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60 РОКІВ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ  
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
Кафедра загальної фізики створена 1945 року на базі кафедри 

експериментальної фізики. Вона — одна з найстаріших кафедр 
фізичного факультету. Кафедра в ті часи була розташована у корпусі 
по вул. Кирила і Мефодія, 8. З 1964 року деякі лабораторії кафедри 
переміщено в корпус по вул. Січових Стрільців, 14 (колишня 
вул. 17 вересня), а 1971 року кафедру повністю розмістили в новозбу-
дованому корпусі по вул. Драгоманова, 50. Після поділу факультету, 
2003 року кафедра перебуває у корпусі по вул. Драгоманова, 19. 

Першим завідувачем кафедри загальної фізики у 1945–1959 рр. 
був Степан Петрович Литвиненко. На кафедрі тоді працювали 
доц. М.М.Тимошик, ст. викладач М.В.Печений, асис. Є.Л.Ковалевська та 
асис. В.М.Чучупак. Невеликий колектив кафедри працював над питан-
нями методики викладання фізики. 

Кафедрою впродовж 1959–1962 рр. завідував доцент Василь Ника-
норович Вишневський. За роки його керівництва на кафедрі сформу-
вався науковий колектив, який проводив дослідження в галузі оптики 
— М.О.Романюк, Я.О.Довгий, І.В.Стефанський, Р.Г.Гнип. Цей колек-
тив у вересні 1962 року переходить працювати на кафедру експеримен-
тальної фізики, а В.Н.Вишневський став завідувачем цієї ж кафедри. 

Кафедру загальної фізики 1962 року очолив доцент Богдан Михай-
лович Палюх. Тоді з кафедри експериментальної фізики на кафедру 
загальної фізики перейшли працювати Р.М.Кушнір, З.В.Стасюк і 
Л.С.Савчин. З кафедри експериментальної фізики передали спеціаліза-
цію “Електрофізика” з відповідними спеціальними лабораторіями та 
перевели працювати туди О.М.Пенцака і С.М.Каменева. 

Розвиток нових перспективних напрямів наукових досліджень, сут-
тєве зміцнення матеріальної бази кафедри, а також навчально-методич-
ного забезпечення навчального процесу тісно пов’язані з цілеспрямова-
ною діяльністю професора Олексія Борисовича Лисковича, який 
завідував кафедрою у 1974–1996 рр. На кафедрі з 1993 року почали 
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досліджувати спектрально-оптичні та електрофізичні властивості 
медико-біологічних систем. 

Кафедру загальної фізики 1996 року очолив професор Зиновій 
Васильович Стасюк, який далі розвинув напрям біомедичної електро-
ніки. Це дало змогу відкрити спеціальність “Фізична і біомедична 
електроніка”, а згодом утворити нову кафедру. 

Фізичний факультет 2003 року поділили на два — фізичний та 
факультет електроніки. Тоді ж відбувся поділ і кафедри загальної 
фізики. Частина її працівників увійшла до складу нової кафедри фізич-
ної та біомедичної електроніки (зав. кафедри проф. З.В.Стасюк) ново-
створеного факультету електроніки. Обов’язки завідувача кафедри 
загальної фізики виконував доц. Ю.В.Караван до свого переходу в 
Інститут менеджменту і туризму (м. Львів). Посади в. о. зав. кафедри 
обіймали д-р фіз.-мат. наук В.Д.Бондар (трагічно загинув у вересні 
2004 року) та доц. Н.В.Пастернак. 

Від 2005 року кафедру очолює професор Ярослав Іванович Шопа. 

Навчально-методична робота 
Основними завданнями кафедри з часу її заснування було викла-

дання фізики студентам природничих спеціальностей університету та 
підготовка студентів-фізиків для викладацької роботи. Підготовка 
викладачів фізики традиційно здійснювалась на базі кабінету методики 
викладання фізики. Першими викладачами, які створювали кабінет у 
1950–1960-х роках і читали курс методики викладання фізики, були 
доц. М.М.Тимошик, ст. викладач М.В.Печений, асис. М.О.Кицай. Всі 
вони мали чималий досвід викладання фізики в середній школі, а 
згодом на підготовчому відділенні Львівського університету. 

Кабінет методики викладання фізики у ті часи, як і вся кафедра 
загальної фізики, був розміщений у приміщенні головного корпусу 
університету. У невеличкій кімнаті на стелажах і столах було розмі-
щено обладнання для демонстраційного експерименту, значною мірою 
ще старих, довоєнних зразків, проте доброї якості (зараз таке обладнан-
ня перебуває в музеї історії фізичного експерименту). М.О.Кицай до-
повнив обладнання методичного кабінету приладами власної конструк-
ції, які виготовляв з підручних матеріалів у факультетській майстерні. 
Новизною вирізнялися ориґінальні демонстрації з обертовою маши-
ною, з використанням стробоскопічного фотографування, з трифазним 
струмом. Методику проведення цих дослідів М.О.Кицай описав у 
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статтях, які були опубліковані в різних журналах. Ідеї цих дослідів 
увійшли в підручники (стробоскопічна фотографія) та розроблення 
нового обладнання (обертова машина). 

Нині кабінет методики оснащений промисловими зразками демонс-
траційного обладнання, яким забезпечені кабінети фізики у середніх 
навчальних закладах. Методичним кабінетом 1974–1992 рр. завідувала 
Н.В.Пастернак, а від 1992 року — О.В.Радковська.  

Починаючи з 1963 року, опираючись на значні здобутки в галузі 
фізичної електроніки, кафедра забезпечувала підготовку радіофізиків 
за спеціалізацією “Фізична електроніка”. 

У Львівському університеті 1969 року створено підготовче відді-
лення з денною та вечірньою формами навчання для молоді, яка 
працювала в промисловості, сільському господарстві чи демобілізува-
лась із армії. Заняття з фізики на підготовчому відділенні проводили 
викладачі кафедри доц. Клос Є.С., доц. Л.С.Савчин, доц. Б.М.Палюх, 
ст. викл. М.В.Печений, асис. Є.Л.Ковалевська, асис. Н.В. Пастернак та ін. 

Спеціально для підготовчого відділення створено нову фізичну 
лабораторію (доц. Є.С.Клос, ст. викл. М.В.Печений) та видано відповід-
ний методичний посібник (1972). Згодом на підставі досвіду викла-
дання видано комплексний навчальний посібник з розв’язування задач 
та виконання лабораторних робіт (Є.С.Клос та ін. Фізика. Практикум. – 
Львів: Вища школа, 1989).  

Зусиллями викладачів і інших працівників кафедри 1980–1990 рр. 
активізовано навчально-методичну роботу, модернізовано лабораторії 
загального фізичного практикуму. 

Майже повністю було реконструйовано та переобладнано лабора-
торію електрики (1980), де студенти отримали змогу фронтального 
виконання робіт на новому електровимірювальному обладнанні 
(доц. Р.М.Кушнір, доц. З.В.Стасюк). Переобладнують і вдосконалюють 
й інші лабораторії загального фізичного практикуму (механіки, моле-
кулярної фізики, оптики). Значних зусиль до цього доклали в різні роки 
відповідальні за роботу лабораторій викладачі та лаборанти, зокрема 
доц. Р.М.Кушнір, доц. О.О.Логвиненко, доц. Є.С.Клос, доц. Х.Г.Лах, 
доц. А.В.Бородчук, доц В.Г.Антонюк, асис. А.В.Міліянчук, асис. Я.А.Пас-
тирський, ст. інж. Л.М.Шпак, ст. лаб. Я.М.Захарко, ст. лаб. Р.Р.Каме-
нецький та ін. 

Окрім забезпечення спеціальності “Викладання фізики” від 1992 до 
2003 рр. кафедра готувала фахівців ще за двома спеціалізаціями — 
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“Фізика медико-біологічних систем” та ”Фізична і біомедична електро-
ніка”. Викладачі кафедри читали загальні та спеціальні курси, вели 
практичні та лабораторні заняття, виконували значний обсяг навчально-
методичної роботи. Курс механіки для студентів фізичного факультету 
читали проф. З.В.Стасюк та проф. Л.І.Іванків, курс загальної фізики 
для студентів механіко-математичного ф-ту — проф. З.В.Стасюк та 
доц. О.М.Бордун. Загальні курси для студентів фізичного факультету 
забезпечували також доц. А.В.Бородчук, доц. Н.В.Пастернак, а спеці-
альних курсів — проф. З.В.Стасюк, проф. Л.І.Іванків, доц. А.В.Бо-
родчук, доц. О.М.Бордун, доц. Н.В.Пастернак, доц. В.Г.Антонюк, 
доц. О.Б.Кушнір, доц. Б.Л.Мельничук, доц. С.С.Новосад, доц. М.Я.Гриців. 
В навчальних лабораторіях зі студентами працювали асист. Я.А.Пас-
тирський, Б.Р.Пенюх, С.І.Степановський.  

Після поділу фізичного факультету від 2003 року на кафедрі загаль-
ної фізики зосереджені такі навчальні лабораторії: лабораторія загаль-
ного фізичного практикуму (механіки, молекулярної фізики, оптики та 
електрики); лабораторія методики викладання фізики; лабораторія 
засобів навчання фізики; лабораторія функціональної електроніки. 

Кафедра здійснює викладання курсу фізики та проведення лабора-
торних і практичних занять для студентів природничих та мате-
матичних факультетів, а також для студентів фізичного факультету 
(електрика та магнетизм; фізика низькорозмірних систем; проблеми 
електронного матеріалознавства; методика викладання фізики в серед-
ній школі; методика викладання фізики в вищих навчальних закладах; 
засоби навчання фізики; дидактичні основи викладання фізики; основи 
викладацької майстерності фізика-педагога). 

Викладачі кафедри опублікували понад 100 навчально-методичних 
видань, серед яких: Савчин Л.С., Клос Є.С., Печений М.В. Лабораторний 
практикум з фізики. Навч. посібник для підготовч. відділень. – Львів, 
1972; Лискович О.Б. Кристалографія. – К.: Вища школа, 1978; Лиско-
вич О.Б. та ін. Монографія “Широкозонные слоистые кристаллы и их 
физические свойства”. – 1982; Клос Є.С., Болюбаш Я.Я., Караван Ю.В., 
Пастернак Н.В. Фізика. Практикум. Навч. посібник. – К.: Вища школа, 
1989; Російсько-український словник фізичних термінів. Під ред. Лиско-
вича О.Б. – К.: Вища школа, 1992; Логвиненко О.О., Пастирський Я.А. За-
гальна фізика. Лабораторний практикум з механіки. – Львів: Ред. видав. 
відд. Львів. держ. у-ту, 1995; Іванків Л.І. Палюх Б.М. Механіка. Навч. по-
сібник. – К.: ІСДО, 1995; Бородчук А.В. Механіка. Збірник задач. Мето-
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дика розв’язування. Навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1999; 
Бордун О.М. Механіка. Збірник задач для студентів фізичного факуль-
тету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000; Стасюк З.В., Козак М.М., Пе-
нюх Б.Р., Павлик Б.В., Пастирський Я.А., Бігун Р.І. Фізична електроніка. 
Лабораторний практикум. Частина 1. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002; 
Бородчук А.В., Пастирський Я.А. Молекулярна фізика. Лабораторний 
практикум для студентів природничих факультетів. – Львів: ЛНУ 
ім. І. Франка, 2002; Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна 
фізика. Навч. посібник – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003; Мельничук Б.Л., 
Караван Ю.В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефі-
зичних спеціальностей та методичні вказівки щодо їхнього виконання. 
Ч. 2, 3, 4. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004, 2005. 

Наукова робота 
Наукові дослідження з фізичної електроніки започатковані 1962 

року доц. Б.М.Палюхом і доц. Р.М.Кушніром. Основні напрями дослід-
жень: вивчення йонно-атомних зіткнень та енергетичних залежностей 
імовірностей пружного розсіювання та резонансної перезарядки, а 
також рухливостей низько-енергетичних йонів ртуті, інертних газів, 
лужних металів, магнію і кадмію (Б.М.Палюх, Р.М.Кушнір, Л.С.Савчин, 
В.М.Злупко, О.М.Синицький, В.І.Чигінь); дослідження адсорбційно-емі-
сійних явищ (Б.М.Палюх, Р.М.Кушнір, З.В.Стасюк, Л.Л.Сіверс, Т.П.Сме-
река, А.І.Яківчук, Х.Г.Лах); вивчення фізичних властивостей тонких 
плівок (З.В.Стасюк, Р.С.Панчишин, Х.Г.Лах, Б.Л.Мельничук). З метою 
розвитку таких досліджень на кафедрі за допомогою вчених Інституту 
фізики АН УРСР (м. Київ) було освоєно методики досліджень в умовах 
надвисокого вакууму. 

На кафедрі 1965 року розпочали досліджувати адсорбційні явища 
на поверхні напівпровідникових матеріалів (Л.І.Іванків, З.В.Соляник, 
О.Д.Ґудзь, О.М.Пенцак, І.В.Кецман, З.П.Комаровський, С.Г.Тхір). 

Від 1970 року на кафедрі почали вивчати фізичні властивості шару-
ватих кристалів (Й.М.Стахіра, О.О.Логвиненко, Ю.М.Орищин, А.В.Мі-
ліянчук, В.П.Савчин, В.Л.Фоменко, Л.О.Бартіш, Я.М.Фіяла, М.Р.Гузела). 
Основний напрям досліджень — з’ясування впливу шаруватої будови 
кристалу на його фізичні властивості. 

Упродовж 1966–1974 рр. кандидатські дисертації захистили Л.І.Іван-
ків, Л.С.Савчин, З.В.Стасюк, Л.Л.Сіверс, З.В.Соляник, Т.П.Смерека, 
Р.С.Панчишин, А.І.Яківчук. 
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На кафедрі загальної фізики виконано значну кількість науково-
дослідних робіт прикладного плану та робіт, які присвячені розроб-
ленню методик використання експериментальних методів фізичної 
електроніки в інших галузях природознавства. Серед них — унікальна 
методика мас-спектрометричних досліджень складу рідинних та газо-
вих включень у кварцах з пегматитів (З.В.Стасюк, Р.С.Панчишин); 
вимірювальна мас-спектрометрична система на базі омегатронного 
сенсора РМО-4С для кількісного аналізу газового складу у вакуумних 
приладах з робочим діапазоном аналізових масових чисел 2–84 
(Р.М.Кушнір, З.В.Стасюк, Ю.М.Орищин); перші мас-спектрометричні 
дослідження температурної та радіаційної деструкції матеріалів, зокре-
ма лужно-галоїдних кристалів під час їхнього радіолізу (З.В.Стасюк, 
Ю.В.Караван, М.О.Цаль, Р.І.Дідик); комплекс мас-спектрометричних 
досліджень газового середовища в готових ЕПП (З.В.Стасюк, Р.С.Пан-
чишин, З.В.Соляник і О.М.Пенцак) тощо. Результати мас-спектромет-
ричних досліджень газовиділення та термічного розкладу полідифеніл-
силаксанів, які одержали З.В.Стасюк і Ю.В.Караван, згодом було 
використано в Київському науково-дослідному інституті електромеха-
нічних приладів для створення першої в СРСР електронно-променевої 
трубки з термопластичним записом інформації. На підставі експери-
ментальних даних, які одержано під час дослідження згаданих сполук, 
Ю.В. Караван 1979 року захистив кандидатську дисертацію. 

На кафедрі у 1970-х рр. створено лабораторію фізики поверхні і 
адсорбційних явищ, якою керував канд. фіз.-мат. н., доц. Т.П.Смерека. 
Працівники лабораторії (М.С.Гупало, Ф.М.Гончар, Я.Б.Лозовий) впро-
вадили нові методи дослідження властивостей поверхні, зокрема метод 
дифракції повільних електронів. Основна увага була зосереджена на 
вивченні природи взаємодії лужних і лужноземельних елементів, 
адсорбованих на основних гранях кристалів вольфраму, молібдену та 
ренію. З кінця 1970-х років досліджують процеси адсорбції рідкіснозе-
мельних елементів (РЗЕ), атоми яких у вільному стані мають складну 
електронну будову і надзвичайно чутливі до потенціального рельєфу 
поверхні (Т.П.Смерека, Ф.М.Гончар, С.І.Степановський, М.С.Гупало). 

Результати досліджень структури та адсорбційно-емісійних харак-
теристик субатомних плівок рідкісноземельних елементів на поверхні 
кристалів тугоплавких металів, дали змогу узагальнити дані щодо 
впливу електронної будови адсорбованого атома на поведінку на по-
верхні кристала. За результатами досліджень кандидатські дисертації 
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захистили М.С.Гупало, Я.Б.Лозовий, Ф.М.Гончар, С.І.Степановський, 
І.М.Убогий. Захистові докторської дисертації Т.П.Смереки завадила 
його передчасна смерть. 

Наукову проблематику кафедри доповнили фундаментальні дослід-
ження оптичних та люмінесцентних властивостей шаруватих криста-
лів, які проводили у лабораторії люмінесценції під керівництвом 
проф. О.Б.Лисковича. Досліджували внутрішньоцентрові та рекомбіна-
ційні процеси в кристалах CsI, KI, KCl, CaI2 з ртутеподібними і 
рідкоземельними домішками (С.С.Новосад). Одержані фотохромні 
матеріали на основі галоїдних сполук кадмію. Досліджені електролю-
мінесцентні властивості кристалів галоїдних сполук кадмію під час 
збудження постійним і змінним електричними полями. Одержані радіа-
ційно стійкі й високочутливі до дії рентґенівських квантів люмінес-
центні матеріали з максимумом випромінювання в ділянці 630−750 нм 
(В.Є.Гончарук, І.М.Болеста, С.С.Новосад, В.Д.Бондар, М.М.Рудка, 
Р.М.Турчак, І.М.Кравчук, С.Б.Харамбура, О.Б.Кушнір). 

Поряд з цим, в лабораторії проводили пошук чутливих матеріалів 
для реєстрації електромагнітних випромінювань у ширшому діапазоні 
енергій. Розробляли нові методики одержання чистих і активованих 
кристалів на основі сполук NaI, CsI, KI, KCl, CdI2, CdCl2, CdBr2, CaI2, 
PbI2 (С.С.Новосад, Б.О.Белікович, Р.М.Турчак). Вивчали центри свічен-
ня і захоплення в кристалах NaI, активованих ртутеподібними та 
аніонними домішками (Н.К.Глосковська, С.Б.Харамбура). Проводили 
комплексний аналіз спектрів ТСД кристалів на основі CdI2, CdBr2 і 
визначали основні параметри центрів прилипання. Встановлено, що 
фоточутливість досліджуваних кристалів залежить від температури: за 
низьких температур у домішковій ділянці спектру вона зумовлена над-
лишковими аніонами основи, а в прикраєвій ділянці спектру за кім-
натної температури — лінійними дефектами структури (О.В.Галь-
чинський, О.Б.Кушнір, Р.О.Ковалюк). 

Наприкінці 1990-х рр. під керівництвом С.С.Новосада у лабораторії 
продовжують комплексні дослідження спектрів ЕПР, оптико-люмінес-
центних, спектрально-кінетичних, фотоелектричних, електретних та 
інших властивостей монокристалів і плівок на основі галогенідів 
кадмію, свинцю, калію і цезію в широкому температурному інтервалі 
для різних видів збудження (С.С.Новосад, І.М.Матвіїшин, Л.І.Ярицька, 
Р.М.Турчак). Розроблено нові фотовольтаїчні детектори йонізуючих 
випромінювань (В.Д.Бондар, С.С.Новосад, І.М.Матвіїшин). Також було 
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проведено синтез керамік і напилення тонких плівок PbWO4, Bi2WO6, 
Y2WO6 і Sc2WO6. Досліджено вплив умов одержання на спектри 
люмінесценції монокристалічних, керамічних і плівкових матеріалів на 
основі оксидів вісмуту, ітрію та скандію (Бордун О.М., Бордун І.М., 
Новосад С.С.). Практичні результати пошукових, технологічних і 
науково-дослідних робіт захищено багатьма патентами України. 

У лабораторії фізики тонких плівок під керівництвом професора 
З.В.Стасюка проводили дослідження класичного розмірного ефекту в 
плівках перехідних металів (З.В.Стасюк, Р.С.Панчишин, Б.Л.Мель-
ничук, Х.Г.Лах), а також виконують великий об’єм госпдоговірних 
робіт. У тісній співпраці з науково-дослідними установами Львова, 
Києва, Москви та Ленінграда науковці лабораторії досліджували фізич-
ні властивості термо- та фотоемісійних емітерів, провідних оптично-
прозорих тонкоплівкових покрить для електронно-променевих прила-
дів спеціального призначення. Результатом їхньої співпраці стало 
створення 1982 року малогабаритного йонно-гетерного насоса, придат-
ного для монтажу безпосередньо в об’ємі електронно-променевих 
приладів і підтримання потрібних вакуумних умов під час роботи ЕПП 
зі значним газовиділенням. На розроблений пристрій одержано два 
патенти (З.В.Стасюк, М.М.Козак, Я.А.Пастирський та ін.). Також у 
лабораторії проведено комплекс досліджень, які спрямовані на пошук 
нових емісійно-ефективних матеріалів та на підвищення експлуата-
ційних характеристик існуючих емітерів електронів (А.В.Бородчук, 
З.В.Стасюк, В.М.Чабанюк). 

Із  середини  1990-х рр.  проводять  дослідження  кінетичних  явищ 
у зразках обмежених розмірів (З.В.Стасюк, Х.Г.Лах, Б.Л.Мельничук, 
М.М.Бігун, А.І.Лопатинський). Результати одержаних у лабораторії 
експериментальних даних систематизовано і створено теорію явищ 
переносу заряду в полікристалічних зразках неоднорідної товщини 
(М.М.Бігун, З.В.Стасюк). Досліджують фізичні процеси зародження 
плівок на непровідних та слабопровідних підкладках з метою ство-
рення шарів нанометрової товщини з відтворюваними властивостями 
(З.В.Стасюк, А.В.Бородчук, Б.Л.Мельничук). Вивчають вплив кванто-
вого і класичного розмірних ефектів на перенос заряду в плівках. 

У лабораторії фізики поверхневих явищ під керівництвом про-
фесора Л.І.Іванківа проводять дослідження взаємодії газового середо-
вища з поверхнею тугоплавких оксидів та перехідних металів в умовах 
надвисокого вакууму з використанням низки сучасних методик, зокре-
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ма мас-спектрометрії, термопрограмованої десорбції, вимірювання 
роботи виходу, слабких електронних та фотонних потоків. Освоюють 
технології одержання тонких шарів широкого спектру матеріалів. 
Спільно з НВО “Енергія” проводять пошук матеріалів для тонкоплів-
кових газових сенсорів, зокрема сенсорів кисню, азоту та водню для 
дослідження складу верхніх шарів атмосфери (Л.І.Іванків, О.М.Пенцак, 
З.П.Комаровський, С.Г.Тхір, І.В.Кецман). Результати цих досліджень 
відображені в кандидатських дисертаціях О.М.Пенцака та З.П.Кома-
ровського, докторській дисертації Л.І.Іванківа (1987). 

Під керівництвом ст. наук. співр., зав. лабораторією “Фізичної 
електроніки” В.Д.Бондара 1987–1998 рр. виконана наукова тематика з 
розроблення технології створення тонкоплівкових катодолюмінесцен-
тних екранів відображення інформації, виготовлення катодолюмінофо-
рів з високим розділенням і високою радіаційною стійкістю, а на 
замовлення Національного космічного агентства України розроблено 
технологію магнетронного напилення n- та p-типу шарів нітриду галію 
і алюмінію, а також гетеро-структур на їхній основі. 

У лабораторії було створено метод модульованого ВЧ-магнетрон-
ного розпилення багатокомпонентних сполук, який значно підвищує 
ефективність технологічного процесу напилення та параметри плівок. 
Розроблено фізико-технологічні процеси синтезу оксидних, оксисуль-
фідних та нітридних тонкоплівкових люмінофорів з використанням 
одно- або двоступеневого процесу ВЧ-магнетронного розпилення і 
термічної кристалізації. (В.Д.Бондар, М.Я.Василів, О.В.Гальчинський, 
Б.Л.Мельничук, С.Т.Попович, І.Й.Кухарський). Отримано тонкоплівко-
вий люмінесцентний матеріал на основі Zn2GeO4:Mn, конкурентноздат-
ний з сульфідом цинку за технологічністю, люмінесцентною ефектив-
ністю та стабільністю. (В.Д.Бондар, С.Т.Попович). У плівках самоакти-
вованого нітриду галію встановлено механізм виникнення та енергію 
активації утворення, а також енергетичні стани власних дефектів — 
вакансій азоту, формування з їхньою участю асоціатів, які зумовлюють 
донорно-акцепторну люмінесценцію (В.Д.Бондар, І.Й.Кухарський). 

Значні надбання в розробленні технологій одержання люмінесцент-
них матеріалів дали змогу тісно співпрацювати з науковцями США, 
зокрема були виконані спільні проекти із Сандійською національною 
лабораторією в Ліверморі (з розроблення монокристалічних і плівкових 
люмінофорів для польово-емісійних дисплеїв) та університетами в 
Корвалісі, Девісі та Сан-Дієґо (із синтезу плоскопанельних фосфорів). 
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2002 року В.Д.Бондар захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора фізико-математичних наук. 

Упродовж 1993–2003 рр. на кафедрі в лабораторії “Біомедичної 
електроніки” під керівництвом доц. О.М.Бордуна та доц. М.Я.Гриціва 
проводили дослідження фізичних властивостей деяких рідин організ-
мів (сироватки крові, жовчі, урини, поту тощо), ниркових та жовчних 
конкрементів. Розроблено низку рекомендацій для здійснення експрес-
аналізу в медичній діагностиці. Дослідження фізичних властивостей 
урини та поту дають змогу одержувати додаткову інформацію щодо 
впливу фізичних навантажень на фізіологічні процеси в організмі. Це 
сприяло відкриттю нової спеціальності “Фізична та біомедична 
електроніка” на факультеті електроніки. 

На кафедрі загальної фізики (після поділу фізичного факультету) 
від 2003 року функціонує науково-дослідна лабораторія оптичних і 
фотоелектричних досліджень (наук. керівник — пров. н. сп., канд. 
фіз.-мат. н. С.С.Новосад), в якій проводять роботи з одержання сцин-
тиляторів, термолюмінофорів, фото- і рентґенолюмінофорів, фото-
хромних матеріалів. У широкому температурному інтервалі дослід-
жують їхні оптико-люмінесцентні, електрофізичні та інші властивості.  

Ще одним напрямом досліджень є вивчення електрооптичних влас-
тивостей спряжених поліариленів (асист. О.І.Конопельник). Проводять 
дослідження електропровідності, спектрів поглинання електропровід-
них полімерів та композитів на їхній основі.  

На кафедрі від 2005 року проводять наукові дослідження з високо-
точної поляриметрії, комп’ютеризації оптичного експерименту. Під 
керівництвом проф. Я.І.Шопи досліджують явища просторової диспер-
сії світла та параметричні оптичні ефекти в кристалах із застосуванням 
методів високоточної поляриметрії.  

Упродовж останніх років працівники кафедри займаються пробле-
мами викладання фізики в вищих та середніх навчальних закладах. 
Розробляють державні стандарти освіти з фізики. На кафедрі працюють 
два кандидати педагогічних наук — Н.В.Пастернак і Л.В.Кухарська.  

Наукові здобутки працівників кафедри загальної фізики сприяли 
тому, що в різні роки кафедра була організатором або співорганіза-
тором наукових конференцій різного рівня. Зокрема: Республіканська 
міжвузівська науково-технічна конференція з питань радіоелектроніки 
та автоматики (1967), 3-й Всесоюзний симпозіум “Властивості малих 
частинок та острівцевих металевих плівок” (1980), Міжрегіональний 
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семінар з проблем методики викладання фізики (1995), Всеукраїнська 
науково-практична конференція “Стратегічні проблеми формування 
змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти” 
(2002). 

Упродовж багатьох років кафедра загальної фізики співпрацювала з 
підприємствами і науково-дослідними установами України та зарубіж-
жя: Інститут фізики НАН України (акад. А. Наумовець, чл.-кор. АН 
України, проф. Ю. Птушинський, проф. В. Медведєв), Київський націо-
нальний університет ім. Т. Шевченка (акад. М. Находкін), Інститут фі-
зики напівпровідників НАН України (чл.-кор. АН України В. Литов-
ченко, проф. В. Ляшенко), Фізико-технічний інститут ім. Іоффе, Санкт-
Петербург, Росія (проф. О. Тонтегоде), Орегонський університет, США 
(проф. Дж. Вейджер), Каліфорнійський університет у Девісі, США 
(проф. Ч. Хант), Каліфорнійський університет у Сан-Дієґо, США 
(проф. Дж. Талбот). 

За роки своєї роботи кафедра загальної фізики дала путівку в 
життя майже 1000 кваліфікованим фахівцям. Тут навчались та працю-
вали такі відомі науковці: доктори фізико-математичних наук Павло 
Луцишин, Богдан Бундза, Юрій Сухорський, Анатолій Прикарпатсь-
кий, Дозислав Куриляк, Роман Мельник, лауреат державної премії 
України, проф. Йосип Стахіра, проф. Олексій Лискович, проф. Ярослав 
Довгий, проф. Микола Романюк, проф. Богдан Павлик, проф. Зиновій 
Стасюк, проф. Лев Іванків та ін. 

Сьогодні на кафедрі протікає процес поступового оновлення, адап-
тування до сучасних стандартів вищої школи. Кафедра і надалі продов-
жуватиме хороші традиції шістдесятилітньої історії, примножуватиме 
навчально-методичні та наукові здобутки. Залишилися незмінною 
лише основна мета — ростити нові покоління педагогів і науковців, 
гідних громадян нашої держави. 
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ПРИВІТАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ 

 
 

Ігор Убогий 
Мирослав Гриців 
Степан Степановський 
Компанія “Комфорт-Сервіс”, Україна 

 
Вельмишановні колеги! 

Компанія “Комфорт-Сервіс” вітає кафедру-ювіляра із 
знаменною подією — 60-річчям з дня її заснування! 

Завдяки Вам путівку в життя отримав кожен випускник, якому 
поталанило навчатися на одній з найстаріших кафедр Львівського 
університету. Щиро вдячні Вам за досвід, знання і вміння, які 
допомагають чималій кількості людей досягати успіху. Бажаємо 
Вам зростання, нових звершень, дороги, устеленої перемогами і 
досягненнями! Дивуйте науку, розвивайте освіту, даруйте ідеї і 
відкривайте світу нові імена!  

Для допомоги у втіленні Ваших мрій, цілей і планів прийміть в 
подарунок від компанії “Комфорт–Сервіс” обладнання для 
лекційних демонстрацій та лабораторії “Методика викладання 
фізики”. 

З найщирішими побажаннями, випускники кафедри загальної 
фізики: 

Ігор Убогий, канд. фіз.-мат. наук, генеральний директор 
Мирослав Гриців, канд. фіз.-мат. наук, директор 
Степан Степановський, канд. фіз.-мат. наук, начальник відділу 
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Мирон Гупало 
Національна лабораторія Міністерства енергетики,  
Університет штату Айова, США 

 
Учасникам ювілейної конференції, 

присвяченої 60-річчю кафедри загальної фізики 
Шановні колеги, друзі, теперішні та колишні працівники 

кафедри загальної фізики! 
Щиро вітаю Вас з 60-річчям кафедри та бажаю Вам усім 

особистого щастя, міцного здоров’я, рішучості та наснаги у 
розвитку фізики у Львові та на Україні!  

Вже майже сім років я працюю в Національній Лабораторії 
Міністерства Енергетики США (Ames Laboratory) та на фізичному 
факультеті Університету штату Айова (Iowa), але весь цей час 
мрію про зустріч з Вами та моїм незабутнім старовинним містом 
Львів. 

Продовжую вивчати фізику поверхні, якою був інфікований на 
КЗФ у 80-х роках минулого століття Тонею Яківчук, колишнім 
завідувачем Богданом Михайловичем Палюхом та Теодором 
Петровичем Смерекою. Дружнє вітання Роману Фещуру, який 
скло-видув усі (майже) “поверхневі” дисертації з колишньої КЗФ.  

Щиро Ваш, 
кандидат фізико-математичних наук 
Мирон Гупало 
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Юрій Сухорський 
Інститут хімії ім. Отто фон Ґеріке Університету Магдебурга, 
Німеччина 

 
Вельмишановний Голово Організаційного комітету проф. Вакарчук, 

шановні члени Організаційного комітету! 
Я отримав ваше запрошення взяти участь в ювілейній конференції 

“Викладання фізики, наукові дослідження: 60 років досвіду та перспек-
тиви XXI століття”, прислане мені секретарем Організаційного комі-
тету 19 жовтня 2005 року.  

На жаль, через терміновість вашого запрошення (початок конфе-
ренції вже через декілька тижнів), і через мій дуже щільний графік (це 
буде вже моя п’ята міжнародна конференція у цьому році), я не маю 
можливості взяти участь у цій знаменній події. 

Я щиро бажаю великих успіхів організаторам конференції і всього 
найкращого працівникам кафедри-ювіляра, також бажаю якнайбільших 
здобутків усім учасникам конференції. 

З щирою повагою, 
доктор фізико-математичних наук  
Юрій Сухорський 
 
 

Андрій Глосковський 
Інститут фізики Університету Майнца, Німеччина 
 

Шановні викладачі і колеги! 
Дякую за запрошення взяти участь у ювілейній конференції, 

присвяченій 60-річчю кафедри загальної фізики. 
У 1997 році на кафедрі відбувся перший випуск фахівців із спеціа-

лізації “Фізичні методи дослідження медико-біологічних систем”, до 
якого належав і я. Моя дисертаційна робота, однак, відійшла від фізики 
живого і була присвячена фізиці твердого тіла, а саме, утворенню нано-
структур в неорганічних кристалах. Останні чотири роки я працюю в 
Інституті фізики університету міста Майнц (Німеччина). Займаюсь 
дослідженням емісійних властивостей тонких металевих плівок. 

Надсилаю вітання і побажання творчих успіхів всім викладачам і 
співробітникам кафедри! 

