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ПЕРЕДМОВА
Проблема історизму в навчанні фізики на сучасному етапі розвитку
методики навчання фізики здебільшого пов’язується з генералізацією знань на
основі фундаментальних фізичних теорій.
Методологічною основою розуміння сучасності і закономірностей
складних об’єктів, дидактичної теорії і практики, які розвиваються, є принцип
історизму. Він є одним з компонентів діалектичних методів, які розглядають
минуле, сучасність і майбутнє цих об’єктів, явищ і процесів у діалектичній
єдності, виходячи не тільки з їх динаміки і мінливості у часі, а й з їх розвитку,
тобто незворотної спрямованості і закономірними змінами явищ і процесів, що
визначають напрямки і характер їх історичної трансформації.
Традиційно склалось, що науки розвиваються еволюційним чи
революційним шляхом. Постало питання про виокремлення цих шляхів в
історії фізики у вигляді узагальнених структурно-понятійних блоків чи
формацій, у рамках яких наукова теорія виступає в ролі одного з основних
компонентів. Відповідно, розвиток фізики постає як історична зміна формацій.
З одних філософських позицій ця зміна носить ірраціональний характер і
подібні формації існують як різні і не взаємодіючі світи, а з інших позицій
вони є вузловими пунктами однієї ланки пізнання єдиної Природи.
Відповідно зміни у фізиці пов’язані з іменами Г. Галілея, І. Ньютона,
Д. Максвелла, А. Ейнштейна, М. Планка, Л. де Бройля, Е. Шредінгера,
І.Є. Тамма та інших.
Натурфілософія древніх та Арістотеля, механіка Галілея-НьютонаЕйнштейна були конкретними фундаментальними теоріями. Але базисною
теорією механічної дослідницької програми є класична механіка розвинута в
абстрактній і узагальненій формі Ж. Д Аламбером, Ж. Лагранжом,
У.Р. Гамільтоном та іншими вченими. На основі цієї аналітичної механіки
розвинута механічна програма, у рамках якої побудована небесна механіка,
гідродинаміка, аеродинаміка та інші конкретні механічні теорії різних
конкретних об’єктів і процесів. У концепції Т. Куна перехід від
корпускулярної до хвильової оптики інтерпретується як зміна парадигм, тобто
як революція у науці. У рамках концепції фізичних дослідницьких програм
уявлення про корпускулярний чи хвильовий характер світлових явищ
відноситься до рівня захисного пояса додаткових гіпотез механічної
дослідницької програми. Спеціальна теорія відносності спочатку була
конкретною фундаментальною теорією – електродинамікою рухомих тіл.
Після її узагальнення та представлення в абстрактно геометричному
чотиримірному формалізмі вона стала базисною теорією релятивістської
дослідницької програми. В її рамках проведена «релятивізація» практично всіх

розділів фізики.
Пропонований курс історії фізики для студентів фізико-математичних
спеціальностей університетів побудований на визначених підходах. Він
узагальнює майже чверть столітній досвід нашої роботи і відповідає
навчальній програмі. Курс побудований за хронологічним принципом
розвитку науки фізики з виокремленням узагальнених блоків-модулів. Тоді
розвиток фізики носить не спонтанний, а закономірний характер. Поряд з
історичними дослідженнями академіка М.І. Шута пропонований курс
забезпечує належну підготовку студентів до усвідомлення шляхів розвитку
фізики. Нами проаналізовано розвиток фізики у вищих навчальних закладах
України, виокремлено наукові школи, визначено місце лауреата Нобелівської
премії, вихідця з Єлисаветграда-Кіровограда І.Є. Тамма в Українській науці.
Головна мета курсу – висвітлити теорію і практику єдиного історичного
наукового процесу розвитку природи і способів її вивчення та дослідження,
розкрити історичні закономірності становлення фундаментальних фізичних
явищ, понять, теорій, показати їх еволюцію та суспільно-історичну значущість
досягнень фізичної науки.
Основними завданнями курсу є:
– дати студентам загальні поняття про закономірності розвитку науки та
техніки;
– сформувати у майбутніх учителів чітку уяву про основні етапи
розвитку фізики, наукову картину світу;
– дати студентам конкретні знання з історії фізики та техніки, необхідні
для реалізації принципу історизму як дидактичного прийому у викладанні
шкільного курсу фізики.
Знання з історії науки сприяють кращому розумінню студентами
сучасного стану фізики і її основних напрямків.
У роботі на основі аналізу історичної, наукової та методичної літератури
розкрито основні етапи становлення та розвитку фізики в світі від древніх
часів до наших днів, окрема увага приділена досягненням українських вчених.
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