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ВСТУП 

Програма дисципліни «Історія науки і техніки» відноситься до дисциплін 

загальної підготовки, складена відповідно до освітньої програми 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Метою вивчення дисципліни «Історія науки і техніки» є формування у 

студентів сучасного рівня знань та розуміння основних етапів, 

закономірностей та особливостей історико-культурних та наукових процесів 

в Україні та світі, становлення та розвиток наукових знань та їх значення.. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Історія науки і техніки» є 

складовою частиною циклу загальної підготовки для студентів 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів – «Історія та культура України» та «Філософія» а також 

цілеспрямованої роботи над вивченням історичної літератури, активної 

роботи на лекціях, семінарських заняттях, самостійної роботи та виконання 

поставлених завдань.  
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Анотація 

Вивчення історії розвитку науки та техніки є однією з важливих 

складових у підготовці фахівців з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. Дисципліна «Історія науки і техніки» покликана 

допомогти у підготовці фахівців з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки для різних галузей сучасної промисловості. Під час 

вивчення даної дисципліни студенти здобудуть здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність працювати в 

команді, прагнення до збереження навколишнього середовища. Здатність 

зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та 

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 допоможе у 

формуванні повноцінних фахівців для різних галузей сучасної 

промисловості України.  

Ключові слова: обробка та аналіз інформації, історичний розвиток, 

науково-технічна революція, науковий прогрес, розвиток 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки та технічних засобів. 

  

Аbstract 

A study of history of development of scitech is one of important constituents 

in preparation of specialists on рower engineering, electrical engineering and 

electromechanics. Discipline «History of science and technic» is called to help in 

preparation of specialists on рower engineering, electrical engineering and 

electromechanics for different industries of modern industry. During the study of 

this discipline students will get a capacity for a search, treatment and analysis of 

information from different sources, ability to work in a command, aspiring to 

environmental preservation. Ability to keep and increase moral, cultural, 

scientific values and achievements of society on the basis of understanding of 

history and conformities to law of development of subject domain, her place in 

the general system of knowledge about nature and society and in development of 

society, technique and technologies will help in forming of valuable specialists 

for different fields of modern industry of Ukraine.  

Keywords: treatment and analysis of information, historical development, 

scientific and technical revolution, advance of science, development of рower 

engineering, electrical engineering and electromechanics and technical 

equipments.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

14 - Електрична інженерія 

 

Нормативна Спеціальність 

141 - Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

(шифр, назва) 

Модулів - 2 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 
Семестр 

Загальна кількість 

годин: 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год, 

в т.ч. лекції – 1 год, 

практичні/семінарські – 

1 год; 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Рівень вищої світи: 

бакалавр 

20 год. 4 год. 

Практичні/семінарські 

10 год. 4 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Вид контролю 

залік залік 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

- для денної форми навчання - 34% до 66%;  

- для заочної форми навчання - 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання дисципліни «Історія науки і техніки» є 

формування у студентів сучасного рівня теоретичних знань з історії науки і 

техніки та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

Завданням вивчення дисципліни є виділення основних етапів та 

пояснення закономірностей і особливостей розвитку наукових і технічних 

знань у конкретних історичних умовах; сформувати у студентів цілісне 

уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища; 

структурування інформації про досягнення людської думки у різні періоди 

історії. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати:  
- системну періодизацію історії науки і техніки і основні напрямки 

розвитку їх найважливіших галузей і проблем; 

- основні дати, події і досягнення світової науки і техніки; 

- найбільші відкриття, їх значення та наслідки для розвитку цивілізації; 

- історіографію, основні методологічні концепції та дослідницькі школи в 

історії науки і техніки; 

- основні особливості та етапи розвитку автоматизації, електротехнічних 

та комп’ютерних технологій. 

вміти:  
- проводити пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; 

- критично відтворювати найважливіші події в історії науки і техніки, 

аналізувати роль і значення видатних науковців та інженерів; 

- прослідковувати витоки наукового знання, найважливіших напрямів 

науки і техніки; 

- здійснювати кваліфіковану оцінку співвідношення раціонального і 

альтернативного знання у різних культурно-історичних умовах; 

- проводити раціональну реконструкцію окремих фактів і явищ історії 

науки і техніки; 

- грамотно аналізувати основний зміст конкретних найважливіших 

наукових теорій і основоположних науково-концептуальних моделей; 

- відтворити інформацію графічно і словесно про предмет обговорення, 

пов’язаний з історією науки і техніки. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ І 
Змістовий модуль 1. Історія науки і техніки до XVII ст. 

