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ПЕРЕДМОВА  
 

Згідно з рішенням ЮНЕСКО, 2005 рік був оголошений 

„Всесвітнім роком фізики”, присвяченим 100–річчю фундаментальних 

праць А.Ейнштейна зі спеціальної теорії відносності. 

В рамках року фізики в Україні в НПУ імені М.П.Драгоманова 
була проведена студентська ювілейна наукова конференція 
“Ейнштейн і фізика”, на якій виступили відомі науковці з Інституту 
магнетизму, Інституту хімії поверхні, Інституту фізики НАН України, 
студенти, аспіранти та викладачі НПУ імені М.П.Драгоманова, 
Національного технічного університету України (“КПІ”), 
Полтавського педагогічного університету, Центру досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва 
НАН України. Зокрема, з доповідями та повідомленнями виступили: 
 Значення Ейнштейнівських коефіцієнтів імовірності переходу 

для астрофізики 
Грищенко Геннадій Панасович – кандидат фізико-
математичних наук, професор 

 Вплив магнітних полів на хімічні релаксації 
Горобець Юрій Іванович – заступник директора 
інституту магнетизму НАН України, член-кореспондент 
АПН України, доктор фізико-математичних наук, 
професор  

 Нанокомпозити, нанобіокомпозити, нанотехнології 
Горбик Петро Петрович – заступник директора 
Інституту хімії поверхні НАН України, доктор фізико-
математичних наук, професор 

 Еволюція релятивістської ідеї від Галілея до Ейнштейна 
Горбачук Іван Тихонович – кандидат фізико-
математичних наук, професор, голова профкому НПУ ім. 
М.П. Драгоманова 

 Внесок українських фізиків у світову науку 
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Шендеровський Василь Андрійович – доктор фізико-
математичних наук, професор, провідний науковий 
співробітник Інституту фізики НАН України 

 Ейнштейн і статистична фізика 
Шут Микола Іванович – член-кореспондент АПН 
України, доктор фізико-математичних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної фізики НПУ імені 
М.Драгоманова, член бюро Українського фізичного 
товариства 

В шостому номері збірнику наукових праць «Студентські 
фізико-математичні етюди», в основному представлені матеріали 
доповідей студентів на науковій конференції «Ейнштейн і фізика». 
Він містить 8 статей, що розкривають процес історичного 
становлення, суть, змість та роль спеціальної теорії відносності в 
сучасній фізиці, 24 статті, в яких представлені результати власних 
досліджень студентів з акутальних проблем сучасної фізики.  

У шосттому номері збірника також представлені дві наукові 
статті з математики  і стаття учасниці Всеукраїнської студентської 
олімпіади з математики в 2007 році (м. Суми) –– Світлани Василенко, 
в якій пропонуються читачам розв’язки конкурсних завдань обох 
турів.  
 Шановні студенти, якщо ви цікавитесь математикою, фізикою, 
інформатикою, маєте власні наукові результати, редакційна колегія 
збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику 
студентських наукових робіт «Студентські фізико-математичні 
етюди». 
 
       Редакційна колегія 
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Т.В. Панченко, В.А. Поліновська, М.Ф. Приліпко  
(НПУ імені Драгоманова, Фізико-математичний інститут) 
Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Н.М. Коршак 
 
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ГЕНІЯ 
 
В м. Ульмі (Німеччина), де народився А. Ейнштейн, будинок його 

сім’ї був зруйнований в 1944 році під час артилерійського обстрілу. Але 
збереглася міська реєстраційна книга і в ній запис від 15 березня 1879 
року: “До чиновника реєстраційного бюро, що підписався нижче, 
сьогодні з’явився знайомий йому особисто комерсант Герман Ейнштейн, 
іудейського віросповідання, що проживає в Ульмі на Бангофштрассе, 135; 
він повідомив, що його дружина Пауліна Ейнштейн, вроджена Кох, що 
проживає там же в Ульмі, народила 14 березня 1879 року о 10 годині 30 
хвилин ранку немовля чоловічої статі, якого назвали Альбертом” [1, с.8]. 

Взимку 1880 року сім’я Ейнштейнів переїхала до Мюнхена. Як 
писав  в 67-річному віці знаменитий Ейнштейн в своїй “Творчій 
автобіографії”, в дитинстві він зіткнувся з двома незвичайними явищами. 
“ Дива такого роду я зазнав в 4 чи 5 років, коли мій батько показав мені 
компас. То,  що стрілка вела себе так визначено, ніяк не підходило до того 
роду явищ, які могли знайти собі місце в моєму неусвідомленому світі 
понять (дія через дотик). Я пам’ятаю ще й зараз – чи мені здається, що я 
пам’ятаю, - що цей випадок справив на мене глибоке і тривале враження. 
За речами повинно бути ще  щось, глибоко заховане …” [2, с.133]. 

Другим дивом Ейнштейна був підручник з евклідової геометрії на 
площині, яку він самостійно прочитав під час літніх канікул в 12-річному 
віці [3, с.2]. “Все ж таки тому, хто зазнав цього “дива”  перший раз, 
здається дивним сам факт, що людина здатна досягти такого ступеня 
надійності і чистоти в абстрактному мисленні, яку нам вперше показали 
греки в геометрії” [2, с.134]. 

Батько Ейнштейна мав майстерню по виробництву 
електроприладів та динамо-машин і продавав їх, але його справи йшли 
погано і він сім’ю перевозить до родичів в Мілан. 

Альберт залишився в Мюнхені, щоб закінчити гімназію, в якій 
багато часу відводилося на вивчення латинської та грецької мов, 
історичної хронології, а вчителі поводилися з учнями, як із солдатами. 
Ейнштейн не визнавав авторитетів, сміявся з того, що здавалося  йому 
смішним. 

Вчителі вирішили позбавитися від такого учня, хоч до закінчення 
гімназії залишався один рік, тому Альберт повернувся до батьків у Мілан. 
Батько запропонував 16-річному сину якнайшвидше здобути професію 
інженера або вчителя – не було коштів на життя. 
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“У віці 12 – 16 років я познайомився з елементами математики, 
включаючи основи диференціального і інтегрального числень”, – писав 
Ейнштейн в автобіографії [2, с.136]. 

Восени 1895 року Альберт подав свої документи в Політехнікум  в 
Цюріху, але провалився на екзаменах з французької мови і ботаніки, 
блискуче склавши екзамен з математики. Ректор, оцінивши математичні 
здібності юнака, порадив йому закінчити одну із середніх швейцарських 
шкіл в невеличкому містечку Аарау. Через рік навчання в школі 
Ейнштейн був прийнятий в Політехнікум на факультет, де готували 
вчителів математики та фізики. 

