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станів : "+" і "-". Пояснив дію лейденської банки, встановивши визначальну роль діелектрика 

між обкладаннями, що проводять. Встановив електричну природу блискавки. Запропонував 

ідею громовідводу, встановивши, що металеві вістря сполучені із землею знімають 

електричні заряди із заряджених тел. Висунув ідею електричного двигуна. Уперше 

застосував для запалення пороху електричну іскру.  
Найбільшим відкриттям в цій області в XVIII столітті було виявлення в 1791 році 

італійським анатомом Луїджі Гальвани появи електрики при зіткненні двох різнорідних 

металів з тілом препарованої жаби. Італійський учений, Алессандро Вольта 

експериментально довів, що електричні явища, які спостерігав Гальвани, пояснюються 

тільки тим, що певна пара різнорідних металів, розділена шаром спеціальної 

електропровідної рідини, служить джерелом електричного струму, що протікає по замкнутих 

провідниках зовнішнього ланцюга. Ця теорія, розроблена А. Вольта в 1794 році, дозволила 

створити перше у світі джерело електричного струму у вигляді так званого Вольтова стовпа. 

Досліди з електричним струмом привертали увагу багатьох вчених різних країн. У 1802 році 

італійський учений Романьози виявив відхилення магнітної стрілки під впливом 

електричного струму, що протікав по розташованому зблизька провідникові. У кінці 1819 

року це явище було знову спостережуване датським фізиком Ерстедом, який у березні 1820 

року опублікував на латинській мові брошуру під заголовком "Досліди, що стосуються дії 

електричного конфлікту на магнітну стрілку". У цьому творі "електричним конфліктом" був 

названий електричний струм. Невелика, всього в п'ять сторінок, книжка Ерстеда в тому ж 

році була видана в Копенгагені на шести мовах.  

Особливо слід сказати про діяльність чудового вченого Андре Мари Ампера, того, що 

започаткував вивчення динамічних дій електричного струму і що встановив цілий ряд 

законів електродинаміки. Однією з найважливіших заслуг Ампера було те, що він уперше 

об'єднав два роз'єднаних раніше явища - електрика і магнетизм - однією теорією 

електромагнетизму і запропонував розглядати їх як результат єдиного процесу природи. У 

1827 році німецький вчений Георг Ом відкрив один з фундаментальних законів електрики, 

що встановлює основні залежності між силою струму, напругою і опором ланцюга, по якому 

протікає електричний струм. У 1831 році англійський вчений Майкл Фарадей відкрив 

електромагнтіну індукцію та на її підставі винайшов перший електрогенератор. Також він 

ввів поняття магнітного та електричного поля і створив елементарний електродвигун. Це був 

електричний провідник, що обертався навколо магніту. Кирхгоф у 1847 році сформулював 

закони розгортання струмів в складних ланцюгах. Таким чином до середини XIX століття 

електрика перетворюється на науку. 
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Філософське осмислення проблем науки і техніки - це один із напрямів 

філософствування, характерний для ХХ ст. Зрозуміло, що поява його викликана передусім 
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надзвичайно широким розповсюдженням техніки та технічних засобів саме у цьому столітті, 

а також всеосяжним впливом науки і техніки на усі сторони життя суспільства. 
Особливість цієї проблеми пов'язана сьогодні зі стрімким зростанням потужних 

технологій. При цьому кількість людей, які зазнають впливу технічних заходів та їхніх 

вторинних ефектів, значно зростає. Потерпають і природні системи, що стають об'єктом 

людської діяльності, оскільки порушується їхня рівновага, що нерідко призводить до 

руйнування цих систем. Ніколи раніше людина не мала таких поотужних важелів, щоб бути 

здатною знищити життя у певній частині екологічної системи і навіть у глобальному вимірі. 

Важливо наголосити, що людина й суспільство не існують поза техносферою, техніка є 

історичною, вона постійно оновлюється. Технічні інновації стають каталізатором, імпульсом 

докорінних змін у всій системі людського життя. У ХХ ст. в умовах високого рівня розвитку 

науки та техніки розкрилися принципово нові аспекти їх зв'язку з різними сферами людської 

життєдіяльності, із поступом історії, з природою людини, а разом з тим по-новому постали 

істотні проблеми людського буття. Атомна і термоядерна енергія, початок космічної ери, 

автоматизація і кібернетизації виробництва, комп'ютеризація повсякденному житті - це такі 

досягнення сучасної науки, які говорять про виправданість її претензій чинити величезний і 

всезростаючий вплив на всі сфери суспільного життя. Якщо раніше область техніки 

обмежувалася сферою виробництва матеріальних благ, то нині вона пронизує все суспільне 

життя. 

Будь-який прогрес, як відомо, водночас супроводжується і певним регресом, оскільки 

розвиток і розквіт одних явищ завжди здійснюється за рахунок інших, тому рух відбувається 

в обидва боки, а от вибір напряму -- це вже справа людей. Отже, доки в науково-технічний 

прогрес не будуть внесені належні морально-гуманістичні засади і цілі, існує реальна 

небезпека для людської особистості, так і для людства в цілому. 

Сама по собі НТР не може бути поганою або хорошою, це суб'єктивні поняття людей. 

Що добре для однієї групи, то може виявитися протипоказаним інший. Відкриття робляться 

людьми і для людей, питання в тому, як вони будуть використовувати дане відкриття. 

 

Список використаних джерел 

1. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. В.Г. Горохов, В.М. Розин. 

М: ИНФРА, 2000. 278 с. 

2. Ленк Х. Размышления о современной технике. Х.Ленк. М: Аспект пресс, 2008. 450 с.  

Науковий керівник: Ісакова О.І., к.ф.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук, 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. 

 

 

ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ У ХІХ СТОЛІТТІ 

 

Рощіна А.А., nust.rosh.456@gmail.com 

Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Ще з давніх часів жінки страждали від сексизму або гендерної нерівності. Наприклад, 

освіта для жінок стала можливою лише після 1864 року, коли з’явилася освітня реформа. На 

той час існувало 77 жіночих шкіл, але освіта в них була побудована на гендерних 

стереотипах та ролях. Також існує термін «ефект Матільди», який означає систематичне 

заперечення вкладу жінок в науку та знецінення їхніх відкриттів. Також, як відомо, багато 

відкриттів, що зробили жінки, були присвоєні їхнім чоловікам або друзям або були 

запатентовані чоловічим ім’ям, бо в той час вважалося, що жінка не може бути 

винахідницею та займатися наукою, бо недостатньо розумна для цього. Хочу зауважити, що 

не тільки винахідниці працювали з чоловічим ім’ям, а і письменниці, яким відмовляли 

печатати їхні твори, бо вони жінки.  
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