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В. А. Бондар, В. I. Богдан 
ЗМЕСТ I СТРУКТУРА КУРСА «Г1СТОРЫЯ Ф1Э1К1»
У С1СТЭМЕ ПАДРЫХТОУК1 БУДУЧАГА  
НАСТАУН1КА Ф131К1

Г"юторыя ф1з1ю вывучае працэс развщця 
ф1з1чных ведау у сувяз1 з псторыяй чалавецтва. 
Яна утварае самастойны элемент структуры 
ф1зннай навую, яю аб’ядноувае усе яе частю. 
На аснове ix узаемнай генетычнай сувяз1 i 
пстарычнай паслядоунасц1 узжкнення псторыя 
ф1з1ю замыкае структурную схему ф|'з1ю з боку 
грамадсюх навук.

Звычайна навуковае даследаванне прахо- 
дзщь 3 этапы: 1) факталапчны —  заключаецца 
у зборы, праверцы i сютэматызацьн фактау;
2) аналпычны — уяуляе вывучэнне узаемасу- 
вязей i уласцщасцей у межах пэунай дысцып- 
лЫы; 3) антэтычны —  зводзщца да абагуль- 
нення вынкау i выяулення асноуных законау 
дадзенай навую.

Задачы псторьп ф!з1ю як навую:
• узнауленне псторьп станаулення i развщця 

навую як сацыяльнай з’явы;
» анал1з факталапчнага матэрыялу з мэтай 

раскрыцця ходу працэсу развщця ф!з!к1;
* устанауленне агульных законау развщця 

ф1з1чнай навую.
Задача вывучэння заканамернасцей развщ- 

ця навую, у т. л. ф1з1ю, мае пэуны сэнс i вялжае 
навуковае значэнне. Асабл1ва актуальная яна у 
наш час, кал1 сама навука з’яуляецца факта- 
рам грамадскага развщця. Неабходнасць 
укладваць значныя сродю у яе развщцё 
прадугледжвае найбольш эфектыуныя шлях1 
гэтага развщця, падпарадкавання яго пэунаму 
плану. Гэта не выключав з’яулення нечаканых 
навуковых адкрыццяу, яюх у псторьп было ня- 
мапа. Планаванне навую сёння стала 
грамадскай неабходнасцю, таму вывучэнне 
законау яе развщця — актуальная задача, якая 
абумовша узнжненне навуказнауства. Псторыя 
навую — аснова навую аб навуцы.

Псторыя ф1зм у агульнаадукацыйнай прак- 
тыцы набыла актуапьнасць: пстарызм у выкла- 
данн1 — асноуны шлях фарм1равання метада
лапчнага кампанента ведау навучэнцау, сро- 
дак выхавання любов1 i павап да навую, вы- 
працоую навуковага светапогляду, маральных

чалавечых якасцей. Веды па гюторьм навую 
дапамагаюць у барацьбе з дагматызмам i фар- 
мал1змам выкладання i пашыраюць навуковы i 
культурны кругагляд навучэнцау.

Важнасць пстарызму у прафеайнай пад- 
рыхтоуцы выкладчыкау ф1з1ю абгрунтавана на- 
вукова i пацвярджаецца практыкай. Веданне 
псторьп ф1з1ю садзейн1чае павышэнню ix наву
ковага i метадалапчнага узроуняу падрыхтоую. 
Таму нельга не пагадзщца з думкай тых, хго 
л1чыць, што неабходнасць выкладання псторьп 
ф1з1ю не выклжае сумнення.

