
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія фізики »

(VІІІ семестр за освітньо-науковою програмою підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня
освіта (математика), галузь знань 01  Освіта/Педагогіка).

І.Основна мета засвоєння курсу полягає в знайомстві з історичним процесом формування і
розвитком основних понять та концепцій фізики.
ІІ. Місце дисципліни у програмі підготовки фахівця. Дисципліна «Історія фізики»
належить до циклу професійної підготовки студентів як майбутніх науково-педагогічних
працівників з орієнтацією на викладання школі та має міжпредметні зв’язки із основами
педагогічної творчості та майстерності, загальною фізикою, філософією, методами наукового
пізнання, наукознавством.
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 і уміння, яких набуває студент у процесі опанування дисципліною:
знання історичної послідовності розвитку фізики, діалектики різних фізичних теорій,
особливостей наукових фізичних досліджень, основних теоретичних понять курсу, які
дозволяють зрозуміти сутність процесу наукового дослідження, - психологічних
закономірностей, які мають враховуватись під час організації фізичного дослідження та
інтерпретації результатів; логіки наукового дослідження сучасної фізики.
уміння 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; добирати інформаційні джерела наукових
досліджень у галузі сучасної фізики; застосовувати прийоми роботи з учбовою, науковою,
довідковою літературою; оформляти результати наукових досліджень та здійснювати їх
апробацію.
V. Короткий зміст дисципліни.
У темі 1 «Предмет і задачі історії фізики» розглядається предмет, цілі і задачі курсу, а також
роль історії фізики у формуванні наукового світогляду педагога.
У темі 2 « Загальна характеристика процесу історичного розвитку фізики» пропонується
аналіз та характеристика періодів розвитку фізики; окремо розглядається формування
передумов створення фізичної науки в античний період, середні віки, епоху Відродження.
У темі 3 «Механіка Ньютона» проводиться аналіз об’єкту, предмету і методу механіки,
основної задачі класичної механіки та її розв’язку. Окрема увага приділяється відкриттю
закону Всесвітнього тяжіння, поняттю та властивостям гравітації, обґрунтуванню принципу
далеко дії та механічній системі світу Ньютона. Простір і час.
У темі 4 «Розвиток механіки після Ньютона» пропонується аналіз основних ідей класичної
механіки викладених в роботах Ейлера, Даламбера, Лагранжа Мопертюі, В. Гамільтона.
Розглядаються проблеми механіки суцільних середовищ, особливості класичної механіка та
межі її застосовності.
У темі 5 «Зародження та розвиток молекулярної фізики і термодинаміки» пропонується
огляд історичного процесу появи та розвитку положень теорії теплоти: ідей Платона про
теплоту як носій тепла та ідей Бойля, Гука, Бернуллі, Ломоносова про тепло як стан руху
внутрішніх частинок тіл. Окрема увага приділяється становленню молекулярно-кінетичної
теорії теплоти, поняттю температури,температурної шкали. Також проведено аналіз робіт
Карно, Кельвін, Клаузіус, Томсон в яких розроблено основи термодинаміки як науки про
теплову форму руху матерії
У темі 6 «Історія виникнення і розвитку основних ідей класичної електродинаміки»
розглядаються основні поняття та ідеї класичної електродинаміки, що вперше з’явилися
роботах Кулона, Гільберат, Гальвані, Вольта. Також проводиться аналіз передумов



