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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати цілісне уявлення про розвиток науки та техніки як 

історико-культурного явища та його роль в контексті всесвітньої історії. Структурувати 

інформаційне поле про досягнення людської думки в різні епохи. Оволодіти принципами та 

формами технічного та наукового дискурсу. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: 

1.1. основні етапи розвитку наукових та технічних знань; 

1.2. розуміти роль науки та техніки в системі культури; 

1.3. фактори та чинники, які стимулюють / гальмують розвиток науки; 

1.4. рушійні сили та закономірності історичного процесу. 

2. Вміти: 

2.1. обґрунтовувати культурно-історичну взаємодію розвитку наукового знання, 

техніки та технологій; 

2.2. опанувати методику наукового пізнання природи; 

2.3. аналізувати рівень розвитку наукових та технічних знань різних епох; 

2.4. обґрунтовувати культурно-історичну основу науково-технічних революцій; 

2.5. проаналізувати значення фундаментальних відкриттів та їх вплив на суспільний 

розвиток людства; 

2.6. робити аналіз емпіричних узагальнень в активний період наукових відкриттів; 

2.7. прогнозувати наслідки наукових та технічних відкриттів. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Представлений історичний розвиток природознавства та техніки. Розглядається наука як 

явище духовної культури та як засіб пізнання. Екскурс накопичення раціоналістичних знань 

про природу. Особливості культурно-наукового мислення в різні історичні періоди розвитку 

наукових та технічних знань. Розглянута характеристика основних етапів наукової революції. 

Представлено становлення перших академічних наук. Проаналізовано глобальні наукові 

виклики в ХХІ століття. Розглянуто парад всесвітніх виставок та сенсаційні відкриття, які 

подарували видатні винахідники. Проаналізовано Всесвітні промислові виставки як феномен 

культури. 

 

 

4. Завдання (навчальні цілі): професійно оцінювати події історії науки та техніки. Практика 

систематичного підходу в оцінці розвитку наукових та технічних знань в різний період час. 

Розвинути навики аналізувати взаємозв’язок відкриттів та винаходів в різних галузях науки. 

Формування індивідуальної позицію по питанням цілісного відношення до розвитку галузей 

науки та техніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні етапи розвитку 

наукових та технічних знань 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

(тест) 

10% 

1.2 Знати рушійні сили та 

закономірності історичного процесу 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест) 

10% 

2.1 Вміти обґрунтовувати культурно-

історичну взаємодію розвитку 

наукового знання, техніки та 

технологій 

семінар усне 

опитування 

8% 

2.2 Вміти робити аналіз емпіричних 

узагальнень в активний період 

наукових відкриттів 

семінар  усне 

опитування 

8% 

2.3 Вміти проаналізувати значення 

фундаментальних відкриттів та їх 

вплив на суспільний розвиток 

людства 

семінар усне 

опитування 

7% 

2.4 Вміти прогнозувати наслідки 

наукових та технічних відкриттів 

семінар усне 

опитування 

7% 

2.5 Вміти провести порівняльний аналіз 

явищ та подій з історії наукових та 

технічних знань 

самостійна робота реферат 5% 

2.6 Вміти визначати роль науки та 

техніки в системі культури 

самостійна робота реферат 5% 

2.7 Вміти обґрунтовувати культурно-

історичну основу науково-технічних 

революцій 

лекція, самостійна 

робота 

екзамен 20% 

2.8 Вміти аналізувати рівень розвитку 

наукових та технічних знань різних 

епох 

лекція, самостійна 

робота 

екзамен 20% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7. 2.8. 

           

           

           

 



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.3 – 10 балів/6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 10 балів/6 балів. 

3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 2.5 – 5 бали/3 бали. 

4. Реферат з тем ЗМ2: РН 2.6 – 5 бали/3 бали. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1-2.2 – 15 балів/9 балів. 

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.3-2.4– 15 балів/9 балів. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння аналізувати та доводити 

культурно-історичну взаємодію розвитку наукових та технічних знань, здатність 

обґрунтовувати культурно-історичне підґрунтя науково-технічних революцій.    

- форма проведення екзамену – письмова, види завдань –  завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до екзамену 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за  виконання 

рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання тестових завдань), а 

також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (екзамену), а саме: за 

виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем 

рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 

1 (ЗМ1) входять теми 1-8, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9-15. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 

(екзамен). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 1 

Наука та техніка в системі людської 

культури 

Змістовий модуль 2 

Розвиток наукових та технічних 

досягнень 

 

Екзамен 

30 балів (максимум) 30 балів (максимум)  

40 

балів 

 

(макси-

мум) 

Самостійна 

робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійн

а робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

5 

(максимум) 

15 

(максимум) 

10 

(максимум) 

5 

(максимум) 

15 

(максимум) 

10 

(максимум) 
 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 0,5  до 

2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     0,5 бала; 

 логіка викладення       0,5 бала; 

 використання основної і додаткової літератури  0,5 бала; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  0,5 бала. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю, зокрема Реферат 1 (остання декада березня) і Реферат 2 (остання декада травня). 

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   5 бали; 

 тема розкрита неповно       3-4 бали; 

 реферат суто компілятивного рівня     2 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1 бал. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 (остання декада 

березня) і Контрольна робота 2 (остання декада травня). Завдання з тестування містить 20 

запитання, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 бала. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-3 

 

 

 



Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання 

не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до 

екзамену – 36 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

  

  



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять. 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Розділ 1. Наука та техніка в системі людської культури 

1. 

Вступ. 

Тема 1. Основні етапи наукових та 

технологічних знань 

2 2 4 

2. Тема 2. Основні витоки виникнення техніки 2 2 4 

3. Тема 3. Вплив техніки на розвиток суспільства 2 2 4 

4. 
Тема 4. Роль особистості і окремих народів в 

розвитку техніки та науки 
2 2 4 

5. 
Тема 5. Формування передумов наукового 

експериментування 
2 2 4 

6. Тема 6. Інституціоналізація науки та техніки 2 2 3 

7. Тема 7. Взаємодії науки і  техніки в ХХ ст. 2 2 4 

8. 
Тема 8. Основні тенденції науково-технічного 

розвитку новітнього часу 
2 1 3 

9. Реферат з тем ЗМ1 - - 2 

10. Контрольна робота з тем ЗМ1 - 1 - 

Розділ 2. Розвиток наукових та технічних досягнень 

11. Тема 9. Традиційні та техногенні цивілізації  2 2 4 

12. Тема 10. Історія медицини 2 2 4 

13. Тема 11. Розвиток транспорту 2 2 4 

14. Тема 12. Освоєння космосу 2 2 4 

15. 
Тема 13. Появою сучасних засобів зв’язку та 

інформації  
2 2 3 

16. 
Тема 14. Всесвітні промислові виставки як 

основа міжкультурної комунікації. 
2 2 3 

17. Тема 15. Відкриття, які змінили світ 2 1 4 

18. Реферат з тем ЗМ2 - - 2 

19.  Контрольна робота з тем ЗМ2 - 1 - 

 ВСЬОГО 30 30 60 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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