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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія фізики та Інтернет–

технології у вивченні фізики»  складена відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки фахівців освітнього рівня «магістр», галузі знань 01 Освіта   спеціальності   014 

Середня освіта (ФІЗИКА). 

 
Предмет навчальної дисципліни «Історія фізики та Інтернет–технології у вивченні 

фізики» є історія виникнення і розвитку фізичної науки як єдиного цілого, суспільного 

явища. В програму включено методику організації навчальної діяльності з фізики при 

використанні Інтернет–технологій. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з фізикою, математикою, з історією, з філософією; з 

інформатикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни « Історія фізики та Інтернет–технології у 

вивченні фізики» є формування у студентів розуміння аналізу процесу історичного 

розвитку фізики, що підлягає певним закономірностям,  доведення того, що історія фізики 

– не випадкова послідовність фізичних досліджень і відкриттів, а процес історичного 

розвитку фізики, який являє собою закономірне соціальне явище, обумовлене потребами 

суспільства; є формування у студентів розуміння можливостей використання Інтернет–

технологій при викладанні фізики, як автоматизованого середовища отримання, 

збереження, передачі і використання знань у вигляді інформації і їх впливу на того, хто 

навчається, що реалізується у мережі Інтернет. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія фізики та Інтернет–

технології у вивченні фізики»  є ознайомлення майбутніх спеціалістів з картиною еволюції 

ідей і основних принципів, що утворюють фундамент фізичної науки; показ зв’язку 

фізики с історією цивілізації; 

розкриття впливу фізичної науки на формування наукового світогляду, науково-

технічний прогрес, на загальнолюдську культуру; виявлення зв’язку фізики з іншими 

науками про природу. Формування розуміння дидактичних можливостей Інтернету як 

засобу навчання і нового інформаційно-освітнього середовища навчання; показ  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

1) етапи розвитку фізичного знання, закономірності еволюції фізичних ідей, 

2) історію відкриття основних фізичних законів, 

3) можливості ІКТ та використання ресурсів і Інтернет-технологій в навчальному 

процесі,  

вміти: 

1) ілюструвати основні фізичні закони прикладами із сучасної техніки; 

2) знаходити необхідні джерела  інформації в мережі Інтернет і працювати з ними, 

3) використовувати Інтернет-технології для підготовки і проведення сучасного 

уроку фізики 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

Модуль 1. Предмет, задачі і методи історії фізики. Розвиток  фізики від давніх часів 

до наукової революції  XVII ст. Розвиток класичної механіки 



Тема 1.1. Предмет, задачі і методи історії фізики. Зв'язок фізики з іншими 

розділами природознавства і математикою. Основні етапи розвитку фізики і періодизація 

її історії. 

Тема 1.2. Характер науки античності та середньовіччя. 

Натурфілософські уявлення давньогрецьких учених. Фізика Аристотеля. 

Дослідження Архімеда з механіки. Розвиток фізичних представлень у Європі в епоху 

Відродження. Дослідження Леонардо да Вінчі. 

Тема 1.3. Наукова революція XVII ст. 

Значення роботи Н. Коперніка «Про обертання небесних сфер» для розвитку 

природознавства. Характеристика наукової революції XVII ст. Г. Галілей і значення його 

праць для розвитку експериментального методу. І. Ньютон і його підхід до дослідження 

фізичних явищ. Експериментальні основи і постулати механіки Ньютона. «Математичні 

початки натуральної філософії». Створення класичної  механіки. Механічна картина світу 

- перша загальнонаукова картина світу. Проблематика досліджень по фізиці в XVII ст. 

(роботи Б. Паскаля. X. Гюйгенса.  P. Бойля, Р. Гука). Розвиток класичної механіки в 

працях учених XVIII—XIX ст. Професіоналізація науки. Посилення   зв'язку фізики з 

технікою.  

Модуль 2. Еволюція ідей в термодинаміці і статистичній фізиці. Еволюція ідей в 

електродинаміці 

Тема 2.1. Розвиток термодинаміки і статистичної фізики. 

Розвиток термометрії в XVII-XVIII ст. Дослідження закономірностей теплових 

явищ у XVIIIст. (досліди Г. Дж. Блека). Боротьба теорії теплороду і кінетичної теорії 

тепла наприкінці XVIII – початку XIXст. Робота С. Карно «Роздуми про рушійну силу 

вогню». Відкриття закону збереження енергії. Формування класичної термодинаміки. 

Розвиток теплотехніки. Роботи  Дж. Дальтона, Ж. Гей-Люссака і A. Авогадро і їх значення 

для обґрунтування атомно-молекулярної гіпотези. Становлення статистичної фізики в 

працях Дж. К. Максвелла, Л. Больцмана, Дж. Гіббса. Теорія броуновского руху і її 

експериментальне підтвердження Ж. Перреном. 

Тема 2.2. Розвиток електродинаміки. 