З повагою і вдячністю, 
кандидат фізико-математичних наук 
Андрій Глосковський 
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Аркадій Ґрудзінський 
Компанія “Максим”, США 

 
Шановні члени Організаційного комітету, дорогі колеги! 

Дякую за запрошення взяти участь у конференції, присвяченій 
60-річчю кафедри загальної фізики. На конференцію я, на жаль, 
приїхати не зможу — робота не дозволяє. 

Моя теперішня діяльність не пов’язана з академічною наукою. Я 
працюю інженером в компанії “Максим”, що є провідним виробником 
аналогових та цифрово-аналогових мікросхем для застосувань, що 
вимагають швидкої обробки сигналів. Група, в якій я працюю, 
відповідає за зменшення браку мікросхем шляхом статистичного 
аналізу даних автоматизованого тестування мікросхем, електричних 
вимірювань, поперечного перерізу кремнію фокусованим іонним 
пучком, електронної мікроскопії, Оже-спектроскопіі, інфрачервоної 
фотографії та інших фізичних методів. Зайво говорити, яке величезне 
значення для моєї роботи мають освіта і досвід, отримані на кафедрі 
загальної фізики.  

З приємністю згадую роки навчання і роботи на кафедрі загальної 
фізики, колишніх співробітників. Особливу подяку за теплоту і турботу 
висловлюю професору Олексію Борисовичу Лисковичу.  

Від усього серця вітаю організаторів та всіх учасників конференції з 
ювілеєм, бажаю багато звершень на ниві навчальної та наукової 
роботи. 

З повагою, 
випускник кафедри загальної фізики 1993 року, аспірант 1993–6 рр., 
Аркадій Ґрудзінський 
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СПОГАДИ ПРО РОБОТУ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

Богдан Михайлович Палюх 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, ЛНУ імені Івана Франка 

 
Навчання в університеті я закінчив 1949 року і за розподілом 

студентів на роботу дістав призначення на фізико-математичний 
факультет. Але через кілька днів після цього при випадковій зустрічі з 
деканом факультету проф. О. Кованько я дізнався, що вільної ставки 
тепер немає і що робити зі мною, він не знає. На щастя, невдовзі я 
зустрів засновника і першого завідувача кафедри загальної фізики 
доцента С. Литвиненка, і він запропонував мені працювати асистентом. 
З цього моменту все моє трудове життя пов’язане з загальною фізикою. 
В той час на кафедрі вже були організовані лабораторії загального 
фізичного практикуму, де навчалися студенти природничих факуль-
тетів. Крім доц. О. Литвиненка, тут працювали М. Тимошик, М. Пече-
ний, Є. Ковалевська і В. Чучупак. 

У 1953 році владу в країні ненадовго захопив Берія, який вирішив 
спертися на місцеві кадри. На факультеті гарячково вишукували 
місцевих фізиків, які могли б працювати в університеті на керівних 
посадах. Тоді М. Тимошикові, як магістру фізики і математики, нака-
зали подати заяву на присвоєння йому звання доцента, а мені запро-
понували піти в однорічну аспірантуру. Влада Берії скоро скінчилася, 
але заяви Тимошика і мою задовільнили в кінці року, і починаючи з 
грудня я цілий рік мав змогу працювати над дисертацією. 

Після закінчення аспірантури, 1954 року мене перевели на кафедру 
експериментальної фізики, якою завідувала Л. Клімовська, ось з якої 
причини. Р. Кушнір, який працював на цій кафедрі, у 1952–53 н. р. 
організував електронно-вакуумну лабораторію (в рамках спецпрак-
тикуму). За його словами, Л. Клімовська поставила умову, що відпус-
тить його в аспірантуру лише тоді, коли він організує лабораторію. 
Після виконання умови, у 1954 році він пішов у трирічну аспірантуру і 
лабораторією не було кому керувати, тоді і призначили мене. Адже 
кваліфікацію, необхідну для організації роботи в такій лабораторії, ми 
обидва отримали під час виконання дипломних робіт у Ленінграді під 
керівництвом проф. Л.Сена. 
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У 1956 році я захистив кандидатську дисертацію. В той час на базі 
електронно-вакуумної лабораторії було створено спеціалізацію “Елект-
рофізика”. Після смерті Л. Клімовської, у вересні 1962 року В. Виш-
невський став завідувачем кафедри експериментальної фізики, оскіль-
ки основним напрямком наукової роботи кафедри була оптика, в 
ділянці якої він працював. Два роки до того В. Вишневський завідував 
кафедрою загальної фізики, і мене призначили завідувачем на його 
місце. Я і Р. Кушнір перейшли на загальну фізику разом з спеціа-
лізацією “Електрофізика”, яка була з часом переіменована на “Фізичну 
електроніку”. Наукова робота на кафедрі була присвячена вивченню 
атомних зіткнень (явище перезарядки, рухливості іонів і пружних 
зіткнень іонів зі станами) (Р. Кушнір, Л. Савчин, В. Чигінь), а опісля і 
поверхневих явищ на твердому тілі, зокрема, автоелектронної емісії, 
взаємодії іонів з поверхнею твердого тіла (Т. Смерека, А. Яківчук та ін.), 
дослідженню властивостей тонких плівок металів (З. Стасюк та ін.), і 
взагалі явищ, що відбуваються на поверхні твердого тіла (Л. Іванків). 

Отже, окрім методики викладання фізики, на кафедрі з’явився ще 
один напрям наукової роботи. Тепер кафедра готувала студентів до 
педагогічної роботи (в основному вчительської) за спеціальністю 
“Фізика”, та спеціалістів для роботи в промислових і науково-
дослідних закладах, наприклад, на заводах “Кінескоп” і “Полярон”, 
куди студенти скеровувались на практику, а опісля і на роботу. 

Особливо тісний зв’язок кафедра мала з заводом “Кінескоп”, для 
якого виконувала госпдоговірні роботи. Згодом такі роботи викону-
вались і для організації, яка працювала в космічній галузі. Останні 
роботи високо оцінено — кафедрі вручили пам’ятні медалі: перша з 
написом на одному боці “Участнику подготовки и обеспечения управ-
ления полетом космических кораблей «Союз–Аполлон»”, а з другого 
боку — “Советский центр управления полетом, июль 1975”. Подібна 
медаль була вручена кафедрі з нагоди спільної роботи над експери-
ментом “Райдуга”. У музеї університету є фотографія медалі і пояс-
нення до неї: “Працівники кафедри загальної фізики фізичного факуль-
тету своїми науковими роботами в області фізики поверхні твердого 
тіла внесли вклад у справу підготовки і здійснення космічного польоту 
«Союз–Аполлон». У зв’язку з цим від Радянського центру управління 
польотами керівникові цих робіт кандидатові фізико-математичних 
наук, доцентові кафедри загальної фізики (я завідував кафедрою до 
1974 р.) Богданові Михайловичу Палюху вручена пам’ятна медаль”. Я 
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не можу тут не сказати, що левова частка у цих роботах на кафедрі 
належала доц. Т.П.Смереці. Такими медалями нагороджено на Україні 
лише три організації (у Львові, Харкові та Ужгороді).  

Кафедра багато років мала контакти з відділом фізичної електро-
ніки Інституту фізики АН УРСР в Києві, де багато наших студентів 
виконували курсові і дипломні роботи (зокрема, З. Стасюк, Т. Смерека, 
А. Яківчук та ін., які залишились працювати на кафедрі і в Інституті 
фізики). Викладачі і аспіранти кафедри проводили і науково-методичну 
роботу. Результати їхньої наукової роботи висвітлені в низці дисерта-
цій (З. Стасюк, 1969, Л. Савчин, 1968, Л. Сіверс, 1970, З. Соляник, 1972, 
Є. Клос, 1974, Р. Панчишин, 1974, Т. Смерека, 1974, А. Яківчук, 1976, 
М. Гупало, 1982, Ю. Караван, Н. Пастернак, Л. Іванків, В. Чигінь та ін.). 

З метою інтенсифікації методичної роботи на кафедрі я вирішив 
запросити на викладацьку роботу кращих вчителів середніх шкіл, тому 
звернувся за допомогою до директора СШ №4 Сухорського, колишнього 
завідувача міським відділом народної освіти. Сухорський порекоменду-
вав вчителя М. Кицая, якого зарахували асистентом. Головну увагу він 
приділяв організації практикуму для майбутніх працівників навчальних 
закладів, і в результаті створив підвалини відповідної лабораторії. 
Пізніше асистентом кафедри став вчитель Є. Клос (тепер покійний). 
Він, разом з Н. Пастернак, закінчив роботу над організацією методич-
ної лабораторії, надавши їй вигляду, який отримав загальне схвалення. 
Серйозну науково-методичну роботу вели і М. Кицай, і Є. Клос, та 
особливо цікаво працювала Н. Пастернак. Є. Клос і Н. Пастернак захис-
тили в області педагогіки кандидатські дисертації. Не можна не згадати 
про внесок у роботу над становленням навчальних лабораторій та їхнім 
постійним вдосконаленням, науково-методичним забезпеченням М. Пече-
ного, Ю. Каравана, А. Міліянчука, О. Логвиненка, Є. Ковалевської, Х. Лах. 

Найбільше пам’ятаю роботу доц. О. Логвиненка над становленням 
лабораторії механіки. Він створив нову сучасну лабораторію, в якій 
навчались студенти всіх природничих факультетів, а також фізичного, 
оскільки за кафедрою були закріплені лекції з механіки для студентів-
фізиків. Нова лабораторія служила зразком для фізичних кафедр інших 
вузів. Асистент О. Гудзь повністю переробив лабораторні роботи з 
електрики, піднявши їх на високий рівень. Доцент Р. Кушнір поставив 
роботи з електрики так, що їх виконувала ціла група студентів фрон-
тальним методом. Асистент М. Печений довів до ладу роботи з моле-
кулярної фізики, а доцент Х. Лах — з оптики. Для кожної лабораторії 
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видавались і постійно оновлювались методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт. Також спроектовані на кафедрі (О. Логвиненко, 
А. Міліянчук) навчальні столи опісля виготовляли не тільки для кафедри 
загальної фізики, але і для інших кафедр факультету і університету. 

Обсяг робіт, виконаних кафедрою, міг бути значно більшим, якби 
не постійні переїзди (зміна приміщень): початково кафедра перебувала 
на вулиці, яка тепер носить ім’я Кирила і Мефодія, опісля на тепе-
рішній вулиці Січових Стрільців, 14, нарешті, у новому будинку по 
вул. Драгоманова, 50. Кожний переїзд вимагав масу часу і зусиль, 
оскільки був пов’язаний з демонтажем лабораторії, перевезенням і 
часто перенесенням робіт з наступним їхнім монтуванням на новому 
місці. Багато часу і енергії витратили працівники кафедри на будів-
ництво нового корпусу факультету на вул. Драгоманова, 50.  

Закінчуючи ці короткі спогади, прошу вибачення у тих осіб, чию 
працю не відзначив, або не повністю висвітлив. 

 
 
 

КРАЩІ РОКИ МОГО ЖИТТЯ 

Олексій Борисович Лискович 
д-р фіз.-мат. н., професор, заслужений працівник Вищої школи України 

ЛНУ імені Івана Франка 
 

Після закінчення у 1956 році фізичного факультету я працював на 
кафедрах експериментальної фізики та фізики напівпровідників. Ви-
кладав курс загальної фізики та спеціальні курси для студентів фізич-
ного факультету, керував роботою проблемної науково-дослідної 
лабораторії росту кристалів. 

У 1971 р. захистив докторську дисертацію. Весною 1974 р. запросив 
мене до себе ректор університету професор Микола Григорович Мак-
симович і повідомив, що відбудеться Всесоюзна нарада завідувачів ка-
федр загальної фізики. Він запропонував мені поїхати на цю нараду, а 
після повернення обійняти посаду завідувача кафедри загальної фізики. 

На конференції я чітко усвідомив, що головна увага має приді-
лятися організації та здійсненню навчального процесу, вихованню 
студентів. 
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Після повернення я дав згоду очолити кафедру, та при цьому 
просив ректора, щоб він дозволив залишити за мною керівництво 
науковою роботою проблемної лабораторії. Ще я попросив дозволу 
замінити спеціалізацію при кафедрі — замість групи радіофізиків дати 
групу фізиків. Останнє я мотивував тим, що кафедра загальної фізики 
веде курс методики викладання фізики. Ці мої прохання ректор 
повністю задовольнив. 

Почалась щоденна, нелегка робота на кафедрі. З перших кроків я 
вирішив, що наукову роботу співробітники кафедри і науково-
дослідного сектору повинні виконувати у заведеному режимі. Головну 
увагу я приділив організації навчального процесу. Ми викладали 
фізику студентам природничих факультетів. Це були лекції, лабора-
торні заняття тощо.  

У той час частину педнавантаження ми передавали викладачам 
інших кафедр. Було помітно, що вони ставляться до виконання своїх 
обов’язків не так, як би мені хотілося, особливо в лабораторіях загаль-
ного практикуму. Менше уваги приділялося виконанню студентами 
експерименту. Іноді прилади виходили з ладу, а справляти їх дово-
дилося нашим викладачам. До того ж лабораторії загального фізичного 
практикуму недостатньо забезпечувались лаборантами. Більшість 
лаборантського складу була зосереджена у спеціальних лабораторіях. 

Мої кроки були наступними. По-перше, частину лаборантів я пере-
вів у лабораторії загального практикуму, а в спеціальних лабораторіях 
до навчального процесу залучив працівників науково-дослідного сек-
тору. По-друге, я добився, щоб усі види занять з фізики виконували 
лише викладачі нашої кафедри. Внаслідок цього відповідальність 
кожного викладача підвищилась, і покращився навчальний процес на 
кафедрі. 

При розподілі педнавантаження головну увагу я приділяв наступ-
ності, тобто, якщо викладач проводив заняття зі студентами певного 
факультету, то це зберігалось і у наступні роки. Своє ж педнаван-
таження я формував з самого початку так, щоб не забирати годин у 
іншого викладача. Собі я взяв курс загальної фізики “Механіка”, який 
виконувався на інших кафедрах. Взагалі в першу чергу ми вирішували, 
хто буде вести той чи інший курс. На кафедрі було заведено журнал-
зошит, в якому всі види педнавантаження розписувались по факуль-
тетах, і було вказано прізвище викладача, що його виконував. На той 
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час це було дуже зручно. Звичайно, сьогодні потрібно використовувати 
комп’ютер. 

Велику увагу я приділяв організації лабораторних занять, зокрема 
забезпеченню лабораторій обладнанням. Прилади регулярно закупову-
вались, а лабораторні роботи розробляли викладачі. Зразковою була 
лабораторія механіки, у створення якої всі свої творчі здібності та 
душу вклав доцент Олександр Олексійович Логвиненко та лабораторія 
електромагнетизму, яку створив доцент Роман Михайлович Кушнір. 
Також слід відзначити велику роботу викладачів кафедри Євгена Степа-
новича Клоса і Наталі Василівни Пастернак, які поставили курс з мето-
дики викладання фізики і його експериментальну базу на нову основу. 

Важливе місце в житті кафедри займає організаційна робота; з 
великою відповідальністю її виконувала секретар кафедри Людмила 
Борисівна Трофимець. 

На жаль, для забезпечення навчального процесу в лабораторіях не 
вистачало інструкцій для студентів. Згодом викладачі підготували 
необхідні методичні розробки, які були виготовлені типографським 
способом в достатній кількості. 

У цілому на кафедрі створилася атмосфера високої відповідальності 
кожного працівника за якість навчального процесу. Я вважаю, що 
практика передоручення свого педнавантаження іншому є неприй-
нятною, і можна сказати, що у нас цього не було.  

Велика увага приділялась навчально-методичній документації: роз-
робці навчальних програм курсу фізики, складанню семестрових пла-
нів тощо. Я керувався таким принципом: якщо викладач з високою 
відповідальністю ставиться до оформлення документів, то відповідним 
буде його відношення до здійснення навчального процесу. Лекції ми 
намагались проводити тільки у спеціалізованих аудиторіях, у супроводі 
лекційних демонстрацій, обладнання для яких було упорядковане 
старшим лаборантом Мироном Степановичем Гупало. Він провів вели-
чезну роботу, на кожну лекційну демонстрацію було складено мето-
дичну картку, використовувалась телевізійна установка тощо. 

Для спеціалізації “Фізика твердого тіла” було розроблено програми 
спецкурсів, створено навчальні лабораторії. Викладачі, які вели цей 
напрямок, з величезною відповідальністю ставились до роботи зі 
студентами. Після другого курсу, тобто з третього, студенти починали 
спеціалізуватись на кафедрі. В цілому хочу зазначити, що ті студенти, 
які йшли на кафедру, дуже серйозно ставились до навчання. 
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Нерідко студенти займалися в лабораторіях, де виконувались нау-
кові і госпдоговірні роботи; обладнання використовувалось і в нав-
чальному процесі, і при виконанні курсових і дипломних робіт. 

На початку 1990-х років з’явилися нові вимоги до підготовки 
спеціалістів з фізики. Зокрема, стало на часі застосування фізичних 
методів досліджень в медицині. Поряд з широко розповсюдженим 
дослідженням фізики твердого тіла набуває актуальності проблема 
дослідження “м’якого тіла”. Після детального вивчення літератури 
спеціалізацію з фізики твердого тіла було замінено на спеціалізацію 
“Фізика медико-біологічних систем.” В першу чергу зверталась увага 
на фізику розчинів (кров, слина, урина тощо), фізику взаємодії 
електромагнітних випромінювань з речовиною. У навчальному процесі 
використовувалась апаратура, яка була на кафедрі і в проблемній 
лабораторії, практика студентів проводилась на базі медичних установ 
Львова. Студенти виявляли великий інтерес до цієї галузі. 

Відзначу, що ми були фактично першими в Україні по створенню 
такої спеціалізації, вона почала діяти на кафедрі з 1993 року. Через два 
роки Києво-Могилянська академія звернулась до нас з проханням 
надати для неї навчальні програми. 

 
Навчально-методична робота 

За кафедрою загальної фізики було закріплено організацію мето-
дичної роботи у Львівському регіоні, до якого відносились навчальні 
заклади Львова, Луцька, Тернополя, Дрогобича, Івано-Франківська, 
Чернівців та Ужгорода. Звіт подавався щорічно до науково-методичної 
ради Мінвузу. Для здійснення організаційної роботи міністерство виді-
ляло для кафедри одну викладацьку ставку. 

У якості опорної кафедри головну увагу ми приділяли обміну 
досвідом навчальної роботи в різних вузах регіону. Не рідше одного 
разу в семестр ми проводили спільні засідання, по черзі в кожному 
вузі. Розглядались загальні питання організації навчального процесу, 
гості знайомилися з постановкою методичної роботи, з лабораторним 
практикумом з фізики тощо. 

При такому взаємному ознайомленні кожний учасник міг порівняти 
рівень викладання на своїй кафедрі та на кафедрі, де проводиться 
засідання. Це, через порівняно короткий час, сприяло підвищенню 
наукового та методичного забезпечення навчального процесу в вузах 
регіону, адже ніхто не хотів виглядати гірше, ніж інші кафедри. 
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Робота опорної кафедри фізики Львівського регіону була на добро-
му рахунку в методичній раді Мінвузу. У зв’язку з цим Мінвуз запро-
понував провести на базі Львівського університету науково-методичну 
нараду опорних кафедр фізики України. 

 
Наукова робота 

Я вважав, що наукова робота повинна мати індивідуальний харак-
тер. Тобто якщо працівник до мого приходу на кафедру проводив певні 
наукові дослідження, я намагався їх зберегти і сприяв їх подальшому 
розвитку. 

Майже всі лабораторії кафедри виконували госпдоговірну тема-
тику. Тут були вже розроблені відповідні методики досліджень, набуто 
певний експериментальний та теоретичний досвід. В ці роботи я не 
втручався, і тим самим давав можливість для творчого розвитку пра-
цівників. Зокрема, без мого керівництва захистили кандидатські дисер-
тації асистенти Христина Гнатівна Лах, Наталя Василівна Пастернак, 
Юрій Володимирович Караван, Мирон Степанович Гупало. 

Доценти кафедри Зиновій Васильович Стасюк, Лев Іванович Іванків 
захистили докторські дисертації з тематики, якою вони керували. 
Підготував повністю докторську дисертацію і доцент Теодор Петрович 
Смерека, та передчасна смерть не дала змоги її захистити. 

Під моїм керівництвом за час роботи на кафедрі аспіранти і співро-
бітники проблемної лабораторії захистили низку дисертацій. У 1977 р. 
захистився Олег Борисович Кушнір, у 1979 р. — Володимир Євтихієвич 
Гончарук, Іван Михайлович Болеста, Микола Васильович Бялик, у 
1980 р. — В’ячеслав Дмитрович Бондар, у 1983 р. — Володимир 
Григорович Антонюк, у 1986 р. — Степан Пирога, в 1989 р. — Микола 
Миколайович Рудка. У 1980–90-х роках захищають дисертації Хорхе 
Мартинес (аспірант з Колумбії), Мирослав Яремович Гриців, Софія 
Богданівна Харамбура, Степан Степанович Новосад, Ігор Михайлович 
Кравчук, Олександр Володимирович Гальчинський, Ігор Михайлович 
Матвіїшин, Олег Михайлович Бордун та Ігор Михайлович Бордун. 

У підготовці кандидатських дисертацій у мене діяв принцип — 
старший за досвідом консультує молодшого. У ролі таких консуль-
тантів часто виступали Н.К. Глосковська, І.М. Болеста, В.Д. Бондар. 

У 1978 році у Львівському університеті було проведено 25-ту все-
союзну наукову конференцію з люмінесценції. Обов’язки заступника 
голови конференції було доручено виконувати мені, колектив кафедри 
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і проблемної лабораторії прийняв велику участь в організації і про-
веденні цього заходу. 

 
Про різне 

Крім щоденної навчальної, методичної і наукової роботи, мені 
довелося діяти і в екстремальних ситуаціях. Пам’ятаю як на факультеті 
відкрили нову спеціалізацію з астрофізики. Ректорат разом з деканатом 
доручили вести її нам. Кафедра фактично була поставлена перед 
фактом. Ректор і слухати не хотів змінити рішення, і мені прийшлось 
взяти цю нелегку ношу. Не дивлячись на всі труднощі, кафедра з 
завданням успішно справилась. 

Були і прикрі випадки. Тільки почалось навчання на кафедрі за 
спеціалізацією “Фізика твердого тіла”. Пройшов перший семестр, і 
настала пора здавати заліки і екзамени. Під час сесії виявилось, що 
група студентів з нової спеціалізації не внесена в розклад заліково-
екзаменаційної сесії. Не знаю, чи так сталося випадково, чи було 
зроблено спеціально, але в ректораті негайно з’явилась анонімка, що на 
кафедрі безвідповідально відносяться до екзаменаційної сесії. В 
анонімці було також зазначено, що про цей випадок повідомлено в 
“Комсомольську правду”. Ректорат дуже суворо віднісся до мене, 
оголосив догану і позбавив права протягом року займатися госпдо-
говірною тематикою. Та все ж спеціалізацію вдалося зберегти, що було 
дуже важливо для кафедри. 

В цілому хочу зазначити, що колектив кафедри працював дуже 
злагоджено. Чи треба було навести порядок на складах кафедри, чи 
відремонтувати лабораторії і аудиторії кафедри, все добровільно і 
ретельно виконувалось. 

У 1996 році я вийшов на пенсію за станом здоров’я, але до цього 
часу намагаюся підтримувати зв’язок з колективом кафедри загальної 
фізики. 

На закінчення хочу підкреслити найважливіше питання в житті 
кафедри — це формування злагодженого в діях, в думках колективу. 
Він сам не створюється, його слід формувати і викристалізовувати в 
щоденній роботі. 

Я бажаю нинішньому колективу кафедри загальної фізики нових 
здобутків, успіхів у роботі, щоб кафедра посідала гідне місце на 
факультеті і в університеті. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ  
НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

Зиновій Васильович Стасюк 
доктор фіз.-мат. наук, професор,  

завідувач кафедри фізичної та біомедичной електроніки 
 ЛНУ імені Івана Франка  

 
У 1950-ті роки ще на кафедрі експериментальної фізики почали 

дослідження атомно-іонних зіткнень, створювати навчальні лабораторії 
для підготовки спеціалістів на замовлення Львівського заводу кінес-
копів — спеціалізація “Електрофізика”. На кафедрі загальної фізики ці 
дослідження започатковані у вересні 1962 року після переводу на 
кафедру загальної фізики групи викладачів з кафедри експерименталь-
ної фізики (доценти Б.М.Палюх, Р.М.Кушнір, асистенти Л.С.Савчин, 
З.В.Стасюк) і закріплення за кафедрою підготовки спеціалістів за 
спеціалізацією “Електрофізика” (з 1964 р. — “Фізична електроніка”). 

З 1962 року колектив кафедри тісно співпрацює з відділом фізичної 
електроніки Інституту фізики АН УРСР, що дало змогу розширити 
тематику наукових досліджень з емісійної електроніки та фізики 
тонких плівок. Широко практикувалось відрядження студентів та аспі-
рантів кафедри для роботи в лабораторіях Інституту. Після закінчення 
університету співробітниками ІФ АН УРСР стали П.Луцишин та 
Б.Бундза, інші після відрядження повернулися на кафедру. На кафедрі 
розгортаються дослідження на замовлення підприємств електронної 
промисловості. Першим широкомасштабним партнером цього плану 
було СКБ Львівського заводу кінескопів (тепер НДІ “Еротрон”). Спів-
робітники кафедри виконували роботи, скеровані на покращення якості, 
надійності і довговічності електронно-променевих приладів і одночас-
но займались підготовкою кадрів для підприємств електронної промис-
ловості м. Львова. Значна частка наукових досліджень, виконаних на 
замовлення промислових підприємств та науково-дослідних установ 
Львова, Києва, Ленінграда здійснена з використанням удосконаленого 
омегатронного мас-спектрометра, створеного на кафедрі в 1964 році. 
Цей пристрій використовували для аналізу газового складу в електро-
вакуумних приладах, а також в різних суміжних галузях. Зокрема, за 
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допомогою мас-спектрометра вперше дослідили склад індивідуальних 
газових і рідинних включень у природних кварцах, виявили продукти 
радіолізу лужно-галоїдних кристалів, вивчили термодеструкцію термо-
пластичних матеріалів для створення методики запису інформації без 
використання срібла. 

Результати останнього дослідження використали для виготовлення 
єдиного в СРСР електронно-променевого приладу, що мав відображати 
інформацію на великому екрані шляхом оптичного проектування. 

До проведення досліджень в лабораторіях кафедри широко залуча-
лись студенти і їхні здобутки часто бували значними. Зокрема, ви-
пускник кафедри 1963 року З.В.Соляник під час виконання дипломної 
роботи вперше в університеті виготовив автоелектронний проектор, 
студент Ю.М.Орищин був одним з виконавців при виготовленні та 
налагодженні аналітичної частини омегатронного мас-спектрометра, а 
студент IV курсу С.Г.Тхір у 1975 році вперше в університеті самос-
тійно виготовив і наладив дифрактометр повільних електронів. 

З приходом на кафедру в 1965 році Л.І.Іванківа на кафедрі стали 
розвивати дослідження в галузі адсорбційних та каталітичних явищ на 
поверхні напівпровідникових матеріалів. 

З 1973 року на кафедрі проводили науково-дослідні роботи на за-
мовлення Центру управління космічними польотами та установ, підпо-
рядкованих цьому центрові (наукові керівники Б.М.Палюх та Л.І.Іван-
ків). 1977 року доц. Б.М.Палюха нагородили пам’ятною медаллю за 
участь в забезпеченні спільного радянсько-американського космічного 
польоту “Союз–Аполлон”. 

На кінець 1970-х років на кафедрі сформувались такі основні нап-
рями фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізичної 
електроніки: 

1. Електронно-адсорбційні явища в плівках рідкісноземельних 
металів на поверхні монокристалів тугоплавких металів (наук. керів-
ники доц. Б.М.Палюх, доц. Т.П.Смерека); 

2. Адсорбційні та каталітичні явища на поверхні напівпровіднико-
вих матеріалів (наук. керівник доц. Л.І.Іванків); 

3. Електронні явища в тонких плівках металів нанометрової товщи-
ни (наук. керівник доц. З.В.Стасюк); 

4. Дослідження проблем, пов’язаних з удосконаленням електронно-
променевих приладів та підвищенням їхньої якості і надійності (наук. 
керівник доц. Р.М.Кушнір, доц. З.В.Стасюк, доц. Л.С.Савчин); 
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5. Вивчення електронно-атомних зіткнень в газовому середовищі 
(наук. керівник доц. Б.М.Палюх, доц. Л.С.Савчин). 

Сьогодні останні два напрями з об’єктивних причин не розви-
ваються. 

Серед основних результатів наукових досліджень, виконаних за 
згаданими напрямками слід відзначити такі: 

• комплекс експериментальних даних, які характеризують залеж-
ність структури і електронно-адсорбційних властивостей плівок рід-
кісно-земельних металів (вольфрам, реній, молібден, тантал) від 
ступеня заповнення 4f оболонки адсорбованих атомів. Узагальнення 
результатів експериментального дослідження розмірних кінетичних 
явищ в плівках металів, створення моделі переносу заряду в полікрис-
талічному шарі неоднорідної товщини. Комплекс досліджень для роз-
робки методик створення провідних плівок металів товщиною в де-
кілька атомних шарів та вивчення впливу розмірного квантування на 
перенос заряду в цих плівках; 

• експериментальні і теоретичні дані, що характеризують кінетику 
хемосорбції на окисних зразках, розкриття механізму хемосорбційних і 
каталітичних процесів. 

За 40 років активних наукових досліджень в галузі фізичної електро-
ніки співробітники кафедри загальної фізики захистили 2 докторські 
(Л.І.Іванків, З.В.Стасюк) та 25 кандидатських дисертацій. Була підго-
товлена до захисту докторська дисертація доц. Т.П.Смереки. 

 
 

ТРИДЦЯТЬ СІМ РОКІВ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

Роман Михайлович Кушнір 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, ЛНУ імені Івана Франка 

 
Щоб оцінити події минулих літ, потрібно в думках відтворити 

атмосферу того часу. Тому хочу згадати навчальну і методичну роботу 
кафедри загальної фізики, до якої я мав безпосереднє відношення. 

На кафедру загальної фізики я прийшов уже досвідченим, сфор-
мованим педагогом, пропрацювавши дванадцять років на кафедрі екс-
периментальної фізики. Саме там я почав читати курс лекцій з 
електрики для студентів другого курсу фізичного факультету, разом з 
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доцентом Б.М.Палюхом розбудовувати спеціалізацію електрофізики. 
Мені доручили організувати електровакуумну лабораторію, у якій би 
відпрацьовували спеціальний лабораторний практикум студенти ка-
федри експериментальної фізики. Це було дуже нелегко. Наприклад, 
труби для вакуумопроводів мені вдалось знайти серед металобрухту 
аеродрому, а високовакуумні насоси виготовляв зі скла знаменитий 
склодув Шиманський. 

Важливий курс “Електрика” мені доручили читати 1958 року, коли 
загальну фізику (її тоді викладав проф. М.С.Ейгенсон на кафедрі 
експериментальної фізики) вирішили розділити на чотири частини. 
Механіку закріпили за доц. Б.М.Палюхом, молекулярну фізику — за 
доц. О.М.Музичуком з кафедри фізики твердого тіла (пізніше він 
помер від інфаркту в молодому віці), електрику — за мною, а оптику 
— за доц. В.Н.Вишневським. До вибору лекторів факультет підходив 
дуже серйозно. Так, мені запропонували спочатку прочитати пробну 
лекцію у Великій фізичній аудиторії, заповненій студентами другого 
курсу фізичного факультету (100 студентів), у першому ряді сиділи 
декан факультету доц. М.Т.Сеньків, зав. кафедрою теоретичної фізики 
проф. В.С.Міліянчук (мій колишній аспірантський керівник), зав. ка-
федрою експериментальної фізики доц. Л.К.Клімовська. Із великим 
здивуванням студенти побачили, що замість проф. М.С.Ейгенсона за 
трибуну стає невідомий їм молодий викладач. На щастя, я вже мав 
практику виступів перед великою аудиторією, з рефератами на тему 
своєї дисертаційної роботи — в науково-дослідному фізико-технічному 
інституті в Ленінграді та на міжнародній конференції з фізики газового 
розряду в Москві. Лекція пройшла успішно. Цей курс з відповідними 
демонстраціями я читав з осені 1958 року аж до зими 1972 року, коли 
його перебрав від мене проф. О.Б.Лискович. Окрім того, я розробив і 
читав спецкурси з електронної оптики і фізики оксидного катода для 
нової спеціалізації “Електрофізика”, яку ми з доц. Б.М.Палюхом куру-
вали. 

1962 року на фізичному факультеті відбулися великі зміни. По-
мерла доц. Л.К.Клімовська, вийшов на пенсію зав. кафедрою загальної 
фізики доц. С.П.Литвиненко, новим завідувачем став доц. Б.М.Палюх, 
а разом з ним на кафедру загальної фізики (за наказом ректора від 
1.09.1962 р.) перевели мене, асистентів Л.С.Савчина та З.В.Стасюка. За 
кафедрою закріпили і частину студентів нової спеціальності “Радіо-
фізика”, що мали спеціалізуватися з фізичної електроніки. Організацію 
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нової спеціалізації доручили доц. Б.М.Палюху, і ми йому активно 
допомагали. Б.М.Палюх читав курс “Фізика газового розряду” і 
“Вакуумна техніка”, я — курс “Електронна оптика” і “Емісійна 
електроніка”. Окрім цього, деканат доручав мені курс “Ядерна фізика”, 
який до цього читав доц. Р.П.Гайда. Лекційне навантаження було дуже 
велике — до 250 годин на навчальний рік. 

Оскільки фізичний факультет розростався, не вистачало місць під 
аудиторії та лабораторії, і ректор вирішив перенести кафедру загальної 
фізики в навчальний корпус на теперішню вул. Січових Стрільців, який 
щойно отримав університет. Там кафедрі виділили другий поверх під 
загальний лабораторний практикум та методику викладання фізики, і 
третій поверх — під лабораторію для спеціалізації “Фізична електро-
ніка”. У січні 1965 року кафедра переселилася. Організацією лабора-
торного практикуму займалися доц. М.М.Тимошик, ст. викл. М.В.Пе-
чений, асист. Х.Г.Лах, асист. Є.С.Клос, асист. Є.Л.Ковалевська, а мето-
дикою викладання фізики — асист. М.О.Кицай.  