“Я незабаром виявив, що повинен задовольнитися роллю 
посереднього студента. Щоб стати хорошим студентом, потрібно було 
мати здібність до концентрації всіх сил на виконання навчальних завдань 
і любов до порядку, який необхідний для старанного записування лекцій і 
їх наступного опрацювання. Ці риси характеру, як я, нажаль, переконався, 
були мені внутрішньо не належні. І так вийшло, що я змирився поступово 
з докорами  сумління і влаштувався з навчанням, як це підказали мені мої 
інтелектуальні інтереси” [4, с. 18]. 

“Там у мене були прекрасні викладачі (наприклад, Гурвіц, 
Мінковський), так що, власне кажучи, я міг би одержати солідну 
математичну освіту. Більшість часу я працював в фізичній лабораторії, 
захоплений безпосередньою причетністю до проведення досліду. 
Останній час я використовував, головним чином, для того, щоб  вивчати 
праці Кірхгофа, Гельмгольца, Герца і т.п.” [2, с.137]. 

Після закінчення Цюріхського Політехнічного інституту виникла 
проблема з працевлаштуванням. 

Протягом двох років Альберт Ейнштейн не міг знайти постійного 
місця роботи. Батько Марселя Гросмана, конспектами якого користувався 
Ейнштейн підчас навчання в Політехнікумі, порекомендував Альберта на 
посаду референта патентного бюро в Берні. Влітку 1902 року Ейнштейн 
зайняв цю посаду в якості експерта 3-го класу. 

1903 році Ейнштейн одружується з сербіянкою Мілевою Марич, 
яка навчалася на курс нижче в Політехнікумі, ніж Ейнштейн. У травні 
1904 році у подружжя народжується перший син Ганс-Альберт, а у 1910 – 
другий син Едуард. Сім’я жила бідно. Мілева всіма силами сприяла 
роботі Ейнштейна. Працюючи в “Бюро духовної власності”, вчений 
довгий час був ізольований від впливу інших фізиків і мав прекрасні 
умови для свого розвитку. 

Перші наукові праці були присвячені молекулярно-кінетичній 
будові речовини, яка на той час ще не була загальновизнаною. В 1905 
році Ейнштейн захищає дисертацію на ступінь доктора філософії 
Цюріхського університету на тему: “Нове у визначенні розмірів 
молекул”. Цього ж року журнал “Аннали фізики” друкує його статті про 
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формулу Е=mc2, кванти світла і броунівський рух, а також “До 
електродинаміки рухомих тіл”, у якій на тридцяти сторінках викладено 
спеціальну теорію відносності.  

В 1907-1908 рр. публікується 11 статей в “Аннали фізики”, 
“Фізичному журналі” та “ Щорічнику радіоактивності”. В цей час 
Ейнштейн починає працювати над теорією тяжіння, а Герман 
Мінковський створює математичний апарат спеціальної теорії 
відносності. 

В 1909 році  Ейнштейн став позаштатним професором Цюріхського 
університету, потім переїхав в Прагу в якості ординарного професора. 

В 1908-1916 роках була створена загальна теорія відносності. 
В 1912 році Ейнштейн знову повертається в Цюріх в Політехнікум. 

Весною 1914 року Ейнштейна обирають дійсним членом Пруської 
академії наук, яку очолював Макс Планк, і він переїхав в Берлін, 
розлучившись з Мілевою. В Берліні Ейнштейн очолив інститут фізики 
“Товариства кайзера Вільгельма” і читав лекції з теоретичної фізики. 
Через п’ять років, одержавши офіційне розлучення з Мілевою, Ейнштейн 
женився на своїй троюрідній сестрі Ельзі.  

29 травня 1919 року під час сонячного затемнення англійська 
експедиція під керівництвом астронома А. Еддінгтона виміряла 
відхилення променя світла в полі тяжіння Сонця, яке передбачив 
Ейнштейн в загальній теорії відносності. Це було одним з найбільших 
відкриттів 20–го століття. 

1922 році Ейнштейну була присуджена Нобелівська премія з 
фізики за відкриття закону фотоелектричного ефекту. Ейнштейна 
обирають в свої члени десятки академій і наукових товариств країн світу. 

Ейнштейн мав надзвичайну працездатність. Один з його студентів 
розповів так: “Назавтра я побував у нього. Він сидів у своєму робочому 
кабінеті, перед ним лежали аркуші паперу, суцільно списані 
математичними формулами. Тримаючи на лівій руці молодшого сина 
Едуарда, він писав правою рукою і тим часом відповідав на запитання, які 
періодично ставив йому старший син Альберт, що тут же грався в 
кубики… Я побачив, як зосереджено він умів думати” [5, с.339]. 

Спеціальна теорія відносності (СТВ) багатьма вченими вважалася 
хибною. Ленард – професор Гейдельбергського університету, 
Нобелівський лауреат з фізики не тільки робив нападки на спеціальну 
теорію відносності, а й закликав до фізичної   розправи над її творцем. 

Ейнштейн прожив в Німеччині двадцять років. За влади фашизму 
Ейнштейн був занесений до списків особливо небезпечних осіб. 
Головною його провиною було створення СТВ. Ейнштейн у цей час 
перебував у США, що й врятувало йому життя. З 1933 року вчений 
проживає у США, займає запропоновану йому посаду професора 
Прінстонського інституту вищих досліджень. 
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В 1936 році помирає дружина Ельза, поховавши перед цим свою 
старшу дочку. 

Другого липня 1939 року Ейнштейн написав листа до президента 
США Ф.Рузвельта, в якому повідомляв про можливість створення  
атомної бомби в Німеччині, над чим і почали інтенсивно працювати вчені 
США. 

Ейнштейн останні 40 років свого життя працював над створенням 
єдиної теорії поля, яка повинна була об’єднувала між собою гравітаційне і 
електромагнітне поле. Цю проблему Ейнштейн заповідав фізикам ХХ і 
ХХІ століття, але вона не розв’язана і до цього часу. 

18 квітня 1955 року о 1 годині 15 хвилин Ейнштейн помер від 
розриву аорти. В заповіті Ейнштейн просив, щоб не було ніяких 
офіційних церемоній, щоб про час і місце поховання нікому не 
повідомляли, крім кількох найближчих друзів. Біля домовини в 
крематорії зібралося 12 близьких Ейнштейну людей. В той же день його 
тіло було спалене, а попіл розвіяний. 

А.Ф. Йоффе писав: “Я бачив пагубність  такого положення речей 
для самого Ейнштейна, але, звичайно, нічим не міг йому допомогти в 
справі розробки єдиної теорії поля… Я запропонував йому  мою 
розповідь про те, хто такий Ейнштейн, що є творцем теорії відносності, 
яка принесла йому славу. Не менш важливий його вплив на весь фізичний 
світогляд. 

Я нагадав йому броунівський рух, оцінку розмірів молекул, 
виходячи з в’язкості розчину, квантову теорію теплоємності твердих тіл, 
виродження газів, теорії променистої енергії, статистику випромінювання 
і поглинання променистої енергії, фотони і правило Стокса, нову 
статистику і навіть дане ним пояснення крутизни високих правих берегів 
річок. Я показав, як ці відкриття ввійшли в історію фізики і привели до 
нових досягнень… 

Вихід один – Ейнштейн повинен виконати свій обов’язок і не має 
права ховатися в безоднях єдиного поля” [6, с.227].  

