XVІ-XVII ст. 
Бекон, Галілей, Декарт. Перші спроби класифікації 
рослин і тварин та їхні автори. Винайдення мікро-
скопу. А. ван Левенгук та його спостереження. 
Р.Гук: відкриття клітини. К.Геснер та «Історія 
тварин». Е.Уоттон, Д.Рей та їхні праці. Медики і 
анатоми XVІ-XVII ст.: дослідження людського тіла 
та його функцій. Анатомічні праці А.Везалія. Лікар 
і біолог У. Гарвей: відкриття кровообігу. 
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5. 
Доробок інтелектуалів XVIIІ – початку ХІХ ст.: 
нові відкриття  в екології, біології та медицині.  

2 1 
 

 

6.  

Французькі матеріалісти XVIIІ ст. і розвиток при-
родознавства. Дослідження С.Гейлса. К.Лінней: 
розробка системи класифікації тварин і рослин. 
Класифікація рослин Жюссьє. Зоологічні праці 
Ж.Бюффона та Р.Реомюра: від систематизації до 
дослідження життєдіяльності. Ж.Б.Ламарк: перша 
спроба створення теорії еволюції живого світу. 
«Філософія зоології». Ж.Кюв’є – фундатор 
палеонтології. Досягнення у сфері медицини. 
Праці Р.Уайтта, А.Галлера, І.Прохаски. Е.Дженер і 
відкриття щеплення. Анатомічні дослідження 
Сент-Ілера та Кюв’є.  
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 Модульна  контрольна  робота 1  1   

Розділ 2. 
Світова наукова думка ХІХ - ХХІ ст.: 

інтелектуальний доробок провідних учених у галузі біології та медицини 

7. 
Формування біологічної науки та нові горизонти 
медицини: видатні вчені ХІХ ст.  

2 2 
 

 

8. 

Теорія розвитку живого світу Ч.Дарвіна – основа 
біологічної науки ХХ ст. Створення праці 
«Походження видів…». Еволюційна теорія Дарвіна 
у 2-й половині ХІ ст.: прихильники і опоненти. 
К.Бер і започаткування наукових основ 
ембріології. Дослідження Р.Броуна та Я.Пуркіне. 
Клітинна теорія Т.Шванна і М.Я.Шлейдена. 
Г.Й.Мендель, фундатор учення про спадковість, 
творець нової науки – генетики. «Той, хто творить 
чудеса»: відкриття Л.Пастера. Р.Кох – один із 
фундаторів сучасної мікробіології. Видатний 
хірург і анатом М.Пирогов. І.Мечников: створення 
фагоцитарної теорії імунітету.  
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9. 
Досягнення наукової думки у галузі екології, біології 
та медицини у першій половині ХХ ст. 

2 2 
 

 

10. 

Внесок у розвиток генетики Т.Х.Моргана. Форму-
вання хромосомної теорії спадковості. Наукова 
праця Ю.Філіпченко. Де Фріз. Дослідження 
мутацій. Фішер, Холдейн: синтетична теорія 
еволюції. Розвиток біохімії та її досягнення у 1920-
х – 1930-х рр. В.М.Стенлі: дослідження природи 
спадковості. Поява молекулярної біології та 
молекулярної генетики. О.Ейвері: початок 
дослідження ДНК. Наукова діяльність І.Павлова. 
Вчення про вищу нервову діяльність. Відкриття 
ліків-антибіотиків: О.Флемінг. Дослідження 
Х.Айкмана та Г.Пані. 
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11. 
Визначні інтелектуали світу другої половини ХХ – 
початку ХХІ ст. 

2 2 
 

 

12. 

Розвиток молекулярної біології, генетичної інже-
нерії, біотехнології, біофізики, космічної біології. 
Д.Уотсон, Ф.Крік, М.Уілкінс: відкриття структури 
ДНК. Дослідження механізмів біосинтезу РНК і 
ДНК С.Очоа та А.Корнбергом. М.Ніренберг, 
Р.Холлі, Х.Г.Хорана. Розшифровка генетичного 
коду. Дослідження Кребса та Ліпмана. Медичні 
досягнення. С.Прузінер. Один із основополож-
ників космічної біології та медицини О.Чижев-
ський. Нова система живих істот К.Везе. 
Міжнародний проект «Геном людини». 
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13. 
Видатні українські екологи, біологи і медики 
Новітнього часу. 

2 1 
 

 

14. 

Президенти Академії наук України: засновник 
вчення про біосферу В.Вернадський, ботанік 
В.Липський, мікробіолог Д.Заболотний, патофі-
зіолог О.Богомолець, біохімік О.Палладін. Всесвіт-
ньовідомий помолог Л.Симиренко. М.Кащенко – 

  

 

8 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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видатний зоолог, ботанік, ембріолог. Засновник 
вітчизняної школи фізіологів рослин М.Холодний. 
І.Шмальгаузен – один із найвидатніших учених 
ХХ століття. Фундатор учення про імунітет рослин 
М.Вавілов. М.Гамалія – мікробіолог, епідеміолог, 
інфекціоніст. Видатні вчені-медики – М.Стражес-
ко, Ю.Вороний, О.Шалімов, М.Амосов.  

Консультації   2  

Модульна  контрольна  робота 2  1   

ВСЬОГО 14 14 2 60 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
Консультації – 2 год. 
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