Цікавий випадок трапився у відносинах М.О.Кицая і зав. кафедри 
доц. Б.М.Палюха. Під лабораторію методики викладання фізики кафед-
ра виділила велику кімнату. М.О.Кицай заповнив її якимсь старим 
хламом (електричні мотори, динамомашини, трансформатори тощо) і 
висунув претензії до Б.М.Палюха, що той заважає його роботі. Він 
написав велику за обсягом (80 сторінок) скаргу (кляузу) на завідувача 
кафедри і подав її в ректорат. Проректор з навчальної частини 
доц. А.Ф.Рогаченко зрозумів безглуздість скарги, викликав до себе 
Б.М.Палюха і передав йому переплетену папку із цією скаргою, 
наказавши розібратися з цим питанням на кафедрі. Кафедра відкинула 
звинувачення, як абсолютно безпідставні, абсурдні. 

На третьому поверсі ми з Б.М.Палюхом, асистентами Л.С.Савчином 
та З.В.Стасюком організували спецлабораторії: Б.М.Палюх та Л.С.Сав-
чин — лабораторію газового розряду, З.В.Стасюк — лабораторію 
тонких плівок, я зайнявся організацією лабораторії до спецкурсу 
“Емісійна електроніка”. 

На той час викладачі КЗФ провадили активну наукову госпдого-
вірну тематику на замовлення конструкторського бюро Львівського 
заводу “Кінескоп”. До цієї роботи ми залучали студентів старших 
курсів спеціалізації “Фізична електроніка”, отримані кошти скерову-
вали на придбання приладів. Це дало змогу добре обладнати наші 
спецлабораторії. Працівники кафедри так захоплювалися роботою, що 
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ректор проф. М.Г.Максимович мусів обмежувати тривалість роботи 
вечорами.  

Кафедра загальної фізики готувала студентів як стаціонарного, так і 
вечірнього і заочного відділень. Тому навантаження на спецлабораторії 
було дуже велике, кожному з нас приходилося керувати дипломними 
роботами 6–8-ми випускників. Майже всі випускники нашої спеціа-
лізації “Фізична електроніка ” тоді влаштовувалися на роботу в СКБ 
заводу “Кінескоп”. 

Курс лекцій з “Ядерної фізики”, який я читав, деканат передав 
доц. О.Г.Влоху, а мені окрім “Електрики” та спецкурсу “Емісійна 
електроніка” кафедра доручила “Загальну фізику” на стаціонарному 
відділенні хімічного факультету. 

За декілька років почалося будівництво корпусу на вул. Драгома-
нова, 50. Там кафедрі загальної фізики відвели перший і четвертий 
поверхи. Кафедра запланувала на першому поверсі розмістити загаль-
ний лабораторний практикум для студентів природничих факультетів, 
а на четвертому — лабораторії спецпрактикуму для студентів-радіо-
фізиків. Декан доц. М.Т.Сеньків доручив Б.М.Палюху і мені скласти 
детальний план лабораторій, розташування в них електрощитків, їхніх 
потужностей, газових і водогінних кранів. Ми з Б.М.Палюхом часто 
навідувалися на будівництво, консультували будівельників, контролю-
вали виконання наших планів.  

Нарешті, будівництво завершили, і кафедра переселилася у нове, 
гарне приміщення. Тут найперше кафедра модернізувала механічну 
лабораторію. Цією справою займався доц. О.О.Логвиненко, йому допо-
магав асист. А.В.Міліянчук. Розроблені креслення приладів передали в 
майстерню Фізико-механічного науково-дослідного інституту, і через 
декілька місяців нові лабораторні роботи були готові. 

Повільніше йшла робота в молекулярній (старший викладач 
М.В.Печений), в електричній і оптичній лабораторіях. Згодом праців-
ники кафедри видали методичні вказівки до всіх лабораторних робіт. 
На четвертому поверсі переобладнали лабораторії спецпрактикуму: 
доц. Б.М.Палюх — лабораторію автоелектронної емісії, доц. Л.С.Сав-
чин — лабораторію газового розряду, доц. Л.І.Іванків і асист. З.В.Со-
ляник — лабораторію вакуумної техніки, доц. З.В.Стасюк — лаборато-
рію фізики тонких плівок, а я — лабораторію емісійної електроніки у 
двох гарних кімнатах. До модернізації лабораторії ми залучали сту-
дентів старших курсів. Велику допомогу в цій справі мені надав 
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В.П.Савчин, тоді ще старший лаборант, випускник радіотехнічного 
технікуму. 

У лабораторії емісійної електроніки студенти досліджували термо-
електронну емісію металів і напівпровідників, вторинну електронну 
емісію металів напівпровідників і діелектриків, вплив адсорбції речо-
вин на роботу виходу електронів, енергетичний розподіл електронів. У 
цій же лабораторії проводилась і наукова робота. 

Спецкурси для студентів фізичної електроніки читали доц. Б.М.Па-
люх (фізика газового розряду), доц. Л.І.Іванків (фізика поверхні), 
доц. З.В.Стасюк (електронна оптика і фізика тонких плівок) і я 
(емісійна електроніка). Виготовлення складних електровакуумних при-
ладів забезпечував склодув Р.С.Панчишин, який з часом захистив 
кандидатську дисертацію і працював викладачем фізики на підго-
товчому відділенні університету. На четвертому поверсі доц. Є.С.Клос 
організував прекрасну лабораторію методики викладання фізики, від-
новив роботу учительського семінару, налагодив зв’язки із вчителями 
шкіл Львова. Хочу відзначити надзвичайну працьовитість Є.С.Клоса. 
Він був вимогливий до студентів, навчав їх поважати предмет мето-
дики викладання фізики. 

1973 року закінчився термін перебування доц. Б.М.Палюха на 
посаді завідувача кафедри. Під його керівництвом нам, викладачам, 
працювалося добре. Засідання кафедри відбувалися спокійно, панувала 
дисципліна, не було скандалів, інтриг, інтенсивно велась наукова 
робота, виходили з друку статті наукового і методичного скерування, 
модернізувалися і створювалися лабораторії. Богдан Михайлович — 
людина інтелігентна, толерантна, коректна у стосунках до інших, з 
широким діапазоном знань не лише з фізики, але й у інших сферах 
науки. Керівництво часто зловживало спокійним, врівноваженим його 
характером, нав’язуючи нашій кафедрі нерівноцінні умови праці 
порівняно з іншими кафедрами фізичного факультету. Це проявлялося 
у розподілі академічних годин, коштів і приладів, завантаженні гро-
мадською роботою. Лабораторні заняття доручали вести викладачам 
інших кафедр (ми їх називали “варягами”), що не сприяло добрій 
роботі лабораторій. 

Із приходом нового завідувача кафедри загальної фізики професора 
О.Б.Лисовича ситуація на кафедрі змінилася. Замість спеціалізації “Фі-
зична електроніка” утворили спеціалізацію “Фізика твердого тіла”. На 
кафедру прийшли нові викладачі доц. Н.К.Глосковська, доц. О.Б.Кушнір. 
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Нові спецкурси читали проф. О.Б.Лискович, доценти Н.К.Глосковська, 
Й.М.Стахіра, О.Б.Кушнір. Лабораторії газового розряду, емісійної 
електроніки, вакуумної техніки закрили. Ми шкодували за цими 
лабораторіями, адже багато праці вклали у спеціалізації, розробку 
спецкурсів. 

Замість курсу “Емісійна електроніка” мені доручили розробити 
спецкурс для студентів третього року навчання “Вступ до фізики 
твердого тіла”. На методичних семінарах кафедри упродовж декількох 
місяців я читав окремі розділи цього курсу. Ще через кілька років 
замість нього мені доручили інший спецкурс — “Контактні явища”. 
Разом з тим, самотужки я приступив до організації відповідної 
спецлабораторії.  

Ще через декілька років звільнилися з роботи ст.викл.  М.В.Пече-
ний, доц. З.В.Соляник і Л.С.Савчин, на пенсію пішов доц. М.М.Тимо-
шик. На кафедру прийшов доц. І.М.Болеста, на кафедру фізики напів-
провідників перейшли доц. Й.М.Стахіра, асист. А.В.Міліянчук, наук. 
працівник В.П.Савчин. 

Свою працю я зосередив на лекційних курсах загальної фізики для 
студентів хімічного і біологічного факультетів та на вдосконаленні 
лабораторного практикуму. У 1981 році кафедра вирішила так модер-
нізувати електричну лабораторію загального фізичного практикуму, 
щоб заняття вести фронтальним методом. Закупили 25 лабораторних 
столів, які ми з групою студентів пристосували для електричної ла-
бораторії. Крім цього, зі студентами п’ятого курсу (С.І.Степановський 
та ін.) самотужки відремонтували приміщення, настелили паркет, про-
вели електричні дроти під підлогою до місць розташування столів, 
поставили електричні щитки. 

Усі студенти виконували однакові лабораторні роботи. Фрон-
тальний метод ведення занять дав змогу пов’язати тему лабораторних 
робіт з лекційним матеріалом. У налагодженні лабораторних робіт 
велику допомогу мені надавав старший лаборант М.М.Рудка, тепер 
доцент Національного університету “Львівська політехніка”. 1982 року 
лабораторія стала до ладу. Вона мала гарний вигляд: нові столи, сучас-
ні електровимірювальні прилади, на полицях осцилографи. Лаборато-
рія стала об’єктом екскурсій, її часто демонстрували гостям фізичного 
факультету і навіть ректорам. Усі були задоволені моєю працею. Разом 
з доц. З.В.Стасюком ми підготували і видали методичні вказівки щодо 
виконання робіт у цій лабораторії.  
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Перебуваючи на підвищенні кваліфікації 1983 року, я доповідав на 
курсах і на методичному семінарі кафедри загальної фізики Київського 
університету імені Тараса Шевченка про фронтальний метод ведення 
лабораторних занять у нашій електричній лабораторії. 

Багато років на фізичному факультеті діяла юнацька фізико-ма-
тематична школа. Вона мала два відділення: вечірнього і заочного 
навчання. У різні часи нею керували доц. Р.П.Гайда, доц. М.Т.Сень-
ків, доц. О.Г.Влох. Мені випало керувати школою у 1970–80-ті роки. 
Два рази на тиждень учні випускних класів шкіл Львова відвідували 
лекції і практичні заняття з фізики та математики. Учні обласних шкіл 
переписувалися з керівництвом школи, отримували завдання і кон-
сультації та два рази приїжджали на лекційні заняття. Викладачі 
кафедри загальної фізики завжди активно (на громадських засадах) 
працювали в цій школі. Особливо слід відзначити роботу аспіранта 
В.М.Габи. 

Хочу ще розповісти про роботу методичного семінару, керівником 
якого я був багато років. На регулярних засіданнях семінару ми роз-
глядали широке коло питань: обговорювали відкриті лекції, робочі 
програми, зміст семінарських і лабораторних занять, список і зміст 
спецкурсів, методику викладання окремих тем курсів, організацію 
самостійної роботи, методичні вказівки, які викладачі скеровували у 
видавництво і багато іншого. За добру роботу методичного кафед-
рального семінару на факультеті наказом ректора кафедру загальної 
фізики було відзначено. 

В останні роки праці на кафедрі я готував до друку посібник “Курс 
фізики для студентів природничих факультетів” (видано 1999 р.). Після 
його доповнення 2003 року вийшов з друку з міністерським грифом 
другий мій посібник “Загальна фізика” для студентів нефізичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів (для студентів хімічних та 
інженерно-технічних спеціальностей). У ці посібники я намагався 
вкласти власний багаторічний досвід викладання курсу фізики, 
передати його іншим викладачам і студентам університетів.  

Від листопада 1999 року я на пенсії. 
За час роботи на кафедрі загальної фізики я підготував і прочитав 

лекційні курси: “Електрика” для студентів другого курсу фізичного 
факультету, “Ядерна фізика” для студентів третього курсу фізичного 
факультету, “Загальна фізика” для студентів хімічного факультету, 
“Фізика” для студентів біологічного факультету, спецкурси для 



42  ДО 60-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

 

студентів третіх–четвертих курсів фізичного факультету: “Фізика 
оксидного катода”, “Електронна оптика”, “Емісійна електроніка”, 
“Вступ до фізики твердого тіла”, “Контактні явища”. Організовував 
лабораторії:  електровакуумної  техніки,  електронної  оптики,  емісій-
ної  електроніки,  контактних явищ і,  нарешті,  електричну лаборато-
рію. Із 48 років праці на фізичному факультеті, 37 — на кафедрі 
загальної фізики. Дякую Богові, що мені пощастило працювати в 
університеті імені Івана Франка в колективі ділових, працьовитих, 
розумних людей. 

 
 

ПЕРШІ РОКИ РОБОТИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ: 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Микола Олексійович Романюк 
доктор фіз.-мат. наук, професор,  

заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка 
 
У перші повоєнні роки кафедра загальної фізики забезпечувала 

лекційні курси та практикум з фізики для всіх природничих факуль-
тетів, крім фізико-математичного. На її базі навчались також фізики і 
математики, але заняття вели інші викладачі. Кафедра була розташо-
вана на другому поверсі корпусу по вул. Кирила і Мефодія, 8а. Три 
кімнати біля Великої фізичної аудиторії були службовими (кабінет 
завідувача кафедри, асистентська, препараторська), коридори (без 
сьогоднішніх перегородок) служили сховищем демонстраційних при-
ладів. Приміщення під Великою фізичною аудиторією використовува-
лось для зберігання демонтованих приладів (граття — “грачарня”). Тут 
можна було побачити прецизійні вузли, різні деталі, та й підібрати 
щось для монтажу експериментальної установки. Доступ туди був 
обмежений. 

У чотирьох кімнатах праворуч від препараторської були лаборато-
рії електрики, механіки, молекулярної фізики та оптики (дві кімнати). 

Велика фізична аудиторія мала маятник Фуко, лінію Лехера, ввід 
колімованого пучка променів від телескопа над нею, рухомі по 
вертикалі дошки, які закривали нішу до препараторської, цікавий для 
студентів електричний щиток з підведеною напругою від акумуля-
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торних батарей, який давав можливість набирати напругу до 120 вольт, 
немеханізовані штори, які рухались безшумно і незалежно. 

Усі тодішні розділи курсу фізики (механіка, молекулярна фізика, 
електрика та оптика) були забезпечені лекційними демонстраціями 
майже рівноцінно. У препараторській “чаклував” Б.О.Белікович, вона 
не була прохідною кімнатою, а спеціальною лабораторією демонстра-
тора. Демонстрацій студенти чекали, були задоволені, якщо щось не 
вдавалось за першим разом, але тоді отримували пояснення невдач, що 
також мало позитивне значення. 

Лабораторії були обладнані нестандартними міцними столами, 
мали вмуровані у стіни масивні гранітні консолі для прецизійних 
приладів, спеціальний фундамент для катетометра, витяжні шафи.  

Велика увага приділялась прецизійним вимірюванням — маси тіла, 
його розмірів, тиску та вологості атмосфери, пружних характеристик 
матеріалів, залежності температури кипіння від тиску, теплоємності, 
коливань маятників (математичного, фізичного, Обербека), швидкості 
звуку, змочування тіл та ін. 

В електричній лабораторії багато уваги приділялось потенціомет-
ричним вимірюванням різних величин, були добре представлені маг-
нітні вимірювання (гістерезис, горизонтальна складова напруженості 
магнітного поля Землі, відношення одиниць струму в системах CGSE 
та CGSM), електричні схеми студенти складали самі. 

В оптиці — фотометрія, показники заломлення, вимірювання дов-
жини світлової хвилі, поляризація світла, цукрометрія. Для отримання 
монохроматичних пучків крім спеціальних ламп і розрядних трубок 
широко використовували свічення нагрітого азбесту, просоченого 
солями відповідних металів. 

До питань охорони праці ставились серйозно, але використовували 
комутатори напряму постійного струму з відкритими поверхнями 
ртуті, ртутні барометри, відкриті краплі ртуті для вимірювання кутів 
змочування та інше. 

На лекційних демонстраціях кожному студенту підносили до ока 
незахищений радіоактивний препарат, щоб він побачив спалахи 
світла... 

В лабораторіях авторитетами були М.В.Печений і М.М.Депутат. За 
порядком на кафедрі доглядала А.В.Саган. 

Кафедрою завідував С.П.Литвиненко, який підтримував спокійну 
атмосферу у колективі, доц. М.М.Тимошик був науковим авторитетом 
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кафедри. Молодші члени кафедри добре контактували між собою, 
шукали свого місця в наукових дослідженнях, що привело згодом до 
відкриття на кафедрі однієї із спеціалізацій фізичного факультету. 

 
 

ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ РОБОТУ  
НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

Христина Гнатівна Лах 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, Відмінник освіти України 

ЛНУ імені Івана Франка  
 

Знайомство з кафедрою загальної фізики в мене відбулось, коли в 
складі 75-ти студентів новоствореного фізичного факультету пересту-
пила поріг механічної лабораторії по вул. Кирила і Мефодія, 8. Ще над 
входом в корпус проглядались букви польською мовою “Інститут 
фізики”. Трепетні почуття охоплювали при згадці, які видатні фізики 
минулого працювали в цих стінах. Перші викладачі, перші лабораторні 
роботи запам’ятались на все життя. Мене вчили, а потім разом зі мною 
працювали високопрофесійні та інтелігентні співробітники. Планка 
університетського викладача була високою. Крім професійних знань 
викладачі цікавились різними ділянками науки та мистецтва.  

Конкурси на фізичний факультет та рівень знань абітурієнтів 
впродовж років були високими. Так у 1953 році було прийнято майже 
половину медалістів. Студенти до навчання ставились серйозно, багато 
працювали над собою. В бібліотеці після занять не було вільних місць. 
Та ще мовний бар’єр доводилось долати, бо всі підручники та практи-
куми були написані російською мовою. Студентський колектив фізиків 
ряснів талантами. Було серед них багато різносторонньо обдарованих 
молодих людей: здібні музиканти, художники, співаки і танцюристи, 
поліглоти. Наведу лише декілька прикладів. Так, колишні студенти на-
шого факультету канд. фіз.-мат. наук Ю. Ключковський (зараз народ-
ний депутат, представник Президента у Верховній Раді України) та 
В. Корольова закінчили музичну школу ім. С. Крушельницької. Доктор 
фіз.-мат. наук І. Дзюб (колишній Голова ВАКу України) в студентські 
роки досконало вивчив англійську мову (прочитав всі твори 
Т. Драйзера в оригіналі), а зараз крім фахової роботи в НАН України є 
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членом Спілки письменників України і перекладає художню літературу 
з більше як десяти мов. Канд. фіз.-мат. наук, доцент НУ “Львівська 
політехніка” А. Андрейко співає професійно із симфонічним оркестром. 
Рисунки Ю. Дмитрука зберігаються у фондах НАН України. У складі 
симфонічного оркестру університету грав на скрипці професор М. Цаль. 
В танцювальній групі “Черемошу” брав участь доцент М. Гриців. 
Вечори у фізиків іскрились гумором та винахідливістю. На факультеті 
за участю викладачів і студентів проводились цікаві лекції про 
мистецтво, літературні диспути, культпоходи в театри та виїзди на 
природу. Випускники факультету, які потім ставали співробітниками, 
старались дотримуватись у своїй роботі, поведінці добрих традицій, що 
їм прищепили викладачі. Водночас вплив студентів на викладачів теж 
був важливим, бо, щоб відповідати рівню університетського викладача, 
треба було слідкувати за всіма зацікавленнями студентів. 

Після закінчення факультету в 1958 році я працювала спочатку 
лаборантом кафедри, а потім упродовж сорока років викладачем. 
Робота на кафедрі була різноплановою — викладання фізики на при-
родничих факультетах і спеціалізація на фізичному факультеті. Педаго-
гічне навантаження в різні роки складало 900–1100 годин. Співробіт-
ників кафедри залучали також до громадської роботи. Закріплені за 
академічними групами наставники займались виховною роботою із 
студентами: проводили політзаняття, слідкували за успішністю та жит-
тям групи, відвідували студентів у гуртожитку. Намагались звертати 
увагу й на естетичне виховання студентів; розширити їхні знання про 
історію міста-музею, вулиці, якими крокують щодня, про людей, які 
прославили Львів; зберегти на майбутнє любов і гордість за це місто. 

Наукова робота теж вимагала великої посвяти, бо, переважно, 
тематика кафедри тривалий час базувалась на вивченні фізичних про-
цесів в умовах високого вакууму. З приходом кожного нового завідува-
ча наукова тематика кафедри розширювалась. Викладачі кафедри 
приймали участь у наукових та науково-методичних конференціях. 
Колектив (переважно 15–17 викладачів) працював злагоджено: заняття 
проводили якісно, методичне забезпечення відповідало вимогам, 
науковою роботою займались і в позаробочий час. Вікна лабораторій 
світились до пізнього вечора. Педагогічну кар’єру починали на нашій 
кафедрі проф. М. Романюк та проф. Я. Довгий. Старші працівники 
кафедри, наприклад, доц. Б. Палюх, доц. Р. Кушнір були для нас орієн-
тиром і зразком. Викладачі намагались дійти до кожного студента, 
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вчити не лише дуже здібних і наполегливих, але й кожному дати змогу 
досягти доступного йому рівня. 

Для студентів природничих факультетів було розроблено повне 
методичне забезпечення курсу загальної фізики, яке враховувало 
специфіку факультетів: методичні вказівки, інструкції до лабораторних 
робіт, завдання для самопідготовки та контролю знань. Складались 
завдання різного ступеня складності. Поєднувались уніфікація вимог із 
диференційованим підходом. Це давало можливість рейтингової оцінки 
знань. Кілька років проводились атестації поточної успішності 
студентів у міжсесійний період. Асистенти раділи, коли оцінки 
поточної успішності в їхніх групах були високими і, головне, якщо це 
потім відповідало екзаменаційним оцінкам. Практикувалось анонімне 
анкетування студентів з метою з’ясування проблем у навчанні, 
відповідності між оцінкою знань викладачем та самооцінкою знань 
студентами. Справедлива оцінка знань студентів, дотримання слова 
викладачем підвищували відповідальність студентів, виховували 
впевненість у власних силах, почуття власної гідності. Педагог віддає 
свої знання і досвід щораз новим студентам, проте пам’ять про 
кваліфікованість, чесність і відданість своїй праці зберігається в нових 
поколіннях. Хоча індивідуальність кожного викладача і проявляється в 
роботі із студентами, однак загальна аура кафедри завжди існує. Для 
нашої кафедри вона була налаштована на спокійну, систематичну та 
акуратну роботу. Надіюсь, що новий колектив кафедри загальної 
фізики збереже і примножить кращі традиції. 

 
 

ПРО СПІВПРАЦЮ З КАФЕДРОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

Віра Родіонівна Шаромова 
старший викладач кафедри природничо-математичної освіти 

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
заслужений працівник освіти України 

 
Упродовж багатьох років працівники Інституту післядипломної 

педагогічної освіти плідно співпрацюють з кафедрою загальної фізики 
та фізичним факультетом Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Основні напрями співдружності та співпраці: уч-
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нівські олімпіади, турніри юних фізиків, спільні науково-практичні 
конференції, круглі столи з актуальних проблем фізичної освіти, 
розробка та укладання Концепції фізичної освіти, внесення у Програму 
з фізики для загальноосвітньої школи національного компоненту, 
розкриття українознавчого аспекту шкільного курсу фізики (стаття 
“Забуті імена — у нові підручники”, авторів Р.М. Пляцко і В.Р. Ша-
ромової в журналі “Рідна школа”, 1992); проведення методичних 
фестивалів “Урок фізики” (1989–1991); здійснення курсової підготовки 
учителів фізики; підготовка різного роду методичних матеріалів, 
посібників, їх апробація тощо. 

У зв’язку з ювілеєм кафедри варто згадати і вшанувати доцента 
Євгена Степановича Клоса, який був педантично строгим і водночас 
добрим науковцем, методистом, наставником. Прислухаючись до його 
мудрих методичних порад виросло не одне покоління прекрасних 
фізиків-педагогів, випускників фізичного факультету, які успішно 
працюють у школах Львова і області. Його методичні засади сприяли 
моєму росту і стали дороговказом у моїй практичній діяльності в 
Інституті післядипломної освіти упродовж ось уже 30-ти років на 
посаді завідувача кабінетом фізики та й тепер, у викладацькій роботі на 
кафедрі природничо-математичної освіти цього інституту. 

Одним із основних завдань загальноосвітньої школи є виховання 
школяра як громадянина своєї держави. Україні потрібні люди стійких 
переконань і патріотичних засад, з почуттям національної самопошани 
і гордості. Цьому значною мірою сприяє використання виховних 
можливостей предмету, зокрема, його українознавчого аспекту, який 
ми заклали у шкільні програми з фізики та астрономії ще у 1991 році 
під час розробки національного компоненту. 

Завдяки діяльності відродженого Наукового товариства імені 
Шевченка, зокрема голові фізичної комісії проф. Я.О. Довгому, у нас є 
широкі можливості надати допомогу вчителям не лише області, а й 
всієї України щодо ознайомлення учнів з історією розвитку фізики на 
Україні, з життям і діяльністю видатних українських вчених минулого і 
сучасності. Знання громадянської позиції окремих вчених є дієвим 
засобом виховання високої моральності і духовності, формування 
світогляду особистості, сприяє розвитку учнів. 

Нині автором підготовлено до друку друге видання (доповнене і 
перероблене) довідника — посібника для вчителів фізики “Українські 
фізики та астрономи у світовій науці”. Велику допомогу в збиранні мате-
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ріалів до довідника надали вчені фізичного факультету ЛНУ імені Івана 
Франка (проф. З.В. Стасюк, проф. Й.М. Стахіра, проф. Я.В. Довгий та ін.). 

Вчителі фізики використовують методичні розробки для проведен-
ня уроків та позакласних заходів з фізики на українознавчу тематику, 
які автор періодично друкує на сторінках всеукраїнської газети 
“Фізика” та журналу “Педагогічна думка” (ЛОІППО). Останнім часом 
вийшли з друку такі методичні матеріали на українознавчу тематику: 
конференції старшокласників на тему “Наукове товариство імені Шев-
ченка — феномен української науки”; “Син поета — творець елек-
тронного телебачення”; “Чорнобиль — трагедія XX століття”; вечір-
присвята Юрію Дрогобичу на тему “Дрогобицький звіздар”; тематичні 
вечори до річниці від дня народження видатного кристалофізика 
Остапа Стасіва на тему: “Я тут родивсь і за 100 років — знову тут” та 
“Олександр Смакула — автор відкриття століття” та ін. 

Плідна співпраця з факультетом, кафедрою загальної фізики, пос-
тійні поради науковців надихають автора на творче зростання, профе-
сійне вдосконалення, яке передається вчителям фізики. У зв’язку з 
ювілейною датою вітаю всіх Вас, бажаю щастя, здоров’я, наснаги для 
подальших творчих успіхів у вашій діяльності. 

 
 

СЛОВО ПРО МИХАЙЛА ТИМОШИКА 
(З НАГОДИ ЙОГО 95-РІЧЧЯ) 

Ярослав Остапович ДОВГИЙ 
доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НТШ 

 
Архівна знахідка 

Понад десять років тому, знайомлячись в архівах Львова з доку-
ментами про Олександра Смакулу та Остапа Стасіва, я у ЦДІА-Л 
надибав цікавий документ — програму VI-ого з’їзду українських 
природників і лікарів, що відбувся у Львові 16–17 травня 1937 р. На 
тому з’їзді аж дві доповіді мав М.Тимошик. Теми доповідей: 
1) “Геофізичні методи в геології”; 2) “Організація статистично-
технологічного інституту”. Мене зацікавило — чи не був це наш 
шановний Михайло Миколайович Тимошик? 

Впевненості не було, адже Тимошиків в Україні багато. Нині, 
наприклад, вельми знаним науковцем є професор Київського універ-
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ситету Микола Тимошик (як бачите, також М.Тимошик), автор пре-
красних праць про Івана Огієнка (Іларіона). Він спеціаліст з історії 
видавничої справи (у 2003 р. видрукував на цю тему підручник обсягом 
500 стор). До речі, саме йому діаспора довірила перевезти в Україну 
великий скарб — увесь архів Івана Огієнка... 

Тож який М.Тимошик виступав на львівському з’їзді у 30-х роках 
минулого століття, на тому з’їзді, де з доповідями виступали син Івана 
Франка д-р Петро Франко, д-р Володимир Кубійович, проф. Володи-
мир Кучер, д-р Андрій Ластовецький, д-р Роман Цегельський, д-р Зе-
нон Храпливий, д-р Юліян Богачевський, проф. Іван Раковський, 
проф. Володимир Левицький та інші вчені, імена яких закарбовані в 
історії НТШ, в історії української науки? 

Чому так цікаво і важливо було для мене з’ясувати це питання? 
Скажу одверто: Михайло Миколайович був особистістю непересічною, 
сказати б, харизматичною. І це відчували всі, хто з ним спілкувався — 
студенти, співпрацівники, колеги, знайомі. Ось, наприклад, поет і вче-
ний (д-р наук) Богдан Стефанюк (колишній студент фізико-матема-
тичного факультету Львівського університету), що відбув 25-річну 
каторгу, у спогадах про Василя Степановича Міліянчука (з нагоди 
100-річного ювілею) згадує і проф. М.О.Зарицького, і доц. М.М.Ти-
мошика. Його добрим словом згадують нинішні академіки і професори, 
що працюють у різних наукових установах, сотні випускників фізич-
ного факультету. Згадують його й випускники Сокальської гімназії, яка 
наступного року відзначатиме 100-річчя. 

 
Коротка біографічна довідка 

Михайло Миколайович Тимошик народився 1 січня 1910 р. у м. Со-
калі Львівської області, в міщанській сім’ї. Початкову школу закінчив 
у рідному місті. 1920–1928 рр. навчався в Сокальській гімназії. З 1928 р. 
— студент математично-природничого факультету Львівського універ-
ситету. Після закінчення студій у 1936 р., він, за умов польської окупа-
ційної влади, не зміг знайти жодної посади, бо ця влада домагалася 
принижень його національної гідності. 

То була типова ситуація для патріотично свідомої української 
інтелігенції. У Львові таких прикладів були тисячі. Окупант був безпо-
щадний. Лише українські (нечисленні) ділові товариства та громади, а 
також українське духовенство всіма силами намагалося підтримувати 
своїх науковців і творчу інтелігенцію, тих, хто не виїхав за кордон. 
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Доводилося “перекваліфіковуватися” (зокрема, опановувати акту-
альні технологічні проблеми) і задовольнятися випадковими роботами. 
Михайло Тимошик таким чином розпочав у 1930-х роках досить 
успішну та ініціативну працю в українському товаристві у Львові в 
галузі нафтової промисловості. Про розроблений ним оригінальний 
проект він і доповідав на згаданому з’їзді та опублікував статтю в 
журналі “Технічні вісти”. 

У родинному архіві Тимошиків зберігається документ — “Умова” 
від 20 вересня 1938 р. Це контрактна угода, згідно з якою монастир 
Сестер Василіянок в м. Яворові “анґажує Вп. п. М. Тимошика на шк. р. 
1938/39 до навчання математики й фізики з хемією в числі 26 год. 
тижнево” у Яворівській монастирській приватній гімназії. 

Отак рятували й підтримували свою скривджену інтелігенцію 
галицькі українці. 

Від вересня 1939 р. М.Тимошик викладав фізику і математику у 
Сокальській середній школі і педшколі. 

Влітку 1941 р. (12 червня) Михайло Миколайович одружився з Нелею 
Гнатюк. Вони разом у любові й злагоді прожили довге життя, вирос-
тили чотирьох синів — Петра (1942 р.н.), Андрія (1945 р.н.), Мирона 
(1947 р.н.), Володимира (1957 р.н.), та дочку Ірину (1943 р.н.), давши 
усім і вищу освіту, і добре виховання. Ростуть онуки і правнуки. 
Андрій Михайлович 1985 р. захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня кандидата технічних наук, має опублікованих понад 70 
наукових праць і фактично завершив докторантські дослідження. Інші 
діти успішно працюють за своїм фахом. Чоловік Ірини — доцент 
Львівської політехніки Святослав Романович Баран, відомий вчений і 
педагог. 

Дружина Михайла Миколайовича Неля (повне ім’я Петронела) похо-
дила зі знаної родини. Її батько Пантелеймон Гнатюк був вчителем і 
письменником, а двоюрідні брати — активними діячами “Просвіти”. 

В 1905 р. у видавництві Отців Василіян в Жовкві Пантелеймон 
Гнатюк видав окремою книжечкою вертепну п’єсу на три дії 
“Різдвянка”. П’єса написана вправно, з динамічним сюжетом і хоровим 
супроводом (колядки). Орієнтуючись на принципи класичної 
драматургії, п’єса передбачала сценічне втілення. Консультантом був 
отець-професор Йосип Раковський, якому автор і посвятив свій твір. 

Якщо згадати, що Михайло Тимошик з юних літ був активним 
пластуном, неважко зрозуміти, як і звідки в нього викристалізувалися 
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засадничі принципи педагогічної праці — людяність і справедливість, 
християнська мораль і любов до рідного краю. Це завше відчували 
його вихованці. 

З 1941 до 1944 р. М.М. працював у Сокальській гімназії як профе-
сор фізики і математики, а також у Ремісничій школі Сокаля. 

В 1944 р. Сокальську гімназію було перетворено на стандартну 
середню школу №1 м. Сокаля. Щоб забезпечити відновлення навчаль-
ного процесу в тих неймовірно важких умовах, щоб наші діти могли 
продовжувати навчання, мусила знайтися людина, яка б розуміла цю 
потребу і яка б, говорячи по-сучасному, у деталях опанувала навчальні 
технології. Таким відчайдушним сміливцем і патріотом був Михайло 
Миколайович. Завдяки йому 1944/45 н.р. у СШ №1 розпочався майже 
вчасно (лише з деяким запізненням). Його не могли не призначити 
директором школи, хоч вже наступного навчального року замінили 
партійним функціонером. 