Відкриття основних законів електромагнетизму: обґрунтування основного закону 

електростатики Ш. Кулоном, роботи Л. Гальвані й А. Вольта, відкриття X. Ерстеда, 

експерименти Г. Ома, дослідження М. Фарадея. Електродинаміка А. Ампера. Проблема 

далекодії і близькодії. Створення теорії електромагнітного поля Дж. К. Максвелом і її 

експериментальне обґрунтування (досліди Г. Герца, дослідження тиску світла П. Н. 

Лебедєвим). Винахід радіо О. С. Поповим. 

Модуль 3. Еволюція ідей в оптиці. Важливі напрямки сучасної фізики 

Тема 3.1. Розвиток оптики. 

Виникнення фізичної оптики в XVII в. Корпускулярні і хвильові уявлення про 

світло кінця XVII ст. Роботи Т. Юнга й О. Френеля і перемога хвильової теорії світла. 

Труднощі хвильової оптики XVII ст. Корпускулярно - хвильовий дуалізм. Створення 

квантових генераторів. 

Тема 3.2. Наукова революція кінця XIX – першої третини XX ст. Важливі напрямки 

сучасної фізики. 

Стан фізики наприкінці XIX - початку XX ст. Експериментальні відкриття кінця 

XIX ст.: рентгенівські промені, радіоактивність, електрон. Досліди Э. Резерфорда по 

розсіюванню а-часток. Планетарна модель атома. 

Взаємодія випромінювання і речовини (виявлення фотоефекта Г. Герцем і його 

дослідження А. Г. Столєтовим). Гіпотеза М. Планка. Теорія атома Н. Бора, її розвиток і 

труднощі. Принцип відповідності. Роботи B. Гейзенберга. Гіпотеза Л. де Бройля. Фізика 

атомного ядра та елементарних частинок. Дослідження школи Э. Резерфорда. Вивчення 

радіоактивних перетворень. Виявлення спонтанного розподілу атомного ядра. Створення 

атомної енергетики.  



Модуль 4. Загальні питання використання Інтернету в освіті 

Тема 4.1. Використання інформаційних ресурсів і послуг Інтернету в системі 

освіти. 

Роль мережи Інтернет у інформаційно-комунікаційному суспільстві. Проблема 

використання інформаційних ресурсів і послуг Інтернету в системі освіти. Дидактичні 

можливості Інтернету. Інформаційні, освітні, інтерактивні і пошукові функції Інтернету. 

Модуль 5. Інтернет в навчальному процесі при вивченні фізики. 

Тема 5.1. Робота  учнів з інформаційними ресурсами, які можна використовувати 

при вивченні фізики. 

Роль друкованих и електронних носіїв навчальної інформації. Пошукові системи і 

каталоги. Особливості роботи учнів з інформаційними ресурсами. Види інформаційних 

ресурсів мережи. Види діяльності учнів з інформаційними ресурсами. Ресурси Інтернету 

для предметів природничо-наукового циклу. 

Тема 5.2. Можливості використання засобів мультимедіа при роботі з учнями в 

Інтернеті під час вивченні фізики. 

Інтерактивність як ключове поняття навчання з використанням Інтернету. 

Дидактичні задачі організації навчання з використанням ресурсів Інтернету, що 

ґрунтуються на принципі інтерактивності. Можливості використання засобів мультимедіа 

при роботі з учнями в Інтернеті. Метод навчальних проектів. Класифікація навчальних 

проектів. Основи організації проектної діяльності з використанням Інтернету. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Захист рефератів, лабораторних робіт 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. 2-е изд., испр. и доп. – 

М.:Просвещение, 1982. – 442с. 

2. Спасский Б.И. История физики. ч.1, ч 2.   М., Высшая школа, 1977 

3. Хрестоматия по физике / Под ред. Б.И.Спасского. М., Просвещение, 1982. 

4. Тригг Дж. Физика  XX века: ключевые эксперименты. М., Мир, 1978.  

5. Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. М., Мир, 1974. 

6. Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Интернет в образовании: 

Специализированный учебный курс. - М: Изд. дом «Обучение-Сервис», 2006, 248 с. 

7. Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft). М.: Русская 

редакция, 2002. - 337 с.  

8. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна: Учебн. пособие / 

Под ред. кандидата педагогических наук М.В. Моисеевой. - М.: Издательский дом 

«Камерон», 2004. - 216 с.  

9. Интернет-технологии - образованию / Под. ред. В.Н. Васильева и Л.С. 

Лисицыной - СПб.: Питер, 2003. - 464 с.: ил.  

10. Образовательные интернет-ресурсы / А.Ю. Афонин, В.Н. Бабешко, М.Б. 

Булакина и др.; Под. ред. А.Н. Тихонова, А.Д. Иванникова, В.Г. Домрачева, И.В. 
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11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - 
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12. Сайт информационного агентства BBC News - 

http://www.bbc.co.uk/worldservice 

13. Образовательные ресурсы Интернета - http://www.study.ru/ 

14. Kids Web - Всемирная библиотека цифровых ресурсов для детей - 

http://npac.syr.textbook/kidsweb 
15. National Association for Gifted Children - Национальная ассоциация по работе 
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