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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Історія науки і техніки» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 

спеціальності 6.010103 – Технологічна освіта, 6.010104 – Професійна освіта.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, педагогіка, психологія тощо. 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія науки і 

техніки» є надання знань з історії розвитку науки і техніки, ознайомлення 

студентів з історією нагромадження наукових знань у межах окремих галузей 

природничих, соціально-гуманітарних, технічних наук відповідно до 

конкретних історичних етапів розвитку науки та впливу соціально-

культурного контексту з метою сприяння формуванню цілісного наукового 

світогляду в розумінні закономірностей розвитку науки і техніки як 

унікального історико-культурного феномену. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія науки і 

техніки» є:  

– розкрити закономірності розвитку науки і техніки з найдавніших 

часів до сьогодення, встановити етапи розвитку науки і техніки та надати 

визначальні ознаки кожного з них;  

– визначити місце науки і техніки в суспільному житті та окреслити 

їхню роль в історичному поступі людської цивілізації, показати органічний 

взаємозв’язок природничих, технічних та соціогуманітарних наук для 

усвідомлення цілісності науки як соціокультурного феномену;  

– використати новітні здобутки історії науки і техніки у викладанні 

курсу «Історія науки і техніки» та ознайомити студентів із доробком 

провідних наукових центрів у галузі історії науки і техніки в Україні; 

– донести до студентів розуміння специфіки інтелектуальної наукової 

та інженерної діяльності, показати роль особистості вченого в науково-

технічному прогресі людства;  

– прищепити майбутнім спеціалістам навички самостійного аналізу 

історичних джерел і наукової літератури, уміння самостійного осмислення 

закономірностей розвитку історії науки і техніки, сприяти виробленню в 

студентів умінь застосовувати набуті знання у своїй діяльності та науково-

дослідній роботі. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

 соціокультурна компетентність – здатність до особистісної й 

професійної самоактуалізації й самореалізації в загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах на засадах високої світоглядно-

методологічної культури; готовність до встановлення співвідношення ролі 

науки і техніки в розвитку цивілізації, цінності наукової раціональності та її 

історичних типів, знання структури, форм і методів наукового пізнання; 



 інформаційна компетентність – здатність до пошуку, обробки й 

використання інформації в складних інформаційних системах, її 

інтерпретації й використання з професійною метою; готовність до 

самостійного розв’язання навчальних проблем засобами новітніх 

інформаційних технологій в професійно-педагогічній діяльності в умовах 

сучасної інноваційної політики.;  

 комунікативна компетентність – здатність забезпечувати 

взаємозв’язок з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів, їхніми батьками, керівництвом навчального закладу з 

урахуванням особливостей професійної комунікації; готовність до 

ефективного використання комунікаційних технологій; 

 здоров’язбережувальна компетентність – здатність майбутнього 

фахівця до організації здоров’язбережувального простору навчального 

закладу; готовність оцінювати та коректувати безпеку педагогічного 

процесу в галузі, забезпечувати заходи з охорони праці в процесі роботи, 

проводити аналіз умов праці за показниками чинників виробничого 

середовища, виявляти потенційні джерела небезпечних і шкідливих явищ, 

причини виробничого травматизму, професійних захворювань. 

спеціальні: 

 методична компетентність – здатність розробляти конспекти занять 

та виховних заходів; готовність аналізувати науковий та технологічний 

процеси з точки зору утворення та еволюції форм, які забезпечували 

діяльність; аналізувати конкретні історичні етапи розвитку науки і техніки 

(зокрема обчислювальної техніки) з точки зору їх основних наукових 

досягнень; 

- психолого-педагогічна компетентність – здатність навчати й 

виховувати учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів на основі глибокого усвідомлення сутності навчально-виховного 

процесу як управління розвитком особистості, знання рушійних сил та 

специфіки навчально-виховного процесу як системи, її функціональних та 

структурних компонентів, сучасних концепцій навчально-виховного процесу 

української національної школи; готовність до здійснення психолого-

педагогічної діагностики та застосування засобів педагогічної майстерності.  
 