Тема 1. Теоретичні і методологічні основи історії науки і техніки. 

Структура теоретико-методологічних основ історії науки і техніки. 

Цілі і завдання історії науки і техніки як наукової дисципліни. Загальні 

поняття про цілі і завдання у наукових дослідженнях. Предмет історії науки 

і техніки. Джерельна база з історії науки і техніки. Пам’ятки історії науки і 

техніки. Роль науки і техніки в історії людства. 

Методологія історії науки і техніки. Проблеми реконструкції в історії 

науки і техніки. Етичні проблеми наукової діяльності. Місце історії науки і 

техніки серед інших дисциплін. Понятійний апарат історії науки і техніки: 

наука, техніка. Історіографія історії науки і техніки. Структура та 

інфраструктура історії науки і техніки: дослідницькі інститути, факультети і 

кафедри, товариства і фонди, національні та міжнародні товариства, музеї і 

спеціальні експозиції, журнали і газети, комп’ютерні бази даних, 

аудіовізуальні матеріали, енциклопедії та монографії. 

Тема 2. Стан наукових знань до античного світу. 

Виникнення перших цивілізацій. Освоєння металургії заліза. 

Досягнення давніх цивілізацій: будівництво, розвиток медичних знань, 

перші географічні карти, астрономія і астрологія, математика. Рівень 

технічного і технологічного розвитку у давніх цивілізаціях. Єгипет. 

Межиріччя. Індія. Китай. Крито-мікенська культура. Доколумбова Америка. 

Тема 3. Наука, техніка і культура в античному світі.  
Антична наука. Періодизація античної науки. Концептуальна та 

ідеологічна модель античності. Інформаційна модель суспільства. Квадріум. 

Економічний розвиток. Принципи організації і управління в античному 

суспільстві. Державний устрій Давнього Риму. Наукове знання: математика, 

астрономія, механіка, медицина, географія, філологія, граматика, риторика, 

історія. Співвідношення теорії та експерименту античності. Техніка і 

технологія. Антична техніка..  

Тема 4. Прогрес людської думки в середньовіччі.  
Наукове знання і технічне досягнення середньовічної Європи і арабо- 

мусульманського світу. Хронологія і географія середньовіччя. Структура 

середньовічного наукового знання. Систематизація знань у середньовіччі. 

Середньовічні школи і університети. Розуміння природи у середньовіччі. 

Християнська педагогіка. «Науки» ісламу. Східна гілка античної науки. 

Раціональне значення Візантії. Винайдення книгодрукування. Технологія 

середньовіччя.  
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Тема 5. Наукові знання епохи Відродження. 

Хронологія і географія епохи Відродження. Наукове мислення. 

Статичні моделі у епоху Відродження. Великі географічні відкриття. 

Становлення медицини як науки. Анатомія. Хірургія. Фармацевтичні 

лабораторії. Зародження нових науково-технічних напрямків. Реформація.  

МОДУЛЬ ІІ 
Змістовий модуль 2. Історія науки і техніки з XVII ст. до наших днів 

Тема 6. Класична наука нового часу (XVII - XIX століття). 
Структура, етапи та результати наукової революції XVII ст. «Старий» 

і «Новий» космос. Реформа календаря. Споглядальна астрономія. Нова 

модель світу. Космологія та механіка Галілея. Філософсько –методологічна 

маніфестація наукової революції. основні положення теорії Ньютона. 

Соціальне значення наукової революції XVII ст. Механічна картина світу і 

класична наука. Промислова революція. Наукові напрямки XVIIІ ст. 
Тема 7. Технічний прогрес та наукове знання у ХІХ столітті. 
Наукові напрямки технічного розвитку XIX ст.. Теоретична фізика. 

Хімія XIX ст. Наукові відкриття в середині XIX ст. у біології. Принципи 

організації наукових досліджень. Освіта. Техніка і технології XIX ст. 

Основні періоди в науці кінця XIX ст. – початку XX ст. 
Тема 8. Науково-технічний розвиток у ХХ столітті. 
Особливості і напрямки технічних перетворень у першій половині ХХ 

ст. Розвиток освіти у першій половині ХХ ст. Розвиток світової науки 

першої половини ХХ ст. Зародження генетики та її розвиток у ХХ ст. 

