
I. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вучэбная праграма дысцыпліны «Гісторыя навукі і тэхнікі» 

распрацавана ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і метадычнымі 

дакументамі: 

– Адукацыйнага стандарта Вышэйшай адукацыі. Вышэйшая адукацыя. 

Першая ступень адпаведных спецыяльнасцей, па якіх выкладаецца 

дысцыпліна». Зацверджаны і ўведзены ў дзеянне пастановай Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 30.08.2013 г. №  87, 88. 

– Загад міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 06.04.2015 «Парадак 

распрацоўкі і зацверджання вучэбных праграм і праграм практыкі для 

рэалізацыі адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі»; 

– «Палажэне аб самастойнай рабоце студэнтаў (курсантаў, слухачоў)», 

што было зацверджана міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь 6 красавіка 

2015 г.; 

– «Інструкцыя па разліку працаёмкасці адукацыйных праграм 

вышэйшай асветы з выкарыстаннем сістэмы заліковых адзінак», што была 

зацверджана міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь 6 красавіка 2015 г.; 

– Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2012 г. 

№ 53 «Аб зацверджанні правілаў правядзення атэстацыі студэнтаў, кур-сантаў, 

слухачоў пры засваенні зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі». 

У вучэбнай праграме ўлічаны патрабаванні «Адукацыйнага стандарта 

Вышэйшай адукацыі. Першая ступень». 

Дадзеная вучэбная дысцыпліна «Гісторыя навукі і тэхнікі» прызначана 

для засваення на першай ступені вышэйшай адукацыі студэнтамі, што 

навучаюцца ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь. 

Дысцыпліна, што прапаноўваецца, новая для Беларусі, яна звязана з асноўнымі 

вучэбнымі дысцыплінамі на розных факультэтах БДУ для студэнтаў 1–4 

курсаў. Да прыкладу, курс «Гісторыя навукі і тэхнікі» звязаны з шэрагам 

дысцыплін, што вывучаюцца на гістарычным факультэце БДУ: «Гісторыя 

Беларусі», «Гісторыя Расіі і Украіны», «Гісторыя Старажытнага часу і 

Сярэдніх вякоў», «Гісторыя Новага і Навейшага часу», «Вялікая Айчынная 

вайна савецкага народа ў кантэксце Другой сусветнай вайны» і інш. Таксама 

існуе магчымасць выкладання прапанаванага курса на розных спецыяльнасцях 

іншых факультэтаў БДУ, дзе дадзены курс дапаўняе такі важны вучэбны курс 

сацыяльна-гуманітарнага блоку, як «Гісторыя Беларусі (ад старажытных часоў 

да сучаснасці)». Звяртаем увагу на тое, што шырокі прадметна-змястоўны 

план прапанаванага курсу «Гісторыя навукі і тэхнікі» — дазваляе яму 

дапаўняць асноўныя курсы як гуманітарных, так і негуманітарных 

спецыяльнасцей універсітэта з улікам іх прадметнай спецыфікі (ці то адкрыцці 

ў фізіцы, ці то ў хіміі, ці то ў геалогіі і інш.) і рабіць на іх акцэнт у выкладанні.     

У прапанаваным курсе зроблены акцэнт на развіцці агульных 

гуманітарных кампетэнцый неабходных для сучаснага выпускніка 

ўніверсітэта і запатрабаваны ў БДУ кампетэнтнасны падыход. Як вынік, быў 

зроблены акцэнт і пашыраныя патрабаванні да самастойнай працы студэнта, і 



прапанаваны шырокія магчымасці для выканання студэнтамі самастойных 

пісьмовых і пісьмова-вусных работ. У межах дадзенага курса прадугледжана 

засваенне агульных ведаў па дысцыпліне як лекцыйнага курса, а таксама 

паглыбленне ведаў і засваенне дадатковай інфармацыі — тое вынесена на 

практычныя заняткі і для самастойнай працы студэнта. Такім чынам, у 

адпаведнасці з патрабаванні сучаснага мэнеджменту якасці адукацыі ў БДУ 

выкарыстоўваецца стратэгія ўзаемнага супрацоўніцтва выкладчыка і студэнта, 

і праграма выступае своеасаблівым «навігатарам» у засваенні ведаў, 

інфармацыі і набыцця практыкаарыентаваных уменняў і ведаў. 