На вивчення навчальної дисципліни відведено _108_ годин / _3_ кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ ЯК НАУКА ТА 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ. Історія науки і техніки як наука та наукова 

дисципліна. 

Історіографія, джерела історії науки і техніки. Пам’ятники історії науки 

і техніки. Етапи розвитку, значення науки і техніки у житті людства. 

Значення навчальної дисципліни у підготовці майбутнього спеціаліста. 



ТЕМА 2. ЗНАННЯ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ 

ПЕРВІСНОЇ ЕПОХИ. Загальна характеристика історичного періоду. 

Хронологія та географія епохи. Міфологія та магія як перші підходи до 

систематизації та передачі знань у первісному суспільстві.  

Техніка первісної епохи. Технологія обробки каміння. Використання 

вогню. Технологія давнього землеробства. Мотижне землеробство та 

знаряддя праці. Мікролітична техніка. Поява кераміки. Ткацтво. Будівництво. 

Поява мідної металургії. Технології плавки міді та бронзи. Винахід колесної 

вози. Соціальні наслідки освоєння землеробства.  

ТЕМА 3. СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШИХ СИСТЕМ РАЦІОНАЛЬНИХ 

ЗНАНЬ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІКИ У ЦИВІЛІЗАЦІЯХ ДАВНЬОГО СХОДУ 

(ШУМЕР, ЄГИПЕТ, ІНДІЯ, КИТАЙ ТА ІН.). Загальна характеристика 

історичного періоду. Хронологія та географія епохи. Іригаційне землеробство 

в Шумері та Давньому Єгипті. Магістральні канали. Басейнове зрошення. 

Легкий та великий плуги. Соціальні наслідки появи іригаційного 

землеробства. Поява міст. Поява перших держав.  

Організація великомасштабних іригаційних та будівельних робіт. 

Будівельна справа у Китаї. Поява професійного ремесла. Винахід гончарного 

кола. Винахід фаянцю. Винахід вертикального ткацького верстата. 

Горизонтальний ткацький верстат. Килимоткацтво. Ремісничі майстерні. 

Поява металургії заліза. Технологія отримання заліза сиродутним способом. 

Винахід залізної сокири. 

Поява писемності. Шумерська писемність. Єгипецька ієрогліфіка. 

Китайська писемність. Поява абетки. Початок математичних знань. 

Зародження астрономії та поява календарю. Організація астрономічних 

спостережень. Винахід паперу в Китаї. Шовківництво. Китайські будівничі 

технології. Досягнення в металургії. Повітряний млин. Військова техніка. 

ТЕМА 4. РОЗВИТОК НАУКИ ТА ТЕХНІКИ В АНТИЧНОМУ СВІТІ 

(ДАВНЯ ГРЕЦІЯ ТА ДАВНІЙ РИМ). Наукові досягнення давніх греків. 

Пифагор, Євдокс Книдський, Геродот, Гіппократ. Грецька філософія. 

Технічні досягнення давніх греків. 

Удосконалення бронзового лиття. Перші механізми: блок, ворот, 

поліспаст. Віськова техніка: балісти та катапульти. Агротехнічні 

нововведення. Ручний млин.  

Наукові та технічні досягнення елліністичного періоду. Наука та 

держава. Геометрія Евкліда. Переворот у морській справі. Народження 

механіки. Архімед та початок інтегрального обчислення.  

Наукові та технічні досягнення римського періоду. Досягнення 

математики. Початок хімії. Алхімія та гоніння на астрологів та алхіміків. 

ТЕМА 5. НАУКА, ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ 

ЕПОХИ (VІ - ХVІ ст.). Загальна характеристика історичного періоду. 

Хронологія та географія періоду.  

Розвиток науки і техніки. Школа в Магнавському палаці. Винахід 

механічного годинника. Розвиток склоробства і винахід окулярів. 

Сукновалки та лісопилки. Великі географічні відкриття. Відкриття морського 



шляху до Індії. «Дом науки» у Багдаді. Астрономічні таблиці. Наукова 

діяльність Беруні. Виробництво бавовняних та шовкових тканин. 