2005 рік оголошено роком Ейнштейна: 100 років спеціальної 
теорії відносності і 50 років від дня смерті генія. 
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АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН: ЕТЮДИ ІЗ ЖИТТЯ 
 
Окремі епізоди із його життя як особистості, унікальності, 

непереверше-ної постаті. 
Головний портрет: зріст Ейнштейна 1,76м, він 

широкоплечий, злегка сутулуватий. Його короткий череп здавався 
надзвичайно широкий, шкіра матова, засмагла. Над великими 
чутливими устами вузькі вуса. Очі темно–карі, глибокі, погляд 
м’який і променистий. Голос приємний, виразний, як звук 
віолончелі. 

Альберт Ейнштейн – великий романтик, він думав, писав, 
грав на скрипці. Зі скрипкою ніколи не розлучався, куди б не їхав, 
брав завжди з собою. Був досить цікавою різнобічною людиною. 
Після роботи кожну неділю влаштовував домашні концерти. В 
його оркестрі були: юрист, вчитель, наглядач в’язниці. 

Будучи досить молодим, нелегким студентом, мав гострий 
конфлікт з вчителями першого в його житті навчального закладу – 
мюнхенської класичної гімназії. 

Вже тоді Ейнштейн відзначався бешкетництвом, у нього був 
„анархічний” склад характеру, повна відсутність поваги до 
адміністрації, скепсису у відношенні загальновизнаних авторитетів 
та істин, жорстка самовпевненість. 

Альберт Ейнштейн був творчим генієм, мрійником, 
десятиріччя бився, щоб створити єдину теорію поля, знайти один 
золотий ключ, котрий відмикав би усі замки всіх таємниць 
природи, мав фантастичні ідеї. Фізиків часто дивувало, з якою 
легкістю він міг відмовитись від своїх наукових поглядів, коли 
визнавав себе неправим, та від переконань свого вміння він не 
відмовлявся ніколи. 

Ця чуйна людина була ще й оптимістом. Знаючи пристрасть 
романтика, в Германії йому запропонували скрипку роботи 
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Гарніри за 15 тис марок:“Я ж не боксер, звідки в мене такі великі 
кошти”, - відповів Ейнштейн. 

Коли в місті Берні підняли йому платню з 3500 до 4500 
франків, він спитав у директора: “А що мені робити з такою 
великою сумою?” 

 Отримавши чек від Рокфеллеровського фонду на 15 тис. 
доларів, забув про нього і використовував, як закладинку в 
книжках. На цьому прикладі всебічно обдарований науковець не 
мав потреби в матеріальному становищі, його цікавила передумова 
до головної справи життя – пошукам законів, за якими живе 
Всесвіт. „Ти віриш в граючого в кості Бога?” – писав він фізику 
Максу Борну, - а я - в повну закономірність в світі об’єктивної 
сутності...” 

 Альберт Ейнштейн завжди виходив із  найзагальніших 
принципів, і в своїх теоретичних побудовах всіляко уникав від 
зорових, механічних моделей навіть в якості простих відправних 
пунктів для відповідних роздумів. Критику абсолютного часу 
Ейнштейн почав з розгляду поняття одночасності двох подій. 

 Розглянемо систему, в якій справедливі закони класичної 
механіки (в класичній механіці, додаючи швидкості v і v’, 
результуюча швидкість v = v+v’). Ми можемо уявити годинник, 
розміщений в точці А системи. Спостерігач, що знаходиться в 
точці А, може встановити момент, коли трапиться яка-небудь подія 
поблизу точки А. Якщо в точку В розмістити такий же годинник, 
то спостерігач в точці В може зафіксувати момент, коли трапиться 
яка – небудь подія поблизу від точки В. Таким чином ми 
визначили „місцевий час в точці А” і „ місцевий час в точці В”. 
Оскільки не існує фізичних явищ, що поширюються миттєво, то 
неможливо без наступних допущень порівняти покази А і В. В 
класичній механіці допускається, що одночасність двох подій, що 
відбуваються поблизу точок А і В, може бути встановлено 
переміщенням годинників із однієї точки в іншу, причому питання 
про те, чи не змінює рух годинників їх хід, навіть не ставиться. У 
всякому разі зовсім не очевидно, що в такому випадку  хід не 
зміниться. Але якщо допустити, як це зробив Ейнштейн, що 
швидкість світла однакова в усіх напрямках, тоді можливо ввести 
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критерій одночасності двох подій, що виникають в різних точках А 
і В в одній і тій же системі координат: події, що виникають в 
точках А і В, вважаються одночасними, якщо два світлових 
сигнали, випущені із точок А і В у момент, коли виникли ці події, 
одночасно досягають середини відрізка А і В. Але встановлена 
саме так одночасність в одній системі координат не буде вірною в 
іншій системі при русі відносно першої. Якщо один спостерігач 
вважає одночасними дві події в своїй системі, то другий 
спостерігач, що бере участь в рівномірному поступальному русі 
відносно першої системи, не вважає їх одночасними. Таким чином, 
одночасність стає поняттям відносним, залежним від спостерігача. 
В кожній системі відліку є свій особистий час і немає таких 
годинників, з відліком часу для всього Всесвіту – універсального 
часу.  

Слід підкреслити, що в теорії Ейнштейна „міський час” мав 
конкретне фізичне явище. 

Практична винахідлива діяльність Альберта Ейнштейна – 
теоретика, що займався найбільш фундаментальними проблемами 
фізики, може здаватись винятковою, хоч і досить-таки 
підтвердженою. 

Колективна робота над технічними пристроями була для 
нього і його друзів інтелектуальним відпочинком. Вона приносила 
Ейнштейну щасливі відчуття, схожі з тими, котрі давало 
колективне музикальне сприйняття.    

 
Альберт Ейнштейн 
Ейнштейн великий оптиміст, 
Бешкетник і простий артист. 
Активний він мав інтерес, 
Як рухати прогрес. 
 
Вправно він на скрипці грав, 
Думав, працював, писав. 
Від чудесного тікав, 
Теорію відносності підготував. 
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Бувши досить молодим, 
Був студентом нелегким. 
Зауважень не сприймав 
Однак розум гострий мав! 
  
Золотий він ключ знайшов,  
Що із таємниць прийшов. 
Відмикав усі замки,  
Що потрапили в пастки. 
 
