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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
 

Історія науки і техніки 
 

 

1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр, молодший бакалавр 

Галузь знань: усіх галузей знань 

Спеціальність: усіх спеціальностей 

Рік навчання: всі Семестр: всі 

Кількість кредитів (годин): денна форма: 4 (120 год.: 26 лекції; 22 семінарські; 72 

самостійна робота); заочна форма: 4 (120 год.: 6 лекції; 6 семінарські; 108 самостійна 

робота). 

Мова викладання: українська 
 

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Татаринов Іван Євгенович 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент 

Кафедра: історії та методики її навчання 

Робочій e-mail: tatarinoffivanevgen@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00 
 

3. Опис та мета дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження процесу розвитку науки та 

техніки з метою з’ясування тенденцій і закономірних зв’язків, що визначають зміст і напрями 

цього процесу. 

Метою вивчення дисципліни 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 опанування 

інтелектуального багатства світової наукової культури, яке зберігається в історії людства та на 

якому ґрунтується сучасна наука. 

Проблематика курсу пов’язана з дисциплінами «Етика та естетика», «Історія релігій», 

«Основи соціології та політології». 

 

4. Результати навчання 
Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Історія науки і техніки» зрозуміють: 

• закономірності розвитку науки і техніки в діахронно-синхронному вимірі з найдавніших 

часів до сьогодення;  

• головні етапи розвитку науки і техніки та аналізувати визначальні ознаки кожного з них. 

В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями й навичками: 

• загальну періодизацію курсу; 

• виявляти місце науки і техніки в суспільному житті та окреслювати їхню роль в 

історичному поступі людської цивілізації; 



• володіти навичками реконструкції історичного минулого науки, які допоможуть 

усвідомити внутрішні тенденції, закономірності розвитку наукових знань; 

• аналізувати органічний взаємозв’язок природничих, технічних та соціогуманітарних 

наук для усвідомлення цілісності науки як соціокультурного феномену; 

• вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем 

курсу;  

• використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково-методичними 

матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах тощо). 

 

5. Структура дисципліни 
 

Тема №1. Вступ до курсу історії науки та техніки 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Наука та техніка в житті людини. 

2. Періодизація розвитку науки і техніки. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Завдання для самостійної роботи: 

Письмово заповнити термінологічний словник за наведеними термінами: наука, техніка, 

наукова програма, природничі науки, технічні науки, техносфера, технологія, періодизація 

науки, періодизація техніки, закони розвитку науки, закони розвитку техніки, історико-

наукові дослідження, історіографія техніки, наукова революція, технічна революція, 

промислова революція, неолітична революція, аграрна революція, науково-технічна революція, 

науково-технічний прогрес 

 

 

Тема №2. Розвиток техніки у первісний період. Зародження наукових знань 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поява техніки у давнину. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  



2. Виникнення перших цивілізацій та 

розвиток техніки. 

3. Зародження наукових знань 

Стародавньому Сході. 

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Техніка та знання про навколишній світ в 

епоху каменю 

2. Епоха палеометалу. Поява перших 

цивілізацій. 

3. Наука і техніка в Давньому Єгипті. 

4. Наука і техніка в Давньому Вавилоні. 

5. Наука і техніка в Давній Індії. 

6. Наука і техніка в Давньому Китаї. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Будівництво в Давньому Єгипті  

 

Тема №3. Антична наука та техніка 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Загальна характеристика розвитку науки в 

античному світі. 

2. Іонійський етап розвитку античної науки. 

3. Афінський етап розвитку античної науки. 

4. Олександрійський етап розвитку античної 

науки. 

5. Римський етап розвитку античної науки. 

6. Розвиток античного кораблебудування. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Загальна характеристика розвитку науки в 

античному світі. 

2. Іонійський етап розвитку античної науки. 

3. Афінський етап розвитку античної науки. 

4. Олександрійський етап розвитку античної 

науки. 

5. Римський етап розвитку античної науки. 

6. Розвиток античного кораблебудування. 