Виробництво паперу та скла. Початок кам’яного будівництва. Вдосконалення 

календаря. Великі Китайські винаходи. Використання пороху у воєнній 

справі та метальна артилерія. 

ТЕМА 6. НАУКОВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ДОСЯГНЕННЯ МАНУФАКТУРНОГО ПЕРІОДА (ХVІІ – початок 

ХVІІІ ст.). Наукова революція ХVІІ ст. Початок гідромеханіки. Декарт і 

аналітична геометрія. Відкриття кровообігу. Нова наукова філософія. 

Проблема фінансування наукової діяльності. Заснування французької 

академії. Розповсюдження науки в Европі. Вольтер та популяризація 

наукових досягнень. Епоха мануфактурної промисловості. Вдосконалення 

токарного верстата. Будівництво доріг та каналів. Паровий котел Папена. 

Паро атмосферна машина Ньюкомена. «Вогняна машина» Ползунова. 

Початок масових морських перевезень. Становлення металургії.  

ТЕМА 7. РОЗВИТОК НАУКИ, ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ В 

УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (ХVІІІ-ХІХ ст.). Механістична 

картина світу. Наука як движуча сила суспільного прогресу. Організація 

наукових досліджень. Діяльність наукових академій. Математика. 

Математичний апарат механіки та фізики. Теорія вірогідностей. Нарисна 

геометрія.  

Практичне використання електрики. Відкриття електрона та 

радіоактивності. Розвиток хімії. Біологія. Природний відбір. Заснування 

наукової медиціни. Біохімія. Мікробіологія та медицина. Створення парової 

машини та використання її на транспорті. Винахід парохода та паровоза. 

Розвиток залізничного транспорту. Досягнення в металургії. Техніка та 

технології сільського господарства. Соціальні наслідки промислової 

революції. 

ТЕМА 8. НАУКА І ТЕХНІКА НА РУБЕЖІ ХІХ – початку ХХ ст. 

Розвиток науки. Досягнення фізики. Теорія спектрів. Теорія електронів. 

Досягнення фізики та хімії.  

Трактора та широке розповсюдження сільськогосподарської техніки. 

Добуток та переробка нафти. Енергетика. Динамо-машини, 

електродвигуни та електропередачі. Електростанції. Парові турбини. 

Двигуни внутрішнього згорання. Спеціалізовані станки. Виробництво скла. 

Керамічна промисловість. Деревообробка. Будівельна техніка. Залізобетон. 

Використання залізних та сталевих конструкцій. Будівництво залізничних 

доріг та перші електровози. Поява автотранспорту. Будівництво кораблів. 

Розвиток військової техніки. Урбанізація. Розвиток телеграфу. Винахід 

телефону. Ротаційна печатна машина. Пишучі машинки. Розвиток 

фотографії. Виникнення кінематографу. Розвиток обчислювальної техніки. 

ТЕМА 9. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ХХ ст. ХХ ст. – епоха 

науково-технічної революції та науково-технічного прогресу. Основні 

науково-технічні напрямки. Спеціалізація сучасної науково-технічної 

діяльності. Нова наукова парадигма.  



Розвиток авіації. Електронна промисловість. Радіолокація. Початок 

телебачення. Роль техніки у другій світовій війні. Розвиток танкової техніки. 

Ракетна техніка.  

Розвиток електроніки. Радіоелектроніка. Напівпровідники. 

Мікроелектроніка. Квантові посилювачі та генератори. Розвиток електронно-

обчислювальних машин. Персональні комп’ютери. Інформатика.  

Металургія та машинобудування. Безперервний розлив сталі. Станки з 

програмним управлінням. Автоматичні роторні лінії. Промислові роботи. 

космічна техніка. Перші кроки ракетобудування. Орбітальні космічні станції. 

Генна інженерія. Розшифровка молекули ДНК. Клонування. 

Екологічні наслідки техногенної дії на природу та саму людину.  