Ось в історії життя 
Ви побачили буття. 
Вченого, фантастика, 
Генія і класика. 
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АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН – ЖИТТЯ ТА БЕЗСМЕРТЯ 
 
„Ми, смертні, досягаємо безсмертя в речах,  
які  ми створили і які залишили після себе. ”  
А.Ейнштейн 
Альберт Ейнштейн – видатний фізик, творець теорії 

відносності, лауреат Нобелівської премії. А ще – гуманіст, ліберал, 
інтернаціоналіст. Він став втіленням ексцентричного генія, що 
показує язик в об'єктив фотокамери й ходить у туфлях, босоніж. За 
ним полювали жінки, з ним хотіли фотографуватися знаменитості, до 
нього «залицялися» політики, репортери переслідували його на 
вулицях. Постать А.Ейнштейна досі викликає інтерес – і відкриттям 
теорії відносності, і своїм життєлюбним характером, і чіткою 
громадянською позицією, і, з-поміж іншого, досі не розгаданими 
деталями його біографії.  

Альберт Ейнштейн очолює список „100 найвидатніших німців” 
і  є найбільш бажаним кандидатом на клонування для британців. 
Найближчим часом НАСА запустить супутник, щоб перевірити два 
його фундаментальні передбачення про будову Всесвіту, а німецькі 
фізики відтворять сконструйований ним холодильник. Американські 
вчені заявляють – геніальність А.Ейнштейна пояснюється його 
унікальною анатомією. Досліджуючи його мозок, виявили, що 
гліальні клітини, які забезпечують роботу нейронів мозку, у 
Ейнштейна були присутні у великій кількості і розміщувалися в 
ідеальному порядку, що й обумовило сильно розвинену уяву, 
просторове мислення та здатність генерувати ідеї. Питання лише в 
тому, чи мозок таким був від народження, чи це заслуга його 
господаря. 

Багато з тих, хто знав А. Ейнштейна, стверджували: в нього все 
життя зберігалися дитячі риси – інфантильність, безпосередність і 
прагнення з’ясувати те, що інші сприймали як належне. Існують 
припущення, що творці сучасної та класичної фізики — Альберт 
Ейнштейн й Ісак Ньютон — страждали від одного виду аутизму 
(хворобливий стан психіки, що характеризується заглибленням у 
власні внутрішні переживання). Співробітники Оксфордського й 
Кембріджського університетів вважають, що в обох великих учених 
був синдром Аспергера. Такі люди здаються іншим ексцентриками. 
Їм бракує соціальних навичок, вони одержимі складними 
проблемами, крім того, важко спілкуються з іншими людьми. Утім, 
інші фахівці вважають, що ці риси можуть бути пов'язані з високим 



Д.В. Коваленко 

14 

інтелектом, а причина підвищеної дратівливості й прагнення 
усамітнитися — інтелектуальна повільність оточуючих. Ізоляція 
А.Ейнштейна була сприятливою, вона зберегла його від проторених 
шляхів.  

Колеги й знайомі визнавали за Ейнштейном гарне почуття 
гумору (до речі, ця риса зовсім не властива тим, хто хворий на 
аутизм). Захищаючись, вчений користувався ним як парасолькою, а 
коли атакував, то зовсім не безневинно . В такі хвилини в його „очах 
ангела...з’являлися бісики”. „Гумор і скромність існують для 
рівноваги”, - казав Ейнштейн. Друзі любили незлісний гумор 
вченого, а його іронічність і прямота здобули вченому немало 
ворогів. Він, очевидно, був людиною дуже емоційною. З його 
автобіографічних заміток видно, як прагнув він пригасити свої 
емоції.  

Цікаво, що він недолюблював шахмати. „В цій одухотвореній 
грі мене відштовхує дух боротьби за виграш”. 

Він не виділявся ні пам’яттю, ні особливою ерудицією. Але 
А.Ейнштейн мислив і діяв не так, як було „прийнято”. Він був 
парадоксальним і сміливим –  змінив звичне уявлення про простір і 
час і не оторопів, отримавши несподівані результати. Він подарував 
світу нову теорію, відтоді фізика почала ділитися на „до- і після-
ейнштейнівську”. 

Після присудження А. Ейнштейну Нобелівської премії, його 
було обрано членом багатьох академій і наукових товариств багатьох 
країн світу. Його слава перелилася за межі наукових кіл і зростала за 
законом ще не відкритої тоді ланцюгової реакції. Жодний вчений 
ніколи не користувався такою популярністю. Якось йому написала 
дівчина: ”Я Вам пишу, щоб дізнатися, чи існуєте Ви насправді”. В 
його квартиру на Геберландшрассе, 5 зі всього світу і на всіх мовах 
приходили листи. Ейнштейн скаржився: „Мені сниться вночі, що я 
жарюсь в пеклі, а наш листоноша – це сам сатана; він кричить на 
мене і кидає мені в голову нові низки листів за те, що я не відповів на 
старі”. 

Якщо його величали „геніальним”, „мудрим”, це його завжди 
смішило. Він шуткував:”А раптом хтось в це повірить!”. „Все, що 
було пов’язане з особистим культом, мені завжди було неприємним”, 
- казав Ейнштейн. Тягар великої слави, що ліг на його плечі, завжди 
нагадував йому про ту відповідальність, яку несе в наш час вчений за 
долю людства.  

Працездатність А. Ейнштейна просто вражає. Ним написано 
понад 600 статей на різноманітні теми. Він не дуже вмів відпочивати, 
але вмів працювати в будь-яких умовах. Звідки він брав сили, щоб 
роками витримувати таке розумове напруження? В цьому – одна із 
загадок його блискучого інтелекту. Не виключено, що надзвичайно 
могутній інтелект Ейнштейна є наслідком його любові до класики.  
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Про свої захоплення музикою й фізикою Ейнштейн говорив: ”Вони 
мають одне джерело й доповнюють одне одного...”.  

У 1952 р. Ейнштейн не пристав на пропозицію стати 
президентом Ізраїлю, заявивши, що занадто наївний у політиці. ”Для 
мене важливіші рівняння,— сказав він, — тому що політика потрібна 
сьогоденню, а рівняння — це для вічності”. Ейнштейн був на диво 
доброю, миролюбивою та чуйною людиною. Він був добрим не тому, 
що все прощав, а тому, що все розумів. Йому не завжди вдавалося 
мислити як звичайна людина, але він завжди прагнув, щоб його 
розуміли. Можливо саме тому через усе життя він проніс любов до 
роману Сервантеса „Дон Кіхот”. В певному розумінні він і сам був 
Дон Кіхотом. Принаймні, колеги-фізики в його донкіхотстві не 
сумнівалися. І якраз через єдину теорію поля. Вони повторювали, що 
це безперспективно, що через неї він випав із загального „потоку 
фізики”, „відстав від насущних проблем”. „Фізики вважають мене 
старим дурнем, - казав Ейнштейн, - але я впевнений, що майбутній 
розвиток фізики піде в другому напрямку”. Від намагався віднайти 
цей шлях. 

Ейнштейн вважав, що жодний вчений не мислить формулами і 
шуткував: ”Математика – єдиний довершений метод водити себе за 
ніс”. Думка має передувати формулі, формула – наслідок думки. У 
той же час Ейнштейн розумів роль математики і підкреслював: 
”Доступ до більш глибоких принципових проблем у фізиці потребує 
найтонших математичних методів”. 

