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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія фізики» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня 

«спеціаліст», галузі знань 01 Освіта  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни «Історія фізики»  є аналіз процесу історичного 

розвитку фізики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з фізикою, філософією, історією, 

суспільствознавством 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія фізики» є формування у 

студентів розуміння 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. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія фізики» є ознайомлення 

майбутніх спеціалістів з картиною еволюції ідей і основних принципів, що утворюють 

фундамент фізичної науки; показ зв’язку фізики з 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. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

–  етапи розвитку фізичного знання, 

–  закономірності еволюції фізичних ідей, 

–  історію відкриття основних фізичних законів, 

–  особливості протікання фізичних процесів в природі і виробництві; роль фізики в 

розвитку техніки, на виробництві, в суспільстві. 

вміти: 

–  ілюструвати основні фізичні закони прикладами із сучасної техніки; 

–  знаходити необхідні джерела  інформації і працювати з ними,  

– оцінювати можливі негативні наслідки на здоров’я та оточуюче середовище 

впровадження деяких фізичних відкриттів, виробничої діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Предмет, задачі і методи історії фізики. Закономірності розвитку фізики. 

Етапи розвитку фізики. Передісторія фізики 

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. Передісторія фізики. 

Характер науки античності. Натурфілософські уявлення давньогрецьких учених. 

Фізика Аристотеля. Дослідження Архімеда з механіки. Фізика на арабському 

середньовічному Сході. Розвиток фізичних представлень у Європі в епоху Відродження. 

Дослідження Леонардо да Вінчі. 



Модуль 2. Наукова революція XVII ст. Створення класичної механіки 

Тема 2.1. Характеристика наукової революції XVII ст. 

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

природознавства. Філософія і природознавство (роботи Дж. Бруно, Ф. Бекона.  

Р. Декарта). 

Тема 2.2. Створення класичної механіки. 

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». 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 3. Розвиток термодинаміки і статистичної фізики. Розвиток 

електродинаміки 

Тема 3.1. Розвиток термодинаміки і статистичної фізики. 

Розвиток термометрії в XVII-XVIII ст. Дослідження закономірностей теплових 

явищ у XVIII ст. (досліди Г. Дж. Блэка). Боротьба теорії теплорода і кінетичної теорії 

тепла наприкінці XVIII – початку XIX ст. Досліди Румфорда. Робота С. Карно «Роздуми 

про рушійну силу вогню». Відкриття закону збереження енергії (роботи Р. Майера, Дж. 

Джоуля, Г. Гельмгольца). 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 3.2. 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 4.  Розвиток оптики. Наукова революція кінця XIX – першої третини XX 

ст. Важливі напрямки сучасної фізики 

Тема 4.1. Розвиток оптики. Розвиток атомної і ядерної фізики. 

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. Оптика і 

квантова електроніка. Створення квантових генераторів. 

Тема 4.2. 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. Дослідження структури атома. 

Досягнення спектроскопії. Модель атома Дж. Дж. Томсона. Досліди Э. Резерфорда по 

розсіюванню α-частинок. Планетарна модель атома. Проблема теплового 

випромінювання. Взаємодія випромінювання і речовини (дослідження спектрів, виявлення 

фотоефекта Г. Герцем і його дослідження  А. Г. Столєтовим). Гіпотеза М. Планка. 

Відкриття ефекту Комптона. Теорія атома Н. Бора, її розвиток і труднощі. Принцип 

відповідності. Роботи B. Гейзенберга. Гіпотеза Л. де Бройля. Побудова хвильової механіки 

Э. Шредінгером. Фізика атомного ядра та елементарних частинок. Дослідження школи Э. 

Резерфорда. Відкриття нейтрона. Вивчення радіоактивних перетворень. Виявлення 

спонтанного розподілу атомного ядра. Створення атомної зброї й атомної енергетики. 



3. Засоби діагностики успішності навчання 

Захист лабораторних робіт, рефератів, тести. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  - залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Спасский Б.И. История физики в 2-х томах М. Высшая школа 1977. 

2. Кудрявцев П.С. Курс истории физики М. Просвещение 1982. 

3. М. фон Лауэ История физики  М. 1956. 

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

5. Дж. Решающие эксперименты в современной физике. М., Мир, 1974. – 160с. 

6. Дорфман Я.Г. Всемирная история  физики с древнейших времен до конца 18 

века. М. «Наука» 1974. 

7. Дорфман Я.Г. Всемирная история  физики с начала 19 века до середины 20 века. 

М. «Наука» 1979. 

8. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. – М.: Наука, 1983. 

9. Льоцци М. История физики М. «Мир», 1970. 

10. Шредингер Э. Новые пути в физике. М.: Наука, 1971. 


