




ВСТУП 

1.Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з проблематики історії науки і 

техніки, тобто історії накопичення наукових знань у природничих, соціальних, гуманітарних, 

технічних науках відповідно до конкретних історичних етапів їх розвитку, що дозволить 

студентам розуміти підходи хронологічної, загальної, соціальної історії науки, опанувати 

інтелектуальне багатство світової наукової культури, на якому ґрунтується сучасна наука, та 

вільно орієнтуватися в реальних процесах її розвитку. 

 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення студенти мають знати специфіку філософських проблем у 

їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва; основні поняття і категорії філософії, 

основні уявлення про структуру світогляду, структуру теоретичної і практичної 

діяльності людини.  

2. Вміти збирати і узагальнювати інформацію щодо історичних досягнень науки і 

техніки, застосовувати основні терміни і категорії філософії в аналізі культурно-

історичних явищ та процесів, застосовувати основні логічні методи, аналізу і синтезу, 

індукції і дедукції; пояснювати сутність феномену науки, її ролі у людському житті.  

3. Володіти елементарними навичками вирішення навчальних задач; опрацювання 

рекомендованої літератури; здійснення комунікації в освітньому середовищі. 

 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Історія науки і техніки» знайомить 

студентів з історичним процесом розвитку науки і техніки, із  загальною історією науки та 

накопиченням наукових знань в окремих галузях природничих, соціальних, гуманітарних, 

технічних наук відповідно до конкретних історичних етапів. Історія науки – це оповідь про 

минуле, яка має різні форми. Основною є хронологічна історія науки та історія ідей (досліджується 

історіографією науки). Тому в межах дисципліни водночас викладається  хронологічна історія 

конкретних галузей науки і загальна та соціальна історія науки, які включають вивчення 

соціокультурної зумовленості історичних періодів розвитку науки, закономірностей 

прирощення наукового знання на різних історичних етапах. Особлива увага приділена 

висвітленню і аналізу проблем стосунку науки і філософії,  засадам критичного осмислення 

філософією проблематики науки, а також впливу соціально-культурного контексту на розвиток 

науки. Опанування інтелектуального багатства світової наукової культури, яке зберігається в 

історії людства та на якому ґрунтується сучасна наука, також необхідне для вивчення історії 

наукової думки в Україні, з’ясування її місця і ролі. Тому в межах курсу акцентовано увагу на 

проясненні питань  формування і розвитку української науки у контексті світової історії науки і 

культури.  

Умовно перша частина курсу присвячена розгляду і аналізу проблематики переднауки, 

пов’язаної з практичними джерелами виникнення та розвитку людських знань, формування 

наукових знань і особливостям наукового знання у порівнянні з іншими типами знання; 

образам науки в культурі; античній науці (наука в давньогрецькій культурі; наукове знання і 

технічні мистецтва еллінізму й Риму), Середнім вікам в історії науки (paннє середньовіччя (V –

ХІ ст.) і пізнє середньовіччя (ХІІ – ХІV cт.), науці епохи Відродження. 

Умовно друга частина курсу присвячена історії сучасної науки, її формуванню та етапам 

розвитку:  формування класичної науки Нового часу (Галілеєвий і Ньютоновий період), наука 

Просвітництва (ХVІІІ ст.), технічний прогрес і наукове знання ХІХ ст. , науково-технологічний 

прогрес ХХ ст. і досягнення сучасної науки (ХХІ ст.). Особливо акцентовано на особливостях 

розвитку науки в Україні ХVІІ - ХХ ст. 

 

4.Завдання (навчальні цілі): надати студентам цілісну систему знань про науку, особливості 

поступу наукового і технічного знання в межах різних історичних етапів; зв’язки і взаємодію 

науки з іншими формами суспільної свідомості і культури:  філософією, релігією, мораллю, 

мистецтвом, економікою, політикою, що дозволить сформувати у студентів навички 



критичного осмислення філософією проблематики науки (з подальшим самостійним 

обмірковуванням). 

 

  Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 14. 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.  

ФК 2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання  та  змістові  відмінності  

філософії  від  інших  форм мислення. 

ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики.  

ФК 11 .Здатність застосовувати у професійній діяльності знання про засади, розвиток і 

сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи 

викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Хронологію історичних етапів 

розвитку науки і техніки та їх 

особливості. 

Лекції, 

семінари 

Усні доповіді,  іспит 10 

1

1.2 

Основні поняття історії науки, 

визначення наукового знання та його 

особливі характеристики. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді,  іспит 10 

1

1.3 

Характеристику загального 

соціокультурного контексту 

історичних етапів розвитку науки, його 

впливу на зміни статусу та 

призначення науки в суспільстві. 