ТЕМА 10. СТАН СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ. Наука і техніка 

в умовах глобалізації. Пошуки нових технологій в енергетиці. Нанодротові 

акумулятори. Бездротова передача електрики. Полімерні сонячні батареї. 

Зростання потреби у кваліфікованих кадрах.  

Інформаційна революція. Персональний комп’ютер. Інтернет. Новий 

технологічний прорив та розвиток обчислювальної техніки.  

Наслідки взаємодії людини і комп’ютера. Зміна психологічного пор-

трету суспільства. Основні напрями наукових досліджень Національної 

академії наук України.  

Зміна цінностей у суспільстві. Позитивні та негативні наслідки 

використання досягнень науки і техніки. Людина в інформаційному 

суспільстві. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бернал Дж. Наука в истории общества. / Бернал Дж. - М., 1978.  

2. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. / 

В.И. Вернадский - М., 1981.  

3. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники ХУІ - XIX вв. / 

Виргинский В.С. - М., 1984.  

4. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки становление и развитие 

первых научных программ. / П.П. Гайденко - М., 1980.  

5. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (ХУІІ-ХУІІІ вв.). / 

Гайденко П.П. - М., 1987.  

6. Голованов Я.К. Світочі науки. Етюди про вчених. / Голованов Я.К. - 

К., 1970. 

7. Зворыкин А.А. История техники / Зворыкин А.А., Осьмова Н.И., 

Чернышев В.И., Шухардин С.В. – М. : Изд-во социально економической 

литературы, 1962. 

8. Історія науки і техніки: Навчальний посібник для іноземних 
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І.А.Дички. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 311 с. 

9. История науки и техники : учебное пособие / А.В. Бармин. 

В.А. Дорошенко, В.В. Запарий, А.И. Кузнецов; под ред. докт. ист. наук 

В.В. Запария. 3-е изд. – Екатеринбург : УКТУ-УПИ, 2007. – 254 с. 



10. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. / Кириллин 

В.А. – М. :  Наука, 1986. – 511 с. 
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13. Кун Т. Структура научных революцій / Т. Кун – М., 1980. 

14. Очерки истории и теории развития науки : науковедение, проблемы 

и исследования. – М. : Наука, 1989. 

15. Пікашова Т.Д. Основи історії науки і техніки. Навч. посібник. / 

Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. – К. : «ІЗНМ». - 1997. – 399 с.  

16. Рожанский И.Д. Античная наука. / Рожанский И.Д. - М., 1980. 

17. Семенов Н.Н. наука и общество / Н.Н. Семенов., Л., 1983. 

18. Соломатин В.А. История науки: учебное пособие / В.А. Соломатин. 

– М., 2003. 

19. Хрестоматия по истории науки и техники. – М.: Рос. гос. гуманит. 

ун-т, 2005. – 701 с.  

Допоміжна 

20. Бекон Ф. О достоинстве и приумножении наук. / Ф. Бекон - М., 

1971.  

21. Внутренние и внешние факторы развития науки : 

историографический аспект проблеми. – М., 1983. 

22. Войтов А.Г. Техника. Общая теорія. / Войтов А.Г. – М., 2001. 

23. Памятники науки и техники, 1985. – М. : Наука, 1986. – 256 с. 

24. Памятники науки и техники, 1989. – М. : Наука, 1990. – 213 с. 

25. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. / Рюс Ж. - К., 1998. 

26. Старостин Б. А. Становление историографии науки (от 

возникновения до ХУІІІ в.). - М., 1990.  

27. Токарев А.Н. Истоки этнографической науки. / Токарев А.Н. - М., 

1978. 

28. Шапиро А Л. Историография с древнейших времен до ХУІІІ в. / 

Шапиро А Л. - Л., 1982. 

Інформаційні ресурси 

1. Освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita-

ukrainy.com.ua 

2. ОсвітаUA  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua 

3. Освіта і Наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://firstedu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id 

4. Портал сучасних педагогічних ресурсів  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.intellect-invest.org.ua 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Модульна контрольна робота, захист рефератів, залік. 
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