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Наука ХХ століття: головні досягнення 
та існуючі проблеми людства 
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Коли відомого історика, академіка Василя Осиповича Клю-

чевського запитали, скільки часу повинно пройти, щоб люди 

змогли зрозуміти минулий вік, він відповів: “Три століття” [1].  

Враховуючи цю обмову, спробую висловити власне бачення 

розвитку науки в ХХ столітті. 

ХХ століття дало світові низку найвидатніших відкриттів в 

області фундаментальних і прикладних наук, а також унікальні 

технічні та інженерні досягнення. 

У галузі фізики була створена теорія ймовірності, відкрито 

явище радіоактивності, вивчена природа атома, та разом із руй-

нівною ядерною зброєю виникла ядерна енергетика. Відкриті 

та вивчені космічні промені, а винахід напівпровідників, тран-

зисторів, мазерів і лазерів призвів до революції в різних галузях 

науки і техніки, підштовхнув до створення електронно-
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обчислювальних машин, індивідуальних комп’ютерів і мобіль-

них телефонів. 

В області хімії були відкриті та створені нові елементи таб-

лиці Мендєлєєва, рідинні кристали, здійснено вивчення та     

роз’єднання ізотопів хімічних елементів. 

Біологам разом із фізиками вдалося розшифрувати структу-

ру молекул спадкоємності ДНК і РНК (1953 рік – Дж. Уотсон і 

Ф. Крік), якомога ближче підійти до розшифрування генетич-

ного коду людини. На основі робіт генетиків були виведені 

нові, високоврожайні сорти сільськогосподарських культур, що 

дало можливість у ряді країн Азії, Африки та Латинської Аме-

рики здійснити “зелену революцію”, знявши на певний час не-

достачу продовольства. 

Великих успіхів досягла астрономія: наші уявлення про 

Всесвіт розширилися завдяки винаходу оптичних і радіо- телес-

копів та виводу телескопів на близькоземну орбіту (амери-

канський телескоп “Хаббл”). 

Геологи розгадали механізм тектоніки материкових плит і 

вулканізму, викликаних конверсією магми. Встановлено абсо-

лютний вік гірських порід та Землі в цілому – 4,5 млрд років; 

виникла нова наукова дисципліна – геохронологія. 

Люди в ХХ столітті підкорили обидва полюси Землі – Півні-

чний та Південний, піднялися на вершину найвищої гори на 

планеті – Джомалунгми (Еверест), що становить 8848 метрів; у 

1953 році вона підкорилася новозеландцю Хілларі та непальцю 

Тенсінгу. 

У галузі медицини відкрито пеніцилін (А. Флемінг; 1884-

1955 рр.), коронарне шунтування, ендоскопію. 

Інженерна техніка досягла небаченого вдосконалення: під-

водні тунелі з’єднали Британські острови з материковою Євро-

пою, японські острови Хонсю, Хоккайдо та інші між собою. 

В історичній науці у ХХ столітті [2], як і в попередні часи, 

продовжувалося вивчення пройденого людством шляху. Англі-

єць А. Тойнбі (1889-1975рр.) нараховував в історії людства        

21 цивілізацію (в окремих випадках навіть більше 30), які, в 

кінцевому рахунку, звелися до чотирьох найбільших з існую-

чих у сьогоденні: 
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 західна іудейско-християнська; 

 східна (ісламська); 

 індуїстсько-буддійська; 

 далекосхідна (конфуціанська). 

У ХХ столітті були зроблені епохальні археологічні відкрит-

тя на території Східної Африки (Сомалі, Ефіопія, Кенія) залиш-

ків людиноподібних, які характеризують окремі періоди проце-

су фізичного становлення людини. 

Виділення нової складової цього процесу (“Хомо Хабіліс” – 

“людини вмілої”) було зроблено, головним чином, на матеріа-

лах “Олдувайського розлому” на території Східної Африки. 

Прослідковано перші етапи розселення предків людини через 

Аравійський півострів (Йемен) як на Захід (Палестина, Сирія), 

так на Схід (Індонезія, Китай) з утворенням нових центрів ан-

тропогенезу. 

Були відкриті невідомі раніше прошарки людської культури 

(Ієрихон і докерамічний неоліт Близького Сходу), індійські місь-

кі культури (Мохенджо-Даро, Хараппа, Чанху-Даро), високороз-

винуті культури неоліту та бронзового віку Китаю, Японії, Індо-

незії. Були виділені головні сходинки розвитку доколумбової 

Америки (ІІІ тисячоліття до н.е. – І тис. н.е.), відкрито найдавні-

ші писемності (знахідки у Південній Месопотамії, містах Кіш та 

Урук, кінець ІV тис. до н.е.). Була відкрита невідома раніше дер-

жава Ебла, її мова, цивілізація ХХІV-ХХІІІ ст. до н.е. на східно-

му узбережжі Середземного моря. У 2007 році археологи знайш-

ли залишки найдавнішого міста Європи – Гадира недалеко від 

іспанського міста Кадіс [3]. 