У вучэбнай праграме ўлічаны агульныя патрабаванні адукацыйнага 

стандарта цыклу сацыальна-гуманітарных і негуманітарных дысцыплінаў: 

гуманізацыі як прыярытэтнага прынцыпу адукацыі, што забяспечвае асобасна-

арыентаваны характар адукацыйнага працэсу і творчую рэалізацыю 

выпускніка; фундаменталізацыі, што спрыяе арыентацыі зместу дысцыплін 

сацыяльна-гуманітарнага цыклу на выяўленне сутнасных асноў і сувязей між 

разнастайнымі працэсамі навакольнага свету, прыродазнаўчымі і 

гуманітарнымі ведамі; кампетэнтнаснага падыходу, што вызначае сістэму 

патрабаванняў да арганізацыі адукацыйнага працэсу, накіраваных на 

ўмацаванне яго практычнай арыентаванасці, павышэнне ролі самастойнай 

працы студэнтаў пры вырашэнні задач і сітуацый, якія мадэлююць сацыяльна-

прафесійныя праблемы, фарміраванне ў выпускнікоў здольнасці дзейнічаць у 

зменлівых жыццёвых умовах; сацыяльна-асобаснай падрыхтоўкі, што 

забяспечвае фарміраванне ў студэнтаў сацыяльна-асобаснай кампетэнтнасці, 

заснаванай на адзінстве набытых гуманітарных ведаў і ўменняў, 

эмацыянальна-каштоўнасных адносін і сацыяльна-творчага вопыту з улікам 

інтарэсаў, патрэбаў і магчымасцей навучэнцаў; міждысцыплінарнасці і 

інтэгратыўнасці сацыяльна-гуманітарнай адукацыі, рэалізацыя якіх 

забяспечвае цэласнасць вывучэння гуманітарных ведаў і іх узаемасувязь з 

сацыяльным кантэкстам прафесійнай дзейнасці выпускніка. 

У адпаведнасці з вышэйпаказанымі прынцыпамі выпускнік вышэйшай 

навучальнай установы павінен набыць наступныя сацыяльна-асобасныя 

кампетэнцыі: 

– кампетэнцыя культурна-каштоўнаснай і асобаснай арыентацыі; 

– кампетэнцыя грамадзянскасці і патрыятызму; 

– кампетэнцыя сацыяльнага ўзаемадзеяння; 

– кампетэнцыя камунікацыі; 

– кампетэнцыя зберажэння здароўя; 

– кампетэнцыя самаўдасканалення. 

Замацаванне ў выпускніка сацыяльна-асобасных кампетэнцый спрыяе 

развіццю сацыяльна-прафесійнай кампетэцыі як інтэграванага выніку 

адукацыйнага працэсу ў ВНУ. Выпускнік у выніку сацыяльна-гуманітарнай 

падрыхтоўкі павінен развіць наступныя метапрадметныя кампетэнцыі:  

– валоданне метадамі сістэмнага і параўнаўчага аналізу; 

– сфарміраванне крытычнага мыслення; 

– валоданне ўменнямі праектаваць і прагназаваць; 



– уменне вучыцца, павышаць кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця;  

– уменне працаваць у камандзе; 

– фарміраванне шэрагу істотных асобасных якасцей: самастойнасці, 

адказнасці, арганізаванасці, мэтаскіраванасці і іншых матывацыйна-

каштоўнасных і эмацыянальна-валявых адзнак цывілізаванай асобы. 

Праграма курса «Гісторыя навукі і тэхнікі» мае агульную і цэльную 

канцэпцыю дысцыпліны. Складаецца з двух навучальных модуляў (блокаў) і 

можа прызначаны для студэнтаў з рознай ступенню гуманітарнай падрыхтоўкі 

— як гуманітарыям, так і негуманітарыям. 

Мэтай і задачамі курса з’яўляецца выпрацоўка цэласнай сістэмы ведаў 

па гісторыі навукі і тэхнікі. Прычым абавязкова —  з улікам тых дасягненняў, 

што былі ажыццёўлены ў Беларусі і суседніх краінах, у Еўропе. Канешне, курс 

мае еўропацэнтрычны акцэнт, але аўтары курсу бачаць у гэтым 

запатрабаваную актуалізацыю ведаў па дысцыпліне ў студэнтаў менавіта ў 

знаёмым і даступным кантэксце, прывязанным да асаблівасцей і абставін 

сённяшняй Беларусі. За мэту ставілася таксама залучыць прапанаваны курс з 

тымі ведамі і ўяўленнямі, што студэнты атрымалі і атрымоўваюць у межах 

курсаў па айчыннай гісторыі і ўсеагульнай гісторыі ў нашай краіне.   

Праграма адлюстроўвае змест курса «Гісторыя навукі і тэхнікі» і 

вызначае аб’ём ведаў, які патрабуецца ад студэнтаў. Пры яе распрацоўцы 

ўлічваўся вопыт аўтараў з чытання лекцый і правядзення практычных заняткаў 

на гістарычным, юрыдычным, хімічным і факультэце радыёфізікі і электронікі 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2015—2017 гг. У якасці вузлавых 

праблем, якія праходзяць праз увесь курс, аналізуюцца паняцці дысцыпліны 

«навука» і «тэхніка», іх змястоўнае напаўненне на розных этапах і з розныя 

перыяды гістарычнага развіцця, вытокі і сацыяльныя рухавікі навукова-

тэхнічнага развіцця, НТР, а таксама ўключанасць беларускага насельніцтва ў 

гістарычны працэс у аспекце прадмета дадзенай дысцыпліны.  

