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1 Назва 
дысцыпліны па
выбару студэнта 

Гісторыя навукі і тэхнікі 

2 Курс навучання 2 (спецыяльнасці: «Гісторыя (па накірунках)», 
«Гісторыка-архівазнаўства», «Музейная справа»
(па накірунках). 

3 Семестр навучання 3, 4 
4 Колькасць крэдытаў 2; колькасць гадзін: 34 
5 П.І.І па б-ку. лектара Кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

Кахновіч Віктар Адамавіч 
6 Мэты 

спецыялізаванага 
модуля па выбару 
студэнта 

Фарміраванне ведаў па гісторыі навукі і тэхнікі 
ў сусветна-цывілізацыйным кантэксце, а 
таксама засваенне ролі галоўных перыядаў у 
развіцці асобных навук; азнаямленне з 
дзейнасцю найбольш выбітных дзеячоў у галіне 
навукі і тэхнікі; усведамленне значнасці для 
чалавечай цывілізацыі выдатных тэхніка-
тэхналагічных дасягненняў; авалоданне 
ўяўленнем аб сутнасці, этапнасці, дасягненнях і 
перспектывах НТР. 

7 Прэрэквізіты Гісторыя 
8 Змест 

спецыялізаванага 
модуля па выбару 
студэнта 

У межах дадзена курсу пададдзены роля і 
месца Беларусі ў сусветнай гісторыі навукі і 
тэхнікі. Прадстаўлены дасягненні навукоўцаў, 
інжынераў і іншых працаўнікоў дакладнай 
вытворчасці ў рэчышчы сусветнага навукова-
тэхнічнага прагрэса. Зроблены акцэнт на 
развіцці еўрапейскай навукі і тэхнікі, аднак пад 
вуглом зроку шырокага ўспрыняццю прадмета з 
магчымасцю паглыбіцца ў асобныя галіны 
навукі з іх дасягненнямі – з улікам будучай 
спецыяльнасці студэнтаў. 

 
9 Рэкамендуемая 

літаратура 
1. Бернал, Д. Наука в истории общества / 
Джон Десмонд Бернал; перев. с англ. — М.: 
Изд–во иностр. лит–ры, 1956. — 735 с. 
2. Василко, К. История техники и 
технологий / Карол Василко; перев. со словацк. 
— Барановичи: РИО БарГУ, 2008. — 324 с. 
3. История науки и техники с древнейших 
времен до 70-х гг. ХІХ в.: уч. пособ. / И.М. 
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Жарский, В.Е. Козляков. — Минск: БГТУ, 
2004. — 151 с.       
4. История науки и техники: конспект 
лекций: для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм 
обучения / сост. А.П. Мядель. — Витебск: 
ВГТУ, 2013. — 91 с.  
5. История техники и технологий: учебник / 
Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрощенко; 
под ред. В.К. Федюкина. — СПб.: 
Политехника, 2007. — 415 с. 
6. Кириллин, В.А. Страницы истории науки 
и техники / В.А. Кириллин. — 3-е изд., пераб. и 
доп. — М.: Наука, 1994. — 350 с.  
7. Котов, А.И. История Беларуси и мировые 
цивилизации / А.И. Котов; перев. с белорус. —
10-е изд., испр. — Минск: Энциклопедикс, 
2013. — 240 с. 
8. Історія науки і техніки: Методичні 
рекомендації для студентів / Київський 
політехнічний інститут; П.А. Дігтяр, А.А. 
Кізлова, С.О. Костилєва, С.І. Лисенко, С.М. 
Ховрич; заг. ред. С.О. Костилєвої. — Київ: КПІ, 
2014. — 83 с.  
9. Петров, М.К. Античная культура / М.К. 
Петров. — М.: РОССПЭН, 1997. — 353 с. 
10. Поликарпов, В.С. История науки и 
техники / В.С. Поликарпов. — Ро-стов-на-
Дону: Феникс, 1998; 1999. — 352 с. 
11. Современная наука: ценностные 
ориентиры: учеб.-метод. пособ. / Я.С. Яскевич 
и др. — Минск: РИВШ, 2003. — 287 с. 
12. Социально-культурная антропология: 
учебно-метод. пособие для сту-дентов вузов / 
С.А. Захаркевич. — Минск: БГУ, 2012. — 222, 
[1] с. 
13. Степин, В.С. Научная картина мира в 
культуре техногенной цивилизации / В.С. 
Степин. — М.: ИФРАН, 1994. — 274 с. 
14. Страницы истории техники и технологии: 
уч. пособ.: в 2-х ч. / Н.Л. Бронников, И.А. 
Карабанов; под ред. В.Д. Симоненко, И.А. 
Карабанова. — Мозырь: МозГПИ, 2000. — Ч. 
1. — 124 с.; Ч. 2. — 117 с. 
15. Университетоведение: учебно-метод. 
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пособие для студентов вузов / О.А. Яновский и 
др.; под общей ред. О.А. Яновского. — Минск: 
БГУ, 2011. — 342, [1] с. 
16. Философия и метология науки: учебн. 
пособие / А.И. Зеленков и др.; под ред. А.И. 
Зеленкова. — Минск: БГУ, 2011. — 479 с. 
17. Философия науки и техники: уч. пособ. 
для вузов / В.С. Степин, В.Г. Горохов, М.А. 
Розов. — М.: Гардарика, 1996. — 400 с. 

10 Метады выкладання Выкарыстоўваюцца наступныя формы
дыягностыкі і практыкі вучэбнага працэсу: 1) 
вустныя, 2) пісьмовыя, 3) вусна-пісьмовыя, 4) 
тэхнічныя. 

11 Мова навучання Беларуская, руская  
12 Умовы (патрабаванні) Прадугледжана чытанне лекцый, правядзенне 

семінарскіх заняткаў, выканання студэнтамі 
заданняў кіруемай самастойнай работы (КСР) 
— розныя пісьмовыя работы (спецыяльныя 
тэматычныя пісьмовыя работы, кантрольныя 
работы, эсэ, рэфераты і інш.), а таксама 
рэйтынгавая сістэма ацэнкі паспяховасці 
студэнта. Заўважым, што прапанавана розная 
сістэма заданняў — па ўзгадненню з 
выкладчыкам студэнты могуць па выбару 
абраць тую ці іншую форму пісьмовых і вусна-
пісьмовых, вусных заданняў для КСР. 

 
 