17–18 червня 1993 р. у приміщенні відновленої гімназії в Сокалі 
відбувся Конгрес колишніх гімназистів. З’їхалося чимало гостей з-за 
кордону. М.М.Тимошик був чи не найпочеснішим учасником цього 
“всесвітнього” конгресу, оскільки єдиний презентував професуру 
колишньої гімназії — він колись був тут професором фізики і 
математики. 

В 1945 р. у Львівському університеті було відкрито кафедру загаль-
ної фізики. Вже наступного року, за порадою проф. В.С.Міліянчука, на 
цю кафедру запрошують М.М.Тимошика як досвідченого педагога та 
методиста. Так в 1946 р. він переїхав з Сокаля до Львова і працював 
асистентом, а відтак доцентом кафедри. Атестат доцента датований 
11 листопада 1953 р. 

 
Пам’ятна зустріч 

Він був допитливим природодос-
лідником і нагадував мандрівного філо-
софа або народного просвітителя. 

Багато з нас можуть сказати, що мають до Михайла Миколайовича 
особливі сентименти. Я теж. Він приймав у мене вступні іспити. 
Вислухавши мої відповіді на основні та додаткові питання, похвалив, 
навіть дружньо потиснув руку. “Вчися, юначе!” — сказав. Це за-
пам’яталося. Запам’яталося, як він у 1954/55 н.р. керував нашою 
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педагогічною практикою у львівській СШ №34. Навіть тему свого 
першого залікового уроку досі пам’ятаю. І шкільного викладача фізики 
Бориса Васильовича... 

Та є якась обставина, наче містична, що спонукає мене вимовити це 
Слово про Педагога. Веління серця. А було так... 

3 жовтня 1997 р., п’ятниця. Надворі холодно, слякотно, 6°С. При-
ходжу в лабораторію. У приміщенні холодно — огрівальна система ще 
не пущена. Незважаючи на такий дискомфорт, в лабораторії мене чекає 
шановний гість — старенький мій професор, керівник педагогічної 
практики на 4-му курсі (то було у 1954/55 навчальному році — понад 
40 років тому!) Михайло Миколайович Тимошик. 

Шановна Ірина Маньковська приготувала нам каву з кексом, і ми з 
приємністю довго порозмовляли. Властиво, то були дуже цікаві спо-
гади 88-річного професора. Пам’ять зберіг чудову; гострота мислення й 
аналізу викликають захоплення. Спогади його були настільки цінні й 
цікаві, що дозволю собі їх конспективно відновити. 

Насамперед Михайло Миколайович сказав, що він дуже любить 
Карпати, що знає там кожну стежину, кожне село. Навіть цього літа 
тиждень був як турист... 

Коли Ірина Григорівна подавала нам каву, М.М. зауважив, що 
алкоголю не вживає, бо він пластун, а у пластунів це не прийнято. 

О т ж е,   т е з о в о   п р о   с п о г а д и    ш а н о в н о г о    
п р о ф е с о р а   М и х а й л а   Т и м о ш и к а. 

Коли я показав архівну програму VI з’їзду українських природо-
знавців, що відбувся у Львові в 1937 р., де зазначені доповіді М.Тимо-
шика, П.Франка, А.Ластовецького, В.Кубійовича і т. д., то М.М. під-
твердив, що то саме він, а не якийсь інший М.Тимошик. 

У паспорті М.М. написано рік народження 1 січня 1910 р., хоч на-
справді він народився 24 грудня 1909 р. 

“Я маю три освіти: математика, фізика, хімія. Вчився 10 років”, — 
сказав М.М. 

 
Спогади М.М. про Стефана Банаха (30.ІІІ.1892-31.VIII.1945) 

1. Михайло Тимошик дипломну роботу з математики у 1928-29 н.р. 
виконував під керівництвом С.Банаха (То була одна з тих трьох 
вищих освіт М.М.). Тому дуже добре знав його манеру й умови його 
творчої праці. 
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2. С.Банах був сиротою змалку. Походив із Лемківщини. Там Банахів 
багато, це поширене там прізвище. (З цього приводу я згадав пись-
менницю Катрю Гриневичівну з Винник, дівоче прізвище якої було 
Банах). 

3. Був одружений, дітей не було. Де мешкали — не пам’ятає. 
4. У будинку, де була кав’ярня Шкоцька (тепер там банк на проспекті 

Шевченка) мав прямо-таки у закутку тої кав’ярні кабінетик, де була 
дошка, крейда, крісла, стіл, полиця з книжками і паперами. Там він 
приймав своїх учнів, різних гостей, що їхали до нього звідусіль для 
консультацій. Там він частенько й ночував. 

5. Михайло Миколайович пам’ятає, як наприкінці місяця туди з пре-
тензіями (чи вимогами) вбігала його жінка. Очевидно, щоб вилучити 
зарплатню... 

6. С.Банах був чи не єдиний вчений, який не емігрував нікуди зі Львова 
ні в 1939 р., ні у 1941 р. За німецької окупації йому жилося скрутно. 

7. Десь приблизно 1922 р. С.Банах видав задачник з математики 
(арифметики) для шкіл (польською мовою). 

8. Адміністратором на кафедрі математики тоді (за Польщі) був 
Штейнгауз, а центром, творчим началом — С.Банах. Вони видавали 
журнал “Principa matematica”. 

9. Приймав колег у кабінеті: трішки пили, дискутували безмежно. 
Бував там часто М.Зарицький. Засиджувалися і у кав’ярні. Мали свій 
стіл. Вченого там знали, поважали. Знали, яке то є світило науки. 

10. У кабінеті С.Банаха було заведено: хто має якісь проблеми (задачі), 
ідеї і т. п. — записувати у спеціальному зошиті, який мав своє місце 
на полиці. 

11. С.Банах переважно читав лекції для асистентів, аспірантів, молодих 
науковців. 

12. Бувало й так (М.М. пам’ятає), що після двох годин викладу експром-
том він раптом каже: “Прошу паньства, все те перекресліть, бо 
напочатку заложена була неправда!..” 

 
Продовження спогадів М.М. про С.Банаха, 

про якогось відвідувача семінарів Банаха — Станіслава Уляма, 
про долю зошитів Банаха та долю того дивного відвідувача 

1. На творчих семінарах С.Банаха часто бував М.Зарицький, інші 
представники математичної еліти Львова. Бували гості, приїжджі. 
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2. Серед відвідувачів кабінету С.Банаха бував і молодий математик 
Станіслав Улям. То був єдиний син відомого банкіра, що мав банки 
у Львові і у Швейцарії. У Львові той банк знаходився на тепе-
рішній вулиці Січових Стрільців у будинку, де проводить репе-
тиції хорова капела “Трембіта”. На стіні сусіднього будинку (де 
тепер ресторан “Фестивальний”) висіла яскрава вивіска: “Dom 
bankovyj Ulam і syn”... 

3. У 1960-ті роки в одному польському журналі було опубліковано 
статтю та інтерв’ю, яке дав у США польському журналістові проф. 
С.Улям. Кореспондент цей зауважує, що розмовляв з ним про-
фесор тільки англійською мовою, по-польськи — ані слова. (Не 
знав, чи не бажав?) Весь цей матеріал у журналі подано було під 
заголовком: “Творець бомби атомової”. Йшлося, що проф. С.Улям 
брав участь у складних математичних розрахунках американської 
атомної бомби. Там же кореспондент пише про те, що п. Станіслав 
Улям врятував і видав у 2-х томах оті творчі зошити С.Банаха під 
назвою “Проблеми кав’ярні Шкоцької”. 

Розповідаючи про ці сенсаційні повідомлення польського журналу, 
М.М. допускає, що ті творчі зошити син банкіра міг хіба що купити за 
чималу суму у вдови професора С.Банаха, яка після ІІ світової війни 
виїхала до Польщі. 

Направду, нам дуже цікаво було почути ці спогади й міркування 
шановного М.М.Тимошика. Аж лячно про це писати, не перевіривши 
достовірності всього сказаного. А перевірити можна, сконтактувавши з 
польськими вченими, які шанують пам’ять про С.Банаха, цього генія 
математики, яким пишається як Польща, так і Україна. 

 

Згадки про Володимира Левицького 
1. М.М. добре запам’ятав собі проф. В.Левицького, коли у 1925 р. він 

приїжджав до Сокальської гімназії яко візитатор. М.М. тоді був 
учнем 5 кл. гімназії. Пригадує, як всі готувалися до візити інспек-
тора, як вимогливо він все перевіряв. 

2. Проф. Володимир Левицький був невисокий ростом. Жінка його 
була вища за нього. Казали, що вона його, як тоді виражалися, 
“тримала за пантофля”... 
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Спогади, що залишилися для всіх нас 

Потім я проводжав мого гостя проф. Михайла Тимошика аж до 
його будинку на вул. Стрийській, 26. По дорозі розмовляли про часи 
давні, згадували про проф. Мирона Зарицького, проф. Юрія Мушака, 
проф. Юлія Богачевського та ін. 

Я подарував М.М. свою книжку, написавши: “Дорогому і вельми-
шановному професору М.Тимошику від автора. 

         3.Х.1997 р.” 
Він ту книжку з приємністю взяв. Я зауважив, що, можливо, хтось з 

онуків зацікавиться оптикою нелінійних кристалів. 
Згадав Михайло Миколайович і про те, як на вул. Стрийській у часи 

його молодості після отої камениці, де ми стояли (№26), не було 
будинків... Так само на вул. Драгоманова вище Національного музею 
була пустка. 

Перед прощанням він забажав ще зустрітися (“може завтра?”), щоб 
якнайбільше розповісти про пережите, передумане, пізнане у мандрах 
стежками рідної землі. Відчувалося, що він турбується, аби все це не 
відійшло безслідно.  

 
Три риторичні запитання 

1. Хто одним з перших на фізичному факультеті Львівського 
університету розпочинав дослідження з фізики напівпровідників? 

2. Чому започатковані у 1953-55 роках на кафедрі загальної фізики 
системні вивчення електрофізичних і оптико-інтерференційних 
характеристик напівпровідникових тонких шарів не набули 
належного розвитку? 

3. Чи може нині являти інтерес методика отримання дрібнодисперсних 
напівпровідникових і діелектричних шарів [див. Тимошик М.М. 
Електропровідність конденсатів CdJ2

 / Наукові записки Львівсь-
кого університету. Том ХХХІІІ. Фізичний збірник. Вип.1(6), 1955, 
с.11-14.] з точки зору технологій наноструктур? 
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В’ЯЧЕСЛАВ БОНДАР — ЯКИМ МИ ЙОГО ПАМ’ЯТАЄМО 

Наталія Гладка 
кафедра загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка 

 

У дні, коли ми святкуємо 60-річчя кафедри загальної фізики, не 
можна не згадати В’ячеслава Дмитровича Бондара, завідувача кафедри, 
який рік тому трагічно пішов з життя, у повному розквіті сил, маючи 
багато незавершених планів. 

Народився В’ячеслав Бондар 5 січня 1948 року в с. Селище, 
Тиврівського району Вінницької обл. У 1970 році закінчив Львівський 
державний університет, фізичний факультет. Відслужив у лавах 
Радянської Армії. Вже тоді проявилась цілеспрямованість В’ячеслава 
Дмитровича. Він, перебуваючи в армії, здав кандмінімуми з філософії 
та іноземної мови. З 1972 р. почав працювати в стінах рідного універ-
ситету в проблемній лабораторії росту кристалів інженером-дослідни-
ком. 1974 року проблемна лабораторія ввійшла до складу кафедри 
загальної фізики. В’ячеслав Бондар займався дослідженням рекомбіна-
ційних, люмінесцентних та фотоелектричних процесів в широкозонних 
матеріалах, працюючи під керівництвом проф. О.Б. Лисковича та 
доц. Н.К. Глосковської. 

У 1981 р. В.Д.Бондар захистив дисертацію “Дослідження впливу 
дефектів на люмінесцентні і фотоелектричні властивості кристалів із 
шаруватою структурою” на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-
математичних наук. 

За результатами, отриманими колективом дослідників (О.Б.Лиско-
вич, Н.К.Глосковська, О.Б.Кушнір, І.М.Болеста, В.Є.Гончарук, В.Д.Бон-
дар, М.В.Бялик), у 1982 році опублікована монографія “Широкозонні 
шаруваті кристали і їх фізичні властивості”. 

З 1987 по 1998 рік В’ячеслав Бондар завідує лабораторією “Фізична 
електроніка”, в якій розроблялися нові технології отримання люмінес-
центних матеріалів. Розвиткові цих робіт сприяла співпраця з амери-
канськими вченими. У 1994 році Львівський університет відвідали проф. 
 Дж.Вейджер (Орегонський університет, США), проф. Ч.Хант (Каліфор-
нійський університет у Девісі, США), проф. Дж.Талбот (Каліфорнійсь-
кий університет у Сан-Дієго, США). Вони зацікавились роботами 
В.Бондара в напрямку дисплейних технологій. Це дало змогу отримати 
дослідницькі гранти, які фінансувались США, що було дуже важливо 
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для подальших досліджень, бо в ті роки різко скоротилося фінансування 
науки нашою державою. 

В 1997 р. В.Д.Бондар, як керівник дослідницького гранту “Синтез 
плоскопанельних фосфорів”, провів семінари в університетах у Корва-
лісі, Девісі та Сан-Дієго, США. 

Презентації Бондара на семінарах у США зумовили розширення 
міжнародної співпраці. Упродовж 1997–99 рр. під його керівництвом 
виконано контракт з Сандійською Національною лабораторією у Лівер-
морі (США) “Синтез люмінесцентних матеріалів”, з розробки монокрис-
талічних і плівкових люмінофорів для польово-емісійних дисплеїв. 

Ще один проект, що фінансувався США — “Створення і дослід-
ження властивостей тонкоплівкових люмінофорів для плоских дис-
плеїв”, — був скерований на розробку плівкових люмінофорів на основі 
простих та складних оксидів, активованих рідкісноземельними елемен-
тами, а також класу широкозонних нітридів типу А3В5 для застосування 
у плоско-панельних дисплеях. 

У 1998 р. В.Д.Бондар був запрошений у Канаду, м. Міссясуга, штат 
Онтаріо, для читання лекцій в компанії “Люксел Технолоджі”, яка є 
провідною канадською організацією в галузі розробки плоских дисплеїв. 

В.Д.Бондар у 2001 р. закінчує докторантуру при ЛНУ імені Франка і 
в 2002 р. захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
фізико-математичних наук: “Рекомбінаційні, фотоелектричні і фотохі-
мічні явища в широкозонних шаруватих кристалах і структурах, зу-
мовлені складними дефектами при низькоенергетичних збудженнях”. 
Дисертація Бондара присвячена питанням створення ефективних плів-
кових і кристалічних люмінесцентних матеріалів на основі оксидів, 
нітридів і галогенідів шляхом дослідження в них механізмів реком-
бінації за участю складних дефектів, а також процесів стабільності 
таких люмінофорів, які визначаються перетворенням дефектів під дією 
низькоенергетичних збуджень. 

У грудні 2001 р. В’ячеслав Бондар призначений на посаду директора 
Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних дослід-
жень (НТН-ЦНД) у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка. В’ячеслав Дмитрович з великою енергією взявся за дуже 
складну і нову для нього справу — реорганізацію і переоснащення 
відділу низьких температур при фізичному факультеті і створення на 
його базі єдиного на даний час дослідницького центру низькотем-
пературних досліджень такого типу у Західному регіоні. Основним 
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науковим завданням НТН-ЦНД було забезпечення сучасного рівня 
науково-дослідних робіт в галузі природничих наук з використанням 
методик досліджень при низьких і наднизьких температурах та в 
сильних магнітних полях. 

У 2003 р., після поділу фізичного факультету, коли на кафедрі 
загальної фізики стала вакантною посада завідувача, В.Бондар почав 
виконувати й ці обов’язки. З цією роботою він також справляється 
успішно, хоча, як директор НТН-ЦНД і керівник науково-дослідної 
теми, він, звичайно, дуже перевантажений. Але відомо: чим більше 
людина зайнята, тим більше вона встигає. В’ячеслав Дмитрович 
розробив і читав студентам фізичного факультету лекційний курс 
“Фізика низьких температур”, а лабораторні заняття з цього курсу 
студенти проводили на базі НТН-ЦНД. 

В.Д.Бондар є автором близько 170 публікацій, співавтор 1 книги; у 
нього 12 винаходів і патентів, 32 доповіді на міжнародних конфе-
ренціях. Він керівник 15 наукових проектів, 5 кандидатських дисер-
тацій. За час своєї діяльності був членом оргкомітету 10-ї, 11-ї і 12-ї 
Конференцій з органічної і неорганічної люмінесценції (Японія, 
Хамамацу, 2000; Гент, Бельгія, 2002; Гамільтон, Канада, 2004), членом 
міжнародного Оптичного товариства (США), міжнародного Електро-
хімічного товариства (США), Європейського Товариства дослідження 
матеріалів (Франція). 

Можна багато говорити про В’ячеслава Дмитровича як про науковця 
і викладача, але хочеться ще трохи згадати його як людину. Він був 
дуже наполегливим і працьовитим, тому й зміг багато досягнути у 
своєму житті. Коли почалась його співпраця з американцями, він взявся 
вивчати англійську мову, щоб краще порозумітися з колегами. Це не так 
легко у 47 років. Щоб краще засвоїти вивчене на курсах, В’ячеслав 
Дмитрович постійно слухав новини англійською мовою, читав анг-
лійські книги; їдучи в суботу на дачу, обов’язково брав з собою 
магнітофон і, обробляючи грядки, засвоював англійську мову. 

Працював він дуже багато і на роботі, і вдома. Особливо, коли 
зменшилось фінансування, і потрібно було знаходити нові можливості, 
він оформляв все нові і нові заявки на участь у конкурсах, грантах тощо, 
щоб отримати хоч якесь фінансування для своєї лабораторії. Така 
наполегливість давала свої результати. 

Перебуваючи в численних закордонних відрядженнях, В’ячеслав 
Дмитрович використовував кожну можливість, щоб познайомитися з 
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країною, де перебував, побачити найвідоміші пам’ятки культури. 
Будучи на конференції в Страсбурзі, він поїхав у Париж. Привіз звідти 
багато проспектів, а також відеокасету про Версаль, щоб і друзі могли 
побачити красу Франції. Приїхавши з Японії, В’ячеслав Дмитрович 
також багато розказував про цю дивовижну країну. 

В’ячеслав Бондар був хорошим другом і цікавим співбесідником. 
Любив читати художню і філософську літературу. Поважав людей 
цілеспрямованих, розумних, працьовитих. Був дуже вимогливий і до 
себе, і до інших. І хоча характер мав не легкий, прагнув стати кращим. 
Таким ми його пам’ятаємо. 

 
 

ВІН БУВ ПЕРСПЕКТИВНИМ ФІЗИКОМ 

Галина Шопа 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Олена Фесенко 
Інститут фізики Національної академії наук України 

 
 

Хочу працювати для розвитку 
та поглиблення зв’язків Японії та 
України 

Роман Ковалюк 
 

Роман Ковалюк – випускник кафедри загальної фізики Львівського 
національного університету імені Івана Франка, працював на цій же 
кафедрі, готувався до вступу до аспірантури, мріяв стати науковцем… 

Керівником наукової роботи студента Р. Ковалюка був О.В. Галь-
чинський: “Я вирішив запропонувати Роману зайнятись електретами. 
Напевно, йому було дуже складно, оскільки теоретичних та практич-
них знань у першокурсника недостатньо, щоб зрозуміти природу, 
механізми формування електретних станів, взаємозв’язок електретних 
властивостей матеріалів із дефектами твердого тіла. Це вимагало знан-
ня основ фізики твердого тіла. Наші дослідження мали експеримен-
тальний характер і йому доводилось вникати в дуже складне експери-
ментальне обладнання. 
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З кожним роком усе більше зростала наукова кваліфікація Романа. 
Згодом він почав самостійну експериментальну роботу, а моя роль 
зводилася до того, щоб у загальних рисах окреслити мету дослідження 
й допомогти йому в аналізі отриманих результатів. ...Зваживши на 
успіхи Романа в навчанні та науковій роботі, його залишили працювати 
в університеті й він готувався до вступу в аспірантуру”. 

С.С. Новосад — науковий керівник дипломної роботи Романа — 
часто ставив його за приклад, говорив, що до кожної справи він 
підходив так, ніби вона остання в його житті. Завдяки активній праці 
він немало досяг за короткий період перебування в Університеті — сім 
наукових статей та один патент. 

Водночас Роман Ковалюк захоплювався вивченням японської мови, 
і, ставши переможцем конкурсу зі знання японської мови, поїхав 
стажуватися до Токійського університету в Японії. Там він продовжив 
вивчати японську мову та проводив дослідження в галузі фізики. Роман 
Ковалюк виступав на міжнародних конференціях, брав участь у 
конкурсах та виставках, презентуючи Україну, її культуру, традиції в 
далекій Японії, був дописувачем до журналу “Світ фізики” (див. 
журнал “Світ фізики”, 1997. № 2. Японія відкриває нам двері). Про 
Романа Ковалюка з любов’ю розповідав проф. Й.М. Стахіра. “Хлопець 
закінчив університет, отримавши диплом з відзнакою. Він був перс-
пективним фізиком. У Токіо виступав на міжнародних конференціях з 
доповідями англійською та японською мовами”. 

Перебуваючи в Львові на канікулах, Роман відвідав рідний Універ-
ситет та зустрівся із студентами фізичного факультету. Збереглися 
чернетки тез виступу Романа перед студентами: 

1. Ви вступаєте в доросле життя. Важливо для Вас те, що здобули — 
Віру, а той, хто ще не здобув, щоб пізнав цю Віру, пізнав Бога. 

2. Звертаюсь особливо до тих, хто приїхав до Львова. Адже Вам 
буде особливо важко першого року. Я впевнений, що той, хто прийде й 
попросить помочі в Бога й у Матінки Божої, той буде вислуханий і 
отримає те, що просить. 

3. Я міг би сказати таке: Бог є Мудрістю. І якщо Ви отримаєте хоч 
частинку тої Мудрості, то Вам ніякий предмет не буде страшний на 
фізичному факультеті. 

4. Пам’ятайте, що Ваша мета життя, як і мета життя кожної людини 
має бути осягненням любити Бога, а все інше Вам додасться. 
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5. Як фізикам — не думайте, що сучасна наука заперечує Бога — 
ні! Навпаки, усі знання Людини говорять лише про те, що Бог був, є, й 
завжди буде. 

6. Якщо хочете, щоб Вам було легко на душі — прийдіть до Бога. 
Можливо, Ви прийдете не сьогодні, й не завтра, й не через тиждень. 
Але згадайте мої слова, як буде Вам важко, прийдіть до церкви 
Св. Андрія, прийдіть до Бога. 

Цей виступ звучить як палкий заклик до Віри, до Бога. В кожному 
слові любов і подяка Господу. 

19 лютого 1998 року Роман Ковалюк трагічно загинув… Та його 
пам’ятають й досі. Щороку у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка відбуваються вечори пам’яті, вийшла з друку 
книжка про Романа “Осягнувши найбільшу любов” у видавництві 
“Євросвіт”, яка стала популярною та корисною для багатьох, особливо 
молоді. “Роман Ковалюк — представник нової української інтеліґенції, 
яка повноцінно розвивається, поєднуючи в своєму рості духовну 
зрілість та інтелектуальні здібності. Він був новим представником 
молоді, який дав добрий приклад нам усім у тому, як треба вчитися, 
працювати, збагачуватися духовно, служити Богові й Україні”, — 
написала Уляна Стеців у книжці “Осягнувши найбільшу любов”, 
презентація якої відбулася 29 травня 2001 року на фізичному факуль-
теті Львівського національного університету імені Івана Франка. Ця 
книжка витримала два перевидання і, з’ясувалось, замало. Видавництво 
готує до друку третє видання. Кожний, хто брав до рук книжку, був 
заінтриґований її назвою. Кожна людина, яка прочитала її, задумається 
над сенсом життя, переосмислить його. Ця книжка корисна підліткам, 
які шукають своє місце в житті, шукають самі себе. Вона допомагає 
повірити в себе, дає добрий приклад, який показав Роман Ковалюк — 
як любити свою Батьківщину. Вона допоможе людям усвідомити, що 
натхненною працею і провидінням Бога можна досягти багато, можна 
зробити світ кращим.  

За сюжетом цієї книжки Григорій Шумейко написав сценарій та 
було поставлено виставу “Осінній вирій”. Року 2005 вийшла друга 
книжка про Романа Ковалюка — “Стежками любові”, яку також 
презентували в Університеті. 

Ці видання 2001–2005 рр. було представлено на Міжнародній книж-
ковій виставці в м. Києві, Франкфурті-на-Майні (Німеччина), на 
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Всесвітньому конґресі українців, присвяченому 10-й річниці незалеж-
ності України, на Форумі видавців у Львові. 

Книжку “Осягнувши найбільшу любов” видавництво “Євросвіт” 
подарувало переможцям фізичної олімпіади. Це не випадково, адже на 
фізичному факультеті навчався Роман Ковалюк. Його там люблять, 
пам’ятають, спогади про його життя передають, як легенди. Його 
передчасна смерть — це невиправна помилка долі, але люди живуть 
по-різному. Є люди такі, що за все своє довге життя залишають пустку, 
а Роман залишив свою Любов, яка є серед нас і в спогадах про нього. 

 
 
 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ У ХХІ СТОРІЧЧІ 

Ярослав Іванович Шопа 
доктор фіз.-мат. наук, професор 

завідувач кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка 
 
Вища школа України поступово зазнає перетворень, які набли-

жають її до європейського зразка. Національні класичні університети 
сьогодні готують наукову, технічну, інтелектуальну еліту, яка форму-
ватиме обличчя нації на цілі десятиліття. Без неї наша держава може 
опинитися серед другорядних споживачів готової високотехнологічної 
продукції, яка й надалі вироблятиметься за кордоном. 

Зниження рівня зацікавленості у школярів до фізики й інших 
точних наук, недостатній рівень підготовки вступників до універси-
тетів, залишається основним фактором, який не сприяє поліпшенню 
ситуації. У той же час немає заперечень щодо комп’ютерних наук, 
програмування, використання Інтернету; під час навчання інтерес 
зростає, зважаючи на суттєвий прогрес техніки комунікацій, зв’язку, 
запису інформації. Отже, маємо суперечність — з одного боку фізика 
визначає поступ популярних серед молодих людей галузей науки і 
техніки, а з другого — немає змоги забезпечити ці галузі здібними 
спеціалістами, розвивати нашу слабку високотехнологічну промис-
ловість. 



КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ — 60 РОКІВ ІСТОРІЇ                          63 

Тому сучасна вища освіта вимагає реформування, перегляду пере-
ліку спеціальностей, створення нових навчальних планів і програм, 
нових підручників, лабораторних практикумів. У цьому ланцюжку 
найвразливішим залишається засвоєння теоретичного матеріалу на 
практиці, зокрема під час виконання лабораторних робіт. Застаріле 
обладнання, брак кваліфікованих лаборантів (низький рівень зарплати 
не стимулює залучення до цієї сфери нових людей), змушує вик-
ладачів реалізовувати цю форму навчального процесу в несприят-
ливих умовах. 

Науково-практична конференція з нагоди 60-річчя створення 
кафедри загальної фізики — добра нагода, окрім підведення підсумків, 
подивитися у майбутнє. Основні засади діяльності кафедри загальної 
фізики найближчими роками очевидно визначатимуться концепцією 
розвитку фізичного факультету, який поступово переорієнтовується на 
нові напрями в науці та навчанні студентів, адаптується до вимог 
європейських стандартів. Кафедра й надалі забезпечуватиме викла-
дання курсів фізики для природничих факультетів університету, 
підтримуючи у належному стані відповідні лабораторні практикуми. 

Упродовж останнього року вдалося суттєво зміцнити кадровий 
склад, який забезпечує задовільний рівень навчальної, методичної та 
наукової роботи. Стабілізувавши структуру дисциплін та практикумів, 
кафедра приступила до відновлення підготовки студентів-фізиків за 
окремою спеціалізацією “Науково-технічна експертиза”. Передбача-
ється створення й нових практикумів: спектральної експертизи, 
систем візуального контролю, сенсорів та перетворювачів фізичних 
величин. 

Забезпечено сучасний рівень лабораторного практикуму з курсу 
“Електрика та магнетизм”, з елементами комп’ютерних вимірювальних 
систем. Створено відповідне програмне та методичне забезпечення. 
Аналогічної глибокої модернізації потребують й інші практикуми: з 
механіки, молекулярної фізики, оптики, постановка лекційних демон-
страцій. 

Нові курси “Фізика низькорозмірних систем” та “Проблеми елект-
ронного матеріалознавства” розроблені для спеціалістів та магістрів 
фізичного факультету. У планах — видання навчально-методичної 
літератури з усіх дисциплін. 
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Лабораторія методики викладання фізики — єдина на факультеті, 
яка безпосередньо навчає студентів вчительській майстерності. Активі-
зація педагогічної складової діяльності кафедри з метою можливого 
відновлення відповідної спеціалізації та якісної підготовки вчителів 
залишатиметься пріоритетним завданням кафедри. 

Основні напрями наукових досліджень, які розвиватимуться на 
кафедрі — високоточна поляриметрія кристалічних середовищ, оптико-
люмінесцентні та електрофізичні властивості кристалофосфорів і сцин-
тиляторів, оптична спектроскопія нових матеріалів. В перспективі на 
кафедрі функціонуватиме принаймні 4 наукові лабораторії: поляри-
метрії та оптоелектроніки, оптики та фотоелектрики, спектроскопії 
нових матеріалів, методики викладання фізики. Розвиток самостійної 
держбюджетної тематики на кафедрі, аспірантури, здобувачів науко-
вого ступеня, поліпшення матеріальної бази наукових лабораторій, 
наукові зв’язки з іншими університетами та інститутами має сприяти 
підготовці кандидатів та докторів наук. 

 
 
 

ЯКИМИ МОЛОДИМИ МИ БУЛИ!..  
ФОТОАЛЬБОМ НОСТАЛЬГІЙ 

Михайло Михайлович Козак 
науковий співробітник, кафедра фізичної і біомедичної електроніки  

ЛНУ імені Івана Франка 
 
Людина Богом наділена особливим відчуттям — відчуттям часу, 

властивим, мабуть, тільки їй. Це — відчуття його плину і, водночас, 
відчуття і осмислення реальності. Та найважливішим є здатність люди-
ни повертатися у минуле, те, що ми називаємо пам’яттю, спогадами. 

Ювілей кафедри загальної фізики змушує нас ще і ще раз 
повертатися до нашого спільного минулого. А мене самого — ще й 
тому, що цього року я теж був ювіляром, тобто, ми з нею — ровесники. 
І тут, на кафедрі, минуло майже усе моє трудове життя.  
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Я був частиною колективу кафедри з далекого 1967 року, хоча 

почав пізнавати її ще восени 1963-го, коли почав ходити на гурток до 
Л.С.Савчина, та й зараз ще оглядаюся, коли чую: “кафедра загальної 
фізики”. Тоді кафедра стала не тільки моїм пристанищем, робітнею, а 
другим домом, де я вчився, зростав, пізнавав світ науки і не тільки 
заробляв гроші, виконуючи численні госпдоговірні і бюджетні теми, 
але і знайшов тут свою другу половину у житті…  

Оглядаючи старі знімки, відчуваєш справжню ностальгію за 
минулим, за молодістю, за тим, що уже ніколи не повториться знову. І 
це — як у відомій пісні: якими молодими ми були, як щиро ми любили, 
як вірили, що життя довге-довге і ми усе встигнемо зробити! 

За характером роботи мені доводилося тримати фотоапарат майже 
щодня і, крім технічних знімків, — іноді просто так, для розваги, іноді, 
коли цього було треба, я знимкував багато того, що на кафедрі чи 
факультеті могло потрапити в об’єктив “Зеніта”. Звичайно, не всі 
найголовніші події залишилися на негативах, багато знімків роздано, 
щось втрачено. Але і з того, що сьогодні вдалося мені зібрати і 
опрацювати — а це за півтисячі кадрів — можна вибрати щось цікаве, 
яке варте того, щоб пережити мить, яка завмерла на носієві інформації, 
яка сколихне спогади і почуття. Це погляд на життя кафедри 
зсередини, найчастіше — з будення, і він є найдостовірнішим його 
свідченням. 

Кожна мить життя, кожна подія є неповторною. Через товщу років 
ці вихоплені об’єктивом апарата і збережені плівкою моменти дають 
змогу, може, по-іншому, подивитися і осмислити їх зараз. 
Фотовідбитки і пам’ять бережуть те, що входить до нашої духовності, 
що потрібне нам і нашим нащадкам як свідчення епохи у маленькому її 
обмеженні в часі і просторі. Це — наша кафедра, це — наше життя; 
воно, прожите, дороге нам і тепер. Ми жили, працювали, вчилися і 
навчали, творили — і мало усвідомлювали, що час так швидко минає і 
помалу забуваються окремі події, обличчя людей, що були поруч нас. 
Багатьох, дуже багатьох уже нема у цьому житті, але туди — у вічну 
пам’ять — вони взяли той наш особливий світ, який був і залишиться 
неповторним. Запитайте про це кожного, хто хоч на час був частиною 
спільноти нашої кафедри! 
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Бережімо пам’ять! На наш час випало чимало знаменного, і у 

великому масштабі планети, і у малому — житті кафедри, факультету, 
університету, України. І треба, щоби наша спільна історія не пере-
писувалася при кожній нагоді, як потрібні комусь домисли, а була 
побудована на спільній пам’яті, щоби ми завжди могли пояснити своїм 
нащадкам: як це було? чому так було? чи справді це було? 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗДОБУТКИ 
 

 



 

 
 



 

 

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС З ТОЧКИ ЗОРУ ФІЗИКА 

Ніна Костянтинівна Глосковська 
доцент кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка 

 
У спогадах про роботу на кафедрі разом зі складними і тривалими 

історіями спливають і короткі, але яскраві. Так, після повернення з відряд-
ження до Центральної Африканської Республіки незмінний (протягом де-
кількох термінів) декан факультету М.Т.Сеньків розповідав: “Коли я давав 
студентам контрольну роботу і виходив з цигаркою в коридор, то міг не 
повертатись туди 2 години. Був впевнений, що ніхто не списував”. І у від-
повідь на наше щире здивування пояснив: “Студенти самі цього не 
дозволяли, бо при закінченні ВУЗу складається список випускників за їх 
успішністю, і перших в цьому списку запрошують більш престижні фірми”. 
Дрібний штрих, але в ньому відбилась вся система цивілізованого суспільс-
тва, в якому цінують знання і чесну конкуренцію. 