Завдання для самостійної роботи: 

Письмово заповнити термінологічний словник за наведеними термінами: 

Тематика реферату або презентації: Військова техніка доби Античності 

 

Тема №4. Розвиток науки і техніки в Середні віки 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загибель Західної Римської імперії та 

розвиток науки у Візантії. 

2. Розвиток науки в Середньовіччі на Сході. 

3. Наука у Середньовічній Європі. 

4. Розвиток техніки в період Середньовіччя 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Компіляційний та систематизаторсько-

класифікаційний характер науки в середні 

віки. 

2. Розвиток науки в Середньовіччі на Сході. 

3. Розвиток західноєвропейської алхімії, 

розширення знань про будову речовин. 

4. Вплив догматів християнства на уявлення 

про Землю. 

5. Розвиток техніки в період Середньовіччя  

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Особливості будівництва в середньовічній Європі 

 

Тема №5. Наука та техніка в епоху Відродження 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Крах феодальної системи та епоха 

Відродження. 

2. Розвиток астрономії та система 

Коперника. 

3. Зародження класичної механіки. 

4. Винаходи та поширення знань. 

Книгодрукування. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Створення геліоцентричної системи світу. 

2. Механіка як поле діяльності техніків та 

митців. 

3. Становлення науково-біологічного 

вивчення людини.  

4. Епоха Великих географічних відкриттів – 



оновлення географічних знань. 

5. Продовження пізнання Землі в практичній 

діяльності і теоретичних узагальненнях. 

6. Започаткування психології особистості в 

художньо-літературних та філософських 

працях. 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Леонардо да Вінчі – геній своєї епохи. 

 

Тема №6. Наукова революція XVII століття та епоха просвітництва 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Наукова революція XVII ст. 

2. Галілео Галілей як творець нового 

природознавства. 

3. Нова філософія (Ф. Бекон, Р. Декарт). 

4. І. Ньютон – засновник кількісної фізики. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Особливості наукової революції 

2. Подальший розвиток учення Миколи 

Коперніка. 

3. Галілео Галілей як творець нового 

природознавства. 

4. Нова філософія (Ф. Бекон, Р. Декарт). 

5. І. Ньютон – засновник кількісної фізики. 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Основні технічні досягнення XVII ст. 

 

Тема №7. Зародження машинного виробництва. Промислова революція XVIII ст. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Розвиток мануфактурного виробництва. 

2. Створення парової машини. 

3. Розвиток металургії. 

4. Наслідки промислової революції. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Характеристика технічних і соціальних 

змін 

2. Етапи промислової революції 

3. Промислова революція в Англії 

4. Промислова революція в США  

5. Промислова революція в Західній Європі 

6. Промислова революція в Російській 

імперії 

 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Наукова діяльність М. Ломоносова 

 

Тема №8. XVIII століття – аналітичний період розвитку науки 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Епоха Просвітництва. 

2. Поява академій наук. 

3. Розвиток науки у другій половині XVIII ст. 

4. Велика Французька революція та реформа 

науки та освіти. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Епоха Просвітництва. 

2. Поява академій наук. 

3. Становлення наукової хімії. Мікросвіт як 

новий предмет у пізнанні живого. 

4. Теоретичні узагальнення географічних 

знань. 

5. Розвиток науки у другій половині XVIII ст. 

6. Велика Французька революція та реформа 

науки та освіти. 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: «Енциклопедія» - символ наукового знання епохи 

Просвітництва 

 



Тема №9. Розвиток науки і техніки у XIX ст. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Переворот у машинобудуванні. 

2. Розвиток науки у XIX ст. 

3. Вчення Дарвіна та формування нової 

картини світу 

4. Розвиток кораблебудування у ХІХ ст. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Розвиток науки у XIX ст. 

2. Вчення Дарвіна та формування нової 

картини світу 

3. Переворот у техніці 

4. Розвиток транспорту 

5. Зв'язок науки з практикою 

6. Засоби зв'язку 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Видатні технічні винаходи XIX ст. 

 

Тема №10. Розвиток науки і техніки в першій половині ХХ ст. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Розвиток промисловості та науки. 

2. Особливості і напрямки технічних 

перетворень. 

