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ВСТУП 
 

Навчальна програма вивчення дисципліни «ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ФІЗИКИ» складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 8.04020301 Фізика*. 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

особливостями історичного розвитку фізичної науки та її значення у підготовці фахівця з 
фізики. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна фізика, загальна педагогіка, історія 
педагогіки, загальна психологія. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 
1. Методологія фізики. 
2. Історія фізики. 
3. Історизм у навчальному процесі 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ФІЗИКИ» є засвоєння основних законів розвитку фізики у формуванні стилю мислення та 
світогляду здобувачів вищої освіти, орієнтація студентів щодо змісту педагогічної 
діяльності фахівця з фізики, основних методів набуття педагогічного досвіду. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 
ФІЗИКИ» є розширення загальних знань зі спеціальності та їх ролі у професійній 
діяльності майбутнього вчителя фізики; розуміння студентами поетапності та 
послідовності розвитку науки; поглиблення мотивів і особистісного усвідомлення 
студентами вибору професії на основі аналізу розвитку науки; формування навичок 
здобуття знань, вироблення вмінь і навичок для успішної самореалізації в майбутній 
професії; самоосвіти, самовдосконалення; розвиток наукового та педагогічного мислення, 
творчих здібностей, виховання професійних якостей особистості;  

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані 
такі компетентності: 
загальні: знання особливостей розвитку фізики як науки; розуміння роль історичних 

знань у формуванні знань особистості з фізики; місце історичних знань як складової 
професійної педагогічної діяльності фахівця з фізики; особливості використання 
історичних знань у навчальному процесі; усвідомлення значущості знань з методології 
науки для аналізу її розвитку у різні етапи; особливості організації навчально-пізнавальної 
на основі історичних знань; особливості методології фізики як науки; способи роботи 
студентів з навчальною та науковою літературою. 
спеціальні: використання знань з історії та методології фізики в організації навчального 

процесу; здатність до творчого пошуку та участі у науковій роботі на основі використання 
історії розвитку науки; володіти навичками здобуття знань, вироблення вмінь самоосвіти, 
самовдосконалення для успішної самореалізації в майбутній професії; виявляти 
пізнавальну активність і самостійність на лекціях і практичних заняттях; володіти 
формами роботи з літературою; раціонально організовувати режим індивідуальної праці 
та відпочинку; володіти навичками міжособистісного спілкування, ведення 
діалогу; здійснювати самоконтроль навчальних досягнень. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1. Методологія фізики 

Введення в історію та методологію фізики. Предмет історії та методології 
фізики. Мета і завдання курсу. Наукове і практичне значення. Методологія, 
методологічний апарат наукового дослідження. Методи пізнання фізики та їх структура. 
Теорія фізичного експерименту. Специфіка теоретичного пізнання. Основи наукового 
мислення. 

Періодизація фізики та її методи. Характеристика основних етапів розвитку. 
Передісторія фізики. Епоха античності. Середньовіччя. Епоха Відродження. Період 
становлення фізики як науки. Період класичної фізики. Період сучасної фізики. 
Наступність розвитку науки. Еволюційний та революційний розвиток фізики. Значення 
курсу для вчителя фізики. Фізика та суспільство. Два рівні фізики. Методи та прийоми 
ознайомлення з поглядами та діяльністю видатних вчених-фізиків. Основні поняття та 
уявлення фізики. 

Змістовний модуль 2. Історія фізики 
Історія механіки. Загальні уявлення про механічну форму руху та механіку. 

Фізичний простір та час.  Витоки механіки. Аристотель, Фома Аквінський, Архімед. 
Відкриття законів руху планет. Вчення Птолемея та Коперника. Закони Кеплера. 
Діяльність Галілея, Декарта, Гюйгенса. Ера Ньютона. Закони руху. Закон всесвітнього 
тяжіння. Методологія . Система світу. Простір і час. Розвиток механіки після Ньютона. 
Діяльність Ейлера, Ланранжа, Даламбера. Розвиток варіаційних принципів механіки. 
Проблеми механіки суцільних середовищ. Структура сучасної класичної механіки. Межі 
застосування. 