Технічні досягнення людства у ХХ ст.. 

Тема 9. Наука України на різних етапах її становлення. 

Освіта та наукові знання Київської Русі. Освіта і педагогічна думка у 

період українського Відродження (XVI — перша половина XVII ст.). 

Українська педагогіка другої половини XVII — кінця XVIII ст. Розвиток 

науки у ХІХ-ХХ ст. Вклад українських науковців у розвиток світової науки. 

Особливості розвитку автоматизації в Україні. 
Тема 10. Основні тенденції та перспективи розвитку науки у ХХІ 

ст.  

Постнекласична картина світу (ХХ – ХХІ ст.). Астрофізика. Біофізика. 

Генетика. Радіоастрономія. Нові області науки, створені у другій половині 

ХХ ст. техніка і технології. Раціональне суспільство і екологія. Біосферний 

світогляд. Єдність процесів самоорганізації природи і суспільства. 

Екологічні кризи. Екологічний і моральний імперативи. 

Антропоцентричний і ноосферний антропокосмічний світогляд. Вчення про 

ноосферу В.І.Вернадського. Основні напрями розвитку галузі 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усьог

о 

у тому числі 

л п лаб 
ін

д 
с.р. л п 

ла

б 

ін

д 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 
Змістовий модуль 1. Історія науки і техніки до XVII ст. 

Тема 1. Теоретичні і 

методологічні основи 

історії науки і техніки 

9 2 1 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 2. Стан наукових 

знань до античного світу 
9 2 1 - - 6 9 - - - - 8 

Тема 3. Наука, техніка і 

культура в античному 

світі 

9 2 1 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 4. Прогрес людської 

думки в середньовіччі 
9 2 1 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 5. Наукові знання 

епохи Відродження 
9 2 1 - - 6  0,5 0,5   8 

Разом за модулем І 45 10 5 -  30  2 2 -  40 
Модуль ІІ 

Змістовий модуль 3. Напівпровідникові матеріали 
Тема 6. Класична наука 

нового часу (XVII - XIX 

ст.) 

9 2 1 - - 6 9 0,5 - - - 8 

Тема 7. Технічний 

прогрес та наукове знання 

у ХІХ столітті 

9 2 1 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 8. Науково-

технічний розвиток у ХХ 

столітті 

9 2 1 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 9. Наука України на 

різних етапах її 

становлення 

9 2 1 -  6  0,5 0,5 -  8 

Тема 10. Основні 

тенденції та перспективи 

розвитку науки у ХХІ ст. 

9 2 1 -  6  - 0,5 -  10 

Разом за модулем 2 45 10 5 - - 30 72 2 2 - - 42 
Усього годин 90 20 10 - - 60 90 4 4 - - 82 
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5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 

Тема № 1 Теоретичні і методологічні основи історії 

науки і техніки та стан наукових знань до античного 

світу 

2 1 

2 
Тема № 2. Наука, техніка і культура в античному світі 

та прогрес людської думки в середньовіччі 
2 1 

3 
Тема № 3. Наукові знання епохи Відродження та 

класична наука нового часу (XVII - XIX ст.) 
2 - 

4 
Тема №4. Технічний прогрес та наукове знання у ХІХ 

столітті та Науково-технічний розвиток у ХХ столітті 
2 1 

5 

Тема №5. Наука України на різних етапах її 

становлення та основні тенденції та перспективи 

розвитку науки у ХХІ ст. 

2 1 

Разом 10 4 
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6. Самостійна робота 
 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 60 годин 

для денної форми навчання та 82 години для заочної форми навчання. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

навчальної дисципліни, що може виконуватися у бібліотеці, навчальних 

кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах, 

включає в себе: 

- самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 

- опрацювання літератури за темою; 

- підготовку до практичних занять; 

- підготовку до модульних контрольних робіт; 

- роботу з персональним комп’ютером за темою; 

- підготовку до підсумкового контролю. 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів: 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Теоретичні і методологічні основи 