Лекції, 

семінари  

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

10 

1

1.4 

Особливості розвитку окремих галузей 

науки як історичний процес 

виникнення, становлення, 

нагромадження та істотного оновлення 

знань. 

Самостійна 

робота, 

лекції, 

семінари 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

Реконструювати історичне минуле 

науки задля усвідомлення внутрішніх 

тенденцій, основних проблем, 

актуальних завдань розвитку наукових 

знань. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, іспит 10 

2

2.2 

Аналізувати конкретні історичні етапи 

в розвитку науки з точки зору їх 

основних досягнень та основних 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

Усні доповіді, іспит 10 



персоналій. робота 

1

2.3 

Розкривати історію окремих галузей 

науки (природничі, соціальні, 

гуманітарні, технічні) як історичний 

процес формування, нагромадження та 

поступу і оновлення знань. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  іспит  

10 

1

2.4 

Порівнювати розвиток окремих наук 

на конкретному історичному етапі з 

метою виявлення зв’язків і впливів у 

різних галузях.   

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді,  іспит 10 

 Комунікація:    

3

3.1 

Презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, презентацій. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

2

3.2 

Вести дискусію, аналізувати зміст 

іншої думки,  застосовуючи критику і 

самокритику.  

Семінари Усні доповіді, 

дискусії 

5 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

Самостійно опрацьовувати літературу 

з історії науки, володіти методами 

збирання наукової інформації, 

відповідати за достовірність 

представленої інформації. 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

 

5 

4

4.2 

 Вміння самостійно ставити перед 

собою завдання і працювати над ними 

автономно. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 4. Аналізувати та коментувати літературу з 
філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 
проблематики.  

   
+

+ 
+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

 + 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

ПРН 7. Розуміти  сучасну  наукову  картину  світу,  її  
основні  проблеми  та суперечності.    

 

+ + 
+

+ 
  

+

+ 
+ 

+

+ 
  

ПРН 10. Мати навички реферування, 
систематизованого огляду та порівняльного аналізу 
філософської та загальнонаукової літератури.  

+

+ 
+     

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
+ 

ПРН 12. Вміти викладати власні міркування 

послідовно, логічно, систематично та аргументовано.  

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 
    

ПРН 18. Ефективно працювати з інформацією: 

добирати необхідну інформацію з різних джерел,  

зокрема  з  фахової  літератури  та  електронних  баз,  

критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 



 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 

результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 

4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 10 / 20 балів 

2. Самостійна робота (презентація самостійного дослідження за обраною наукою): РН 

– 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2  - 26 / 40 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 

усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), 2) самостійну роботу (презентація самостійного дослідження за обраною наукою).   

Всі види робіт в семестрі мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту. 

Іспит у письмовій формі РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається у письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 

до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 

В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

20 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 



завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

15 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 

10 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 

5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  

2 бали – доповнення змістовне;  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота (презентація самостійного дослідження за обраною наукою): 

26-20 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;  

19-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;  

10-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, 

не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота 

містить суттєві помилки. 

3. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

15-13 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність роботи; 

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

10-9 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

8-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

7.2 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



 

7.3 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем 4-5. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді. 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

Самостійна робота 

(презентація 

самостійного  

дослідження за 

обраною наукою) 

   

До теми 5  (Додаток 

самостійної роботи студента) 

 «26» х 1 = 26 «40» х 1 = 40 

Загальна семестрова 

оцінка без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна семестрова 

оцінка з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостій- 
на робота 

1 
Тема 1. Практичні джерела виникнення та 

розвитку людських знань. Переднаука. 
1  5 

2 
Тема 2.  Антична наука. Середні віки в історії 

науки. Наука Відродження. 
1  5 

3 
Тема 3.  Формування класичної науки Нового 

часу. Наука Просвітництва (ХVІІІ ст.) 
2  5 

4 
Тема 4. Особливості  формування і розвитку 
наукової думки в Україні ХVІІ - ХХ ст. 

2  5 

5 
Тема 5.  Вплив науково-технологічного 
прогресу ХІХ-ХХ ст. на розвиток суспільства. 
Стратегії та перспективи ХХІ століття. 

2  10 

6 
Презентація самостійного дослідження за 
обраною наукою. 

- 2 50 

 ВСЬОГО 8 2 80 

Загальний обсяг  90  год., в тому числі: 

Лекцій   –  8 год. 

Семінари   – 2  год. 

Самостійна робота  -    80     год. 
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