Ейнштейн не користувався комірцями і підтяжками і лише в 
холодні дні одягав шкарпетки; він відпустив довге волосся. Для 
вмивання і гоління він використовував одне й те саме мило. „Два 
сорти мила – це дуже складно для мене”, - пояснював він. Якось у 
молоді роки його присоромили: ”Ну як же ти одягаєшься? Ти ж 
Ейнштейн!”. А він у відповідь: ”Ніхто ж не знає, що я Ейнштейн”. 
Коли він став знаменитим знову почув докірливе запитання. Цього 
разу він відповів: ”І так всі знають, що я - Ейнштейн”. Багатьох 
людей він шокував, але діти дуже любили „старого дока”, який, 
ласкаво посміхаючись зустрічним, легкою ходою проходив вулицями 
Прінстона, де його знав кожний.  

У 76-річному віці, він відмовився від термінової операції (в 
нього була аневризма черевного відділу аорти, у будь-який момент 
міг статися її розрив), зауваживши, що вважає поганим тоном спроби 
продовжити життя за його природні межі. Помираючи, Ейнштейн 
заповів, щоб йому не встановлювали пам’ятника і не ховали в 
звичайній могилі. Він просив не допускати релігійних обрядів і 
ніяких офіційних церемоній. За його бажанням навіть місце і час 
похорон не були відомі нікому, окрім 12 осіб, які провели тіло 
Ейнштейна до крематорію. Попіл розвіяли в повітрі. 
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Відкритий невдовзі після смерті вченого 99-й елемент 
періодичної системи був названий „ейнштейнієм”. 

Будинок, в якому народився Ейнштейн, зруйнований під час 
війни. Його архіви загинули від рук нацистів, а книги спалили на 
вогнищі. Гітлер хотів знищити його фізично, а деякі інші намагалися 
„закрити” і Ейнштейна, і теорію відносності. Але не вийшло. Не 
могло вийти, бо не можна зупинити думку. Безсмертність наукової 
теорії не в тому, що вона правильна і буде правильною завжди. Це 
лише умова, яка не є основою. Безсмертна та теорія і ті ідеї, які 
ставлять правильні питання та створюють проблеми, породжують 
нові ідеї, що потім стимулюють розвиток науки вцілому. 

Намагання побудувати єдину теорію поля будуть безсмертні, 
оскільки в них втілено не лише рузультати, але й зміни в науці, її 
динамізм, те, що Ейнштейн називав „драмою ідей”.  Єдина теорія 
поля, хоч і незавершена, була не додатком до теорії відносності, а її 
узагальненням, не реалізованим в однозначній формі, але таким, що 
вказує шлях до безсмертя теорії. 

Ідеї Ейнштейна, в тому числі найконкретніші, „найфізичніші”, 
що виражені в найконкретніших схемах з дзеркалами, лінійками і 
годинниками, безсмертні тому, що вони вирішують, модифікують, 
розвивають і поглиблюють найзагальніші проблеми науки, які 
завжди входили до науки і завжди будуть до неї входити. Ідеї 
Ейнштейна безсмертні ще й тому, що вони є ланками незворотного 
наближення науки до істини, і тому, що вони ведуть до незворотного 
перетворення методів наукового мислення. Якщо говорити про 
безсмертя розуму, про безсмертя наукового пізнання і про безсмертя 
ідей і образу Ейнштейна, то передумовами такого безсмертя є 
нескінченно послідовне наближення картини світу до її оригіналу. 

Безсмертя особистості Альберта Ейнштейна – результат 
емоційного, психологічного, логічного і експериментального 
пізнання світу. Він змінив наше розуміння світу, в якому ми живемо. 

Наукова творчість Ейнштейна дивним чином поєднувалася з 
активною діяльністю в ім’я гуманізації і захисту світу. Творчість 
Ейнштейна включала багато особистого, вона мала свій стиль, свою 
манеру зі своїм особистим емоціональним підтекстом. Тому в пам’яті 
людства збережеться не лише зміст фізичних концепцій Ейнштейна, 
але й його життя, особливості психіки, її емоційний зміст, епізоди з 
життя. Безсмертя Ейнштейна – це не лише безсмертя ідеї, це 
безсмертя людини. 

Його життя є яскравим прикладом, що багато чому зобов’язує 
нас. 
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АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН І ПІЗНАННЯ  
ЦЬОГО ДИВНОГО СВІТУ 
 
А.Ейнштейн не вважав, що наукове відкриття - це справа 

минулих днів. Він не побоявся зробити стрибок у невідомість, 
переступити через край прірви, подібно Блазневі в Таро, 
покладаючись на власні інтуїтивні подання про природу світу. 
Ейнштейн розробив поняття природи матерії й всесвіту, що далеко 
виходили за колишні границі розуміння. 

Перш ніж Ейнштейн зруйнував традиційні вірування його часу, 
матерія вважалася відчутною реальністю. Був виявлений початковий 
будівельний блок всесвіту. Основою фізичної реальності був атом. 
Скомбінуй атоми по іншому, пограй з ними, і в результаті одержиш 
будь-який вид матерії.  

Але Ейнштейн зруйнував концепцію матерії як чогось 
відчутного. Цим він відкрив шлях до зовсім нової концепції фізичної 
реальності. Він був піонером у кращому розумінні цього слова. Але 
хоча його розум був досить великий, щоб охопити багато чого з того, 
що його колеги вчені завзято відкидали, проте він не зміг зробити всі 
висновки, що неминуче випливають із його власних поглядів. Він зміг 
дійти дотепер, але не далі. Він творець спеціальної й загальної теорій 
відносності, що докорінно змінили уявлення про простір, час і 
матерію. В 1905 році в статті "До електродинаміки тіл, що 
рухаються", розробив основи спеціальної теорії відносності, виклавши 
нові закони руху, які узагальнювали ньютонівські, переходили в них у 
випадку малих швидкостей тіл. В основу своєї теорії вчений поклав 
два постулати: спеціальний принцип відносності, що є 
узагальненням механічного принципу відносності Галілея на будь-які 
фізичні явища (у будь-яких інерціальних системах всі фізичні процеси 
- механічні, електричні, теплові, оптичні й ін. - протікають 
однаково), і принцип сталості швидкості світла у вакуумі 
(швидкість світла у вакуумі не залежить від руху джерела світла або 
спостерігача й однакова у всіх напрямках, тобто однакова у всіх 
інерціальних системах і дорівнює 300000000 м/с). Обидва постулати й 
теорія, побудовані на їх основі, призвели до зламу багатьох сталих 
класичних понять (абсолютний простір, абсолютний час), змусили 
переглянути ряд основних положень класичної фізики Ньютона, 
встановити новий погляд на світ, нові просторово-часові уявлення 
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(відносність довжини, проміжку часу, одночасності подій, простір і 
час – дві взаємопов’язані категорії). Однак ця теорія не відкинула 
закономірностей, встановлених класичною механікою, а уточнила їх у 
випадку руху зі швидкостями, порівняними зі швидкістю світла у 
вакуумі.  