виникнення ідеї про електромагнітне поле та пов’язаним з нею принципом далекодії і
близькодії в роботах Ерстед, Ампер, Біо, Савар, Лаплас, Фарадея. Окремому розгляду
піддана електродинаміка Максвелла (закони класичної електродинаміки і рівняння
Максвелла) та розглянуті властивості електромагнітних хвиль, електромагнітна природа
світла, питання пов’язані із випромінюванням енергії, її потоком енергії та законом
збереження.
У темі 7 «Виникнення і розвиток класичної електронної теорії» розглядається концептуальні
основи і поняття класичної електронної теорії, пропонуються результати аналізу питання про
будову речовини. Окрема увага приділяється мікроскопічним рівнянням електродинаміки та
методу усереднення мікроскопічних електромагнітних параметрів.
У темі 8 «Історія оптики» розглядається особливості історичного процесу появи перших
знань з оптики в древньому світі та середніх віках, зародження у роботах Бойль, Гук,
Ньютон, Гюйгенс, Ейлер корпускулярної та хвильової гіпотез про природу світла, перемоги
хвильової теорії світла: Юнг, Френель, відкриття Малюса та розробки сонов геометричної
оптики Кеплером, Декартом, Снелліусом, Ферма.
У темі 9 «Поляризація світла» пропонується короткий огляд праць Малюса, Араго,
Брюстера, Ніколя, присвячених встановленню природи світла. Особлива увага приділяється
експериментальним методам вимірювання швидкості світла та встановленню існування
ефіру як світлоносного середовища, результати яких сформували протиріччя, що привели до
створення теорії відносності.
У темі 10 «Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла» розглядаються експериментальні
(досліди Герца, відкриття фотоефекту) та теоретичні (квантова гіпотеза Планка та розробка
теорії фотоефекту Ейнштейном) що створили передумови виникнення ідеї подвійної природи
світла. Окрему увагу приділяється експериментам Мілікена, відкриттю ефекту Комптона,
дослідам Фізо та Фуко з визначення швидкості світла.
У темі 11 «Створення теорії відносності» проводиться аналіз створення основ теорії
відносності Галілеєм, Максвелом, Фізо, Майкельсоном, Лоренцом, Пуанкаре, Ейнштейном.
Також розглядається проблема єдності простору і часу, властивості чотиривимірного
простору Мінковського та основи релятивістської механіки.
У темі 12 «Розвиток уявлень про атомно-молекулярну модель структури речовинної матерії»
розглядається історія появи перших матеріалістичних поглядів в стародавньому світі
(Левкіпп, Демокріт, Епікур, Лукрецій Кар), їх відродження та розвиток в XVII-XVIII
століттях (Бойль, Ньютон, Бернуллі, Ломоносов, Клаузіус) та остаточне формування
атомно-молекулярної моделі в ХІХ- ХХ ст.( Максвелл, Больцман, Перрен, Смолуховский,
Томсон, Ейнштейн). Особлива увага приділяється відкриттю електрона, дослідженню
променів Беккереля, спектрів атомів, створенню перших моделей атома, зародженню та
розвитку атомної фізики і вчення про елементарні частинки (фотони, лептони, мезони,
бозони та ін.).
У темі 13 «Зародження та розвиток квантових уявлень» розглядається історичний аспект
появи та розвитку перших квантових уявлень у роботах Планка та Ейнштейна. Особлива
увага приділяється становленню квантової теорії у роботах Резерфорда, Бора, де-Бройля,
Гейзенберга, Шредінгера, Дірака, Паулі, а також провідним методологічним засадам сучасної
квантової механіки.
У темі 14 «Здобутки фізики другої половини ХХ століття» пропонується аналіз досягнень
фізики ядра і елементарних частинок, ядерної енергетики, проблем керованого
термоядерного синтезу. Окремо розглядаються здобутки фізики твердого тіла, фізики
екстремальних умов: наднизькі температури, надвисокі тиски, надважкі ядра, надсильні
магнітні і електричні поля, взаємодія частинок з надвисокою енергією, високотемпературна
надпровідність, мікро- і наноелектроніки.
У темі 15 «Основні досягнення технічної фізики» розглядаються основні етапи освоєння і
дослідження космосу – створення космічної техніки, вихід в космос, а також інші здобутки
технічної фізики – бездротовий зв'язок, розвиток інформаційних технологій і
автоматизованих експериментальних установок.



У темі 16 «Загальні закономірності розвитку фізики» розглядаються внутрішні та зовнішні
фактори, що визначають загальні закономірності у розвитку фізики. Окрема увага приділена
основам методології емпіричного і теоретичного рівнів наукового пізнання у фізиці, також
концептуально-методологічним змінам в фізиці і суміжних з нею науках кінця ХХ століття та
причинам прискорення їх темпів розвитку.
У темі 17 «Здобутки українських вчених-фізиків у ХХ ст.» розглядаються досягнення
вітчизняних фізичних шкіл та окремих науковців: І.П.Полюй, М.Д. Пильчиков,
І.Р.Юхновський, Ю.В. Кодратюк, С.П. Корольов.
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечує викладання курсу.
Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи.
Авторський курс кандидата технічних наук, доцента Луценка Вадима Юрійовича.
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни вивчення дисципліни на
фізико-математичному факультеті: 8 семестр, 4 рік навчання, 3 кредити, з них:
денна форма навчання – 22 год. лекцій, 11 год. семінарських занять, 57 год. самостійної
роботи, залік.
VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Кордун Г.Г. Історія фізики: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 280с.
2. Шут М.І, Форостянв Н.П. Вибрані питання історії фізики: навч. посібник. – К.:
Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010.–238с.
3. Бунге М. Философия физики : пер. с англ. – 3-е изд. – М. : Эдиториал УРСС, 2010.
4. Ильин В.А. История физики: учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – 268 с.
5. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1982. – 446 с.

ІХ. Система оцінювання: залік за кредитно-модульно-рейтинговою системою контролю
успішності студентів на лекціях, семінарсько-практичних заняттях, виконання
індивідуально-творчих завдань.