3. Гонка озброєнь та світові війни. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Криза у фізиці. Новітня революція у 

природознавстві. 

2. Особливості і напрямки технічних 

перетворень. 

3. Розвиток автомобілебудування та 

повітроплавання. 

4. Радіо і телебачення. 

5. Зародження і розвиток генетики як науки. 



наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Історія генетики. 

 

Тема №11. Науково-технічна революція в другій половині ХХ ст. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Створення ЕОМ та науково-технічна 

революція 

2. Розвиток атомної енергетики 

3. Революція в галузі біології 

4. Розвиток комп'ютерних технологій  

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сутність, джерела, особливості і функції 

науково-технічної революції. 

2. Розвиток інформаційних технологій. 

3. Поява комп’ютерів та їх різновиди. 

Наслідки взаємодії людини з 

комп’ютером. 

4. Руйнівний характер науки і техніки. 

Атомна енергія. 

5. Початок освоєння космічного простору 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Розвиток наук соціальної сфери: соціологія, економічні 

науки, політичні науки 

 

Тема № 12. Наука і техніка на межі ХХ і ХХІ ст.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Особливості і тенденції науково-

технічного розвитку. 

2. Основні напрямки наукових досліджень. 

3. Проблеми ресурсного забезпечення 

людства. 

1. Бєсов Л.М. (2007). Історія науки і 

техніки. Х. : НТУ «ХПІ», 2007.  

2. Михайличенко О.В. (2013). Історія науки 

і техніки: Навчальний посібник. Суми: 

СумДПУ. 

3. Огурцов А. П., Мамаєв Л. М., Заліщук В. 



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Досягнення науки і техніки у розвитку 

харчової промисловості. 

Генномодифіковані продукти. 

2. Біотехнології у металургії і енергетиці. 

3. Кібернетика і розвиток інформаційних 

мережевих технологій. 

4.  Можливості нанотєхнологій. Волоконно-

оптичні лінії зв’язку. Лазер. 

5. Розвиток робототехніки. 

В. (2000). Історія світової науки і техніки: 

Навчальний посібник. К. 

4. Онопрієнко В., Ткаченко В. (2010). 

Історія української науки. Курс лекцій. К. 

: Варта. 

5. Аллаби М. (2012). Энциклопедия 

изобретений и открытий: От колеса до 

коллайдера. М. : «Издательская группа 

«Азбука-Аттикус». 

6. Храмов Ю.О. (2012). Фізика. Історія 

фундаментальних ідей, теорій та 

відкриттів. К.: Фенікс. 

7. Маліцький Б.А., 2007. Прикладне 

наукознавство. К. : Фенікс. 

8. http://inb.dnsgb.com.ua – Історія науки і 

біографістика  

9. http://journal.museum.kpi.ua – Дослідження з 

історії техніки 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика реферату або презентації: Альтернативі джерела енергії. 

 

6. Політика курсу 
 

Політика щодо відвідування навчальних занять  

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських заняттях 

(під час дистанційної форми навчання – в режимі онлайн). Студенти мають бути оцінені не 

менше ніж з 70% семінарських занять (у випадку, якщо студент не був оцінений на занятті, він 

має право виконати індивідуальне завдання). Студент, який з поважних причин, 

підтверджених документально, був відсутній на семінарському занятті, має право на 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не 

використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних 

причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за 

індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, 

попередньо узгодивши їх з викладачем. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватися правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковийконтроль 
 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два теоретичні 

питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння теоретичним 

матеріалом. 

Зразок модульної контрольної роботи  

1. Розвиток технічних пристроїв та механічних знань в епоху Середнтовіччя. 

2. Еволюційне вчення Ч. Дарвіна та його вплив на різні галузі пізнання живого. 



8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів  

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 



2 бали Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань  

Вид 
Максимальна кількість 

балів 

Термінологічний словник 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання термінологічного словника є вміння студента тезово викласти зміст 

термінів. Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні роботи. Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді 

студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння 

наводити аргументи та робити висновки. 
 

Викладач   Татаринов І.Є. 
                                                                                    (підпис)                                                                                    (ПІБ) 
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