Галоўнымі задачамі выкладання дысцыпліны «Гісторыя навукі і тэхнікі» 

з’яўляюцца: фарміраванне і развіццё ведаў па гісторыі навукі і тэхнікі ў 

сусветна-цывілізацыйным кантэксце; сфарміраваць базісныя веды аб 

галоўных перыядах у развіцці асобных навук; ведаць галоўных і асобных 

выбітных дзеячоў у галіне навукі і тэхнікі, а таксама тэхніка-тэхналагічныя 

дасягненні; валодаць уяўленнем аб сутнасці, этапнасці, дасягненнях і 

перспектывах НТР; бачыць і аналізаваць актуальныя выклікі НТР. 

У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта да 

кампетэнцый выпускніка па курсу «Гісторыя навукі і тэхнікі» студэнт павінен: 

ведаць: 

— галоўныя этапы і тэндэнцыі ў развіцця навковых ведаў і тэхнікі; 

— галоўныя рысы гістарычных перыядаў і этапаў у прагрэсе навуковых 

ведаў і тэхнічных дасягненняў; 

— важныя і істотныя ў гістарычным плане канктэтныя дасягненні ў 

галіне навукі і тэхнікі як у сусветнай гісторыі, так і ў гісторыі Беларусі; 

— найбольш важных асобаў з ліку вынаходнікаў і навукоўцаў 

сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі і суседніх краінаў, Еўропы і свету; 



умець: 

— характрызаваць асноўныя этапы ў развіцці навукі і тэхнікі і асобных 

галін ведаў у агульначалавечым кантэксце; 

— выкарыстоўваць атрыманыя веды ў побыце і для дэманстрацыі 

агульнагуманітарнай асвечанасці; 

— характарызаваць асаблівасці ў фарміраванні і развіцці асобных навук; 

— выказацца на істотнай інфармацыйнай глебе аб перспектывах і 

праблемах навукова-тэхнічнага прагрэсу чалавецтва; 

— ацэньваць галоўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай 

культуры ў кантэксце прадмета дадзенай дысцыпліны; 

— ахараткраызаваць і дапавесці аб асноўных найбольш выбітных дзячах 

сусветнай і айчыннай навукі, вынаходніках і дасягненнях у тэхніцы і 

тэхналогіях; 

— ведаць і ўмець характрызаваць месца і ролю навукі і тэхнікі ў 

сусветным гістарычным працэсе. 

Для дасягнення пазначанай вышэй мэты і рашэння задач патрэбна: 

— сфарміраваць у студэнтаў уменне аналізаваць заканамернасці і падзеі 

гісторыі навукі і тэхнікі ў свеце і атрымаць ды развіць на гэтай падставе 

агульначалавечыя каштоўнасныя якасці; 

— спрыяць засваенню студэнтамі сістэмы матэрыяльных, культурных і 

духоўных каштоўнасцей чалавецтва, гуманізму і экалагізму і развіццю на 

гэтай аснове здольнасці да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай 

соцыякультурнай сітуацыі; 

— спрыяць станаўленню здольнасці выпускніка вышэйшай школы ў 

сілу сваіх кампетэнцый, сфарміраваных у выніку свядомага засваення і 

прымянення вучэбнай інфармацыі па прадмету курса, садзейнічаць 

далейшаму развіццю чалавечай супольнасці, міжнацыянальных і 

міждзяржаўных адносін, развіццю творчай і ініцыятыўнай асобы;  

валодаць: 

— ведамі аб галоўных падзеях гісторыі навукі і тэхнікі ў свеце; 

— ведамі аб найбольш выбітных прадстаўніках навукі і іх дасягненнях; 

— ведамі аб найбольш выбітных вынаходніках і крэатыўных творцах у 

сферы тэхнікі і тэхналогій; 

— ведамі аб заканамернасцях, этапах і спецыфіцы развіцця навукі і 

тэхнікі як у Беларусі, так і на суседніх землях і ў сусветным кантэксце. 

У структуры зместу вучэбнай дысцыпліны вылучаюцца два блокі 

(модулі), а таксама ўзбуйненыя дыдактычныя адзінкі (раздзелы). Па кожнаму 

вучэбнаму раздзелу (модулю) у адпаведнасці з мэтамі і задачамі па 

фарміраванню і развіццю ў студэнтаў прафесіянальных кампетэнцый 

праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя лекцыйныя і практычныя заняткі. Змест 

вучэбнай праграмы дазваляе вывучаць дысцыпліну праблемна і храналагічна. 