Виходячи зі своєї теорії, Ейнштейн у тому ж 1905 році відкрив 
закон взаємозв'язку маси й енергії: 

E=mс2.  
 Показав, що маса є мірою енергії, яка знаходиться у тілі. Це 

співвідношення Ейнштейна лежить в основі розрахунку 
енергетичного балансу ядерних реакцій, в основі всієї ядерної фізики. 
Всі положення й висновки спеціальної теорії відносності яскраво 
підтвердилися в численних дослідах, вона стала потужним 
інструментом у фізичних дослідженнях, зокрема у фізиці мікросвіту.  

Значна роль Ейнштейна й у створенні квантової теорії. Якщо М. 
Планк квантував лише енергію матеріального осцилятора, то 
Ейнштейн увів в 1905 році уявлення про дискретну, квантову 
структуру самого світлового випромінювання, розглядаючи останнє 
як потік квантів світла, або фотонів (фотонна теорія світла). Таким 
чином, Ейнштейну належить теоретичне відкриття фотону, 
експериментально виявленого в 1922 році А. Комптоном. Виходячи із 
квантової теорії світла, пояснив такі явища, як фотоефект (закон 
Ейнштейна для фотоефекту), правило Стокса для флюоресценції, 
фотоіонізацію й ін., які не могла пояснити електромагнітна теорія 
світла. За ці дослідження в 1921 році вченому була присуджена 
Нобелівська премія з фізики. "Закон Ейнштейна став основою 
фотохімії так само, як закон Фарадея - основою електрохімії", - заявив 
на представленні нового лауреата Сванте Арреніус зі Шведської 
королівської академії.  
  В 1907 році поширив ідеї квантової теорії на фізичні процеси, 
безпосередньо не зв'язані зі світлом. Зокрема, розглянувши теплові 
коливання атомів у твердому тілі й використавши ідеї квантової 
теорії, пояснив зменшення теплоємності твердих тіл при зниженні 
температури, розробивши першу квантову теорію теплоємності 
твердих тіл. В 1909 році вперше розглянув корпускулярно-хвильовий 
дуалізм для випромінювання, а також флуктуації енергії рівноважного 
випромінювання, одержавши формулу для флуктуацій енергії. В 1912 
році встановив основний закон фотохімії: кожен фотон, що 
поглинається, викликає одну елементарну фотореакцію (закон 
Ейнштейна). Перебачив (1916р.) явище індукованого 
випромінювання, увів імовірності спонтанного й змушеного 
випромінювань (коефіцієнти Ейнштейна). 
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У статистичній фізиці розвинув (1905р.) і молекулярно-
статистичну теорію броунівського руху, в 1924-25 роках – створив 
квантову статистику частинок із цілим спіном (статистика Бозе-
Ейнштейна).  

В 1915 році передбачив і разом з В. де Гаазом експериментально 
виявив ефект зміни механічного моменту при намагнічуванні тіла 
(ефект Ейнштейна-де Гааза).  

В 1915 році завершив створення загальної теорії відносності, 
або сучасної релятивістської теорії тяжіння, що встановила зв'язок 
між простором-часом і матерією. До її створення Ейнштейна привів 
аналіз відомого факту, що відношення інертної маси тіла до 
гравітаційної однакове для всіх тіл (принцип еквівалентності мас). 
Цей принцип разом із принципом відносності ліг в основу загальної 
теорії відносності, що пояснила сутність тяжіння, що являє собою 
зміну геометричних властивостей, викривлення чотиривимірного 
простору-часу навколо тіл, які утворюють поле (будь-яка маса 
впливає на метрику навколишнього простору). Вивів рівняння, що 
описує поле тяжіння - рівняння Ейнштейна (в 1915 році 
загальноваріантні рівняння гравітаційного поля одержав також Д. 
Гільберт). Для перевірки своєї теорії запропонував три ефекти: 
викривлення світлового променя в полі тяжіння Сонця, зсув 
перигелію Меркурія й гравітаційний червоний зсув. Ці ефекти, як 
показали наступні експерименти, дійсно діють і кількісно вірно 
підтверджують загальну теорією відносності. У 1916 році увів 
постулати для гравітаційної хвилі і в 1918 році вивів формулу для 
потужності гравітаційного випромінювання.  

Загальна теорія відносності обумовила бурхливий розвиток 
космології як науки. Виходячи із цієї теорії, А.Ейнштейн у 1917 році 
запропонував нову модель Всесвіту, відповідно до якої Всесвіт є 
замкнений тривимірний простір (тривимірну сферу) кінцевого об’єму 
й незмінний в часі. Однак, ця модель не відповідає дійсності, оскільки 
Всесвіт не стаціонарний, він розширюється. Вперше  це теоретично 
показав А. А. Фрідман, а в 1929 році було підтверджено 
спостереженнями (явище розбіжності галактик).  

Починаючи з 1933 року, роботи А.Ейнштейна були присвячені 
питанням космології і єдиної теорії поля. Однак, спроби побудувати 
таку теорію закінчились невдачею. Багато відомих вчених 
продовжували працювати над вдосконаленням цієї теорії, але як і для 
А.Ейнштейна, це питання залишилося нерозв’язаним. Але не лише ця 
таємниця хвилює сучасних науковців… 

Наприклад:  
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- досі ще не з’явилась техніка, за допомогою якої можна 
дослідити будову ядра атому, а саме – взаємодію  нейтронів і 
протонів; 

- таємницею для вчених є також структура та робота 
молекули ДНК – це надзвичайно складний код, завдяки якому кожна 
людина є неповторною. Ось дещо про молекулу ДНК: молекула 
містить генетичну інформацію, яка еквівалентна 1 мільйону сторінок 
тексту; таємниця ДНК – у здатності зберігати і обробляти велику 
кількість інформації; ДНК людини містить близько 3 мільярдів 
нуклеотидів. Звичайно, є відомі розрізнені факти про ДНК, але вченим 
від цього не легше. Проникаючи все глибше у пізнанні мікро- і 
макросвіту, вони знаходять ще більше  невідомого. І постає питання, 
як можна було створити таку тонку структуру і хто це зробив? 

