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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія фізики»

(ІV семестр за освітньо-науковою програмою підготовки бакалаврів спеціальності 104 Фізика),
галузь знань 10 Фізика та астрономія)

І. Основна мета засвоєння курсу полягає в знайомстві з історичним процесом формування і
розвитком основних понять та концепцій фізики.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму
підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Історія фізики» дозволяє студентам набути додаткових фахових компетенцій в
процесі опанування циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань про основні відкриття і
наукові гіпотези в фізиці та їх діалектичну суперечність. Цей курс має озброїти студентів
сучасними прийомами і методами наукового пізнання, закріпити інтерес до наукового пізнання і
самостійної наукової діяльності, утвердити вміння аналізувати суть тих або інших явищ на
основі найбільш загальних концепцій і теорій.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни
Основні знання:
- історичну послідовність розвитку фізики;
- діалектичну суперечність різних фізичних теорій;
- особливості наукових фізичних досліджень;
- основні теоретичні поняття курсу, які дозволяють зрозуміти сутність процесу наукового
дослідження;
- психологічні закономірності, які мають враховуватись під час організації фізичного
дослідження та інтерпретації результатів;
- логіку наукового дослідження сучасної фізики;
Основні вміння:
● оцінювати роль різних шкіл і напрямів розвитку фізики;
● підбирати професійні методи наукового дослідження з метою вирішення завдань

дослідницького характеру;
● здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційно-освітні технології,
● формулювати робочі гіпотези та визначати дослідницькі завдання;
● володіти загально логічними методами обґрунтування і викладу, аргументації, доказу;
● добирати інформаційні джерела наукових досліджень у галузі сучасної фізики;
● володіти прийомами роботи з учбовою, науковою, довідковою літературою.
● оформляти результати наукових досліджень;
● здійснювати апробацію результатів наукових досліджень.
V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Предмет і задачі історії фізики. Предмет, цілі і задачі курсу. Роль історії фізики у
формуванні наукового світогляду педагога.
Тема 2. Загальна характеристика процесу історичного розвитку фізики. Періодизація розвитку
фізики. Передісторія фізики: античний період, середні віки, епоха Відродження, період
становлення фізики як науки, період класичної фізики,  період сучасної фізики.



Тема 3. Механіка Ньютона. Об’єкт, предмет і метод механіки. Основна задача класичної
механіки і її розв’язок. Закон Всесвітнього тяжіння. Гравітація і принцип далекодії. Система
світу Ньютона. Простір і час. Побудова теоретичного фундаменту класичної фізики.
Тема 4. Розвиток механіки після Ньютона. Основні ідеї класичної механіки після Ньютона:
Ейлер, Даламбер, Лагранж. Розвиток варіаційних принципів в механіці: Мопертюі, В. Гамільтон.
Проблеми механіки суцільних середовищ. Сучасна класична механіка. Межі застосовності
класичної механіки. Механічна картина світу.
Тема 5. Зародження та розвиток молекулярної фізики і термодинаміки. Історія розвитку
положень теорії теплоти: ідея Платона про теплоту як носій тепла, ідея про тепло як стан руху
внутрішніх частинок тіл: Бойль, Гук, Бернуллі, Ломоносов та ін. Температура, термометр,
температурні шкали. Утвердження молекулярно-кінетичної теорії теплоти. Цикл ідеальної
теплової машини Карно. Термодинаміка як наука про теплову форму руху матерії: Кельвін,
Клаузіус, Томсон. Закони термодинаміки.
Тема 6. Історія виникнення і розвитку основних ідей класичної електродинаміки. Закон Кулона.
Електричний струм: Гільберт, Гальвані, Вольта. Дослідження Фарадея. Ідея про електромагнітне
поле. Принцип  далекодії і близькодії. Зв’язок електричних і магнітних явищ: Ерстед, Ампер,
Біо, Савар, Лаплас. Електродинаміка Максвелла (закони класичної електродинаміки і рівняння
Максвелла). Електромагнітні хвилі. Електромагнітна природа світла. Випромінювання енергії,
потік енергії. Закон збереження електромагнітної енергії.
Тема 7. Виникнення і розвиток класичної електронної теорії. Концептуальні основи і поняття
теорії. Будова речовини. Катодні промені, відкриття електрона. Мікроскопічні рівняння
електродинаміки. Метод усереднення мікроскопічних електромагнітних параметрів.
Тема 8. Історія оптики. Поява перших знань з оптики в древньому світі та середніх віках.
Корпускулярна та хвильова гіпотези про природу світла: Бойль, Гук, Ньютон, Гюйгенс, Ейлер.
Перемога хвильової теорії світла: Юнг, Френель, відкриття Малюса. Геометрична оптика:
Кеплер, Декарт, Снелліус, Ферма.
Тема 9. Поляризація світла. Праці Малюса, Араго, Брюстера, Ніколя та ін. Швидкість світла та
методи її вимірювання. Ефір як світлоносне середовище. Досліди Майкельсона і Морлі.
Протиріччя, що привели до створення теорії відносності.
Тема 10. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Експерименти Герца. Відкриття фотоефекту.
Ідеї Планка та розробка теорії фотоефекту Ейнштейном. Експерименти Мілікена. Відкриття
ефекту Комптона. Швидкість світла. Досліди Фізо та Фуко з визначення швидкості світла.
Пошуки ефіру: досліди Майкельсона-Морлі.
Тема 11. Створення теорії відносності. Передісторія теорії відносності: Галілей, Максвел, Фізо,
Майкельсона,   Лоренц, Пуанкаре Ейнштейн. Єдність простору і часу. Світловий конус.
Чотиривимірний простір Мінковського. Поняття по інтервал, його інваріантність. Основи
релятивістської механіки.
Тема 12. Розвиток уявлень про атомно-молекулярну модель структури речовинної матерії.
Матеріалістичні погляди древніх: Левкіпп, Демокріт, Епікур, Лукрецій Кар. Відродження ідеї
атомізму в XVII-XVIII століттях: Бойль, Ньютон, Бернуллі, Ломоносов, Клаузіус, Максвелл,
Больцман, Перрен, Смолуховский, Томсон, Ейнштейн та ін. Відкриття електрона. Промені
Беккереля. Спектри атомів. Моделі атома. Ядерна модель Резерфорда. Атомна фізика і вчення
про елементарні частинки (фотони, лептони, мезони, бозони та ін.).
Тема 13. Зародження та розвиток квантових уявлень. Властивість частинок-хвиль. Борівські
уявлення про атом. Зародження квантових уявлень. Відкриття Планком кванта дії. Гіпотеза
Ейнштейна про світлові кванти. Створення квантової механіки. Матрична квантова механіка.
Хвильова механіка. Хвилі ймовірностей. «Парадокси» квантової механіки. Квантова теорія:
етапи становлення. Планк, Ейнштейн, Резерфорд, Бор, де-Бройль, Гейзенберг, Шредінгер, Дірак,



