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Мета дисципліни: 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. Завдання: забезпечити формування засадничих

знань про науку, закономірності поступу наукового і технічного знання на різних

історичних етапах, зв’язки і взаємодію з іншими формами суспільної свідомості

та вимірами життя суспільства (філософією, релігією, мораллю, мистецтвом,

економікою, політикою тощо).



Завдання: забезпечити формування

засадничих знань про науку,

закономірності поступу наукового і

технічного знання на різних

історичних етапах, зв’язки і взаємодію

з іншими формами суспільної

свідомості та вимірами життя

суспільства (філософією, релігією,

мораллю, мистецтвом, економікою,

політикою тощо).



 Перехід від міфологічного до наукового сприймання оточуючого світу (наука і техніка в давньогрецькій культурі)

 Наукове знання та технічні мистецтва за часів еллінізму та панування Риму

 Розвиток науки і техніки в paнньомy середньовіччі (V –Х ст.)

 Особливості розвитку науково-технічних знань у суспільстві пізнього середньовіччя (ХІІ – ХІV cт.)

 Наука і техніка Відродження.

 Наука і техніка Галілеєвого періоду.

 Епоха Ньютона в історії розвитку науки і техніки Наука напередодні промислової революції (40-ві – 90-ті роки XVІІІ

ст.)

 Технічний прогрес та наукове знання в ХІХ ст.

 Новітня революція в природознавстві на ру- бежі ХІХ – ХХ ст. Науковий та технічний про- грес першої половини ХХ

ст.

 Наукові стратегії і перспективи науки ХХІ ст.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 