Сьогодні перспектива створення єдиного Європейського освітнього та 
наукового простору, яку відкриває Болонський процес, дає орієнтацію укра-
їнським навчальним закладам на фундаментальні цінності загальносвітової 
культури. 

Наука за своїм змістом уже давно об`єднує світ. Виникнення Болонсько-
го процесу на межі тисячоліть, безумовно, є явищем планетарним, результа-
ти якого важко передбачити. Але в цій аудиторії ми повинні згадати про те, 
що саме фізика озброює людину усвідомленням взаємозв’язків і наслідків 
своєї глобальної поведінки. Термодинаміка доводить, що призначення 
людини в нашому необоротному світі — зменшувати хаос. І тут висновки 
науки поєднуються з проблемами етики. Для людини добро — зниження 
ентропії, зло — її зростання. Оскільки ентропія зовнішнього світу зростає, 
добро має бути активним і впорядкованим. 

Ще В.І.Вернадський прийшов до усвідомлення нової етики науки — 
етики, покликаної до життя появою глобальних проблем людства. Дійсно, 
аналізуючи причини Чорнобильської катастрофи академік В.Легасов на 
одне з перших місць поставив безвідповідальність обслуговуючого 
персоналу, тобто моральний фактор. 

Для сьогоднішніх студентів Чорнобиль — це історія, для мого покоління 
— це частина життя. Дзвони Чорнобиля повинні постійно нагадувати, що 
рівновага нашого світу стала дуже нестійкою і що вдосконалювати світ 
людина може лише вдосконалюючи себе. 

Сорбонська декларація 1998 року підкреслила центральну роль 
університетів в розвитку європейських культурних цінностей. І в напрямку 
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розв’язання проблем “глобальної моралі” саме університетська форма освіти 
дозволяє об`єднати зусилля науковців природничих факультетів, для яких 
етичні категорії людства є науково обґрунтованими, із зусиллями 
спеціалістів-гуманітаріїв.  

Наука починалась з всеохоплюючої любові до мудрості. В XXI столітті 
згуртування інтелектуального потенціалу людства стає життєвонеобхідним. 
У Болонській декларації важливість освіти і освітнього співробітництва 
визнаються першорядними в розвитку та зміцненні стійких, мирних та 
демократичних суспільств. 

У наш час людина перейшла до прямого збільшення інформації в ото-
чуючому світі та з її допомогою до цілеспрямованого зменшення ентропії, 
до створення людської гармонії в зовнішньому хаосі. Однак, один із 
засновників кібернетики Н.Вінер передбачав: “Наші механічні раби зможуть 
нам допомогти, але за умови, що наші честь і розум будуть задовільняти 
вимогам найвищої моралі. Світ майбутнього вимагатиме ще більш суворої 
боротьби проти обмеженості нашого розуму”. 

Виглядає так, що майбутнє починається сьогодні. 
 

ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ  

Юрій Михайлович Орищин  
Національний лісотехнічний університет України 

вул. Ген. Чупринки, 103, Львів, 79057 
 
У наукових дослідженнях з методики навчання фізики гуманітарна тен-

денція (традиція) переважає природничо-наукову. Це призводить до певного 
абстрагування досліджень, що не сприяє поліпшенню висвітлення конкрет-
ного змісту курсу загальної фізики, розробці і впровадженню нових сучасних 
засобів навчання та як наслідок не сприяє формуванню наукового мислення 
студентів.  

Бракує достатнього висвітлення ключових понять фізики та взаємо-
зв’язків між ними засобами навчального експерименту. Це стосується, зокре-
ма: елементарних оцінок похибок вимірювань, неінерціальності систем 
відліку, пов’язаних із Землею, теорії електромагнетизму Фарадея-Максвелла, 
спеціальної теорії відносності Ейнштейна, фізики коливань та деяких 
основних квантово-механічних понять атомної фізики. 

Стає зрозуміло, що недостатнє поєднання методикою навчання фізики 
принципу науковості з принципом наочності і недостатній акцент на прин-
ципи фундаменталізації і інтеграції знань та системно-діяльнісний підхід до 
навчання, вказує на те, що сприйняття студентом цілісної фізичної картини 
світу практично неможливе. 
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Отже, зміни у парадигмі  освіти, що спостерігається за останні роки, не 
цілком достатньо втілюються у змісті навчання фізики. Очевидно, треба 
формувати інноваційний напрям розвитку навчання фізики.  

З одного боку, зрозуміло: 
− поруч із традиційно побудованими навчальними експериментами 

розробляти та впроваджувати нові, виконання яких полегшує усвідомлення 
навчального матеріалу; 

− узгоджувати з комп’ютером лабораторне обладнання тільки там, де це 
доцільно;  

− зробити необхідною складовою навчання віртуальний експеримент як 
аналог реального. 

З другого боку, інновації мають стосуватися відбору змісту навчання, 
його структурування у відповідній дидактичній формі та способів його реа-
лізації в процесі навчання. Насамперед, зважаючи на принцип фундамента-
лізації освіти, проводити відбір і формування навчального матеріалу, зміст 
якого насамперед спрямовано на охоплення основних світоглядних понять 
фізики. Це дасть можливість будувати навчання таким чином, щоб спочатку у 
студентів формувався фундамент і каркас фізичних знань. Тому, поруч з 
фактичними відомостями, поняттями, теоріями і законами предметом 
пізнання мають стати фрагменти цілісного фізичного знання як комплексне 
системне  узагальнення. 

 

КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА — 
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 

ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ 

І.М.Бордун, О.В.Рибак  
Національний університет “Львівська політехніка” 

м.Львів, вул.С.Бандери, 12,  
 
Необхідність вивчення курсу «Концепції сучасного природознавства» 

при підготовці спеціалістів з дисциплін гуманітарного спрямуванням 
пов'язана з проблемами, які виникли перед людьми на початку третього ти-
сячоліття. Багато конкретних запитань тієї або іншої професії розглядають 
спеціальні науки, але часто вони не відповідають на найглобальніші з них: 
як влаштовано світ навколо нас, яким фундаментальним законам підко-
ряється природа, що являють собою Життя, Розум, Людина і її місце у 
Всесвіті... Це вимагає формування такого типу мислення і методів пізнання, 
які дозволяють виявити фундаментальні закономірності й універсальні 
принципи, що керують процесами в навколишньому світі. Їм відповідають 
досягнення природничих наук, і в першу чергу фізики. Тому з погляду 
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гуманітарної освіти, як компоненти загальнолюдської культури, важливо 
включити в нього поняття, уявлення і методологію природничих наук, 
показати, навіщо потрібна гуманітаріям фізика, утвердити в суспільній 
свідомості необхідність природничих знань, включивши їх у систему 
сучасної культури. Цим задачам відповідає інтегруючий курс «Концепції 
сучасного природознавства». Відповідно до свого змісту такий курс охоп-
лює широке, майже неосяжне, коло питань і є основним, фундаментальним 
для всієї сучасної освіти. Тому труднощі створення й освоєння курсу 
очевидні, бо не можна охопити неосяжне і досить повно і в однаковій мірі 
висвітлити всі наукові підходи і концепції, але він, без сумніву, буде дуже 
цікавим для допитливих студентів.  

 

МОДУЛЬНА СИСТЕМА ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ  
У “ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ” 

І.Є.Лопатинський, М.М.Рудка, С.Б.Харамбура,  
І.М.Кравчук, Ф.М.Гончар  

Національний університет “Львівська політехніка”, 
кафедра фізики 

 
Інтеграційні процеси, які відбуваються в освіті європейських країн - 

учасниць Болонської декларації, базуються на спільних вимогах цієї 
декларації, критеріях та стандартах національних систем вищої освіти. 
Одним з найважливіших аспектів є введення двоступеневої системи навчан-
ня (бакалавр-магістр) і нових технологій її реалізації. Такою технологією  є 
кредитно-модульна система підготовки фахівця, а складовою частиною цієї  
технології є модульно-рейтингова система оцінювання знань. У Політехніці 
вона запроваджена ще в 1993 році.  

Суть запропонованої системи, на прикладі викладання дисципліни 
“Фізика”, полягає в тому, що курс загальної фізики, який читається в 
залежності від бакалаврського напрямку протягом двох – трьох семестрів і 
містить 6–8 кредитів ділиться на модулі. Навчальний семестр містить два 
модулі. Модулі включають лекційні заняття на теми, які пов'язані між собою 
логічним фізичним змістом, а також лабораторні роботи, практичні заняття і 
самостійну роботу. Якість виконання протягом модульного періоду кожного 
вищенаведеного елемента оцінюється певною кількістю балів (поточний 
контроль (ПК)). По закінченню кожного модуля в семестрі передбачений 
тиждень для проведення у письмовій формі контрольних заходів (КЗ) по 
пройденому матеріалу курсу. Сумарна модульна оцінка М складається із 
отриманих балів за поточний контроль та КЗ. Максимально можлива 
сумарна  семестрова оцінка студента за два модулі становить 100 балів. 
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Сума балів студента за семестр переводиться в чотирибальну державну 
семестрову оцінку. Змінити семестрову оцінку студент може за бажанням на 
іспиті під час екзаменаційної сесії. Остаточна екзаменаційна або семестрова 
оцінка з врахуванням питомої ваги дисципліни (кількості кредитів у 
семестрі) вносить вклад у рейтингову оцінку студента. 

 

ФІЗИКА У ЛЬВІВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ 

С.Семак, О.Гальчинський 
Львівський медичний інститут 

79015 Львів, вул. Поліщука, 76 
 
Львівський медичний інститут – це вищий навчальний заклад ІІІ рівня 

акредитації, приватної форми власності. Він створений 2004 року і є одним 
із наймолодших вищих навчальних закладів Львівщини. Серед його 
засновників  національний медичний університет імені Данила Галицького. 

Інститут складається з трьох факультетів: медичного, стоматологічного 
та фармацевтичного, які готують фахівців за спеціальностями: “лікувальна 
справа”, “стоматологія”, “фармація”. На фармацевтичному факультеті 
існують як на стаціонарна, У медичному інституті відповідно до навчальних 
планів та типових навчальних програм вивчається дисципліна “медична і 
біологічна фізика”. На нашу думку назва цієї дисципліни не зовсім вдала, 
адже фізика залишається фізикою, незалежно від того, які об’єкти вона 
вивчає. До того ж, автори програми курсу під цією назвою насправді 
розуміють, що предметом вивчення є фізика в медицині та біології, а метою 
курсу є формування фундаменту, на якому ґрунтується наукове світо-
сприйняття та вивчення загальної, фізичної та квантової хімії, молекулярної 
біології, розуміння сучасних аналітичних та інформаційних методів, які 
застосовуються в медицині та біології. 

На медичному факультеті навчальна програма курсу медичної та 
біологічної фізики містить деякі розділи вищої математики, а саме основи 
математичного аналізу та елементи теорії ймовірності та статистики. 
Програма цієї ж дисципліни для стоматологічного та фармацевтичного 
факультетів вивчення елементів вищої математики не передбачає. Однак 
студентам фармацевтам читають окремий курс вищої математики. Курс 
медичної та біологічної фізики містить декілька складових (блоків) зокрема 
біомеханіку та біоакустику, молекулярну фізику біологічних систем і 
термодинаміку біологічних процесів, явища перенесення в біологічних 
системах, електричні та магнітні явища в живих системах, геометричну 
оптику, оптичні та квантово-механічні явища у медицині, радіоактивність, 
іонізуюче випромінювання та дозиметрію. Загалом програма дисципліни за 
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обсягом охоплених понять і явищ є досить широкою і характеризується 
глибоким науковим змістом. Вивчення курсу здійснюється під час лекцій, 
практичних, семінарських занять та самостійної роботи, на яку відведена 
значна частка годин. В свою чергу на стоматологічному та фармацев-
тичному факультетах кількість лекційних годин передбачена навчальними 
планами є невмотивовано малою (складає до 15 % від загальної кількості 
годин відведених на вивчення курсу). 

У 2004-2005 навчальному році викладання медичної та біологічної фізики 
забезпечувала кафедра фундаментальних дисциплін. У 2005 році в інституті 
створено кафедру медичної фізики, інформатики та вищої математики.  

Студенти інституту вже з першого року його існування почали займатись 
науковою роботою, зокрема і в галузі фізики біологічних і медичних систем. 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ФІЗИКИ 

Ю.В.Караван, Б.Л.Мельничук 
Львівський інститут економіки і туризму 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Взаємодіючи з природою і користуючись нею людина, залежно від обсягу 

знань про довкілля і рівня засобів та знарядь впливу на навколишнє сере-
довище, формує певну суму цінностей та пріоритетів, які на тому чи іншому 
етапі розвитку соціуму утворюють моделі відношення людей до природи. 

У всіх навчальних закладах (середніх та вищих) у навчальному процесі 
фігурують один-два предмети екологічного спрямування (є такий термін!), 
решта, виходить, не екологічні (на жаль, так воно і є). За таких обставин 
малоймовірно очікувати, що майбутній фахівець під час професійної діяль-
ності зможе відповідати сучасним вимогам до цього. Зокрема, спеціаліст 
повинен вміти: 

• забезпечити оптимізацію технологічних та проектно-конструк-
торських рішень, яка б мінімізувала збитки навколишньому сере-
довищу; 

• складати прогноз можливих негативних наслідків використання 
техніки та впровадження відповідних технологій у своїй професійній 
діяльності; 

• розробляти конкретні рекомендації щодо зниження енергоємності 
виробництва, зменшення витрат на покращення продукції, збільшення 
ефективності використанні водних та земельних ресурсів; 

• вести пропаганду екологічних знань. 
Для досягнення вищезазначених параметрів спеціаліста передбачається 

безперервна на протязі усього періоду навчання екологічна підготовка, що 
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включає три основні етапи, певною мірою пов′язані з загальноосвітнім, 
профілюючим та професійно-орієнтованим циклами навчання. 

На першому етапі − отримання знань про основні закони природи та 
соціуму, про функціонування цих законів у рамках природних, технічних та 
соціальних систем, про взаємодію антропогенних та природних чинників. 

На другому етапі − засвоєння методів екології, отримання знань про 
еволюцію біосфери, її систематику, поняття про рівень „індивід-популяція-
суспільство-екосистема”: ознайомлення з діалектикою науково-технічного 
процесу, його позитивними та негативними впливами на природу та 
суспільство.  

На третьому етапі − отримання інформації щодо наслідків фахової 
діяльності (відповідно до спеціальності навчання) на довкілля, засвоєння 
загальних методів оптимізації природокористування та їхнє застосування у 
професійній діяльності. 

Неосяжним полем для екологічної освіти та екологічного виховання є 
фізика − методологічна основа техніки. Програма з фізики передбачає 
вивчення основних фізичних законів і явищ та їхнє практичне застосування. 
Елементарна екологізації викладання фізики − висвітлення при розгляді 
практичних застосувань впливу цих застосувань на довкілля. Наприклад: 
закони електролізу − промислове отримання чистої міді (або іншого 
елементу) − вплив цієї технології на довкілля; атомна енергія − АЕС − 
екологічний ризик діяльності АЕС тощо. 

Основною функцією інженерних кадрів є технічна інновація або інте-
лектуальне забезпечення процесу дослідження, створення та використання 
техніки. Екологічно свідомий фахівець повинен розуміти, що створюючи та 
використовуючи штучну природу − техносферу, треба врахувати, як технічні 
умови та обмеження, так і екологічні вимоги натуральної природи − 
біосфери, забезпечувати симбіоз цих природ. 

Як свідчить аналіз історії техніки, невдачі більшості інженерних рішень, а 
в останній час і трагедія всього людства, полягали у тому, що інженер завжди 
прагнув вирішувати конкретну технічну задачу тобто задачу так званого 
першого вузько технічного рівня. Рішення таких задач не дають можливості 
встановити екологічні наслідки їхнього використання. Рішення загально 
технічних проблем є другим, більш високим рівнем, що дозволяє впливати на 
техногенний тиск на екосферу. 

Існує і третій рівень творчих розробок − рішення соціально-технічного 
комплексу проблем (створення екологічно стійкого світу ноосфери). При 
цьому технічні рішення вважаються не оптимальними, якщо їхнє 
впровадження веде до порушення екологічної рівноваги. 

Треба відрізняти істинний науково-технічний прогрес від уявного. 
Економічний критерій оціни рішення не є інваріантним у просторі і часі для 
визначення істинності науково-технічного прогресу. Таким критерієм 
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повинна бути екологічність виробництва, точніше, еколого-економічна 
оцінка ефективності інженерного рішення. Ця оцінка базується на кількісних 
показниках раціонального використання обмежених не поновлюваних 
ресурсів, ефективності використання поновлюваних ресурсів та рівня 
сукупних негативних впливів на довкілля (екологічний ризик). 

Реалізувати екологізації викладання − це відобразити у навчальному 
процесі природоохоронне спрямування науково-технічного процесу. Екол-
гізований науково-технічний процес вимагає вже на фундаментальному рівні 
досліджень, щоб при синтезі інновацій вивчався не лише її вплив на 
техносферу, але й на біоту. 

 

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ 

В.Є.Гончарук  
Національний університет “Львівська політехніка”,  

кафедра техногенно-екологічної безпеки 
 
Зниження техногенно-екологічних ризиків, захист населення і території від 

надзвичайних ситуацій є для України першорядним завданням. Це є найважли-
вішою функцією державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, організацій і установ. 

Ризик виникнення аварій і катастроф постійно зростає внаслідок підви-
щення частки застарілих технологій та обладнання, зниження темпів віднов-
лення та модернізації виробництва. Зношеність основних виробничих фондів в 
усіх галузях народного господарства України становить в середньому 50 
відсотків. Потенційно небезпечні виробництва мають значну питому вагу в 
структурі промисловості України, на їх долю припадає майже третина обсягів 
випуску продукції. 

Одним з дійових важелів забезпечення природно-техногенної безпеки є 
освіта, яку наш Президент у майбутньому бачить найкращою, проведення 
наукових досліджень по її забезпеченню. 

Впродовж тривалого часу роботи на фізичному факультеті доводилось 
займатись вирощуванням та дослідженням фізичних властивостей кристалів. 
Частина детекторів, створених на їх основі, йшли на діагностику і реєстрацію 
іонізуючого випромінювання. Створювалися цілі системи радіаційного 
контролю. Розроблялись превентивні заходи щодо радіаційного захисту. 

Як відомо, нещодавно на Яворівському полігоні відбулись міжнародні 
навчання “Joint Assistance – 2005”, в яких взяли участь представники 42 країн. 
Мені довелось брати участь в науково-практичному семінарі, який був 
проведений в рамках навчання. На полігоні була велика виставка техніки та 
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приладів. Нам була продемонстрована робота пересувної лабораторії контролю 
параметрів оточуючого середовища ”моделі Фаворит”. Функціональне призна-
чення — здійснювати вимірювання і передачу на базову лабораторію пара-
метрів радіаційної, хімічної і метеорологічної обстановки. Лабораторія при-
значена для роботи, як при нормальному так і аварійному режимах експлуатації. 
Приємно був здивований, що в модулі для детектування радіоактивного йоду 
використовується в ролі детектора NaJ (Tl). В іншому модулі використовується 
польовий гамма-спектрометр (фірми ORTEC, США), де реєстрація γ-ви-
промінювання здійснюється детектором р-типу із особливо чистого германію з 
дифузно розсіяним літієм по зовнішньому контакту. Широко використовуються 
кремнієві детектори (Франція) для реєстрації α, β і γ активності. 

Особливу увагу привернули прилади які використовуються на митниці в 
аеропортах (ORTEC, США) для пошуку “збройного” плутонію,  U235, U 238 або 
щось в цьому плані. Прилади дуже чутливі, в них використовується висо-
кочистий германійовий детектор.  

Підготовка спеціалістів-фізиків була і є доброю. Львівські фізики завжди 
славилися і викликали повагу завдяки своїм здобуткам у рутинній праці з 
фізики твердого тіла, фізики кристалів, особливо з технологічного аспекту. 
Більшість з нас пам’ятає як життя “виштовхнуло” на поверхню добрих органі-
заторів наукових досліджень, як тепер кажуть, менеджерів. Серед них у свій 
час були професори Дутчак Я.Й., Лискович О.Б., Пашковський М.В., Цаль М.О., 
Савицкий В.Г. та інші. Мені видається, що аналогічна потреба є і сьогодні. 

Можливо не на словах, а на ділі потрібно кооперуватися по викорис-
танню унікального обладнання, в тому числі в межах міста. Мабуть доцільно 
розширювати зв’язки щодо підготовки кадрів в Інститутах НАН України в 
Києві.  

Щодо освітянської складової. В цій частині хотілось би зупинитись на 
змінах які відбуваються або повинні відбуватися в підготовці спеціалістів, 
певному досвідові. Ми є свідками, як іде розробка національної політики і 
законодавчої бази у виборі ефективної стратегії безпеки. Розширюється 
міжнародне співробітництво, удосконалюються національні норми і вимоги по 
забезпеченню безпеки населення і об’єктів. 

Наші вчені беруть участь в розробці фундаментальної теорії аварій і 
катастроф. Особливо хотілось би зупинитись на Законі України “Про об’єкти 
підвищеної небезпеки”. Для одержання ліцензії на проектування або 
експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки складається декларація безпеки. 
Вона передбачає превентивні заходи по попередженню надзвичайних 
ситуацій, а також забезпечення готовності до локалізації і ліквідації їх 
наслідків. Для об’єктів, які будуються або реконструюються, передбачені 
відповідні частини в проектній документації. Весь цей комплекс питань 
поступово відображається при читанні курсів і спецкурсів. На кафедрі 
техногенно-екологічної безпеки відбувається консультування дипломних 
проектів і магістерських робіт щодо розділу, який стосується безпеки, 



86  ДО 60-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

 

поступово відображаються проблеми моделювання сценаріїв розвитку 
надзвичайних ситуацій, декларування безпеки, ліцензування і страхування 
об’єктів. Зовсім недавно ми видали навчальний посібник “Оцінка обстановки у 
надзвичайних ситуаціях”. Функціонує аспірантура. Загалом це вимагає змін у 
підготовці студентів. Хто скоріше це зробить, тим самим створить кращі 
умови для працевлаштування майбутнього спеціаліста.  

Мені у 1998 році в складі групи вчених НАНУ довелось бути при ліквідації 
наслідків катастрофічного паводка в Закарпатті. В зоні затоплення перебувало 
близько 400 тис. чоловік. Ми там зіштовхнулися з багатьма напрямками 
роботи при локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Набуло 
певного досвіду і МНС України.  

Ми бачимо з якими величезними труднощами зустрілися при ліквідації  
надзвичайних ситуацій наші колеги в Новому Орлеані. Дуже багато потрібно 
вчитися та обмінюватися досвідом з питань інженерного захисту територій. 
Спеціалісти ніби є, але їх рівень вимагає бути кращим. 

Сувора реальність вимагає нових знань, змін, як у законодавчому плані, 
так і у професійному, до інженерного захисту територій. Вимагає нових під-
ходів розвиток будівельної фізики, вивчення її архітекторами і суміжними 
спеціалістами. 

Методологічною особливістю роботи науковців і спеціалістів стає 
використання ГІС технологій. Орієнтація пішла на розробку багатошарових 
карт на основі геоінформаційних систем. Почали широко використовуватися, 
особливо після повеневих подій в Закарпатті, космознімки високої розділової 
здатності. Життя настирливо виставляє на поверхню такий напрям як 
використання аерокосмічних методів в техногенно-екологічній безпеці. Він 
має добрі можливості та перспективи. Є напрацювання у нашому регіоні, 
зрештою є здобутки  в Харківському аерокосмічному університеті. З цього 
питання є безумовно і проблеми. 

І в завершення. Дозвольте погодитись з думкою професора – вірусолога 
Анатолія Бойка. Враховуючи, що останнім часом людство мало серйозні 
проблеми з коров’ячим сказом, нині з пташиним грипом, то було би правильно 
читати курс вірусології і майбутньому інженеру, архітектору та журналісту.   
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АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ТА ЇЇ СИМУЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ 

І.В.Даць, В.М.Семенюк  
Львівська середня школа № 80, вул. Героїв Крут 

 
Зростаюче значення ядерної техніки загалом в енергетичному балансі 

України висувається сьогодні як одне з актуальних завдань подальшого 
вдосконалення ядерних реакторів. П це відноситься до тих реакторів, на 
основі яких планується розвиток ядерної енергетики в найближчі 10-15 
років.  

В основу даної роботи покладено за мету створити навчальну комп’ю-
терну програму, яка б допомагала учням вивчати принципи роботи АЕС та 
способи керування нею. Ця програма надає користувачу змогу симулювати 
різні процеси на АЕС з абсолютною безпекою – при цьому не загрожуючи 
людському життю. Вона дозволяє учням слідкувати за ходом роботи 
ядерного реактора, керувати процесом ланцюгової реакції,  створювати 
небезпечні аварійні ситуації на АЕС, а також “проводити” відповідні 
ремонтні роботи на блоках. Симуляційна модель надає можливість  візуально 
слідкувати за рівнем води в реакторі, а також аналізувати хід роботи 
функціональних вузлів самої станції по графіках, що відповідно будуються до 
режимів роботи. В залежності від протікання процесів, показів приладів, 
програма має окреслені "цілі": приймає рішення про зміни вибраних 
параметрів і виконує ці зміни, використовуючи відповідні пристрої керування 
та регулювання. Користувач програми стає відразу учасником віртуального 
процесу – використовує можливість  впливу не тільки на  початковий стан 
системи, але й на різні окремі параметри  під час її роботи.  

Подібність цієї програми до комп'ютерної гри дозволяє в певний спосіб 
заохотити учнів до вивчення природничих та технічних наук.  

 

ДІАГНОСТУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

Н.В.Пастернак, О.В.Радковська  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра загальної фізики  
 
В сучасних умовах особливо важливим є цілеспрямоване й система-

тичне формування критичності протягом усього процесу навчання. 
Критичність — це важлива ментальна ознака, в якій ми умовно виділили 

три складові: 
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• установчу, яка включає в себе схильність піддавати сумнівам 
сприйняту інформацію, прагнення її перевіряти, аналізувати, 
критикувати, оцінювати й удосконалювати; 

• епістемологічну, яка залежить від особливостей процесу мисли-
тельної діяльності; 

• предметну, яка передбачає знання предмету і його розуміння. 
Діагностування критичності студентів п’ятого курсу — майбутніх вик-

ладачів фізики — проводили в рамках запропонованої нами моделі за 
вимогами третього і четвертого рівнів (рівнів спеціаліста). Для цього ми 
використали три завдання тестового типу на зразок широко орієнтованих 
тестів досягнень, кожен з яких містив 10 запитань. 

Низькі показники виконання першого завдання свідчать про нехтування 
деталями, умовами, тобто, про засвоєння матеріалу “в загальних рисах”. В 
більшості випадків студенти визнали за правильні формулювання, які нас-
правді не були коректними. Виконання другого завдання засвідчило, що сту-
денти надають більшої ваги в одержанні  висновків теоріям і недооцінюють 
наукових фактів (не співставляють важливих висновків фізичної науки з 
результатами фундаментальних експериментів). Виконання третього 
завдання засвідчило недостатній рівень сформованості узагальнених 
поглядів, критеріїв, принципів, необхідних для оцінювання реальності 
фізичних процесів і явищ. Природно припустити, що низькі показники 
результатів діагностування критичного мислення студентів пов’язані 
насамперед з низьким рівнем розвитку установчої компоненти критичності. 

За характером відповідей загалом можна зробити висновок, що студен-
там притаманний в більшій мірі раціоналістичний, епістемологічний стиль 
мислення, ніж емпіричний і метафоричний, в той час як для критичності, на 
наш погляд, важливими є всі три компоненти.  

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОГРАМИ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ 

Л.І.Іванків, Я.А.Пастирський  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра фізичної і біомедичної електроніки, 
вул. Драгоманова, 50, м. Львів, 79005, Україна 

 
При вивченні курсу «Молекулярна фізика» слід зробити зміни і 

доповнення (або при діючій програмі розглядати такі питання): при розгляді 
розмірів частинок і їх розподілу за швидкостями необхідно ввести питання 
про походження хімічних елементів; в розділ «Тверде тіло» слід ввести 
питання з фізики поверхні твердого тіла та поняття про хемосорбцію, 
гетерогенний каталіз, твердотільну сенсорику газового середовища; друге 
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начало термодинаміки варто доповнити параграфом «Ентропія Всесвіту» 
(його походження і стан). Слід розглянути процес локального і тимчасового 
зменшення ентропії біологічних систем – біологічна еволюція (від простого 
до складного в наростанні впорядкованості і організованості) та еволюція у 
фізиці (друге начало термодинаміки). Слід розглянути одночасно дію кон-
куруючих тенденцій, принцип мінімуму енергії системи і принцип мак-
симуму її ентропії (безпорядку). При високих температурах (плавлення) 
реалізується другий принцип – зростає ентропія, а при низьких темпе-
ратурах – стійкі конденсовані стани (тверде тіло). Температура, при якій 
тенденція мінімізації енергії і максимізації ентропії зрівноважуються і буде 
температурою плавлення твердого тіла. Температура плавлення залежить 
також від тиску, оскільки зміна ентропії залежить від тиску. 

 

ЦІКАВИЙ ПРИКЛАД ВЗАЄМНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ПОМИЛОК 

Ю.О.Угрин  
Дрогобицький педагогічний університет ім. Івана Франка,  

кафедра загальної фізики,   
вул. І. Франка, 24, Дрогобич, Львівська обл., 82100 

 
Досліджуючи висвітлення теми “Рівняння Бернуллі” в підручниках з 

фізики для вищої школи можна помітити невдале трактування закону 
збереження механічної енергії при його застосуванні до стаціонарного потоку 
рідини чи газу, який тече без тертя і в’язкості. Наприклад, автори [1] для 
виводу рівняння Бернуллі опираються на закон збереження механічної енергії 
який вони подають в такій формі: ∆Е=∆А (*), де ∆Е є зміна механічної енергії 
даного об’єму рідини чи газу, який рухається від одного перерізу труби до 
другого, ∆А – робота, виконана силами тиску під час цього переміщення. 
Проте в такому підході є дві фундаментальні помилки. Перша помилка 
полягає в неправильному записі закону збереження механічної енергії (*), 
який у консервативних системах повинен мати вигляд ∆Е=0. Але, щоб 
забезпечити правильний результат слід зробити другу помилку, а саме 
трактувати роботу в рівнянні (*) як роботу тільки сил тиску, зігнорувавши 
роботу сили тяжіння, що і зроблено в [1].   

Огляд цієї теми не тільки в українських, а й в англомовних [2] та 
російськомовних [3]  підручниках показує, що обговорювана помилка має 
глобальний характер. 

Отже, при виводі рівняння Бернуллі, помилка в записі закону збереження 
механічної енергії чи теореми про зміну кінетичної енергії компенсується 
виключенням роботи сили тяжіння з виразу роботи зовнішніх сил. 
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Пропонується вивід рівняння Бернуллі, який не містить вказаних 
ідеологічних помилок. 

Література 
1. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. Загальний курс фізики, т.1. – 

Київ: “Техніка”, 1999. 
2. Р.А. Tipler. Physics, New-York, Worth Publisher Inc., 1982. 
3. І.В. Савельєв. Курс общей физики. т.1. – Москва: “Наука”, 1982. 
 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ СТАЛИМИ 

Я.Ф.Дуб  
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка, 

кафедра загальної фізики 
 
Вартою уваги, на наш погляд, є можливість виразити одну фундамен-

тальну сталу через інші. Це дозволяє не тільки домогтися компактного ана-
літичного запису певних співвідношень, а й глибше зрозуміти їх фізичний 
зміст. В таблиці приведено взаємозв’язки між деякими фундаментальними 
величинами за допомогою елементарних сталих, де: 

e  — заряд електрона; c  — швидкість світла;  
0R  — хвильовий опір вакууму; r , ϑ , ν  — відповідно: радіус, швидкість 

та частота, стосовно електрона, для основного стану атома водню. 
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Кожний стовпець таблиці відповідає вираженню певної сталої, що стоїть 
на чолі стовпця, через сталі приведені зліва. Такі співвідношення можуть 
бути віддзеркаленням певних закономірностей в природі, тому їх пошук і 
вивчення ми вважаємо необхідними і важливими. 

 

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ,  
ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

Л.І.Іванків, Я.А.Пастирський  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра фізичної і біомедичної електроніки  
вул. Драгоманова, 50, м. Львів, 79005, Україна 

 

На кафедрі загальної фізики, а тепер кафедрі фізичної і біомедичної 
електроніки, впроваджуються в навчальний процес комбіновані задачі з 
використанням різних частин фізики, які були вивчені раніше. Розв’язання 
таких задач є корисним не тільки як повторення і поглиблене осмислення 
явищ і фізичних законів, а ще показує єдність різних частин фізики, їх 
взаємозв’язок і сприяє набуттю навиків при розв’язанні нових проблем. 

Наведемо деякі з них: 
1.Обертання тіла навколо Землі і коливання його в наскрізній шахті, 

прокопаній уздовж діаметра Землі. 
2. Перерозподіл густини газу в циліндрі, який починає рухатися 

прискорено. 
3. У кімнаті внаслідок нагрівання температура повітря зросла від T1 до Т2. 

Визначити зміну внутрішньої енергії повітря. 