- можна також захоплюватися будовою клітини людини, 
яка ще не повністю досліджена. Вона містить мільярди складників 
(порівняємо: у літака boieng 747 – 4,5 мільйони складників). Кожен 
компонент клітини виконує свою функцію, ніби відпрацьований 
мільйони разів механізм – є чому  навчитися; 

- вражає також  і те, як побудований Всесвіт. У галузі 
космології вивчено набагато менше, ніж у фізиці, але кожне відкриття 
вражає. Особливо вражає точність побудови. І розумієш, що при 
найменшому відхиленні нас може не існувати. Наприклад, 
співвідношення кількості протонів до кількості електронів – 1:1037, 
якщо воно більше або менше, то електромагнетизм домінував би над 
гравітацією, не допускаючи утворення галактик, зірок і планет. Зміна 
космологічної постійної, максимальне відхилення якої 1:10120, 
призвела б до того, що Всесвіт розширювався б занадто 
швидко/повільно для існування життя. А зміна маси  Всесвіту (макс. 
відхилення 1:1059) призвела б до утворення дуже великої кількості 
дейтерію (важкого водню) і зірки згорали б занадто швидко. Якби 
маса була б меншою – не  було б гелію. Без гелію – не було б 
утворення важких елементів. 

Ось таким є наш безмежний всесвіт. Таємниці природи, що 
оточують нас, і ті, що заховані в нас самих, ще не одне століття 
хвилюватимуть вчених всього світу. Нашому поколінню треба 
переймати естафету від дослідників і брати приклад з А.Ейнштейна, 
відкриваючи нові закони природи. Головне, не забратися дуже далеко 
від реального і не порушити ту найточнішу гармонію, що була 
створена руками Господа для нашого буття на Землі. 
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«Чи знайдемо ми дорогу миру або 
будемо продовжувати йти по 
колишній, невартій нашої 
цивілізації дорозі грубої сили, 
залежить від нас самих. На одній 
стороні нас вабить воля індивідів і 
безпека колективів, на іншій – 
загрожує рабство індивідів і 
загибель нашої цивілізації. Доля 
наша буде такою, яку ми 
заслуговуємо.» 
 
Альберт Ейнштейн 
 
Альберт Ейнштейн, один з найвеличніших вчених, займає в 

історії природознавства особливе місце. На основі старої і нової 
фізики він возвеличується одночасно як Завершувач, і як 
Першовідкривач. Він свідомий революціонер у науці, один з великих 
змінювачів природознавства. 

Створенням теорії відносності він творчо завершив класичну 
фізику електромагнітного поля і одночасно заклав основи нового 
вчення про простір, час і масу, вказав на границі старої картини світу. 
Своїми працями з молекулярної фізики він перш за все продовжив і 
завершив дослідження австрійського фізика Людвіга Больцмана про 
тепловий рух. Одночасно своїми дослідженнями природи світла 
поклав початок ері атомної фізики, яка зобов’язана йому також 
теоретичним ключем до використання ядерних сил. 

За значеннями його відкриттів для розвитку наукової картини 
світу Ейнштейна можна порівняти лише з Кеплером і Ньютоном. 
Порівнюючи долю і дух, помітна схожість з Галілеєм. Трагічне 
протиріччя, що виникло між науковою діяльністю Ейнштейна і його 
гуманістичними поглядами, було іншого характеру, ніж протиріччя 
совісті великого італійця, проте воно вплинуло на вченого не менш 
глибоко. 

Ейнштейн все життя відстоював мир і взаєморозуміння між 
народами. Здавалося б, за що його ненавидіти? А, разом з тим, у нього 
було немало лютих ворогів. В специфічних умовах своєї епохи 
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Альберт Ейнштейн, більш ніж інші, усвідомлював провідну роль 
природничих наук серед інших галузей знань. Йому довелося 
впевнитися в тому, наскільки тісно вивчення природи пов’язане з 
розвитком продуктивних сил і виробничих відносин. 

Наука і гуманістичне світоглядне розуміння розвитку 
суспільства тісно перетиналися в свідомості Ейнштейна і у всій його 
діяльності. І, не зважаючи на спокійну, тиху натуру, вчений не міг 
залишатися байдужим і бездіяльним - це було не в його характері: 
«Мені доводилося розділяти свій час між політикою і рівняннями» - 
говорить він[1]. Йому було важко відкладати наукову роботу, але 
Ейнштейн не жалкував часу на боротьбу за справедливість і мир. 

Вчений був противником злочинної імперіалістичної війни 
1914-1918 рр. «Ніколи не було поганого миру і хорошої війни». З 
жахом відвертався він, побачивши виблискуючі золотом мундири чи 
почувши звуки воєнних оркестрів. «Якщо хто-небудь із задоволенням 
шикує у строю під музику, то за одне це я його зневажаю; головний 
мозок даний йому помилково, бо він міг би задовольнитися лише 
спинним.» - пише Ейнштейн [2]. З юних років він став противником 
всіх обмежень волі. При будь-якій нагоді кидав всю цінність своєї 
світової наукової слави проти війни. Він, який так ненавидів 
«солдатчину», хотів бути «солдатом боротьби за мир» . 

У листопаді 1914 року активно настроєні представники 
інтелігенції заснували у Берліні «Союз Нової Вітчизни», програмою 
якої була боротьба за швидке підписання миру без територіальних 
належностей і за створення після війни міжнародної організації, яка в 
майбутньому зробила б неможливим воєнні суперечки. Ейнштейн був 
одним з основних і активних членів цієї організації. 

1920 рік почався для знаменитого вченого з поганих подій. 
Проти теорії відносності і її творця була організована наклепницька 
компанія. Нею керувала група антисемістів, що організувалася під 
гаслом «Об’єднання німецьких дослідників для підтримки чистої 
науки». Одним з її засновників був відомий фізик - експериментатор 
Ф.Ленард – професор Гейдельбугрського університету, відданий 
шовініст. З ненавистю до Ейнштейна, він не лише облив брудом 
теорію відносності, але й відкрито закликав до фізичної розправи над 
вченим: «Убийте Ейнштейна!». «Критика» теорії відносності 
Ейнштейна з самого початку мала брудну і злочинну мету. Теорія 
відносності стала об’єктом політичних сутичок. Боротьба проти 
Ейнштейна  була боротьбою проти демократії і гуманізму. Але вчений 
спокійно продовжував розпочате. Для нього було очевидним, що 
принцип справедливості і людяності неподільний. Для нього як в 
моральній, так і в політичній області не існувало різниці між малими і 
великими питаннями, коли мова йшла про Істину і Право. «Тому, хто 
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в малих справах байдуже відноситься до істини, не можна довіряти і в 
великих справах». 

А.Ейнштейн був доброю людиною. «Всі, хто коли-небудь 
спілкувалися з ним, дуже любили його. В ньому була простота і 
достойність великої людини», - писав його товариш Лейден. Свою 
світову славу Ейнштейн сприймав, як важку ношу. Він не бажав слави 
і багатства. Адже власність – це найглибша причина для сварок і війн 
між людьми. На листи і привітання він не відповідав. Але невеликий 
автограф вдалось отримати 15-тирічній учениці із Лос-Анжеліса. 
Дівчина написала професору, що вона і її однокласниці не можуть 
зробити побудову дотичної до двох кіл. Ейнштейн відправив їй 
рисунок з кількома реченнями пояснення і підписав «А.Е.». 