Паулі. Сучасні уявлення про атом. Принцип невизначеності Гейзенберга. Провідні методологічні
засади квантової теорії.
Тема 14. Здобутки фізики другої половини ХХ століття. Характеристика епохи. Успіхи фізики
ядра і елементарних частинок. Створення ядерної енергетики, проблема керованого
термоядерного синтезу. Створення квантових генераторів і зародження квантової електроніки.
Успіхи фізики твердого тіла, високотемпературна надпровідність, мікро- і наноелектроніка.
Фізика екстремальних умов: наднизькі температури, надвисокі тиски, надважкі ядра, надсильні
магнітні і електричні поля, взаємодія частинок з надвисокою енергією.
Тема 15. Основні досягнення технічної фізики. Створення космічної техніки, вихід в космос і
його дослідження, глобальний зв'язок, розвиток інформаційних технологій і автоматизованих
експериментальних установок.
Тема 16. Загальні закономірності розвитку фізики. Спадковість у розвитку наукових знань.
Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання у фізиці. Особливості емпіричного
дослідження та специфіка теоретичного пізнання і його форми. Метод і методологія фізики.
Предмет, теорія і метод у фізиці. Парадигми фізики: сутність і еволюція.
Концептуально-методологічні зміни в фізиці і суміжних з нею науках кінця ХХ століття.
Прискорення темпів розвитку.
Тема 17. Здобутки українських вчених-фізиків у ХХ ст. І.П.Пулюй, М.Д. Пильчиков,
І.Р.Юхновський, Ю.В. Кондратюк, С.П. Корольов.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу
Кафедра Методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи,

Фізико-математичного факультету: канд. тезн.наук доцент Луценко В.Ю.
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу На вивчення

дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: аудиторних – 34 год., лекційних – 34
год., самостійної роботи студентів – 56 год.

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни
● Богуш А. А. Очерки по истории физики микромира. – М.: Высшая школа, 2002.
● Ильин, В.А. История физики: учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – 268 с.
● Кабардин О.Ф. История физики. – М.: Астрель, 2005.
● Кордун Г.Г. Історія фізики: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 280с.
● Кудрявцев П.С. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1982. – 446 с.
● Шаромова В.Р. Українські фізики у світовій науці: навч.-метод. посібник. – Львів:

ВНТЛ,1999.– 96с.
● Шут М.І, Форостянв Н.П. Вибрані питання історії фізики: навч. посібник. – К.: Вид-во

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010.–238с.
● Паули В. Физические очерки. М.: Наука, с. 24, 1971
VІІІ. Система оцінювання:
Поточний контроль: обов’язковим є виконання завдань робочої навчальної програми, усний

контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування, письмовий контроль у вигляді
модульних контрольних робіт, самостійних письмових робіт, диктантів, поточного тестування,
колоквіуму.

Підсумковий контроль: залік у ІV семестрі.