                     
R

pVcTmcu vv ==
µ

             ( RTmpV
µ

= )   

Тут Vp, – сталі, отже U – незмінна. Виникає питання куди поділася 
виділена при згорянні палива енергія? Такі задачі та цікаві питання 
(проблеми) несуть істотну інформацію і пов’язані в першу чергу з нашою 
планетою Землею. Ще для прикладу. Скільки частинок повітря є в 
атмосфері Землі? Яка температура кипіння води на Говерлі? Чи буде горіти 
сірник у космічному кораблі на навколоземній орбіті? Яка природа 
магнітного поля Землі? Як визначити час і місце виникнення землетрусу? 
Припливи і відпливи на поверхні Землі та їх використання. Такі питання і 
проблемні задачі стимулюють інтерес до фізики, сприяють розвитку 
творчого мислення і виробленню навиків для застосування в практичній 
діяльності і сприймаються студентами з цікавістю і задоволенням. А 
слабким студентам в індивідуальному порядку можна поставити запитання: 
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для чого взимку посипають засніжені дороги і тротуари сіллю, який 
принцип дії побутового холодильника, коли лід може служити нагрівником, 
як найпростіше визначити прискорення вільного падіння і показати, що 
вільне падіння – рух прискорений, якими найпростішими дослідами 
підтвердити газові закони. 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОСМОСУ 

В.С.Радковський, В.М.Семенюк  
Львівська середня школа № 80, вул. Героїв Крут 

 
Актуальність створення на Україні підручників і посібників з астрономії 

для середньої школи зараз ні в кого не викликає заперечень. З часу виходу 
підручників І.Ф.Боярченка, Ю.К.Гулака, Є.В.Сандакової, Г.С.Роздимахи ми-
нуло близько 20 років, а сучасний підручник І.А.Климишина залишається 
єдиним безальтернативним.   

Дана робота присвячена меті створення електронної енциклопедії космосу, 
яка б доповнювала та розширювала діапазон вивчення астрономії в середній 
школі, дозволяла б учням ознайомитися із сучасними досягненнями в цій науці.  

В основу роботи була покладена сучасна web-технологія, зокрема про-
грамування в HTML, гіпертекстові зв’язки між сторінками та мультимедійні 
моделі. Програма вимагає мінімальних ресурсів – IBM сумісний комп’ютер, 
операційну систему Windows та Internet Explorer.  

Запуск першого штучного супутника в 1957 р. поклав початок ері 
космонавтики та новій епосі чудових відкриттів. За цей час космічні зонди 
побували біля всіх планет, окрім Плутона, і без всякого перебільшення можна 
стверджувати, що Сонячна система була відкрита знову. Учні зможуть по-
новому побачити планети — від Меркурія до Плутона, — здійснивши 
подорожі безпосередньо по сторінках цієї електронної енциклопедії...  

В “Енциклопедії космосу” розглядаються питання, які є найбільш 
цікавими для учнів, тобто пов’язані з народженням і еволюцією Всесвіту. 
Користувач познайомиться з основними методами сучасних спостережень, 
дізнається про останні досягнення в цій області науки. Оскільки основними 
блоками в оточуючому нас світі є галактики, то розглянуті питання їх по-
ходження. Світ астрономії завжди асоціювався із світом зірок, і проблемами 
їхнього життя, народження та смерті. Учні дізнаються про нейтронні зорі та 
знамениті чорні діри. Електронна енциклопедія містить інформацію про всі 
планети нашої Сонячної системи  та наше світило – Сонце, про пов’язані з 
ним загадками. Відображені також успіхи України в досліджені Всесвіту та 
освоєні космосу. 

Сьогодні завдяки зусиллям різноманітних товариства та мережі Інтернет 
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створено багато комплектів якісних кольорових слайдів та фотографій 
різнопланових астрономічних об’єктів. Розглянуто багато історичних фактів 
пов’язаних з астрономічними відкриттями та проблемами існування життя на 
Землі. 

Водночас автори намагалися якомога чіткіше та лаконічніше викласти ті 
питання, без з'ясування яких учителеві було б важко працювати з юними 
аматорами астрономії. 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ДИФРАКЦІЙНИЙ ІНТЕРФЕРОМЕТР 

Р.Г.Гнип  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра експериментальної фізики 
 
Зонні пластинки Френеля, які являють собою почергово прозорі і непро-

зорі кільця введеш в оптику на початку дев'ятнадцятого століття. Будучи 
прекрасним інструментом для демонстрації дифракції і інтерференції світла, 
вони не отримали практичного застосування до 80-их років двадцятого 
століття у зв'язку з технологічними труднощами виготовлення і тиражування. 
По своїй дії на світлову хвилю зонні пластинки подібні до класичних 
рефракційних елементів і подібно до них дозволяють розділяти, фокусувати, 
розширювати і рекомбінувати світлові пучки. Розвиток сучасних фототехно-
логій і комп’ютерного синтезу дифракційних елементів дає можливість 
значно зменшити труднощі їх виготовлення і тиражування. Тому слід очіку-
вати, що класична елементна база, яка включає лінзи, призми, дзеркала і їх 
комбінації буде суттєво доповнена новими компонентами на базі зонних 
пластинок і інших дифракційних елементів. 

Уже зараз в оптичних системах і приладах масового попиту таких, як 
лазерні програвачі, касові апарати, принтери і лазерні технологічні установки, 
почали широко використовувати зонні пластинки і їх модифікації. 

Порівнюючи зображувальну властивість зонних пластинок і традиційних 
лінз треба відзначити, що зонна пластинка фактично містить у собі одночасно 
плоскопаралельну пластинку і набір додатніх і від'ємних лінз з різною 
оптичною силою з суміщеними головними площинами. 

У лекційному експерименті в розділі "Оптика" загального курсу фізики 
нами вже давно демонструється студентам фокусуюча і зображувальна 
здатність зонної пластинки Френеля. У даному повідомленні описується нова 
лекційна демонстрація "Дифракційний інтерферометр" на базі зонної 
пластинки Френеля". 

Зонні пластинки розкладають паралельний пучок світла по фокусах різ-
ного порядку. Для такого розподілу характерна відсутність парних порядків, 
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крім нульового. Зонні пластинки мають три основних (по інтенсивності) 
порядки: 0; ±1, яким відповідають три пучки світла: прямий, збіжний в +1 
фокусі і розбіжний в –1 фокусі. 

Якщо дві зонні пластинки розмістити послідовно одна за одною і сумістити 
їх від'ємні або додатні фокальні площини, то можна спостерігати смуги рівної 
товщини або кільця рівного нахилу. Щоб картина кілець рівного нахилу була 
симетрична і чітка, необхідно, щоб оптичні осі зонних пластинок співпадати. 
Дифракційні інтерферометри мають перевагу над іншими відомими інтерферо-
метрами за рахунок суттєвого зниження впливу вібрацій і температурних 
коливань оточуючого середовища на якість інтерференційної картини. 

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ 
В УМОВАХ БАЗОВОЇ КАФЕДРИ 

Р.В.Луців 1, О.В.Футей 1, М.М.Ваків 2 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Університетська 1, 79000, м. Львів, Україна. 
2Науково-виробниче підприємство “Карат”, 
 вул. Стрийська 202, 79031, м. Львів, Україна, 

 
Кафедра радіоелектронного матеріалознавства факультету електроніки, 

яка була створена у 1977 році як базова кафедра на виробництві на основі 
Львівського науково-дослідного інституту матеріалів (тепер НВП “Карат”) 
має багаторічний практичний досвід проведення навчальних занять в 
тематичних підрозділах, які максимально наближені до потреб та запитів 
сучасної фізичної матеріалознавчої науки. 

Практично кожного семестру кафедра оновлює програми існуючих 
спецкурсів, розробляє нові курси та ставить лабораторні роботи у відпо-
відності до зміни та розвитку тематики науково-дослідних та проектно-
конструкторських розробок у НВП “Карат”. 

Окремі комплексні лабораторні роботи з ряду спецкурсів cтуденти кафедри 
проходять в підрозділах НВП “Карат” на сучасному науковому обладнанні. 

Особливої уваги заслуговує досвід направлення студентів кафедри на 
учбову та виробничу практики для виконання індивідуальних занять. Кращі 
студенти кафедри виконують курсові та дипломні роботи в тематичних 
підрозділах НВП “Карат”. Керівниками таких дипломних робіт є провідні 
науковці об’єднання. 

Нагромаджений кафедрою практичний досвід в проведенні учбового 
процесу дозволяє випускникам кафедри максимально скоротити період 
адаптації на робочому місці при направленні на роботу. 
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ІНТЕГРОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ:  
УНІВЕРСИТЕТ–ЛІЦЕЙ. ЗАДУМ І ДІЙСНІСТЬ 

О.В.Гальчинський 
Львівський фіз.-мат. ліцей при ЛНУ імені Івана Франка 

 

Підготовка висококваліфікованого фахівця в багатьох напрямах приро-
дознавства (фізика, математика, хімія, біологія тощо) вимагає не лише 
досконалих навчальних програм, значного обсягу навчального часу, а також 
суб’єкта, який багато і наполегливо працює.  Майже сторічний досвід масової 
підготовки фахівців фізиків свідчить, що лише невеликий відсоток тих хто 
пройшов навчання готовий самостійно далі розвивати фізику. Красномовним 
прикладом є результат здачі відомого теоретичного мінімуму Ландау. Його 
спромоглись здати від 1933 до 1961 року 43 особи, хоча намагались здати 
значно більше. Такий поверховий аналіз приводить нас до такого висновку, 
що талант для фізика зовсім не другорядна річ. Тільки талановита молода 
людина зможе в стислі терміни засвоїти всі сучасні надбання фізики і зробити 
наступний крок пізнання. Тобто університет, який націлений на підготовку 
висококваліфікованих фахівців має перш за все шукати талановитих, а не 
просто добре підготовлених (репетиторами) абітурієнтів. Талант не можна 
виявити за допомогою тестів його можна зауважити і виплекати підчас 
тривалої співпраці над розв’язанням складних і насправді наукових проблем. 

Знайти талант привити йому любов до фаху, допомогти ґрунтовно 
засвоїти основи фізики сформувати специфічний аналітичний тип мислення 
ось такі цілі задекларували і взялись вирішувати провідні університети 
України і середні навчальні заклади нового типу – ліцеї. До відомих в Україні 
можна віднести такі ліцеї (середні навчальні заклади): УФМЛ, ФМЛ-27 
(м. Харків), Рішельєвський ліцей (м. Одеса), Львівський фізико-математичний 
ліцей, Вінницька гімназія №17 тощо. 

Майже за п’ятнадцять років існування таких закладів були апробовані нові 
методики навчання, запроваджено конкурсний відбір учнів та викладачів, за-
проваджено низку Всеукраїнських творчих змагань школярів які стимулюють 
належний рівень роботи викладачів та учнів. Результатом такої роботи стали 
насправді якісно підготовлені учні (звичайно незначний прошарок) які 
успішно захищають престиж України на міжнародних предметних олімпіадах. 
Однак велика частина таких талановитих і якісно підготовлених випускників 
ліцеїв вступає на навчання до вищих навчальних закладів інших країн. 

Взаємодія, співпраця ліцеїв та вищих навчальних закладів теж не досягла 
потрібних масштабів. Цьому перешкоджають в першу чергу особливості 
законодавства, наприклад різний статус викладачів університету і ліцеїв  
перешкоджає вільному обміну викладачами, викладачі університету неохоче 
йдуть працювати до ліцеїв, а викладачі ліцеїв не мають змоги пройти наукове 
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стажування. Тоді ж як талановита молодь потребує щоденного спілкування 
не лише з добрими учителями, а й з науковцями. Нарешті, ці заклади 
фінансуються з різних бюджетів, що суттєво перешкоджає здійсненню 
проектів зі спільним фінансуванням. Все це знижує рівень інтегрованості цих 
навчальних закладів, не дає сповна реалізувати задекларовану мету. 

 

ДО ПИТАННЯ ТЕОРІЇ IНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

І.М.Козловська  
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 

Львівський науково-практичний центр, 
79008 вул.Кривоноса, 10 

 
Теоретичнi основи методики iнтегрованого навчання фiзики базуються, 

на наш погляд, на таких закономiрностях: незалежно вiд типу навчального за-
кладу, курс фiзики повинен у повнiй мiрi виконувати свою загальноосвiтню 
функцiю; для рiзних груп професiй та рiзних типiв навчальних закладiв 
необхiднi варiативнi курси фiзики; диференцiацiя змiсту, форм i методiв 
вивчення фiзики, повинна на кожному етапi координуватися з iнтеграцiєю 
рiзнопредметних знань; диференцiацiю змiсту навчального матерiалу 
доцiльно проводити iнтегративними засобами, зокрема вiдрiзки навчального 
матерiалу значної трудностi можуть викладатися шляхом вiнтегровування 
iншопредметних елементiв меншої трудностi, залежно вiд контингенту учнiв; 
формування мотивацiйної зацiкавленостi учнiв доцiльно проводити шляхом 
вiнтегровування в змiст курсу фiзики вiдповiдного фiзико-технiчного 
фактажу полiтехнiчного та профiльного характеру; забезпечення цiлiсностi 
формування наукової картини свiту вiдбувається шляхом вiнтегровування у 
змiст курсу фiзики елементiв знань з iнших природничонаукових дисциплiн з 
оглядом на розвиток мислення та свiтогляду учнiв; використання 
iнтегративного iнструментарiю забезпечує своєчасне вилучення другорядної 
та застарiлої iнформацiї i не допускає перевантаження змiсту курсу фiзики та 
надмiрного зростання його обсягу.  

Ряд труднощiв у вивченнi фiзики у старшій загальноосвітній та профе-
сiйній школі (професійно-технічних завчальних закладах, професійних ліцеях 
тощо) викликаний штучним розривом змiсту навчального  матерiалу курсу 
фiзики другого ступеня мiж загальноосвiтньою школою та професiйним 
навчальним закладом. Наприклад, повний курс фiзики другого ступеня 
охоплює 9 клас загальноосвiтньої школи та 1-2 курси професiйно-технiчного 
навчального закладу). Очевидно, що бiльш доцiльною є орiєнтацiя на 
побудову замкнутих циклiв курсу фiзики для кожного зi ступенiв освiти.  
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IНТЕГРАТИВНЕ ВИВЧЕННЯ ФIЗИКИ  
У ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНIЙ ШКОЛI 

О.І. Джулик  
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 

Львівський науково-практичний центр, 
79008 вул.Кривоноса, 10 

 

Курс фiзики у професiйно-технiчнiй школi, зберiгаючи своє загально-
освiтнє значення, має ряд специфiчних особливостей. Фiзичнi знання 
проникають в змiст спецiальних та технiчних дисциплiн i становлять 
необхiдний компонент знань сучасного квалiфiкованого робiтника. Поруч з 
успiшним вирiшенням ряду проблем методики навчання фiзики, проблемi 
iнтеграцiї знань з фiзики та iнших дисциплiн не надавалося належної уваги.  

У фундаментальних працях з методики, зокрема викладання фiзики у 
професiйнiй школi, проблеми iнтегративного потенцiалу фiзичної освiти 
розглядаються епiзодично. У професiйно-технiчнiй школi основнi зусилля 
педагогiв спрямованi на розвиток мiжпредметних зв'язкiв та професiйної 
спрямованостi навчання. Такий пiдхiд був необхiдним у минулi десятирiччя у 
зв'язку з надмiрною диференцiацiєю та унiфiкацiєю навчання.  

Це сформувало базу для дослiдження, розвитку та ефективного вико-
ристання iнтегративних можливостей курсу фiзики у професiйнiй школi. 
Iнтегративне вивчення фiзики, особливо у професiйнiй школi, доцiльно 
розглядати як багатоаспектну проблему. Поняття "iнтегративне вивчення 
фiзики" трактується нами як поетапне вiнтегровування необхiдних у 
конкретних випадках фактiв чи методiв навчання в систему фiзичних знань 
на основi логiчного iнтегративного синтезу академiчних (суто фiзичних знань 
i методiв) в рамках класичного (загальноосвiтнього) курсу фiзики.  

Саме такий пiдхiд спроможний забезпечити одночасне засвоєння загаль-
ноосвiтнiх та професiйних знань учнями професiйно-технiчної школи.  

 

ВНЕСОК ЖУРНАЛУ „СВІТ ФІЗИКИ”  
У РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 

Галина Шопа 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Науково-популярний журнал “Світ фізики” виходить в Україні вже 

майже десять років. Головним завданням його є популяризація фізики в 
Україні, висвітлення актуальних проблем науки та освіти, інформація про 



98  ДО 60-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

 

видатних українських та іноземних фізиків, їхні досягнення в галузі фізики, 
значення фізичних відкриттів для розвитку прогресу людства. 

Видання розраховане на широкий загал читачів від професорсько-
викладацького складу університетів, студентів, учителів, школярів до тих, хто 
цікавиться фізичними процесами природи. 

Особливо варто відзначити внесок журналу “Світ фізики” у розвиток 
педагогічної науки. Впродовж часу творення журналу його колектив активно 
співпрацює з учителями шкіл, ліцеїв, коледжів України. Зокрема, постійно 
бере участь в олімпіадах різного рівня (районних, обласних, всеукраїнських), 
турнірах юних фізиків тощо. На сторінках журналу публікують умови 
завдань та їхні розв’язки. Особливо варто зазначити, що велику роботу в 
цьому напрямі проводять викладачі Львівського фізико-математичного ліцею 
(О. Гальчинський, В. Алексійчук, Д. Біда, Р. Кузик), які активно працюють з 
обдарованими школярами. Водночас активно редакція журналу працює в 
цьому напрямі з Українським фізико-математичних ліцеєм (м. Київ), Ришель-
євським ліцеєм (м. Одеса), Фізико-математичним ліцеєм № 17 (м. Харків) та 
багатьох інших. Наслідком цієї співпраці є чимало публікацій школярів у 
журналі, деякі з яких визнані як фахові та рекомендовані учителям до 
викладання певних тем з фізики у школі. 

Журнал “Світ фізики” активно співпрацює з Міністерством освіти і науки 
України, Президією Національної академії наук України, науковими уста-
новами НАН України, Науковим товариством НТШ, університетами України, 
особливо педагогічними, де викладають фізику та готують педагогічні кадри. 
На сторінках журналу науковці висвітлюють різні теми з галузі фізики, що 
допомагає викладачам та студентам під час вивчення тих чи інших фізичних 
проблем.   

Під час проведення Міжнародних, Всеукраїнських конференцій, круглих 
столів колектив журналу долучається до обговорення актуальних питань з 
проблем викладання фізики у вищих навчальних закладах, ліцеях, школах 
тощо, проводить аналіз та доносить інформацію до широкого загалу фізичної 
громадськості. 

Редакція журналу веде видавничу діяльність, зокрема виходить серія 
книжок з фізики для школярів та вчителів “Бібліотека “Світу фізики”, яка є 
доброю підмогою для підготовки уроків з фізики. Постійно інформуємо 
читачів про нові книжки з фізики, які виходять в Україні, що дає змогу 
викладачам та учителям вчасно рекомендувати студентам чи школярам під 
час вивчення певних дисциплін з фізики. 

Велику роботу проводить редакція журналу “Світ фізики” у популяри-
зації українських фізиків та їхній доробок за кордоном. Це видання неод-
норазово було представлено на Міжнародній книжкові виставці в Польщі, 
Німеччині. Дописувачами журналу є науковці з різних країн світу, зокрема 
США, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Росії та ін. До Міжна-
родного турніру юних фізиків, який проходив в Україні 2002 року було 
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підготовлено видання англійською мовою, що дало змогу проінформувати 
науковців, учителів та школярів багатьох країн світу про це видання, 
українських фізиків, університети України тощо. 

Значну увагу видання приділяє історії науки, зокрема фізики. На сто-
рінках журналу постійно публікують матеріали про фізиків України та світу, 
Нобелівські лауреати, їхні біографії, внесок у розвиток фізики тощо.   

Проводячи роботу з широкою авдиторією журнал “Світ фізики” відіграє 
виховне, просвітницьке, педагогічне та естетичне значення в педагогічній 
освіті в Україні. Враховуючи сьогодні спад зацікавлення в суспільстві до вив-
чення фундаментальних наук, майже відсутність науково-популярної літера-
тури українською мовою, журнал “Світ фізики” проводить актуальну і дуже 
потрібну роботу.      

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

В.Р.Шаромова 
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

кафедра природничо-математичної освіти 
 
Модернізація освіти у нашій державі, зміни у сфері формування змісту 

середньої загальної освіти взагалі, і шкільної фізичної освіти зокрема, хви-
люють кожного освітянина-фізика, де б він не працював, у середній чи вищій 
школі. 

Прийнято низку базових документів, що окреслюють розвиток змісту 
освіти в Україні. Вже затверджено нові Державні стандарти базової та повної 
середньої освіти, відбувається розвиток стандартів вищої школи, вперше в 
Україні розроблено Концепцію профільного навчання у середній школі. Нині 
переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, весь 
навчально-методичний комплекс, необхідний для функціонування сучасної 
школи, створюються механізми, що гарантуватимуть їхню відповідність 
сучасним життєвим запитам. 

Україна зробила вагомий крок до впровадження вибору навчальних 
програм та підручників, цьому у значній мірі сприяє профільність навчання 
у старшій школі. Конкурентність у цій галузі має сприяти покращенню 
якості програм, відповідності освітнім цілям, оновленню та наданню права 
вибирати серед їхньої різноманітності. Нині ми вже маємо нові програми з 
фізики для 12-річної школи, зокрема, це “Програма з фізики (рівень 
стандарту) для 7–9 класів загальноосвітніх шкіл”, К., 2004 та “Програма з 
фізики для профільних класів (10–11 кл.) загальноосвітніх навчальних 
закладів”, К., Пед. преса, 2004, які спрямовані на здійснення рівневої дифе-
ренціації і навчання за обраними профілями: універсальний, технологічний, 
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фізико-математичний, філологічний, суспільно-гуманітарний, художньо-
естетичний, природничий, спортивний та ін. 

Проблема, що стоїть перед школою сьогодні — відповідність запитам 
сучасного ринку праці, можливості продовження навчання. Шкільна освіта в 
Україні, в тому числі з фізики, спрямована на надання учневі знань, умінь та 
навичок з предмету, необхідних упродовж життя. Однак, вітчизняна школа 
сьогодні недостатньо навчає школярів самостійно приймати рішення, 
використовувати інформаційні та комунікативні технології, критично 
мислити, вирішувати конфлікти, орієнтуватись на ринку праці тощо. 

Останніми роками зміст освіти в Україні не був належно орієнтований на 
досягнення цих життєво важливих компетентностей. Ми не можемо працю-
вати на середнього учня, мусимо дати право для розвитку кожної особистості 
на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних 
орієнтацій, задоволення інтересів і потреб. 

Одним із шляхів оновлення змісту фізичної освіти та орієнтації його на 
сучасні потреби, інтеграцію до європейського та світового освітнього прос-
тору є орієнтація навчальних програм, підручників, посібників, педагогічних 
прийомів та технологій на набуття учнями ключових компетентностей: 
соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, продуктивної 
творчої діяльності. Вперше ці вимоги закладено у загальних Критеріях 
оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною шкалою оціню-
вання. Отже, зміст фізичної освіти має оновлюватись цілісно з урахуванням 
пріоритетів нової гуманістичної парадигми. 

Розв’язання цих важливих освітянських проблем в період переходу на 
дванадцятирічне навчання можливе лише спільними зусиллями працівників 
вищої та середньої загальноосвітньої школи. Саме на це була спрямована 
Всеукраїнська науково – практична конференція (25-27 лютого 2002 р.) 
“Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в 
системі загальної середньої освіти”, яку провели Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) спільно з Львівським  
національним університетом при активній участі фізичного факультету, 
зокрема, кафедри загальної фізики. 

В обговоренні проекту Концепції фізичної освіти 12-річної загальноосвіт-
ньої школи, виголошеного автором, професором О.І.Бугайовим (Інститут 
педагогіки АПН України), активну участь взяли працівники кафедри за-
гальної фізики ЛНУ та Львівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, зокрема, з таких важливих питань: ”Роль стандарту у 
формуванні структури і змісту курсу фізики середньої школи” (доц. Н.В.Пас-
тернак), “Структура експериментальних знань і вмінь учнів” (доц. Х.Г.Лах, 
заслужений вчитель України, методист М.М.Білик), “Фізичний турнір — як 
засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів” (доц. А.В.Бород-
чук), “Пропедевтика фізики у системі шкільного природознавства” (доц.  
кафедри природничо-математичної освіти ЛОІППО О.І.Гірний, методист 



 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗДОБУТКИ                                     101 

М.В.Зінкевич), “Висвітлення внеску українських фізиків у світову науку в 
процесі викладання фізики в школі” (ст. викл. кафедри природничо-
математичної освіти ЛОІППО В.Р.Шаромова). Варто відзначити, що 
пропозиції працівників кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ 
ім. Івана Франка та кафедри природничо-математичної освіти ЛОІППО 
великою мірою були враховані при прийнятті Ухвали цієї конференції і 
спонукали до подальшої творчої праці. 

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ І РОЗВИТОК ПОНЯТЬ КУРСУ ФІЗИКИ 

Я.Собко, О.Стечкевич  
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 

Львівський науково-практичний центр, 
79008 вул.Кривоноса, 10 

 
Систематичне вивчення курсу фiзики у загальноосвiтнiй школi супро-

воджується лише рекомендацiями щодо мiжпредметних зв'язкiв. Очевидно, 
що зв'язки такого типу є необхiдними, проте вони становлять лише 
початковий етап для переходу до формування системи взаємопов'язаних 
знань. Доцiльно зауважити принципову рiзницю мiж зв'язками повер-
ховими, очевидними та зв'язками суттєвими, глибинними. У деяких 
випадках змiст цих зв'язкiв може спiвпадати, проте ототожнення їх у за-
гальному випадку веде до зниження ефективностi навчання. Рiзна пiдго-
тованiсть до навчання фiзики та тiсно пов'язана з нею проблема володiння 
учнями необхiдним мiнiмумом математичних знань, вимагає активного 
розвитку диференцiйованого навчання. Лише рацiональне поєднання та 
обгрунтоване чергування акцентiв на диференцiацiї та iнтеграцiї знань 
учнiв спроможне урiвноважити труднощi перехiдного етапу та забезпечити 
неперервнiсть освiти у цiй ланцi. Розглянемо одне з вiдносно простих та 
поширених фiзичних понять - швидкiсть. З ним учнi знайомляться ще у 
загальноосвiтнiй школi на уроках математики у молодших класах. На 
перших етапах вивчення фiзики поняття швидкостi пов'язано лише з 
механiчним перемiщенням. На другому ступенi навчання узагальнюється 
поняття швидкостi (введення поняття миттєвої та кутової швидкостi; 
додавання та вiднiмання швидкостей, її графiчне представлення тощо). У 
окремих випадках необхiдне бiльш глибоке вивченя цього поняття: 
ознайомлення з законом додавання релятивiстських швидкостей. Проте 
особливо важливим є поширення поняття швидкостi на немеханiчнi явища, 
яке передбачає використання iнтегративних прийомiв та мiждисцип-



102  ДО 60-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

 

лiнарних знань: швидкiсть хiмiчних реакцiй, швидкiсть росту рослини чи 
живого органiзму, швидкiсть проходження найрiзноманiтнiших процесiв.   

 

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ  
ДО РОБОТИ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

Г.М.Гураль 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра педагогіки 
 
“Учитель – дзеркало суспільства, і кожен час висуває до нього свої 

вимоги”, – зазначає проф. О.Вишневський. Реформування системи освіти 
потребує якісно нового рівня підготовки педагогічних кадрів. 

Особливою ланкою сучасного суспільства є село. Воно живе своїм 
життям, у нього свої потреби та проблеми. У сільській місцевості важлива 
роль у формуванні громадської позиції, національної свідомості, підвищенні 
інтелекту та загальної культури, розвитку здібностей дітей відводиться школі. 
Зважаючи на це, вчителя до роботи у сільській школі потрібно готувати по-
іншому. Крім ґрунтовної психолого-педагогічної підготовки необхідно нада-
вати належну художньо-естетичну підготовку. Також важливого значення 
слід надавати методиці викладання окремих блоків дисциплін. 

Готуючи педагогічних працівників до роботи у школах села особливу 
увагу потрібно звернути на екологічне виховання. Воно ґрунтується на таких 
засадах: визначення принципу міждисциплінарності і комплексного роз-
криття проблеми охорони природи; концентрація екологічного змісту не 
тільки на предметних, а й на узагальнюючих темах, інтегрованих курсах, які 
розкривають взаємодію суспільства і природи, застосування проблемного 
навчання у вигляді рольових ігор. Поєднання аудиторних занять із безпо-
середнім спілкуванням з природою. 

До святих обов’язків педагога належить підготовка дітей до сімейного 
життя, виховання поваги до батьків, жінки-матері, рідної мови, поваги до 
національних та духовних цінностей. 

Така різнопланова підготовка сприяє соціалізації майбутніх педагогічних 
працівників, є важливою умовою формування професійного інтересу, стиму-
лювання розвитку творчої ініціативи. 

Система професійної освіти повинна спрямовуватись на підготовку спе-
ціалістів з педагогіки, які були б здатні підняти престиж сільської школи на 
якісно новий рівень. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ  
ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ  

М.А.Пайкуш  
Львівська академічна гімназія, 79001,  

вул. Степана Бандери, 14 
 
Критерії готовності вчителя до профільного навчання фізики в загально-

освітніх навчальних закладах передбачають такі чотири напрями, які поля-
гають у реалізації системи вмінь з предметної, методичної, організаційно-
дидактичної та психолого-педагогічної діяльності вчителя:  

1. Предметна готовність – це вміння: визначення цілей профільного 
навчання; вміння відбору навчальної інформації згідно цілей навчання; 
спроектувати подачу навчальної інформації; формалізувати навчальну 
інформацію для її контролю.  

2. Методична готовність – це вміння: проектувати етапність подачі 
навчальної інформації; розробляти навчально-методичне забезпечення проце-
су навчання; обрання підходів до цілісного розуміння навчального матеріалу;  
обирати методи та форми навчання і контролю за принципом їх дидактичної 
доцільності, професійного призначення, обистісно орієнтованого підходу;  
розробляти контрольні завдання; здійснювати корекцію знань і вмінь учнів на 
різних етапах навчання за результатами контролю; викладання фізики в 
різних типах загальноосвітніх навчальних закладів; викладання фізики адек-
ватно освітнім цілям професійного напряму її вивчення; забезпечення наступ-
ності між профільним навчанням фізики та професійною підготовкою у від-
повідному вищому навчальному закладі; а також пошук та використання 
готових розробок та додаткових методичних щодо профільного навчання на 
основі відповідних розділів навчальних програм предмета, який викладається.  

3. Організаційно-дидактична готовність – це вміння використовувати 
навчально-методичне забезпечення в ході уроку, а також наочність, ТЗН, 
комп’ютер; організовувати етапи уроку.   

4. Психолого-педагогічна готовність – це вміння: вступити в контакт з 
учнем; підтримувати доброзичливий пихологічний клімат в класі; 
діагностики здібностей учнів до вивчення фізики; реалізації особистісно 
орієнтованого підходу до учнів; а також здатність до обгрунтованої мотивації 
вивчення фізики адекватно освітнім цілям професійного напряму її вивчення. 

Оволодіння майбутніми вчителем фізики вище названими основними 
уміннями на достаньому рівні дозволить йому ефективно впроваджувати у 
навчальний процес основні положення Концепції профільного навчання.  
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НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ ФІЗИКИ 

Р.З.Гринчук  
Львівська середня школа № 34 імені М. Шашкевича, 

Замкнена 8, 79016, м. Львів, Україна 
 
Виходячи із свого великого практичного досвіду проведення занять з 

фізики та розуміння того, що учням не завжди просто дається сприйняття 
окремих моментів фізичних законів та явищ, розроблено комплекс мето-
дичних конспектів для полегшення вивчення фізики. 

Матеріал, який подається учням, диференціюється за тематичними бло-
ками. Після завершення тематичного блоку, який формує в учнів відповідний 
базис, їм пропонується практична реалізація даного базису – розв’язування 
задач. Наступний етап – фізичний диктант, який оцінює теоретичний рівень 
знань. Потім самостійна, або контрольна робота, що оцінює практичні навики 
учнів [1]. 

Запропонована методична розробка включає алгоритм та технологію 
розв’язування задач, деякі методичні особливості проведення фізичного 
диктанту – як специфічної організації форми контролю знань учнів. 
Проведення самостійних та контрольних робіт запропоновано поставити з 
диференційованим підходом для різних груп учнів та у формі гри в 
молодших класах. 

Особлива увага звернена на методику проведення лабораторних та 
практичних занять, умов та протоколу експерименту, розрахунку похибок. 
Наведені приклади лабораторних робіт та оформлення звіту. Також 
запропонована нетрадиційна методика проведення лабораторного прак-
тикуму і критерії його оцінювання, виходячи із 12-ти бальної системи. 

Дана розробка апробована на уроках фізики в СШ №34 м. Львова і 
показано, що учні привчаються до методів праці та технології організації 
учбового процесу у вищих учбових закладах, що значно зменшує час 
адаптації майбутнього студента. 

 
[1] Р.З. Гринчук. Метод “лапідарних” конспектів. Матеріали Всеук-

раїнської науково-методичної конференції “Актуальні проблеми викладання 
та навчання фізики у вищих освітніх закладах. Львів. 5-6 жовтня 1999 р. с.42. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ  
НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

О.І.Копанська  
СШ №75 імені Лесі Українки, 
м. Львів, вул. Караджича, 7а 

 

Необхідність впровадження досягнень науково-технічного прогресу в 
галузі педагогіки викликала появу мультимедійних засобів на уроках фізики. 
Актуальність використання мультимедійних засобів полягає в тому, що 
сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які врахо-
вують ці досягнення. Уміле поєднання комп’ютерних технологій і 
традиційних методів викладання фізики дадуть бажаний результат: 
високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх 
практичного застосування. Використання нових методик – засіб підтримати 
зацікавленість предметом, зокрема, мультимедійні засоби не тільки підтри-
мують бажання пізнавальної діяльності, а й усучаснюють предмет, роблять 
його наочнішим. 

Позитивними моментами використання мультимедійних засобів є: 
• покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без надмірних 

зусиль запам'ятовуються. 
• мультимедійні засоби дають можливість відтворювати фізичні процеси, 

про які на уроках можна лише говорити, звертаючись лише до уяви 
учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення. 