Історія електромагнетизму. Перші відомості про електрику та магнетизм. Уільям 
Гільберт - «батько науки про електрику». Основні електричні та магнітні поняття. 
Розвиток уявлень про електричні та магнітні явища. Відкриття основного закону 
електростатики. Постійний електричний струм. Лейденська банка. Закон Кулона. 
Електричний струм - Гальвані. Теплова, світлова та хімічна дія струму. Дослідження 
Фарадея. Витоки електромагнетизму. Ідея про електромагнітне поле. Силові лінії. Зв'язок 
електричних та магнітних явищ. Ерстед, Ампер, Біо, Савар, Лаплас. Електродинаміка 
Максвела. Закон збереження енергії. Відкриття рівнянь Максвела. Електродинаміка 
суцільних середовищ. Просторова та часова дисперсія. Магнітна гідродинаміка. 
Електродинаміка плазми. Розвиток теорії поля. Гамільтонов та Лагранжев формалізм в 
електродинаміці. Реакції випромінювання. «Атоми електрики»: відкриття електрона.  
Монополь Дірака. 

Історія оптики. Первісні уявлення про світло. Структура оптики. Закони 
геометричної оптики. Принцип Ферма. Явища дисперсії та дифракції світла. 
Корпускулярна та хвильова гіпотези світла.  Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Гюйгенс, 
Юнг, Френель. Явище поляризації світла (Малюс, Араго, Брюстер, Николь та ін.). 
Швидкість світла та її вимірювання. Аналогія між механікою та геометричною оптикою 
(Гамільтон). Нелінійні оптичні явища. Ефір та його пошуки. Досліди з винайдення ефіру. 
Протиріччя, що призвели до створення теорії відносності. Лоренцеве скорочення 
довжини. Перетворення Лоренца. Створення Ейнштейном спеціальної теорії відносності. 
Принцип відносності. Простір і час. Парадокси теорії відносності. Релятивістська 
механіка. Надсвітлові частинки. 



Історія теплоти. Витоки уявлень про теплоту. Ідея Платона про теплорід, як 
носій тепла. Ідея про тепло, як стан руху внутрішніх частин тіла (Бойль, Гук, Бернулі, 
Ейлер). Боротьба ідей. Різні температурні шкали. Загальний закон про збереження та 
перетворення енергії. Молекулярно-кінетичні уявлення. Цикл Карно. Створення 
термодинаміки як науки про вивчення теплової форми руху матерії (Кельвін, Клаузиус). 
Основні закони. Ентропія та її ймовірнісна інтерпретація (Больцман). Статистичне 
обґрунтування термодинаміки. Статистична фізика. Кінетична теорія рівновісних станів 
та нерівновісних процесів. Кінетичні рівняння. Проблема зворотності процесів. 
Самоорганізація відкритих систем. Теплова «смерть» Всесвіту. Теплове випромінювання.  

Історія атома. Виникнення уявлень про атом. Атомна гіпотеза в багатовіковий 
період вигнань. Атомна гіпотеза Дальтона. Відкриття електрона. Х-промені та «промені 
Бекереля». Наукова основа атомної гіпотези. Спектри атомів. Моделі атома. Ядерна 
модель. Атомне ядро. Хвильова механіка. «Хвилі матерії». Виникнення квантових 
уявлень. Парадокси в теорії випромінювання чорного тіла. Відкриття Планком кванта дії. 
Гіпотеза Ейнштейна про світлові кванти. Борівські уявлення про атом. Передумови 
відкриття квантової механіки. Хвилі ймовірностей. Невизначеність та додатковість. Різні 
інтерпретації квантової механіки та перемога копенгагенської. Розвиток квантової теорії. 
«Парадокси» квантової механіки. Сучасні уявлення про атом. Сучасна фізична картина 
світу. «Елементарні» частинки. Фундаментальні сталі фізики. Всесвіт. Гравітація. Питання 
завершеності фізичної картини світу. 

Змістовний модуль 3. Історизм у навчальному процесі 
Історизм у навчальному процесі. Історичний матеріал у підручниках з фізики для 

ЗОШ. Історична задача у навчальному процесі. Становлення фізичного експерименту в 
історії розвитку фізики. Використання історизму у вивченні фізики. Історичний урок як 
форма організації навчання. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточні тестування, індивідуальні завдання, фізичні диктанти, самостійні роботи, 
питання для заліку. 
 
 
 
 
 