Таюм чынам, псторыя ф1з!ю займае асобнае 
месца у сютэме навук аб прыродзе, якое вы- 
значаецца статусам самой ф1з1чнай навую як 
асноунай крынщы тэорьн навуковага пазнання, 
асновы навукова-тэхн'ннага прагрэсу i icTOT- 
нага кампанента чалавечай культуры. Псторыя 
ф1з1ю з’яуляецца не толью састауной часткай 
зместу курса фЫю на ycix узроунях яго выву
чэння, якая дазвапяе вырашаць розныя зада
чы адукацьн i выхавання, але i важкай крынщай 
педагапчных щэй, яюя даюць магчымасць 
удасканальваць метады выкладання i узбага- 
чаць методыку новым1 падыходам1 i рашэннямг

Выдзяляюць наступныя асноуныя функцьи 
методыю выкладання ф1з1ю: пазнавальная, 
метадалапчная, светапоглядная, генерал1зую- 
чая, гуман1тарная i метадычная. Рэап1заваць 
гэтыЯ функцьи у поуным аб’ёме зможа толью 
добра падрыхтаваны у ВНУ выкладчык, яю 
вывучыу курс «Псторыя ф1зж1».

Разгледз1м структуру, прынцыпы адбору 
зместу i аргаызацьн вывучэння дысцыпл1ны 
«Псторыя ф1зш».

Галоунай мэтай курса «Псторыя ф1з1ю» з’яу
ляецца удасканаленне метадалапчнай пад
рыхтоую будучых настаунжау ф1з1ю. Пад мета
далапчнай падрыхтоукай настаунжа ф|зж1 разу- 
меецца астэма ведау i уменняу у гал1не мета- 
далогн навуковага пазнання, а таксама тэорьм i 
тэхналоги фарм1равання метадалапчнага кам
панента ведау навучэнцау у курсе ф1з1ю 
агульнаадукацыйных устаноу.
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Задачы курса:
« абгрунтаваць заканамернащ рухаючай алы 

развщця ф1з1чнай навую, перыядызацыю ric- 
торь» яе развщця;

« раскрыць псторыю развщця фундаменталь
ных ф1з1чных щэй, тэоры1 i яе састауных кам- 
панентау: эмгнрычнага 6a3icy, ядра, выыку;

» азнаёмщь студэнтау з тэорыяй i тэхналопяй 
рэал1зацьм асноуных функцый ricTopbii развщ
ця ф1з1к1 у курсе агульнаадукацыйнай школы.

Сфармуляваныя вышэй мэты i задачы 
можна вырашыць пры умове, кал! у структуру 
курса (яго праграму) уключыць наступныя 
раздзелы:
• «Ф1з1ка як навука»;
• «Псторыя ф1зм як навука»;
• «Псторыя развщця фундаментальных ф!з1ч- 

ных щэй i тэорый»;
• «Айчынная ф!з1ка i яе творцы»;
• «Псторыя ф1зм у с1стэме прафеайнай мета- 

дычнай падрыхтоую будучых настауыкау 
ф1з1ю».

У першым раздзеле праграмы разгляда- 
ецца метадалопя ф!з!кг Тут важна абагульнщь 
i сютэматызаваць веды студэнтау у галме ме- 
тадалогн ф1з1ю, у т. л. раскрыць змест паняцця 
«метадалопя ф1зм» i яе састауных кампа- 
нентау: аб’екта i прадмета ф1з1ю, мэт i задач, 
структуры i зместу ведау, метадау даследаван- 
ня. Часам .тчаць, што Kani вывучыць ф1з1ку, то 
можна авалодаць i яе метадалопяй. Аднак тэта 
не так, у чым легка пераканацца на вопыце: 
неабходна сютэматычная мэтанаюраваная ра
бота па выпрацоуцы ведау у гал1не метадалогн 
навуковага пазнання.

Асабл1вая увага тут надаецца навуковым 
метадам пазнання (эмтрычнаму i тэарэтыч- 
наму), структуры тэорьи i сувязям пам1ж фун
даментальным) тэорыям1, poni i месцу ф1з1ю у 
сучасным грамадазнаустве, тэхтчным прагрэ- 
се i культуры грамадства.