• є можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати деякі 
епізоди, завдяки використанню можливостей комп'ютерної техніки.  

• використання мультимедійних засобів сприяє створенню позитивної 
атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації. 

Як вважають науковці з даної проблеми, застосування комп'ютера в 
навчанні стане активним і переважаючим порівняно з чинною методикою, 
якщо будуть такі його форми, за яких отримуються якісні й кількісні пере-
ваги. Під якісними перевагами розуміємо розширення можливості аналізу 
фізичних явищ і процесів ( а відповідно, поглиблене й усвідомлене вивчення 
курсу фізики), під кількісними – вивільнення резервного часу на уроці.  

Мультимедійні програми з інтерактивним інтерфейсом, оснащені гра-
фічним, відео- і звуковим супроводом, перетворюють роботу користувача на 
творчу працю. Настав час революційних змін у роботі учня й учителя, на 
місце традиційним технічним засобам навчання ( діапроекціям, кінофраг-
ментам, аудіо- і відеозаписам) приходить інструмент, здатний замінити всі 
вище перелічені засоби навчання, перевищуючи їх за якістю.  

Відомо, що до курсу фізики в середніх навчальних закладах входять 
розділи, вивчення і розуміння яких потребують розвинутого образного 



106  ДО 60-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

 

мислення, уміння аналізувати й порівнювати. У першу чергу йдеться про такі 
розділи як „Молекулярна фізика”, „Електродинаміка”, „Ядерна фізика”, 
„Оптика”. Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можна 
продемонструвати. Це, наприклад, явища мікросвіту, або процеси, що швидко 
відбуваються, досліди з приладами, яких немає у фізичному кабінеті. Діти 
відчувають труднощі, бо не в змозі уявити ці явища. А комп'ютер може 
створити моделі явищ, які допоможуть подолати цю проблему. Комп'ютерне 
моделювання дає змогу створити на екрані комп'ютера живу, наочну й 
динамічну картинку фізичного досліду або явища, яке важко пояснити, і 
відкриває для вчителя широкі можливості для удосконалення уроків 

Комп'ютерне моделювання може прислужитися могутнім інструментом 
для формування в учнів знань про природу. Курс фізики 12-річної школи має 
бути значною мірою наповнений експериментальними дослідженнями, в 
тому числі комп'ютерними. Недостатньо використовувати комп'ютер для 
простої обробки результатів експерименту за допомог програм. Комп'ютер 
має бути не лише обчислювачем , а й засобом для спостереження самого 
експерименту. Тим більше, що чимало фундаментальних експериментів в 
умовах сучасної школи просто неможливо повторити ( вимірювання 
гравітаційної сталої, закон Кулона, закон Біо-Савара–Лапласа, досліди Фізо, 
Майкельсона, Лебедєва, досліди пов'язані з ядерними реакціями, взаємодією  
елементарних частинок, спостереження неперервного спектра, спектра 
поглинання Сонця, лінійчастих спектрів випромінювання та поглинання 
багатьох газів та металів та багато інших).  

На Україні останнім часом створена унікальна можливість навчання 
вчителів основам використання комп'ютерної техніки на високому методич-
ному рівні. Компанія Intel за розробленою та апробованою в різних країнах 
методикою проводить курси з використання методу проектів  в навчальному 
процесі. Після проходження курсів вчителі набувають навичок створення 
презентацій, публікацій та web-сайтів та застосування набутих знань на 
уроках. Пройшли такі курси ряд вчителів фізики м. Львова. Доцільним є 
проведення конкурсів розробок комп'ютерних проектів вчителів та учнів та 
створення відповідної медіатеки.  

У цьому навчальному році Міністерство освіти та науки надало для 
апробації в навчальних закладах області  нові сучасні програмні засоби 
навчання, з них 8 – з фізики. Серед них – віртуальна фізична лабораторія для 
7-11 класів, бібліотека електронних наочностей до повного курсу фізики, 
конструктори уроків фізики у 8 та 9 класах а також електронний задачник. Ці 
засоби навчання є системними, відповідають діючій програмі з фізики, 
можуть методично доповнити будь-який урок. Ефективність навчання з 
використанням комп'ютера значною мірою залежить від якості навчальних 
програм. У разі їх низької якості комп'ютер не виправдовує тих надій на 
підвищення ефективності навчання, які на нього покладають.  
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Комп'ютерні уроки потребують особливої підготовки. Потрібно чітко 
визначити мету, якої ми хочемо досягти. До таких уроків треба писати 
сценарії, продумано вплітати справжній та віртуальний експеримент. Варто 
пам'ятати, що комп'ютерне моделювання різних явищ у жодному разі не 
замінить справжніх дослідів, а в сукупності з ними дасть змогу на вищому 
рівні пояснити фізичні закономірності.   

 

ВПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

О.В.Янушевич  
Львівський економічний ліцей 
м. Львів, вул. Хвильового, 35  

 
У концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи зазначено, що 

освіта ХХІ століття – це освіта для людини. 
Традиційне навчання мало на меті оволодіння учнями знань, умінь і 

навичок. Перехід до особистісно-орієнтованої парадигми освіти вимагає від 
педагогів пошуку нових стратегій навчання, ефективних технологій, методів 
організації навчального процесу, які б стимулювали особистісний розвиток 
кожного учня, кожного студента як людини, що вміє шукати і опрацьовувати 
інформацію, аналізувати власний досвід, вільно висловлювати свою думку, 
використовувати здобуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, 
як особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення. 

Вирішення цих завдань на сучасному етапі досягається через 
впровадження і використання нових освітніх технологій. Серед них вважаємо 
особливо цікавими інтерактивні, суть яких полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається шляхом постійної активної взаємодії всіх його учасників. 
Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і викладач є рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, 
рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. 

Одна з основних вимог до застосування інтерактивних методів – власний 
досвід участі учителя в інтерактивних вправах, бо освоїти їх неможливо через 
опрацювання навіть найновішої літератури. Тому очевидно, що майбутні 
педагоги зможуть навчитись інтеракції за умови використання цих техно-
логій викладачами вузів безпосередньо на практичних, семінарських заняттях 
тощо. Щоб підготувати практикуючого педагога до використання ІТН, треба 
дати йому можливість набути такого досвіду в системі підвищення квалі-
фікації. Вважаємо, що назріла необхідність унести відповідні зміни до змісту 
та форм організації післядипломної педагогічної освіти. 
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Викладачі – практики природничо-математичних дисциплін, у тому числі 
й фізики, накопичили певний позитивний досвід застосування нових техно-
логій, усвідомили необхідність перегляду усталених підходів до вибору 
методів навчання, що використовуються. 

Назріла потреба у використанні інтеракції в сучасній освіті посилює також 
актуальність наукових досліджень щодо особливостей, структури, змісту, ролі 
цих технологій у процесі навчання фізики як у середній, так і у вищій школі.  

 

НОВАЦІЇ У ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
З КУРСУ “ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ” 

Я.І.Шопа, В.М.Лесівців 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра загальної фізики 
 
Останні досягнення електроніки та комп'ютерної техніки дають змогу 

легко реалізувати електричні вимірювання та керування фізичними 
об'єктами, використовуючи сучасні апаратні та програмні засоби. Більшість 
лабораторних робіт з цього курсу передбачають застосування автоматизо-
ваних електричних вимірювальних систем. У цьому ж напрямку розви-
вається сьогодні вся експериментальна фізика. Персональний комп'ютер 
(ПК) володіє достатніми ресурсами для створення систем збору даних, 
їхнього опрацювання, нормування (приведення шкали), апроксимації, часо-
вої прив'язки, розрахунку статистичних параметрів, накопичення результа-
тів, архівування та пересилання каналами зв'язку. 

Лабораторний практикум з курсу “Електрика та магнетизм” для студентів 
фізичного факультету передбачає виконання низки стандартних робіт. Пере-
важна частина цих лабораторних робіт передбачена також для студентів при-
родничих факультетів університету, які можуть використовувати описи та 
завдання, коректуючи умови їхнього виконання за вказівками викладача. 

Експерименти у більшості лабораторних робіт можна виконувати з 
допомогою спеціальних програм, написаних в середовищі Delphi. Така 
схема програмування вибрана для створення зручних інтерактивних візуаль-
них засобів керування та вимірювання. Результати вимірювань зберігають в 
текстових файлах у вигляді таблиць з кількома колонками. Далі ці експери-
ментальні дані зазвичай вимагають опрацювання: модифікації величин, 
поправок у розмірності, усереднення, побудови графіків, інтерполяції чи 
екстраполяції заданими функціями, знаходження похибок, розрахунків 
параметрів електричних кіл тощо. 

Макет для виконання лабораторних робіт з курсу “Електрика і магне-
тизм” виготовлено у вигляді єдиної електронної плати, на якій розташовані 



 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗДОБУТКИ                                     109 

по два стандартні розняття для осцилографів і звукових карт ПК. Вони 
потрібні для складання різних електричних схем, де потрібно генерувати та 
вимірювати змінні електричні напруги. Основним елементом макета є 
мікроконтролер – однокристальна ЕОМ з рідкокристалічним дисплеєм. 
Після укладання відповідних програм та запису їх у пам'ять мікрокон-
тролера ці пристрої стають універсальними вимірювальними приладами та 
генераторами змінних сигналів. Зрозуміло, що створення програмного забез-
печення не входить до завдань цього лабораторного практикуму. Студенти 
використовують вже готові програми, слідкуючи лише за електричними 
схемами та вимірюваними величинами. 

Окрім того, на макеті зосереджені основні елементи більшості елект-
ричних схем: резистори, конденсатори, котушки індуктивності, діоди і 
транзистори, джерела живлення з різними ЕРС. Зручні, компактні розняття 
дають змогу швидко укладати потрібні електричні схеми, з'єднувати їх з 
іншими приладами. 

Для укладання тематики та змісту лабораторних робіт використані 
переліки, рекомендовані навчально-методичними центрами, видані раніше 
методичні матеріали кафедри загальної фізики фізичного факультету, 
кафедри фізики напівпровідників факультету електроніки, а також програми 
інших вищих навчальних закладів України і світу. 

 

ПРО ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В КУРСІ ФІЗИКИ 

В.Г.Антонюк, І.Ф.Чорний 1) 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

кафедра фізичної і біомедичної електроніки. 
1) Новояричівська СЗШ Кам’янка-Бузького району Львівської області 

 
Поняття сили, енергії, температури, провідності і інші вивчаються і 

постійно поглиблюються, уточнюються протягом навчання, в першу чергу на 
уроках фізики в школі, а також і під час навчання у вузі. 

Температура – одне з найважливіших понять у фізиці і найширше 
побутує в житті людини. З температурою тісно пов’язані теплообмін при 
контакті між тілами, теплова рівновага, теплові процеси  та інше. Тому 
виникає необхідність точного її вимірювання в різноманітних умовах. 

Вже в молодших класах використовується  поняття температури на 
якісному рівні – холодніше чи тепліше. При вивченні молекулярно-
кінетичної теорії як в школі так і вузі показано, що температура пропорційна 
середній кінетичній енергії молекул (атомів) системи. Виникла можливість 
оцінки температури системи кількісно. Аналізуючи закони ідеального газу, 
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показуємо що при t= –273°С тиск ідеального газу рівний нулю; за шкалою 
Кельвіна – це абсолютний нуль. 

Від’ємна температура (абсолютна) з точки зору молекулярно-кінетичної 
теорії не має змісту, але в квантових системах має фізичний сенс (це 
розглядаємо при вивченні лазерів – нерівноважних систем. З розподілу 

Больцмана kT
E

enn
−

= 0  одержуємо 
0

ln n
n

k
ET −= , то no>n і Т>0, бо частинки 

займають найнижчі енергетичні рівні. Можливі стани, коли no<n і Т<0 (в 
лазерних системах), в яких заповнені вищі енергетичні рівні. 

Учнів і студентів цікавить, які ж найвищі температури можна досягнути в 
системах? Оцінку температурних меж робимо на основі аналізу рівняня 
середньо-кінетичної енергії частинок масою m, яка з ростом швидкості сама 
зростає згідно спеціальної теорії відносності і обмежує ріст її швидкості. 

Розглядаються шкали температур (Цельсія, Кельвіна, Фаренгейта, 
Реомюра). Паралельно вивчається вимірювання температури контактними 
(термометричними), пірометричними, спектрометричними методами.  Отже, 
за зміною параметрів системи при змінів температури можна побудувати 
різні датчики температури. 

Аналізуються і інші параметри системи (температури плавлення, 
кристалізації, кипіння, дисоціації молекул і т.д.), які взаємопов’язані і 
визначаються температурою. 

Багаторічний досвід показує, що такий підхід до вивчення викликає 
цікавість в учнів до науки і глибше розуміння студентами законів і їх 
практичного застосування. 
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ДЕТЕКТОРИ ФОТОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, ОТРИМАНІ  
НА ОСНОВІ ЙОДИСТОГО КАДМІЮ 

Б.О.Белікович1), В.Є.Гончарук 2), І.М.Кравчук 2), Л.В.Костик 1),  
І.С.Новосад 1), С.С.Новосад 1) 

1)Львівський національний університет імені Івана Франко, 
вул.Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

2)Національний університет “Львівська Політехніка”,  
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна 

 

Кристали йодистого кадмію розглядаються як перспективні матеріали для 
оптоелектроніки та голографічного запису інформації. На основі CdI2 показана 
можливість отримання сцинтиляторів з коротким часом висвічування і 
встановлено їх перевагу перед пластмасовими сцинтиляторами. Комбіновані 
детектори на основі шаруватих сцинтиляторів CdI2:Mn і кремнієвих 
фотодіодів представляють практичний інтерес для реєстрації іонізуючих 
випромінювань при стаціонарному та низькочастотному режимах збудження. 

В роботі комплексно досліджено спектрально-кінетичні і ЕПР характе-
ристики моно- і поліактивованих кристалів йодистого кадмію, CdI2:Mn, 
CdI2:Pb,Mn і CdI2:Sn,Mn. Показано, що отримані кристали в широкому 
температурному інтервалі характеризуються високим виходом рентгено-
люмінесценції Mn2+-центрів з максимум в червоній області спектру. В 
системах CdI2:Pb,Mn i CdI2:Sn,Mn випромінювання цих активаторних центрів 
спостерігається як при внутрішньоцентрових збудженнях, пов’язаних з d-d 
переходами, так і в сенсибілізованому процесі в результаті міграції енергії від 
основи кристалів та центрів, пов’язаних з домішками олова та свинцю. До-
сліджені поліактивовані кристали можуть використовуватись як фотолю-
мінофори з підвищеною чутливістю в області 390–460 нм та ефективні 
рентгенолюмінофори в комбінованих детекторах типу сцинтилятор-фотодіод.  

 

ВЛАСНІ ЦЕНТРИ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ В ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ 
ОКСИДНИХ СПОЛУКАХ 

О.М.Бордун, І.М.Бордун1), І.Й.Кухарський, О.Т.Стецьків  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

1)Національний університет “Львівська Політехніка” 
 

В роботі досліджено взаємозв’язок структурних комплексів і кристало-
хімічних властивостей з люмінесцентними процесами в практично важливих 
оксидних люмінофорах на основі Y2O3, Sc2O3, Y2GeO5, Y2SiO5, Y2W3O12, 
Y2Mo3O12, PbWO4, M2WO6 (M = Bi, Y, Sc), Bi4X3O12 (X = Si, Ge, Zr). 
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Дослідження проведені на кристалічних, керамічних і тонко плівкових 
зразках. Для цієї мети розроблена методика і методом дескретного випарову-
вання вперше одержані полікристалічні тонкі плівки досліджуваних сполук. 

Встановлено, що спектри люмінесценції досліджуваних сполук є супер-
позиціями декількох смуг, і проведено розклад спектрів на індивідуальні 
смуги. Виділені елементарні смуги можна умовно розділити на три типи. У 
сполуках на основі Sc2O3, Y2O3, Y2SiO5, Y2GeO5, Y2W3O12, Y2Mo3O12 найбільш 
короткохвильові смуги в області 3,4–3,5еВ інтерпретуються як свічення авто 
локалізованих екситонів. Смуга з максимумом в області 3,0еВ у даних 
сполуках пов’язується з рекомбінацією електронів з дірками, захопленими на 
центри, зумовлені аніонною підграткою. Серія смуг в області 1,7–2,7еВ 
пов’язується з випромінювальною рекомбінацією збуджених асоціативних 
донорно-акцепторних пар Y3+ (или Sc3+) – O2-. 

Спектри люмінесценції сполук PbWO4, M2WO6 (M = Bi, Y, Sc), Bi4X3O12 
(X = Si, Ge, Zr) складаються з трьох смуг. Короткохвильова “синя” смуга 
люмінесценції пов’язується із свіченням автолокалізованих френкелівських 
екситонів. “Зелена” смуга пов’язується з центрами, що базуються на аніонній 
вакансії в першій координаційній сфері катіонаW6+  або Bi3+, відповідно. 
Свічення довгохвильової “червоної смуги” інтерпретується як рекомбінація на 
центрах, зумовлених комплексними дефектами структури, до складу яких 
входить киснева вакансія. 

Випромінювальна рекомбінація при спустошенні центрів захоплення у 
досліджуваних сполуках здійснюється на центрах власної люмінесценції, 
пов’язаних із спільними структурними комплексами. Визначено основні 
параметри центрів захоплення. 

 
 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ТА МЕХАНІЗМИ  
МІГРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ В АКТИВОВАНИХ  
КРИСТАЛАХ БРОМИСТОГО КАДМІЮ 

М.Р.Панасюк 1, Л.І.Ярицька 2, Н.В.Глосковська 3 
1 Львівський національний університет ім. І.Франка, 

2 Львівський інститут пожежної безпеки 
3 Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України 
 
У кристалічній системі CdBr2-PbBr2 нами виділені три типи активаторних 

центрів свічення: ізольовані Pb++-центри; молекулярні центри, вбудовані в ме-
жах елементарного шарового пакету, і в міжшаровому проміжку ґратки CdBr2, 
котрим відповідають смуги фотолюмінесценції 3.1; 2.6 та 2.2 еВ (при 77 К).  

Природний відпал зразків з різним вмістом домішки PbBr2 показав, що 
молекулярні центри другого типу виявились термодинамічно нестійкими. 
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Зникнення цих центрів супроводжувалось зростанням кількості ізольованих 
Pb++-центрів. У наших попередніх роботах в CdBr2-PbBr2 методами нелінійної 
оптики був виявлений структурний фазовий перехід I роду при 20-27˚ К, 
пов’язаний з домішкою PbBr2. Аномально низька температура переходу 
свідчить про низьку енергію фазових змін в цій системі. Центри свічення, 
пов’язані з фазовими включеннями PbBr2 в міжшарові проміжки CdBr2, 
залишались незмінними.  

Утворення більш термодинамічно рівноважних структур супроводжується 
змінами у механізмі міграції енергії рентгенівського збудження до ізольованих 
центрів. У свіжовирощених кристалах CdBr2-PbBr2 взаємодія кристалічної 
ґратки з Pb++-центрами відсутня (аналогічно, як і з Ni++-центрами в 
октаедричному оточенні галоїдних йонів ґратки CdBr2), після природного 
відпалу вона з’являється.  

Отже, при активації кристалів CdBr2 неізоморфною домішкою PbBr2 
виразно проявляється загальна тенденція шаруватих кристалів до утворення 
складних систем без перемішування домішкових структур з основною 
кристалічною ґраткою. 

 
 

ОДНОМІРНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ МІГРАЦІЇ АНІОННИХ ВАКАНСІЙ 
В ЛЕГОВАНИХ КРИСТАЛАХ ФЛЮОРИТІВ 

С.І.Качан  
Національний університет “Львівська політехніка”, 

 кафедра техногенно-екологічної безпеки 
 
В рамках моделі точково-іонної взаємодії проведені розрахунки енергії 

зв’язку, термодисоціації та реорієнтації  аніонних вакансій в лінійних 
домішково – вакансійних асоціатах (ДВА) типу nD, (nD)Va+, (nD)Me+, (nD)O2- 
(де D-домішково-вакансійний диполь, Va+- аніонна вакансія, Me+- іон лужного 
металу, n-1,2,3...). 

Згідно висунутому припущенню про можливість існування в кубічних 
кристалах флюоритів дипольних ланцюгів, проведені розрахунки енергії 
активації перескоку аніонної вакансії в ДВА. Результати обчислень перед-
бачають виникнення нових максимумів струмів ТСД, обумовлених пере-
орієнтацією вакансії в ДВА.  

Розрахункові результати вказують на те, що термодисоціація ДВА 
відбувається в наступньому порядку:  

- перша стадія: термоіндуковані (nD)Va+ → (nD) перетворення. При цьому 
відбувається відщеплення від дипольного ланцюга надлишкової аніонної 
вакансії. Енергія активації процесу становить (0,50-0,69) еВ; 
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- друга стадія : (nD) → (nD) Me+- перетворення. Відбувається відщеплення 
крайньої вакансії від ланцюга диполів. Енергія активації процесу в цьому 
випадку  складає (0,69-0,83) еВ; 

- третя стадія: розпад (nD) Me+- ланцюгів на ізольовані Va+- вакансії та 
Me+- іони. Енергія активації процесу лежить в діапазоні (1,38-2,0) еВ.  

Результати розрахунків дозволяють пояснити, існування в реальних 
кристалах струмів дипольної і просторової релаксації електричного заряду, що 
вказує на правильність вибору моделі ДВА. 

 

ДЕТЕКТОРИ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, 
ОТРИМАНІ НА ОСНОВІ КРИСТАЛІВ ЙОДИСТОГО КАЛЬЦІЮ 

С.С.Новосад, М.Р.Панасюк  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 
 
Відомо, що сцинтилятори йодистого кальцію володіють кращими спек-

трометричними характеристиками, ніж сцинтилятори на основі йодистого 
натрію. У зв’язку з цим практичний інтерес представляють дослідження по 
вивченню можливості використання їх для виготовлення детекторів довго-
хвильового рентгенівського випромінювання.  

На основі проведених досліджень спектральних та сцинтиляційних  
властивостей чистих та активованих кристалів йодистого кальцію розроблені 
способи отримання тонкошарових і складених сцинтиляційних детекторів для 
флуоресцентного рентгено-радіометричного аналізу. При вимірюванні 
сцинтиляційних властивостей дослідних зразків детекторів з різним фізичним 
світловиходом, виготовлених на основі CaI2 та CaI2:Fe2+, встановлено, що при 
коефіцієнті амплітудного розділення сигналу рівному 4 по Mo Kα-лінії кращі 
зразки мали енергетичне розділення 72 та 27 % відповідно для кристалу з 
люмінесцентно гасящою домішкою і без неї. Ці детектори за своїми пара-
метрами практично відповідали складеним детекторам з різним технічним 
світловиходом, які виготовлені на основі двох кристалів CaI2 чи CaI2:Eu з 
використанням нейтральних світлофільтрів.  

Кристали CaI2 та CaI2:Tl в парі можуть використовуватися для виго-
товлення складених детекторів з різним часом висвічування. При кімнатній 
температурі вони характеризувались спектрами рентгенолюмінесценції з 
максимумами в області 400–450 нм і приблизно в 1,75 і 1,5 рази відповідно 
більшим світловиходом ніж сцинтилятори NaI:Tl. 
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ФОТОВОЛЬТАЇЧНІ ЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ PBI2 ПРИ ЗБУДЖЕННІ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ  

І.М.Матвіїшин, О.В.Футей, С.С.Новосад  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 
 

Актуальність вивчення фотовольтаїчних ефектів в шаруватих кристалах 
PbІ2 зумовлена перспективністю використання їх в якості елементів пам’яті та 
детекторів іонізуючих випромінювань. 

В роботі приведені результати дослідження орієнтаційно-дозових 
залежностей та кінетики поперечної фото-е.р.с. (ПФЕ) кристалів йодистого 
свинцю при збудженні рентгенівськими квантами та випромінюваннями 
гелій-кадмієвого (λ=440 нм) і гелій-неонового (λ=632 нм) лазерів. Вимі-
рювання ПФЕ проводилось при кімнатній температурі в режимі напруги 
холостого ходу на зразках, виготовлених у вигляді паралелепіпедів таким 
чином, щоб кут між нормаллю до опромінювальної поверхні та кристало-
графічною віссю шостого порядку С6 складав 0°,  45° і 90°. Електроди 
наносили на грані, перпендикулярні до опромінювальної поверхні. 

Встановлено, що при рентгенівському збудженні та збудженні лазером в 
області власного поглинання основна частина спостережуваної в кристалах 
PbІ2 фото-е.р.с. зумовлена ефектом Дембера. При об’ємному збудженні зразків 
в області λ=632 нм ПФЕ зумовлена фотогальванічним ефектом та проявом 
аномального ефекту Дембера. Виявлене зменшення ПФЕ, пов’язаної з 
ефектом Дембера у випадку збудження PbІ2 лазером в області власного 
поглинання, при додатковому лазерному освітленні в області прозорості може 
бути зумовлене тим, що знаки фото-е.р.с. при збудженні у короткхвильовій та 
довгохвильовій областях  взаємопротилежні.  

 

 

ФОТОХРОМНІСТЬ КРИСТАЛІВ Cd(Hal2) 

М.М.Рудка  
Національний університет “Львівська політехніка”,  

кафедра загальної фізики 
вул. С.Бандери 12 м. Львів, 79013, Україна  

 

Кристали йодистого кадмію служать квазідвомірними матеріалами, оскіль-
ки володіють сильною структурною анізотропією: кристалічна гратка фор-
мується шляхом пакування сендвіч-шарів Hal-Cd-Hal, в межах яких діють 
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сильні іонно-ковалентні зв'язки, а між шарами майже на два порядки слабша 
ван-дер-ваальсова взаємодія. Це зумовлює анізотропію багатьох фізичних 
властивостей і специфічні особливості шаруватих галогенідів кадмію. 

Активування різними домішками дозволяє моделювати з кристалів CdHal2 
матеріали із заданими властивостями, змінюючи оптичні, люмінесцентні, 
електретні та інші характеристики вихідних зразків. Особлива ж роль серед 
інших належить домішкам рідкісних металів Ag та Cu, які трансформують 
вказані кристали у фотохромний матеріал, чутливий до високоенергетичного 
опромінення. 

Встановлено, що однією з основних причин фотохромізму кристалів 
CdHal2 є генерація в процесі вирощування зразків комплексів власних та 
домішкових дефектів типу тримерів та домішкових донорно-акцепторних пар, 
до складу яких входять іони металу Me+ в позиціях заміщення (акцепторний 
центр MeCd

-) та у ван-дер-ваальсових щілинах (донорний центр Meі+). Під 
впливом опромінення такі комплекси дисоціаціюють за рахунок 
стимульованого виходу домішкових вузлових іонів у ван-дер-ваальсові 
щілини, чи перезарядки домішкових центрів. Взаємодіючи з фононами 
кристалічної матриці, вони накопичуються на лінійних дефектах структури, де 
асоціюють в домішкові коагуляти – центри зобораження чи зумовлють 
домішкові наведені смуги поглинання. Домішкові коагуляти чи наведені смуги 
поглинання руйнуються термічно і завдяки особливостям шаруватої структури 
забезпечують реверсивність фотохімічного процесу. 

 
 

НЕФІЗИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОСТУ КРИСТАЛІВ  

С.І.Качан  
Національний університет “Львівська політехніка”, 

кафедра техногенно-екологічної безпеки 
 
Розвиток фізики твердого тіла (як експериментальної так і теоретичної) 

неможливий без першооснови – реальних кристалів. Розуміючи цю аксіому, 
вчені фізичного факультету в далеких 50-х роках 20 століття створили ростову 
лабораторію, з якої вийшла плеяда талановитих науковців. Пізніше, з 
розвитком досліджень, особливо військової тематики, була створена нова 
ростова лабораторія з дублюванням обладнання. З плином часу на одній 
кафедрі створювались декілька ростових груп. Розроблені у Львові методики 
вирощування кристалів галогенідів одновалентних металів передавались у 
м.Харків, де успішно працюють і сьогодні. Опробовані були методики 
вирощування кристалів галогенідів двовалентних металів та складніших 
сполук. Львівський НДІ матеріалів теж мав потужні ростові лабораторії для 
вирощування різних типів кристалів різними методами. Передані ними 
установки сприяли становленню НДІ фізичної оптики. Ростова лабораторія 
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лісотехнічного університету сприяла підготовці більше десятка кандидатів та 
одного доктора наук. 

А що ж рідна альма-матер? Різко зменшились замовлення ВПК. Старші 
кадри вийшли на пенсію. Окремі кафедри не в змозі утримувати ростові 
лабораторії із застарілим обладнанням, які є енергоємкими. Де ж вихід? 

Створення єдиної лабораторії росту кристалів на зразок кріогенної 
лабораторії дозволить економити ресурси матеріальні і людські, дасть хорошу 
базу для навчання студентів. Пора збирати каміння. 

І на завершення. Два роки тому Кабінет Міністрів прийняв постанову за 
№ 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового 
складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного 
захисту”, покликану регламентувати матеріально-технічний бік організації 
захисту цивільного населення від можливих наслідків техногенних катастроф, 
терористичних актів чи бойових дій. У додатку до цієї постанови вперше в 
історії України були сформульовані вимоги до сучасних приладів радіаційної 
розвідки для потреб цивільної оборони. Після аналізу цих вимог стає 
зрозумілим, що існуючий парк приладів потребує заміни. Цивільній обороні 
просто необхідні прилади, які справді відповідають вимогам сьогодення, 
прилади які вимірюють радіаційне різноенергетичне випромінювання від 
фонових рівнів і аж до 1000 Р/год. 

Добре, якщо такий діапазон вимірювань реалізовано в одному приладі. В 
іншому випадку доведеться мати цілий набір приладів, що забезпечать повний 
діапазон. Звісно, що такі прилади повинні працювати у жорстких умовах 
оточуючого середовища і бути оснащеними доступними елементами 
енергоживлення, які забезпечать їх довготривалу роботу. Таке обладнання 
можуть запропонувати чимало іноземних виробників. Але, звісно, ціни 
кусаються. Але вже понад десять років такі прилади  випускає одне львівське 
науково-виробниче підприємство. Сьогодні їх прилади є на озброєнні 
Української армії і їх використовують практично усі силові структури, 
митниця. Вони працюють у атомній енергетиці. 

Так ось важливим елементом серії приладів є дует: сцинтилятор–фотодіод. 
Сцинтилятор виготовлений на основі СsI(Tl). Постачається харківським 
Інститутом монокристалів. Фотодіоди - із Японії. Конструктори раді перейти 
на львівські  кристали СsI(Tl) або інші замінники, але ніхто реально не дає 
такої продукції. Тому першим кроком новоствореної ростової лабораторії 
будуть класичні матеріали для сцинтиляційної техніки та 
термолюмінесцентної дозиметрії. При цьому збережеться науковий напрям і 
відродяться  колишні регулярні міжнародні симпозіуми і конференції по 
сцинтиляторах у м.Львові.  
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РОЗВИТОК МЕТОДУ ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНОЇ ДЕПОЛЯРИЗАЦІЇ 
НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

О.В. Гальчинський 
Львівський фіз.-мат. ліцей при ЛНУ імені Івана Франка 

 

Методи фото- та термоактиваційної спектроскопії в різних їх застосуван-
нях широко використовувались дослідниками кафедри загальної фізики ЛНУ 
імені Івана Франка. Ці методи прості в реалізації та достатньо інформативні, 
дають цінну інформацію про структуру забороненої зони. В цій роботі про-
аналізовано результати що стосуються використання методів термостимульо-
ваної провідності (ТСП) та термостимуьованої деполяризації (ТСД).  

Дослідження ТСП в кристалах галоїдних сполук кадмію започаткував в 
1970-х роках О.Б.Кушнір. Згодом роботи в цьому напрямі продовжив 
В.Д.Бондар Їхні дослідження показали, що під час експериментів кристали 
помітно поляризуються і це явище суттєво впливає на струми, що реєстру-
ються. Водночас автори вказали на проблему отримання омічних контактів на 
цих кристалах. Кушнір О.Б. застосував до цих кристалів блокуючі контакти, 
що дало змогу отримати спектри менше спотворені контактними явищами. Він 
вперше дослідив термостимульовану деполяризацію фотоелектретного стану і 
застосував для аналізу спектрів методи, які вже давніше успішно 
використовувались в методиці термостимульованої люмінесценції та провід-
ності. Однак у випадках коли спостерігається квазімонотонний характер 
сигналу, не має розділених і чітких максимумів на експериментальних 
залежностях ці методи не давали змоги розрізнити близькі енергетичні стани, 
та визначити їхні параметри. Автор долучився до цих досліджень наприкінці 
1970-х років, тоді коли методи термостимульованої провідності і депо-
ляризації вже пройшли апробацію і постала потреба їх вдосконалення.  

На початку 1980-х років було створено нові установки, в яких шляхом 
ретельної роботи вдалось забезпечити рівень шумів менший 10-14 А. Цього 
вдалось досягти, відмовившись від непотрібної ізоляції провідників, в якій 
мали місце паразитна неконтрольована поляризація, п′єзо- піро- ефекти. 
Залишили лише вкрай необхідні ізолюючі елементи, які до того ж пере-
вірялись на ці ефекти. В цей час було розв′язано проблему створення 
контактів з потрібними для досліджень властивостями. Оскільки метод ТСД 
не вимагав омічних контактів, можна було обходитись блокуючими, 
дослідження ТСД стали переважати. На цей час було розроблено методику 
перелокалізації електретного заряда на  глибші рівні присипання, отримано 
якісні спектри ТСД, за якими можна було визначати параметри рівнів 
присипання методом “початкового підйому”. Методика давала змогу отри-
мувати потрібну інформацію, однак була складною для реалізації (довший час 
експерименту, потрібна більша кількість зрідженого азоту, громіздкі 
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розрахунки). В середині 1980-х років поява ПЕОМ зробили більш перспек-
тивнішою методику опрацювання спектрів ТСД шляхом моделювання спектру 
ТСД на ЕОМ. Тоді ж було розроблено апаратуру, яка забезпечувала нагрівання 
зразка за лінійним законом, адже саме на такому законі зміни температури 
ґрунтуються основні теоретичні уявлення про явище ТСД, тому лише спектри 
ТСД отримані під час лінійного нагріву можуть аналізуватись на підставі цих 
теоретичних уявлень. 