історії науки і техніки 
6 8 

2. 
Тема 2. Стан наукових знань до античного 

світу 
6 8 

3. 
Тема 3. Наука, техніка і культура в 

античному світі 
6 8 

4. 
Тема 4. Прогрес людської думки в 

середньовіччі 
6 8 

5. Тема 5. Наукові знання епохи Відродження 6 8 

6. 
Тема 6. Класична наука нового часу (XVII 

- XIX ст.) 
6 8 

7. 
Тема 7. Технічний прогрес та наукове 

знання у ХІХ столітті 
6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

8. 
Тема 8. Науково-технічний розвиток у ХХ 

столітті 
6 8 

9. 
Тема 9. Наука України на різних етапах її 

становлення 
6 8 

10. 
Тема 10. Основні тенденції та перспективи 

розвитку науки у ХХІ ст. 
6 10 

Разом 60 82 
 За результатами самостійної роботи студенти оформляють 

письмовий звіт (для студентів заочної форми навчання оформлення звіту є 

обов’язковим та відповідно оцінюється). 

 
7. Методи навчання 

 
Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 

супроводжуються демонстрацією за допомогою відеопроектора лекційного 

матеріалу (схем, таблиць, тощо) у вигляді презентацій.  

Практичні заняття проводяться з використанням невеликих 

доповідей студентів за наперед виданим планом з наступним їх 

обговоренням . 
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8. Методи контролю 
 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Поточний контроль знань здійснюється шляхом тестування перед 

проведенням практичних занять, оцінкою тестової модульної контрольної 

роботи. Контроль за виконанням практичних робіт забезпечується 

перевіркою виступів студентів та участі в обговоренні виступів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях та 

консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 

до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковий контроль проводиться за результатами поточної 

успішності. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Змістовий 

модуль 

№ 1 

Змістовий 

модуль 

№ 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

8 
Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
100 

50 50 

 

№
 з

м
. 
м

о
д

. 

Форма 

навчальн. 

діяльності 

Вид 

контролю 

Кількість 

балів за 

одне 

заняття 

Кількість 

занять 

Сума 

балів 

Разом по 

видах 

навчання 

стац. заоч. стац. заоч стац заоч стац заоч 

1-2 

Лекції 

Робота на 

занятті, 

наявність 

конспекту 

1 5 10 2 10 10 10 10 

Практичне 

заняття 

Підготовка 

виступів 
6 15 

5 2 

30 50 

50 90 
Участь в 

обговоренні 
4 10 20 40 

1 Модульна контрольна робота № 1 20 - 20 - 

2 Модульна контрольна робота № 2 20 - 20 - 

Разом 100 
 

За участь в науково-дослідній роботі з виступом на конференції – 10 

заохочувальних балів, які додаються до загальної суми, якщо вона менша 

100.  
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Результати поточного контролю оцінюються за шкалою [0...100] балів, 

які за умови отримання студентом протягом семестру 60 балів і більше  

можуть бути зараховані як остаточний результат. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Історія науки і 

техніки в галузі» включає: 

1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни (на електронному і паперовому носіях). 

2. Опорний конспект лекцій за всіма темами, у тому числі і для 

самостійного вивчення. 

3. Пакети модульних тестових завдань. 

 
11. Рекомендована література 

 
Базова  

 
1. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: 

Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 399 с 

2. Онопрієнко В.І. "Історія української науки ХІХ-ХХ століть” Київ: 

Либідь, 1998. - 304 с.. 

3. Питання історії науки і техніки. Науковий журнал, 2011. - № 1 (17). 

 
Допоміжна  

1. Виргинский В. С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с 

древнейших времен до середины XV века: Кн. для учителя.— М.: 

Просвещение, 1993.— 288 с. 

2. Лук’нець В. С. Світоглядні імплікації науки. К., 2004 

3. Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові "виміри” людини. К. 1992. 

4. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. 

М., 1990. 

5. Вонсовський С.В. Сучасна природно-наукова картина світу. - М., 2006. 

6. Шабурова М.М. Наука і суспільство: історія взаємовідносин та їх 

сучасний стан / М.М. Шабурова // Філософія науки. - 2004. - № 3. - С. 3- 30. 
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12.  Інформаційні ресурси 
 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського (м. Київ). Тематичний 

навігатор. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=RUBS&P21DBN=RUBS&S21STN=1

&S21REF=10&S21FMT=rub_all&S21SRW=ind&S21SRD=UP&C21COM=S&

S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IR=&S21COLORTERMS=0&S

21STR=%D0%97965. 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.nuwm.edu.ua/ 

3. Інститут проблем штучного інтелекту. / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ipai.net.ua/irs. 

4. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6 / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ 

5. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