Відбулося поновлення фонду джерел із принципово важли-

вих проблем історії людської культури (“звитки Мертвого мо-

ря” в Палестині). 

Видатні археологічні знахідки ХХ ст. були зроблені в Китаї, 

де виявлено стоянку первісної людини – “синантропа” – у міс-

цевості Чжоукоудянь, архів гадальних написів на кістках при 

дворі Шанських царів (ХІV-ХІ ст. до н.е.). 

Знахідки берестяних грамот у Новгороді дозволили докуме-

нтувати багато подій слов’янської ї історії до навали монголів у 

ХІІІ ст. 
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Численні відкриття були зроблені в Єгипті, де знайдено не-

пограбовані поховання, в тому числі й могила фараона Тутан-

хамона (1351-1342 рр. до н.е.). 

Але наука ХХ століття, як і початку ХХІ, на жаль, не дає 

відповідей на питання, чому сьогодні 1,3 млрд мешканців пла-

нети живуть на 1 долар у день, тобто в умовах абсолютної бід-

ності [4]? Чому один громадянин США використовує енергії за 

рік стільки, скільки й 500 мешканців Індії? Чому в одній Німеч-

чині в 4 рази більше автомобілів, ніж у всіх країнах Африки? 

Чому 2 млн дітей щорічно гинуть від інфекцій, пов’язаних із 

якістю води? 

Хіба можливо забути те, що ХХ століття було найбільш жорс-

токим та кривавим за всю попередню історію людства? Світ 

вразила небачена до цього часу кількість воєн та військових 

переворотів. За підрахунками істориків, протягом останніх 100 

років відбулося більше 250 різних воєн та заколотів (колоніальних, 

національно-визвольних, громадянських, прикордонних). 
Початок ХХ століття був позначений англійсько-бурською 

війною за володіння півднем Африки (1899-1902 рр.) та війсь-
ковою експедицією восьми країн проти народного повстання 
іхетуаней (“боксерів”) у Північному Китаї. 

Своєрідною “репетицією” до Першої світової війни були 
російсько-японська війна 1904-1905 років, італійсько-турецька 
війна 1911-1912 років, балканські війни 1912-1913 років. 

У Першій світовій війні брали участь 33 країни, 73 млн чо-
ловік [5]. У Другій – 61 держава і більше 110 млн чоловік. 

Людські втрати у Першій світовій війні склали 10 млн вби-
тими і 20 млн пораненими. Втрати Другої світової війни – пере-
вищили 60 млн людей. Тільки СРСР втратив більше 26 млн чо-
ловік [6]. 

Після закінчення Другої світової війни продовжувалися ко-

лоніальні війни в Алжирі та Анголі, в країнах Індокитайського 

півостріва (у війні проти В’єтнаму США втратили більше 50-

 тис. чоловік, а В’єтнаму війна коштувала понад 1 млн вбитими 

та 3 млн пораненими). 

Особливе місце в ХХ ст. займає так звана “холодна війна”, 

яка велася США та їх союзниками проти СРСР та інших соціа-

лістичних країн. 
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Двічі “холодна війна” майже спровокувала світ до початку 

“гарячої війни” – у період викликаної Великою Британією       

Суецької кризи 1956 року та Карибської кризи 1962 року, спро-

вокованої США та Радянським Союзом. 
У загальній кількості війни ХХ століття забрали життя по-

над 140 млн людей. 
ХХ століття стало надбанням історії з усіма своїми світлими та 

драматичними подіями, досягненнями та помилками [7]. Багато 
драматичних подій минулого століття ще, на жаль, не стали об’єк-
том всебічного дослідження внаслідок відсутності документації 
(до цього часу знаходяться під секретом матеріали польоту Гесса 
– заступника Гітлера – до Великобританії в роки війни, документи 
щодо вбивства президента США Дж. Кеннеді ...). 

Людству ще належить продовжити пошуки мирного та стій-
кого розвитку, ефективних шляхів до об’єднання націй на заса-
ді визнання принципів багатомірності, взаємозалежності світу 
та взаємного збагачення культур. 

Свого часу всесвітньовідомий давньогрецький філософ Сок-

рат (469-399 рр. до н.е.), якого вважають втіленням ідеалу муд-

рості, виголосив: “Я не афінянин, не грек, але громадянин сві-

ту”. Може, саме з таких позицій варто діяти тим, хто мешкає на 

планеті Земля у ІІІ тисячолітті? 
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