Наприкінці 1980-х років методика термодеполяризаційного експерименту 
на кафедрі загальної фізики була вдосконалена (доповнена) методами, які доз-
волили визначати тип носіїв заряду, які термічно звільняються з тих чи інших 
рівнів присипання під час термостимульованої деполяризації. Це були методи 
імпульсного нагріву під час ТСД та метод ТСД в полі температурного граді-
єнта. Комплекс цих термодеполяризаційних методик був застосований для до-
слідження широкого спектру кристалів та плівок, зокрема кристалів галоїдних 
сполук кадмію, галієвих гранатів, пара телуриду, та інших окисних кристалів. 

Наступний етап розвитку термодеполяризаційного експерименту можна 
пов′язати з застосуванням до аналізу спектрів ТСД методики розв′язання  не-
коректних інтегральних рівнянь. Алгоритми роз’язання таких рівнянь почали 
розроблятись з середини ХХ сторіччя і відтоді їх почали використовувати. Ці 
алгоритми пройшли багаторазову перевірку під час розв’язання низки 
важливих наукових і технічних проблем, наприклад, опрацювання зображень, 
редукції профілю лінії 21 см міжзоряного водню в галактиках за межі кінцевих 
швидкостей частинок тощо. Ще десять- двадцять років тому широке 
застосування цих алгоритмів стримувалось малою швидкодією ЕОМ. Нині, 
зважаючи на можливості сучасних ЕОМ, вони стали ефективним методом для 
розв′язання й інших наукових проблем.  

Для прикладу розгляньмо застосування методики розв′язання некоректних 
інтегральних рівнянь у методі ТСД. Метод ТСД полягає в реєстрації струму 
розрядки електретного стану під час його нагрівання зі сталою швидкістю, 
тобто отримують залежність струму ТСД від температури. Аналітичний вираз, 
яким можна описати струм ТСД має вигляд: 

                             ∫ ∫ 
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де ω  – частотний фактор, β  – швидкість нагрівання, Е – енергія активації 
дефекту. 

Якщо експериментально визначену температурну залежність струму ТСД 
розглянути як ліву частину такої рівності, отримаємо некоректне інтегральне 
рівняння. Розв’язавши це рівняння можемо знайти таку важливу 
характеристику енергетичної структури як функцію розподілу дефектів (рівнів 
присипання) за енергією.  

Розгляньмо для ілюстрації методу розраховану за спектрами ТСД  густину 
дефектних станів в кристалах CdJ2, CdJ2-Cd. На наведених графіках видно, що 
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криві струму ТСД зняті на досліджуваних кристалах є суттєво відмінними і за 
ними складно встановити існуючі фізичні закономірності. За графіками 
густини дефектних станів за енергіями можна зробити висновок, що введеня в 
кристал надлишкового кадмію приводить до помітного зменшення кількості 
дефектів з енергіями 0,2 та 0,3 еВ та зростання кількості дефектів з енергією 
0,66 еВ.  Це дозволяє висловити міркування про природу дефектів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА ОКСИДНИХ СПОЛУК 

В.К.Савчук, Б.К.Котлярчук  
Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, 

лабораторія лазерних технологій в матеріалознавстві 
Львів, 79060, вул.Наукова 3Б 

 
Оскільки базові матеріали мікро- та оптоелектроніки являють собою 

багатокомпонентні сполуки, з істотно різною пружністю пар компонент, тому 
одержання тонких плівок зі стехіометричним складом становить значні 
технологічні труднощі. Серед широкого спектру технологічних способів 
виготовлення тонких плівок слід відмітити метод імпульсного лазерного 
напилення (ІЛН). Цей метод в порівняні з іншими методами виготовлення 
плівок, відрізняється високими градієнтами температур (до 106 град/см) і 
великими швидкостями підйому температури (до 1010 град/с) в речовині, що 
випаровується, і в більшості випадків дозволяє зберегти стехіометрію. 
Отримані результати свідчать про те, що метод ІЛН дає можливість в широких 
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межах просто та ефективно керувати механізмами і кінетикою процесів росту 
багатокомпонентних напівпровідникових (CdTe, ZnTe, CdxHg1-xTe,) та 
оксидних  (ZnO, ZnGa2O4, Zn2SiO4) сполук. Імпульсне лазерне напилення є 
ефективним  і перспективним методом також і для поглиблення фізичних 
уявлень про природу кристалізації тонких плівок в екстремальних умовах по 
швидкості осадження, тепловому режиму і складу парової фази.  

Розроблено методику та визначено оптимальні технологічні режими і 
термодинамічні умови ІЛН тонких плівок напівпровідникових та оксидних 
багатокомпонентних сполук, що дають можливість створення на їх основі 
функціональних елементів для застосування в приладах та пристроях мікро- та 
оптоелектроніки.  

 
 

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ 
СПРЯЖЕНИХ ПОЛІАРИЛЕНІВ 

О.І.Конопельник, М.Я.Гриців  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра загальної фізики 
 
Спряжені поліарилени поєднують в собі цілу низку цікавих електофі-

зичних і оптичних властивостей, тому широко досліджуються в провідних 
наукових центрах світу. В даній роботі представлено основні результати 
досліджень структури, електрофізичних і оптичних властивостей спряжених 
поліариленів - поліпарафенілену, поліфенілацетилену, поліаніліну та вперше - 
поліамінофенолів, політолуїдину, поліметоксіаніліну в дрібнокристалічних та 
плівкових зразках на оптично-прозорих поверхнях.  

Показано, що досліджені напівпровідники є аморфно-кристалічними 
матеріалами з рівнем кристалічності до 50 %.. Визначено, що при Т= 293-533 
К температурна залежність провідності досліджуваних зразків описується 
експоненціальним рівнянням з від’ємним коефіцієнтом опору. Протонне 
легування аміновмісних поліариленів спричиняє зменшення енергії активації 
провідності від 0,59 до 0,35 еВ з одночасним збільшенням рівня 
кристалічності від 25 до 43 % [1].  

В плівкових композитах виявлена значна анізотропія провідності, ступінь 
якої ( IIσ / ⊥σ ) зростає зі збільшенням вмісту електропровідного полімеру. 

Вивчено оптичні спектри поглинання розчинів і тонких шарів 
поліпарафенілену, поліфенілацетилену та поліаміноаренів на поверхні оксиду 
стануму. Показано, що в умовах протонного та електрохімічного легування 
відбувається довгохвильовий зсув смуги 380-420 нм і зростання інтенсивності 
поглинання в області 700-800 нм, що пов’язано з утворенням вільних носіїв 
заряду. Вивчено електрохромні і термохромні властивості аміновмісних 
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поліариленів. Визначені часи включення та вимкнення становлять відповідно 
23 та 18 мс, що добре узгоджується даними електрохімічних вимірювань і є в 
межах швидкодії, яка вимагається для електрохромних дисплеїв. Встановлено, 
що характер термохромних змін визначається діапазоном температур і 
зумовлюється як конформаційними перетвореннями, так і зміною рівня 
легування полімерного ланцюга [1].  

На основі проведених досліджень запропоновано нові пристрої для пере-
творення енергії, оптичний елемент з полімерним електропровідним шаром, 
спосіб одержання електропровідних полімерних композитів. 

Конопельник О.І. Оптичні властивості та електропровідність органічних 
напівпровідників на основі спряжених поліариленів: Автореф. канд. фіз-мат. 
наук / 01.04.10.— Львів, 2004.— 20 с. 

 
 

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ З ДИСПЕРГОВАНИМИ 
МЕТАЛІЧНИМИ КЛАСТЕРАМИ 

І.М. Болеста1, В.М.Лесівців2 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

1кафедра радіофізики, факультет електроніки, 
2кафедра загальної фізики, фізичний факультет 

 
Важливою задачею у теорії поглинання і розсіяння електромагнітних 

хвиль є розрахунок спектральних характеристик оптичної екстинкції малень-
ких частинок. Послаблення світлової хвилі, яка проходить через середовище, 
що містить маленькі частинки, залежить як від прояву частинками поглинання 
так і від ефективності розсіяння світла. При цьому визначальними факторами 
виявляються довжина хвилі світла, розмірні параметри частинок та 
властивості оточуючого середовища 

Точний розв’язок задачі взаємодії плоскої електромагнітної хвилі із 
окремою сферичною частинкою у рамках класичної електродинаміки на 
основі рівнянь Максвелла з позицій оптичних сталих частинки і оточуючого 
середовища був запропонований Г. Мі [1]. У загальному випадку електро-
магнітна теорія Мі не має обмежень відносно довжини хвилі, і, як наслідок, 
маніпулювання цієї теорії з оптичними константами металічних частинок та 
матриці, призводить до смуг резонансу Мі, які добре узгоджуються з 
експериментальними даними. 

Використовуючи теорію Мі, розроблено програмний пакет для моделю-
вання та промодельовано спектри оптичної екстинкції срібних частинок в 
кристалах CdI2, і співставлено їх із експериментальними залежностями. 
Розрахунки проведено для частинок різних радіусів від 0,1 до 10 мкм. У 
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теоретичних розрахунках використано комплексні значення оптичних 
констант срібла εAg у видимій частині спектру [2]. 

Таке моделювання дає змогу говорити про деякий ефективний радіус 
металічних кластерів, які знаходяться у матриці середовища і вносять вплив на 
оптичні спектри. 

Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. 
М.: Мир, 1980. 

Quinten M. // Z. Phys. B. 1996. Vol. 101. P. 211–217. 
 
 

БІОМЕДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ  
КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

О.М.Бордун, М.Я.Гриців  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Драгоманова, 50, м. Львів, 79005, Україна 
 
В сучасних дослідженнях фізіології живих організмів, а також відхилень в 

роботі окремих органів від норм функціонування, важливу роль відіграють 
дослідження водно-сольового обміну рідин тіла. Основним органом, який 
відповідає за збереження постійності фізико-хімічних характеристик внут-
рішніх рідин живого організму є нирки. Продукт виділення нирок – урина 
може служити інформаційною основою для діагностики організму.  

Досліджено спектри збудження люмінесценції в інтервалі довжин хвиль 
250-500 нм та спектри люмінесценції сухих залишків урини при збудженні 
азотним лазером (337,1 нм) в температурному інтервалі 85-300 К. Встанов-
лено, що спектри фотозбудження визначаються основним компонентом урини 
– сечовиною СН4ОN2. Наявність патологічних солей в урині приводить до 
зменшення інтенсивності люмінесценції і довгохвильового зміщення мак-
симуму спектра люмінесценції. Величина спектрального зміщення визнача-
ється типом патологічної солі [1,2]. 

Проведено дослідження впливу фізичних навантажень на спектри 
люмінесценції урини. Виявлено характерну особливість зміщення максимуму 
спектра люмінесценції сухих залишків урини після проведеного тренування, 
що спостерігалось в різних групах спортсменів. Показано, що використання 
люмінесцентної методики дає можливість об’єктивно визначити тип і 
кількість солей, які з уриною виводяться з організму спортсмена в процесі 
тренувань [3,4]. Це дає можливість контролювати фізіологічний стан 
організму і розробляти рекомендації щодо складу харчування, величини і типу 
фізичного навантаження в процесі тренування спортсмена і в період 
підготовки його до змагань. 
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Досліджено термостимульовану люмінесценцію (ТСЛ) солей урини без 
відхилень від норми та з наявністю оксалатних уратних та фосфатних солей. 
Встановлено, що наявність патологічних солей приводить до сильного гасіння 
інтенсивності ТСЛ та появи крім характерних піків ТСЛ з максимумами при 
173 К і 260 К додаткових піків ТСЛ з максимумами в області 118 К і 205 К. 
Показано зв’язок піків ТСЛ з компонентами урини. Проведено порівняння 
інтенсивностей ТСЛ урини різного хімічного складу та визначено енергії 
термічної активації найбільш інтенсивних піків [5]. 

Виміряно спектри поглинання та фотолюмінесценції людської жовчі при 
85 К і 295 К. Розглянуто специфічну структуру спектрів, пов’язану з 
патологією жовчного міхура. Встановлено, що інтенсивність спектрів 
поглинання та фотолюмінесценції знижується при відновленні процесу 
міцелогенезу [6]. 
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ІНДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДЖЕНИХ ТКАНИН 

В.Г.Антонюк  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

кафедра фізичної і біомедичної електроніки 
 
Існування живих організмів визначається процесами передачі інформації в 

його нейрокібернетичній системі. Частотно кодована інформація переноситься 
нервовими імпульсами (мембранним процесом, який обумовлений рухом іонів 
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Na+ і Ka+ через періодично відкриті і закриті іонні канали поляризованої 
мембрани нервових волокон). 

В основному опис рухомого нервового імпульсу здійснюється за допомо-
гою моделі Ходжкіна-Хакслі, в основі якої лежить лінійне диференціальне 
рівняння з урахуванням ємнісних характеристик мембрани. Проте з останніх 
літературних досліджень відомо про існування магнітних полів біля поверхні 
нервів. Отже потрібно враховувати індуктивність мембрани, яка існує тільки 
тоді, поки мембрана знаходиться в збудженому стані. 

З врахуванням ємності мембрани, іонний канал можна уявити у вигляді 
відкритого коливального контура. В незбудженій частині мембрани іонні 
струми через канали відсутні і магнітне поле не виникає. При відкритті іонних 
каналів проходить іонний струм і виникає власне магнітне поле, яке 
поширюється з певною швидкістю. Отже, можна вважати, що мембрана має 
певну індуктивність, яка створюється за рахунок спірального руху іонів в 
іонному каналі. З врахуванням вище сказаного представляє інтерес розв’язку 
такого рівняння: 
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Оцінюючи максимальне магнітне поле в мембрані при поширеннні в ній 
потенціалу дії можна сказати, що воно є співмірне з полями, які використо-
вуються в магнітотерапії. 

Взагалі для використання вищевказаного рівняння існують певні обме-
ження пов’язані з тим, що іони в каналі рухаються почергово. Крім того, 
експерименти показують, що канали відкриваються практично миттєво, а 
отже, потрібно переходити від класичного моделювання до квантового. 
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1. Виповнилось рівно 30 років, як я разом із своїми однокашниками завер-
шив навчання на фізичному факультеті Університету і подався в самостійне 
“плавання”, намагаючись поєднати гарну науку фізику із реаліями тогочасного 
радянського життя. Одразу скажу, що зробити це було не дуже легко з відомих 
нам всім причин, зокрема тоді, коли за все і про все бралася вирішувати наша 
наймудріша і найпрогресивніша в світі “рідна” комуністична партія, чиї “розум, 
честь та совість” були настільки особливо чесними, що розминалися як із 
здоровим глуздом, так і з логікою та практикою реального життя тогочасного 
суспільства. До чого це призвело ми всі побачили за якихось наступних 15 літ, 
хоча наслідки цього специфічного стану ми ще болісно відчуваємо досі...  

Та повернусь до нашого рідного фізичного факультету. Оскільки я маю 
честь бути випускником саме кафедри загальної фізики, чий ювілей ми 
святкуємо і навчання на якій я оцінюю як винятково успішним, так і високого 
рівня, то хочеться сказати кілька слів про те. чого я свого часу вибрав для 
спеціалізації саме цю кафедру. Мотивацією цього поступку послужили кілька 
особистісних цілком реальних аспектів процесу мого навчання на факультеті. 
Будучи від природи за складом мислення аналітиком, схильним до теоретич-
ного аналізу, я ще із шкільних років захоплювався проблемами квантової 
фізики, зокрема теорії поля та елементарних часток, гравітації та надпровід-
ності, про які я неформально дізнався в шкільні роки під час зустрічей і 
спілкування з такими відомими фізиками академіками І. Кікоїним, С. Капіцою 
та М. Боголюбовим під час Всесоюзних фізичних олімпіад. (Головою Оргко-
мітету тоді був саме академік І. Кікоїн). Тобто за логікою речей треба було б 
вибирати відділення “загальна фізика” на тодішньому фізичному факультеті, де 
була можливість подальшої фахової спеціалізації вже при кафедрі теоретичної 
фізики. Тим не менше я свідомо вибрав при вступі на фізичний факультет 
відділення “радіофізика та електроніка”, де спеціалізації з теоретичної фізики не 
було, із досить прозаїчних міркувань: перше, – це була підвищена стипендія (45 
крб. на місяць.), а у випадку доброго навчання вона сягала до 70 крб. на місяць, 
і друге, – це не цілком свідоме переконання отримати по закінченні навчання 
більш-менш гарантовану працю за фахом, яка б забезпечувала сякий-такий 
життєвий мінімум. Мій батько був простим робітником Бориславського 
газопереробного заводу передпенсійного віку із мінімальною зарплатою біля 
100 крб. на місяць, а мати померла від пухлини в мозку, коли мені було тільки 7 
років. Окрім того жевріла також надія, що під час навчання вдасться самостійно 
або у співпраці із кимсь з науковців-фізиків факультету чи з поза нього так 
підвищити свою кваліфікацію в напрямку теоретичних проблем квантової 
фізики, зокрема теорії квантових полів, щоб мати змогу надалі займатись цими 
проблемами професійно в якійсь науково-дослідній інституції країни. 
Виношуючи в собі ілюзії щодо свого творчого майбутнього, десь з другого 
курсу я почав неформальне ознайомлення із науковою літературою на цю тему, 
а саме намагався прочитати і зрозуміти щось із монографій М. Боголюбова та 
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Д. Ширкова “Введение в теорию квантованных полей”, М. Боголюбова, 
А. Логунова і І. Тодорова “Основы аксиоматического подхода в квантовой 
теории поля”, а також дещо із трьохтомника “Вибраних праць” М. Боголюбова, 
виданих у Києві якраз на початку 1970-х років. До речі, про існування цих 
праць я дізнався від свого однокурсника Дмитра Петрини, племінника члена-
кор. НАН України Дмитра Яковича Петрини родом із Самбірщини. Останній 
власне плідно співпрацював із академіком М. Боголюбовим, який був тоді 
директором Інституту теоретичної фізики НАН України в Києві. Сам студент 
Дмитро Петрина не довго поєднував навчання на факультеті із читанням праць 
академіка М. Боголюбова, оскільки його разом із іншими студентами 
Університету було виключено із студентських лав через спровоковану 
кагебістськими спецслужбами участь в підривному “націоналістичному” 
підпіллі. Були також тоді звільнені з подібних причин кілька викладачів, серед 
яких був і співробітник кафедри загальної фізики А. Гудзь. Повертаючись до 
питання про кафедру загальної фізики при моїм виборі спеціалізації на 3-му 
курсі, я більш-менш усвідомлював, що саме на цій кафедрі я буду мати 
найкращу можливість займатись своїми улюбленими питаннями, не будучи 
надто сильно заангажованим під час навчання у якусь чисто конкретну 
інженерно-фізичну діяльність, яка асоціювалась із спеціальністю “радіофізика 
та електроніка”. 

Вибір був правильним, тим більше, що завдяки співпраці із проф. Л.І. Іван-
ківим мені довелось займатись цікавими теоретичними проблемами кафедри, 
які межували із квантовою статистичною фізикою та математичною теорією 
кінетичних рівнянь типу Больтцмана. Вельми корисними були для мене в цей 
час також індивідуальні заняття в галузі квантової теорії твердого тіла, тісно 
пов’язаною із спектральною теорією операторів Гамільтона у гільбертових 
просторах, зацікавлення якою активно інспірував своїми неформальними 
лекціями проф. Й.М. Стахіра, аналітичний ухил котрих був яскраво вираженим. 
Вся діяльність на кафедрі була в основному досить близькою по духу моїм 
іншим заняттям в галузі теорії квантових полів і вносила певну сатисфакцію в 
існуючий стан речей, тим більше, що в цей час на механіко-математичнім 
факультеті почав функціонувати навчальний спецсемінар для студентів та 
аспірантів з сучасних “математичних проблем квантової теорії розсіювання” під 
керівництвом проф. В.Е. Лянце, учасником якого я одразу ж став, оскільки мав 
знайомих колег-математиків, моїх давніх шкільних приятелів, котрі також 
брали участь в цім семінарі. Семінари стали для мене визначальними в одному 
важливому світоглядному аспекті: я одразу ж зрозумів, що математична 
підготовка на фізичнім факультеті є надто “класична”, і вельми недостатня, щоб 
професійно і на належному рівні досліджувати існуючі складні проблеми в 
сучасній квантовій фізиці. І я “засів”, як кажуть, капітально за свій лікбез в 
математичній освіті. Подужав топологію і диференціальну геометрію, 
функціональні аналіз і теорію операторів в гільбертових просторах, освоїв на 
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високому рівні комплексний аналіз, теорію звичайних і часткових   

диференціальних   рівнянь   та   методи сучасної математичної фізики. Ці заняття 
виявились для мене пізніше виключно визначальними, оскільки під кінець 
навчання в Університеті я познайомився під час моїх досить частих 
студентських поїздок до Києва із видатним професійним математиком і 
математичним фізиком, учнем академіка М. Боголюбова – академіком 
Остапом С. Парасюком, котрий піддавши мою підготовку неформальному 
іспиту-тренінгу з сучасної математики та математичної фізики згодився взяти 
мене у свої учні. Це стало справжнім початком моєї подальшої наукової 
діяльності, яка із невеликими відхиленнями в інші напрямки сучасної 
теоретичної та прикладної математичної фізики продовжується в міру успішно 
до сьогоднішнього дня. 

2. Тепер я хочу дещо більш професійно зупинитись на тих повчально-
світоглядних аспектах наукової творчості, які стосуються кількох понять 
сучасної фізичної науки і які ведуть нас до глибшого і більш повного розуміння 
фундаментальних фізичних основ навколишнього світу. Свого часу Поль Дірак 
сформулював своє відношення до сучасної квантової фізики такими словами: 
“Фізичний закон повинен бути математично елегантним”. В якому сенсі і саме 
як треба розуміти цю діраківську “елегантність” фізичних законів є питанням, 
вочевидь, не елементарним, і потребує аналізу тих фундаментальних фізичних 
понять, які є визначальними при побудові опису фізичної реальності. Першим 
таким поняттям є фізичний сенс і структура фізичного вакууму, як певного 
замінника класичного поняття ефіру, виходячи із структури фундаментальних 
часток матерії, бозонів і ферміонів. Ці два види часток відображають глибоку 
внутрішню симетрію фізичного вакууму, яка тісно пов’язана із стабільністю 
матерії і її здатністю до структурування. При цьому виникає важливе питання 
про локальну дискретність тих фундаментальних часток матерії, їхню 
просторову структуру та фізичний сенс польово-хвильового їхнього опису. Як 
відзначали свого часу М. Боголюбов та японський фізик X. Юкава, 
спостережуваний хвильовий характер елементарних часток матерії є суто 
явищним аспектом, який не стосується власне їх внутрішньої структури. Тобто 
в усій фізиці першою фундаментальною парадигмою є матеріальна сутність, 
речовина, а по відношенню до речовини явище є вторинним, яке визначається 
конкретними умовами його спостереження, зокрема певного процесу 
вимірювання. Якщо розглянути світло, то його хвильова природа є певним 
явищем, яке ми спостерігаємо в оточуючому нас вакуумі. То ж постає питання 
про первісний речовинний аспект цього явища, яке, як відомо, не може існувати 
взагалі без емітуючої основи заряджених електронно-позитронних часток. 
Оскільки сама фізична суть заряду часток матерії є вельми нетривіальна і 
пов’язана із калібрувальною симетрією польової структури електронно-
позитронної матерії, то власне саме ця польова структура служить для 
фізичного опису вакууму, як певного замінника всім відомого класичного 
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ефіру, якого свого часу наділяли безпідставно механістичними речовинними 
властивостями. Природа ж виявилась як більш винахідливою, так і більш 
нетривіальною! І власне, тут ми усвідомлюємо, що для усіх цих фізичних явищ, 
спостережуваних при вивченні елементарних часток, ведучою ниткою Аріадни 
при пошуку їх адекватного опису в межах мікросвіту є знаходження відповідної 
математичної структури і наповнення її реальним фізичним і функціональним 
змістом. Одним із вельми цікавих і нетривіальних фактів математичного опису 
елементарних часток типу фермі є строге математичне твердження, яке 
говорить, що система вільних невзаємодіючих елементарних незаряджених 
фермі-часток ненульової фіксованої густини є еквівалентною у цілком 
конкретному фізичному сенсі такій же системі відповідних бозе-часток, але із 
дуже спеціальним потенціалом взаємодії між цими частками. При цьому 
потенціал взаємодії, виявляється, не має бути, як зазвичай є в класичній фізиці, 
попарноадитивним! Більше того, у випадку одномірної моделі невзаємодіючих 
фермі-часток ненульової фіксованої густини відповідний потенціал взаємодії 
між ефективними бозе-частками стає попарно-адитивним, рівним логарифму 
віддалі між ними. Як можна показати, ця ситуація реалізується завдяки певному 
математичному факту. А саме, в загальнім випадку базова ермітова алгебра 
спостережуваних операторів нашої ферміонної системи ненульової густини 
допускає в відповідних гільбертових просторах простір різні зображення, серед 
яких є також унітарно нееквівалентні. У випадку ж нашої одномірної моделі 
фермі-часток всі зображення, виявляється, стають унітарно еквівалентними, а 
саме це й означає еквівалентність цієї моделі відповідній системі бозе-часток із 
взаємодією. То ж математичне навантаження, наявне при аналізі цієї моделі, є 
по суті глибоко фізичним, відображаючи приховану красоту природи і 
відповідну математичну елегантність опису фізичного явища. 
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кафедра радіофізики 
 
У 2005 році поруч із кафедрою загальної фізики 60 річний ювілей 

відзначає електронно-обчислювальна техніка. Саме у листопаді 1945 року у 
США була завершена розробка першої ЕОМ ENIAC, з якої почався відлік ери 
комп’ютерних технологій.  

Фізика була і залишається у числі головних рушійних сил, які призвели до 
появи ЕОМ і забезпечують сьогодні стрімкий розвиток комп’ютерів, які стали 
згустком реалізації фізичних ідей і відкриттів. Достатньо назвати найвизначніші 
відкриття та їх авторів-фізиків, які покладені в основу роботи ЕОМ:  

• Франкель, Ломоносов – теорія електрики (1752); 
• Карл Браун – ефект односторонньої провідності сульфідів металів – 

основа для відкриття транзистора (1874); 
• Джосеф Томсон – електрон (1881); 
• Томас Едісон – явище термоелектронної емісії (1883 р.); 
• Фердинанд Браун – електронно-променева технологія (1897 р.) 
• Джон Флемінг – ламповий діод (1904 р.); 
• Лі Форест – ламповий тріод (1906 р.); 
• Володимир Зворикін – кінескоп (1931 р.); 
• Уільям Шоклі – транзистор (1948 р. ) 
• Джек Кілбі - інтегральна схема (1958 р) 
• Теодор Мейман – лазер (1960) 
• Дуглас Енгельбарт – маніпулятор “миша” (1965); 
• Айзек Чуанг – двокубітний квантовий комп’ютер (1998 р.) 
Із іншого боку, без сучасних комп’ютерів неможливо уявити подальший 

розвиток як теоретичної, так і експериментальної фізики. Задачі, які можна 
розв’язувати на сучасній комп’ютерній техніці умовно поділяють на фізичні, 
математичні, наукові, інженерні, економічні та ін. Цей поділ зручно робити з 
точки зору особливостей обчислювального процесу. 

Фізичні задачі відрізняються від інших тим, що у них, на досить малий 
об’єм вхідних даних, приходиться велика кількість арифметичних операцій, 
переважно над дійсними числами. Ще однією характерною особливістю таких 
задач є використання, для отримання результату, складного математичного 
апарату. В задачах з інших галузей, наприклад економіки, обчислювальний 
процес полягає у переміщенні величезних об’ємів структурованих даних, в той 
час як процес їх обробки полягає у пошуку та сортуванні даних. 



 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ                     133 

У зв’язку із названими особливостями фізичних задач гостро постає пробле-
ма забезпечення в процесі обчислень необхідної точності отриманих результатів. 
При цьому дослідник повинен враховувати можливості усіх засобів, які він 
може використати для розв’язання поставленої перед ним задачі.  

До засобів розв’язання задачі віднесемо аналітичні, математичні, алго-
ритмічні, програмні та технічні засоби: 

• аналітичні засоби надає теорія даної предметної області у вигляді 
якісних і кількісних методів. Їх використання в комп’ютерному процесі 
розв’язку дозволяє вибрати оптимальніший шлях числового розв’язання 
задачі; 

• математичні засоби – це методи обчислювальної математики, як науки 
про отримання числових результатів при розв’язанні задач; 

• алгоритмічні засоби – це наука про те, як на основі вхідних даних і 
відповідних математичних формул сформулювати скінчений набір 
конкретних правил, виконання яких комп’ютером приводитиме до 
розв’язку певного класу задач, або до повідомлення, що дана задача 
розв’язку не має; 

• до технічних засобів відносять як сам комп’ютер, так і допоміжне 
обладнання, яке дозволяє отримати вхідні дані і наочно відобразити 
розв’язок. 

Отже, для того, щоб сучасний комп’ютер можна було використовувати для 
розв’язання фізичних задач, він повинен мати високу швидкодію і 
забезпечувати належну точність обчислень. До найбільш поширених і 
трудомістких фізичних задач можна віднести задачі моделювання фізичних 
процесів і систем, задачі керування технологічними процесами в режимі 
реального часу, задачі розпізнавання графічних образів, розпізнавання 
звукових сигналів та синхронний переклад іноземних мов, дослідження 
фрактальних закономірностей у живій та неживій природі, дослідження 
хаотичних рухів та ін.  

Зростання потужності сучасних мікропроцесорів лишень частково пере-
кривають невпинний ріст складності фізичних задач. Тому фізики повинні 
знаходити нові і нові рішення, які приводять до зростання швидкодії сучасних 
МП. Закон Мура, проголошений у 1965 році про те, що кожні півтора року 
продуктивність комп’ютерів зростатиме вдвоє, зусиллями фізиків 
справджується і по сьогодні. Вдосконалення напівпровідникової технології, 
перехід на досконаліші літографічні процеси та нові матеріали (мідні 
з’єднання, “розтягнутий” кремній), дозволили зменшити розміри логічних 
комірок і, відповідно, підняти тактові частоти роботи мікропроцесорів.  

За трохи більше ніж три десятки років пройдено шлях від частоти: 
• 108 кГц (мікропроцесор Intel 4004 – 1971 рік); 
• 100 Мгц –1994 рік; 
• 1 ГГц – 2001 рік; 
• 3.06  ГГц – кінець 2002 року; 
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• до 4 ГГц – 2005 рік.  
Число транзисторів на кристалі мікропроцесора також невпиннно зростало: 
• 2 300 транзисторів у 1971 році; 
• 120 000 – у 1982 році; 
• 42 000 000 транзисторів (Pentium  4) – 2000 рік; 
• 1 720 000 000 транзисторів (Itanium (Montecito)) – 2005 рік. 
Забезпечено працездатність систем, що функціонують на позамежних з 

технологічної точки зору режимах роботи. Для цього розроблено десятки спе-
цифікацій і стандартів на протоколи обміну даними, електричні і геометричні 
характеристики, способи з'єднання деталей їх розташування і охолодження. 

Однією із найважливіших задач, які розв’язували фізики, була проблема 
енергоспоживання. Перша лампова ЕОМ ENIAC споживаючи 150 КВт 
електроенергії, забезпечувала швидкодію до 5 тис. арифметичних операцій на 
секунду. Остання вітчизняна транзисторна ЕОМ ЕС 1060 споживала 250 КВт 
енергії і працювала із швидкодією порядка 1 млн. оп./с. Сучасний ПК вико-
нуючи сотні мільйонів оп./c, споживає енергію порядка 200 Вт.  

Паралельно із удосконаленням і мінітюаризацією процесорів ведеться 
розробка багатопроцесорних систем – кластерів. У найпотужніших сучасних 
кластерах число процесорів перевищує 128 штук, а реальна швидкодія зна-
ходиться в межах 5 трильйонів оп./с. Ведеться інтенсивна робота у напрямі 
створення молекулярних комп’ютерів на молекулах новоствореної речовини – 
ротаксану, квантових комп’ютерів на основі так званих кубітів, а також 
нейрокомп’ютерів на основі багатошарових нейронних мереж. 

Ці обчислювальні системи дозволять у недалекому майбутньому прогно-
зувати погоду, розшифровувати генокоди людини, моделювати ядерні реакції і 
розв’язувати інші задачі, які сьогодні належать до сфери наукової фантастики. 

 
 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ЗАГАЛЬНОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ  

А.В.Бородчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Особливості сучасної освіти викликають необхідність підвищення 

вимог до якості підготовки студентів, розробки принципово нових 
навчальних технологій, які забезпечують новий тип життєдіяльності 
нашого суспільства. Цим вимогам повною мірою відповідають 
комп’ютерні освітні технології, спрямовані на інтенсифікацію 
навчального процесу, вдосконалення і уніфікацію самостійної роботи 
студентів і реалізацію можливостей дистанційної освіти. Сьогодні дедалі 
більше у вищій школі на зміну традиційній дидактичній системі навчання 
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“викладач-студент”, “студент-студент” приходить нова система: “викладач-
комп’ютер-студент”, “комп’ютер-студент”, “студент-комп’ютер-студент”.  

На факультеті електроніки Львівського національного університету імені 
Івана Франка з метою вдосконалення методики проведення лабораторних 
робіт загального фізичного практикуму розроблена структура методичного 
забезпечення, яке ґрунтується на використанні комп’ютерних технологій. 
Зокрема, розроблені ряд програм для курсів механіки та молекулярної фізики, 
користуючись якими під час заняття або під час самостійної роботи студент 
має можливість оперативного знайомства з детальною інструкцією до відпо-
відної роботи, порядком її виконання, занесення отриманих експеримен-
тальних даних до робочих таблиць та обчислення похибок вимірювань та 
обчислень за допомогою комп’ютера. 

Програмою обрахунку похибок передбачено покрокове виконання проміж-
них операцій, що сприяє глибшому засвоєнню студентами методики обчис-
лення похибок під час виконання експерименту, позбавляє від рутинних 
розрахунків, вивільняє час для аналізу і осмислення отриманих результатів. 
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