Друг/ раздзел прысвечаны анал1зу i зака- 
намернасцям развщця ф1з1чнай навую, у т. л. 
агульным, абумоуленым сацыяльна-эканам1ч- 
най роляй у жыцц! грамадства, i закана- 
мернасцям, яюя вызначаюцца прадметам да- 
спедавэния i уласц1васцям1 чалавечага па- 
эмання (лопкай развщця навую). Тут асабл1вая 
увага надаецца перыядызацьн ricTopbii ф1з1к!. 
Сфармуляваныя у першым раздзеле тэарэ- 
тычныя палажэнн! знаходзяць свае адлюст- 
раванне у канкрэтных прыкладах ricTopbii ф!з1к! 
са старажытных часоу да канца XX ст. Асноу- 
ная задача гэтага раздзела —  раскрыць абу- 
моуленасць развщця фзто сацыяпьным! пра- 
цэсам!, агульным узроунем культуры i патрэб- 
насцям! тэхыю (патрэбнасцям! грамадска-пста- 
рычнай практыю, дзякуючы чаму ф1з1ка 
выступав як сацыяльная з’ява).

У трэц!м раздзеле анатзуецца працэс 
станаулення i развщця фундаментальных, у 
асноуным метадалапчных, щэй (элементарнас- 
Mi, поля, квантава-хвалевага дуал1зму, адз1н- 
ства карцны свету i iHLu.), а таксама фунда
ментальных ф1з1чных тэорый. Асабл1вая увага 
надаецца сувязям пам1жтэорыям1, у т. л пам1ж 
«старым(» i «новым1». Мэта раздзела не толью 
паказаць заканамернасц1 развщця фундамен
тальных щэй, тэорый, але i абагульнщь веды 
студэнтау у гэтай галЫе на узроуы метадалогн 
ф1з1К1.

Псторыя развщця айчыннай ф1з1ю даследу- 
ецца у чацвёртым раздзеле.

Прафеайна-метадычная падрыхтоука сту
дэнтау у галЫе псторьп ф131ю ажыццяуляецца 
пры вывучэны пятага раздзела праграмы. Тут 
разглядаюцца функцьм i формы выкарыстання 
пстарызму у курсе ф1з1ю сярэдняй школы, 
прынцыпы адбору пстарычнага матэрыялу для 
выкладання, праектавання заняткау i ix арга- 
ызацьи. Асабл1вая увага надаецца анал1зу 
структуры i зместу пстарычных аглядау (увод- 
ных i заключных) па разв1цц1 фундаментальных 
щэй. 3 нашага пункту гледжання, пстарычны 
матэрыял павшей перш за усё адпюстроуваць 
эвалюцыю фундаментальных щэй ф зм . У 
гэтым выпадку ёсць магчымасць больш поуна 
раскрыць метадалопю навуковага пазнання.

У закпючэнне адзначым, што псторыя ф!з1ю 
захоувае шмат падзей i фактау, яюя аказал1 
значны уплыу на ход развщця гэтай стара- 
жытнай навую i складаюць яе залаты фонд.