Дысцыпліна «Гісторыя навукі і тэхнікі» належыць да выкладання на 

гістарычным факультэце як у студэнтаў-гісторыкаў дзённай формы 

атрымання адукацыі, так і завочнай формы. Адпаведна тыя тэмы, што 

студэнты дзённай формы атрымання адукацыі праходзяць на аўдыторскых 



занятках, — студэнты завочнай формы атрымання адукацыі, у сваю чаргу, 

засвойваюць самастойна. Пры гэтым студэнтам неабходна арыентавацца на 

той спіс рэкамендаванай літаратуры, што прыведзены ў дадзенай вучэбнай 

праграме. Унясем тую важную заўвагу, што змест дадзенага курсу, а таксама 

літаратура і размеркаванне вучэбнага матэрыялу — патрабуе належнай 

актуалізацыі і паглыблення. Тое датычыць тэмы прысвечанай навуковаму і 

тэхнічнаму прагрэсу ў ХХІ ст. Усё тое, што будзе прадстаўлена ў дадзеным 

вучэбна-метадычным комплексе — будзе дапрацоўвацца, дапаўняцца і 

часткова пераглядацца. Тое датычыць і лекцый па курсу. 

Паколькі па свайму зместу і задачам курс «Гісторыя навукі і тэхнікі» 

досыць універсальны, арыентаваны на студэнтаў як гуманітарнага, так і 

прыродазнаўчага профілю. Тое носіць пэўную разнамаістасць падыходаў і 

акцэнтаў у выкладанні курсу. Напрыклад, студэнты гістарычнага факультэта 

маюць больш увагі прыдзяліць самастойнай рабоце і лепш разбірацца ў 

агульнагістарычным кантэксце прадмета. Між тым, курс разлічаны да 

выкладання і ў студэнтаў негуманітарнага профілю (аэракасмічныя і 

радыёэлектронныя інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі, прыкладная 

інфарматыка і г.д.), што патрабуюць спецыфікацыі ў выкладанні і большай 

увагі да развіцця навукі і тэхналогій у ХІХ, ХХ і ХХІ стст.  

Складальнікі дадзенай вучэбнай праграмы, зыходзячы з наяўнага ў 

Беларусі і за межамі рэспублікі вопыту выкладання дадзенай дысцыпліны, — 

рэалізуюць вучэбны курс для студэнтаў-негісторыкаў у тым жа аб’ёме, што і 

для студэнтаў-гісторыкаў. З улікам таго, што важная для фарміравання 

неабходных кампетэнцый сучаснага выпускніка ўніверсітэта дысцыпліна — 

актуальная для студэнтаў розных спецыяльнасцей.  

Вывучэнне дысцыпліны «Гісторыя навукі і тэхнікі» складае максімальна 

72 гадзіны на гістарычным факультэце ў студэнтаў 2-га курса дзённай формы 

атрымання адукацыі ў чацвертым семестры. З іх 34 гадзіны — аўдыторныя: у 

тым ліку 22 гадзіны — лекцыі, 10 гадзін — семінарскія заняткі, 2 гадзіны 

кіруемай самастойнай работы студэнтаў (КСР) па тэме І.4 «Навуковыя веды і 

тэхніка (у грамадствах) Антычнасці». У якасці кантролю ведаў студэнтаў 

таксама магчыма правядзенне калоквіўму. Па выніках працы рэкамендуемая 

форма кантролю ведаў студэнтаў — залік.  

У студэнтаў 2-га курса гістарычнага факультэта завочнай формы 

атрымання адукацыі прадугледжана таксама ўсяго 72 гадзіны ў чацвертым 

семестры, у тым ліку: 6 гадзін — лекцыі, 2 гадзіны — семінары. Выконваецца 

па ўказанні выкладчыка кантрольная праца. Форма кантролю ведаў — залік.  

У студэнтаў 2-га курса спецыяльнасці «Аэракасмічныя, радыёэлектрон-

ныя інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі» факультэта радыёфізікі і 

камп’ютарных тэхналогій і інш. — курс «Гісторыя навукі і тэхнікі» 

выкладаецца адпаведна ў трэцім (інш.) семестрах і складае максімальна 72 

гадзіны, з іх 34 гадзіны — аўдыторныя (22 гадзіны — лекцыі, 12 гадзінаў — 

семінарскія заняткі). У якасці кантролю ведаў студэнтаў магчыма правядзенне 

калоквіўму. Прапаноўваюцца рэфераты і эсэ. Выніковая форма кантролю 

ведаў студэнтаў па дадзенаму вучэбнаму курсу, агульна, — залік. 


