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ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ (Society for the History of 

Technology, SHOT) – міжнародне професійне товариство істориків техніки, 

діяльність якого стосується ролі технології в історії, її взаємозв'язку з 

політикою, економікою, промисловістю, наукою та мистецтвом. Сприяє 

ознайомленню наукової спільноти га широких верств населення з історією 

техніки та підтримує всесвітню мережу вчених у цій галузі. 

Створено 1958 р. у США за ініціативи професора М. Кранцберга для 

заохочення вивчення розвитку та значення технології для суспільства та 

культури. Нині налічує близько 1500 членів з понад 35 країн Америки, Європи, 

Азії та Африки. Керівними посадами Товариства с президент, віце-президент, 

секретар і скарбник. Щорічні конгреси Товариства проводяться з 2006 p., 

наступні форуми відбуватимуться 10-14 жовтня 2018 p. у Сент-Луїсі (США) 

штат Міссурі, та 19-22 вересня 2019 p. у Мілані (Італія). 

Щоквартальний журнал товариства «Технологія та культура» видається в 

Університеті Дж. Гопкінса. Публікується також щорічний бюлетень і серія 

брошур «Історичні перспективи технології, суспільства та культури». 

1992 р. Товариство започаткувало щорічну програму міжнародних обмінів, 

зокрема для студентів, які готують дисертації з історії техніки; молодих вчених; 

дослідників з історії космічної техніки. Щороку присуджуються нагороди, 

гранти та премії за наукову роботу з історії техніки: медаль ім. Леонардо да 

Вінчі, премія ім. С. Едельштейна за видатну наукову роботу з історії техніки: 

премія ім. С. Хакер за популяризацію історії техніки для широкої аудиторії; 

премія ім. А. Пейсона за кращу наукову роботу члена Товариство; премія Дж. 

Кахалін Робінсон за кращу наукову роботу, вперше представлену на щорічній 

зустрічі Товариства; премія С. Єлеазар та Р. Тартакова за оригінальний нарис з 

історії техніки, де досліджено технології в рамках соціальної або 

інтелектуальної історії; премія IEEE за кращу статтю з історії електротехніки, 

електроенергетики, електроніки, телекомунікацій та інформатики; премія ім. 

Дібнера за підготовку музейних експонатів, які висвітлюють історію техніки та 

промисловості для широкого загалу; премія ім. Є. Фергюсона за оригінальні 

довідкові роботи з історії техніки. 

 