У сувяз1 з гэтым узн1кае праблема адбору 
нетэарэтычнага матэрыялу, яю с,адзейн1чае да- 
сягненню мэт i задач, пастауленых перад кур
сам «Псторыя ф1з1ю». Метадалапчныя веды i 
умены, узятыя з арсенала таюх raniH, як псто
рыя i метадалопя ф1з1ю, практыка навуковых 
даследаванняу i Ыш., надзвычай разнастай- 
ныя. Пры ix адборы мы карысталюя наступ- 
ным. Для падрыхтоую настаун1ка як спецыя- 
nicTa у raniHe ф|з1ю i метадау яе пазнання у ас- 
нову адбору зместу неабходна пакласц1 
прынцып ф ундаментальна^ базавых ведау i 
уменняу HacrayHiKa. Адб1раючы мегадалапч- 
ныя веды у вучэбных мэтах, трэба мець на 
увазе, што псторыя ф131Ю у адукацыйным 
працэсе не самамэта, а сродак, яю дазваляе 
будучаму настаун^у ф1з1ю вырашаць асноуныя 
задачы: глыбокае i свядомае засваенне 
навучэнцам1 асноу ф1з!чнай навую, фapмipa- 
ванне навуковага светапогляду i сютэмы 
метадалапчных ведау, узбуджэнне пазнавапь- 
нага iHTapacy да ф!з1ю, выхаванне асобы з 
актыунай жыццёвай паз1цыяй. Таму адбор 
пстарычнага зместу naeiHeH быць праведзены 
на аснове вын1кау, атрыманых пры анал1зе 
праблемы ператварэння навуковых ведау у
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вучэбныя,—  выяулення «Ыварыянтау» пера- 
тварэння i сутнасц1 пстарычна-метадалапчнага 
падыходу. Разам з тым астэма метадалапчных 
ведау павнна адпавядаць дьщакгычным крытэ- 
рыям агульнага характеру i задавальняць патра- 
баванням неабходнасц! i дастатковасцг У якасц 
крытэрыяу, абявязковых для ycix вщау вучэбных 
ведау, выступаюць наступныя: сацыяльны, ncixo- 
лага-педагапчны, базюны, метадычны. Кожны з 
гэтых крытэрыяу «дадатковы» да ycix acraTHix, 
яны не з’яуляюцца узаемазамяняпьнымг

Эфектыунасць курса «Псторыя ф!зш» зале- 
жыць ад структуры лекцыйных i ceMiHapcKix за- 
няткау. Вопыт паказвае, што найбольш ап- 
тымальнай з’яуляецца наступная структура 
лекцый i ceMiHapay:
1) характарыстыка пстарычных умоу канкрэт- 

нага этапа ricropbii ф1зм (эпоха, навука, 
тэхн!ка, фтасофсюя iflai);

■N
1 /

2) ф1зжа у дадзены перыяд:
• метады, яюя выкарыстоуваюцца у ф!з!ч- 

ных даследаваннях, i атрыманыя з ix  

дапамогай важнейшыя вынш;
• асноуныя iflai, паняццц выпрацаваныя фь 

зжай к дадзенаму моманту, а таксама 
тэорьм, яюя разв1ты на ix фундаменце;

• асноуныя праблемы i напрамю даследа- 
ванняу;

• адгалЫаваны ф1з1ю, што вядуць у 1ншыя 
raniHbi навую i у практыку;

• знакампыя вучоныя-ф1зш перыяду;
3) aHani3 зместу заданняу для самастойнай

работы студэнтау i крынщ ^фармацьи па
тэме лекцьи.

Усё выкладзенае вышэй з ’яв1пася абгрунта- 
ваннем мэты, задач, структуры, зместу i noriKi 
пабудовы курса «Псторыя cpi3iK i» для студэн
тау i схематычна прадстаулена на рысунку.

Удасканаленне агульнаадукацыйнай i метадалапчнай 
падрыхтоую будучых выкладчыкау ф1зм

Абгрунтаванне заканамернасцей i рухаючых 
cm развщця ф1зш, перыядызацьм яе ricropbii

Вывучэнне ricropbii фундаментальных фiзiчныx щэй, 
тэорый, абгрунтавання эвалюцьм фiзiчнaй карцЫы свету

Азнаямленне студэнтау з тэорыяй i тэхналопяй 
аыкарыстання ведау па псторьи ф>з1к« у выкладанж ф!зт

Мэта курса «Псторыя 
ф1з1ю»

Змест курса

Праграма курса

O i3 iK a як навука

<J>i3iKa у яе развщц1

Псторыя фундаментальных 
фiзiчныx тэорый, прынцыпау, 

законау i эксперыментау

Айчынная ф1зжа i яе творцы

Псторыя ф1з1к1 у с1стэме 
падрыхтоую настаунжа ф!зш

Структура курса

Рыс. Пабудова курса «Псторыя ф1з1ю»
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S um m ar y

The objectives and structure of the course «The 
History of Physics» in the system of Physics teachers’ 
training are considered.
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