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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фізика в історичних постатях»

(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 історією формування основних
понять та концепцій фізики у процесі вивчення біографій видатних вчених, їх світогляду та
методів дослідження.

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

Дисципліна «Фізика в історичних постатях» 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
прийомами і методами наукового пізнання, якими користувались вчені-фізики, закріпити інтерес
до самостійної наукової діяльності, навчитися 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. Вступ. Роль фізики і техніки в історії людства. Предмет і завдання курсу. Виникнення
науки. Наука і міфологія. Наука як матеріальне перетворення світу, наука як
теоретичне знання, наука як соціальний інститут.

Тема 2. Протонаукові  знання перших цивілізацій. Виникнення писемності, астрономічних,
математичних і медичних знань в Стародавньому Єгипті і Вавилоні.



Тема 3. Наука і техніка античного світу. «Грецьке диво». Періодизація та особливості античної
науки. Філософія і наука в роботах Аристотеля. «Органон» Аристотеля як
обгрунтування індуктивно-дедуктивного методу наукового пізнання.
Олександрійський період. Техніка античності.

Тема 4. Зародження механіки як науки. Механіка Аристотеля і Архімеда. Геоцентрична і
геліоцентрична системи світу. Вчення Птолемея. Вчення Коперника. Закони Кеплера.

Тема 5. Розвиток фізики і техніки в середні віки. Періодизація та особливості світогляду епохи
середньовіччя. Релігійний тип пізнання. Наука і освіта в Ранньому Середньовіччі.
Інтелектуальна і наукове життя в 12-14 століттях.

Тема 6. Арабська середньовічна наука і техніка. Життєвий шлях та наукова спадщина:
Аль-Баттані, Абу-ль- Вефа, Біруні, Хорезмі.

Тема 7. Фізика і техніка епохи відродження. Життєвий шлях та наукова спадщина: Леонардо да
Вінчі, Джордано Бруно, Френсіс Беккон.

Тема 8. Попередники Ньютона. Життєвий шлях та наукова спадщина: Галілей, Декарт, Гюйгенс,
Гук.

Тема 9. Наукова революція XVI -XVII ст. Промислова революція і технічні досягнення Нового
часу. Виникнення перших академій в Італії, робота Королівського наукового
товариства, створення Королівської Академії наук у Франції. Життя і творчість І.
Ньютона.

Тема 10. Створення теоретичної механіки. Життєвий шлях та наукова спадщина:Даламбер,
Лаплас, Мопертюї, Ейлер.

Тема 11. Історія вчення про теплоту. Витоки уявлень про теплоту: Бекон, Бойль, Гук, Бернулі,
Ломоносов, Блек, Фаренгейт, Цельсій, Румфорд, Лауаз’є, Лаплас, Карно. Закон
збереження та перетворення енергії: Майєр, Томсон, Джоуль, Гельмгольц, Авенаріус.
Виникнення та розвиток молекулярно-кінетичних уявлень: Джоуля, Кренінга,
Клаузіуса, Максвела. Створення термодинаміки: відкриття першого, другого та
третього начал термодинаміки.

Тема 12. Зародження та розвиток уявлень про електрику. Закон Кулона. Створення перших
джерел струмів. Олександро Вольта, Луїджі Гальвані.

Тема 13. Історія електромагнетизму в XVII-XIX ст. Наукова спадщина Франкліна, Ерстеда,
Ампера, Біо, Савара, Лапласа, Лоренца. Відкриття закону Фарадея. Створення
Максвелом теорії електромагнітного поля. Електромагнітні хвилі. Електромагнітна
природа світла.

Тема 14. Наукова революція початку 20-го століття. Відкриття катодних променів. Вимірювання
заряду і маси електрона. Відкриття радіоактивності: роботи Беккереля, подружжя
Кюрі.

Тема 15. Створення теорії відносності. Роботи Галілей, Максвела, Фізо, Майкельсона, Лоренца,
Пуанкаре, Ейнштейна. Єдність простору і часу.

Тема 16. Зародження та розвиток квантових уявлень. «Хвилі матерії» де Бройля. «Фізика
хлопчаків» та «драма ідей»: Гейзенберг, Борн, Іордан, Паулі, Дірак, Ейнштейн.
Хвильова механіка Шредінгера.

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.техн.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 ІV семестрі.