Великий фізик ХХ століття А.Ейнштейн був одним із 
зарубіжних вчених, які виявили щире бажання допомогти російській 
науці, налагодити зв’язки з ученими Заходу. У січні 1921 року, 
розмовляючи з професором Федоровським, він переконано говорив 
про необхідність допомогти в проведенні великого соціального 
експерименту. Він вручив лист радянським вченим: «Вітаю сердечно 
російських товаришів і обіцяю зробити все від мене залежне для 
налагодження і збереження зв’язків між місцевими та російськими 
працівниками науки» [3]. 

В кінці 30-х років була відкрита реакція поділу ядер урану. 
Наука починала творити справжні чудеса. Але вона могла принести і 
незліченні страждання. Гітлеру не терпілося отримати у свої руки 
атомну бомбу. Розуміючи всю небезпеку, Ейнштейн 2 серпня 1939 
року написав президенту Рузвельту листа, в якому повідомляв про 
велику зацікавленість нацистів до урану. Незабаром після цього в 
США почались інтенсивні роботи по створенню атомної бомби.  

Через п’ять з половиною років, в надії запобігти атомному 
бомбардуванню японських міст, вчений знову пише Рузвельту. Цей 
лист залишився на президентському столі: Рузвельт - помер. 

Безпосередньої участі у створенні атомної зброї Ейнштейн не 
брав, але до реакції поділу атомного ядра науку привела його формула 
E=mc2 , що виведена із теорії відносності. Користуючись цією 
формулою, фізики відкрили таємничу «скриньку Пандори». 

Усіх, хто бачив Ейнштейна, приголомшував особливий блиск – 
блиск думки, який випромінювали його очі. Але в ті дні очі великого 
вченого  здавалися згаслими: в них відчувалась трагедія Хіросіми й 
Нагасакі. У своєму виступі по радіо він говорив: «Якби я знав, що 
німці не створять атомну бомбу, я б нічого не зробив заради неї» [2]. 
Але він не проклинає науку. «Наш захист не в зброї, - говорив 
Ейнштейн, - не в науці, не в тому, щоб піти під землю. Наш захист в 
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законі і порядку. Не на знищення і смерть, а на створення, на користь 
людям потрібно направити цю чудодійну силу – атомну енергію.» 

Фашизм знищений, але вчений не довіряє тиші: скільки раз вона 
виявлялась оманливою!... «Війна виграла, але світ не виграв!» 

Один необережний крок – і світ може опинитися у повітрі. 
«Роззброюйся або вмирай!»- попереджав вчений. В  зв’язку з цим у 
1947 році Ейнштейн розробив план всесвітнього управління. Воно 
здавалося йому єдиним виходом з цієї страшної небезпеки, в якій 
коли-небудь знаходилось людство.  

Дуже болючою була для вченого думка про те, що саме він, 
який все життя ненавидів варварство війни і боровся проти 
винищення народів, своєю науково-дослідницькою роботою сприяв 
тому, щоб цей злочин став можливим. 

В загальному «помилкові погляди» Ейнштейна незначні в 
порівнянні з тим фактом, що цей великий природонауковець так 
мужньо і безстрашно став на бік соціального прогресу і так невтомно 
впливом свого всесвітнього авторитету слугував справі миру і 
взаєморозумінню між народами. 

Звичайно, для великого фізика і математика рівняння стояли на 
першому плані. Але своїм особистим прикладом він одночасно довів, 
що вчені-гуманісти, як би далеко вони не були від політики, 
зобов’язані виступати і як політичні діячі, в дусі миру і 
взаєморозуміння між народами.  

 
Література 

 
1. Гернек Ф.  Альберт Эйнштейн. М.: Прогресс. – 1966. –244 с. 
2. Зелиг К. Альберт Эйнштейн. М.: АТОМИЗДАТ. – 1964. –203 с. 
3. Львов В. Жизнь Альберта Эйнштейна. М.: Молодая гвардия. – 1959. 

–378 с. 



Студентські фізико-математичні етюди, 2007, № 6 

25 

О.В. Чиженко  
(факультет електроніки, НТУУ „КПІ”) 
Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук Л.П.Пономаренко 
 
ПОЛЕМІКА ЩОДО ПЕРШОЇ РОБОТИ А ЕЙНШТЕЙНА. 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 1905 Р. 
 
Основоположні кінематичні уявлення, які лягли в основу 

спеціальної теорії відносності, було сформульовано А.Ейнштейном за 
п'ять-шість тижнів до закінчення роботи над фундаментальної статтею 
1905 р. „До електродинаміки рухомих середовищ” [1, Т1, С.7]. Про це 
відомо з виступу Ейнштейна в Кіото в грудні 1922р. [5, с. 133]. Він 
зазначав, що робота зі спеціальної теорії відносності займала всю його 
увагу протягом більш ніж семи років. Численні спроби розгляду тривали 
доки, „поки, нарешті, мені не стало ясно, що справа в часі”, – писав 
А.Ейнштейн [2, с. 713]. 30 червня 1905р. до редакції „Annalen der Physik” 
надходить перша стаття про спеціальну теорію відносності (СТВ), що 
революціонізувала всі області фізики. 27 вересня 1905р. До редакції 
надходить і друга стаття по СТВ. У ній приводиться відношення 2mcE  . 

 Нова теорія була заснована на двох постулатах: 
1. Всі закони фізики мають однаковий вигляд у всіх інерціальних 

системах відліку. 
2. У будь-який заданій інерціальній системі відліку швидкість 

світла однакова, незалежно від того, випромінюється світло нерухомим 
тілом або тілом, що перебуває в стані рівномірного прямолінійного руху. 

У той час більшість фізиків вважали, що світлові хвилі 
поширюються в ефірі - речовині, яка, як прийнято було думати, заповнює 
весь Всесвіт. Однак виявити ефір експериментально не вдавалося. 
Поставлений в 1887 р. А.Майкельсоном і Е.Морлі експеримент виявлення 
розходження у швидкості світла, що поширюється в гіпотетичному ефірі 
уздовж і поперек напрямку руху Землі, дав негативний результат. 
Універсальні припущення, покладені в основу СТВ, робили зайвою 
гіпотезу про існування ефіру. 

Висновки, зроблені з постулатів Ейнтшейна, змінили уявлення про 
простір і час. Стало зрозумілим, що жоден матеріальний об'єкт не може 
рухатися швидше світла; з погляду стаціонарного спостерігача, розміри 
об'єкта, що рухається, скорочуються в напрямку руху, а маса об'єкта 
зростає; щоб швидкість світла була однаковою для спостерігача, що 
рухається та для спостерігача, що знаходиться в стані спокою. Іншим 
висновків, до яких приводить спеціальна теорія відносності, є 
еквівалентність маси й енергії. Маса m являє собою свого роду 
«заморожену» енергію E, з якою зв'язана співвідношенням E = m 2c  , де c 
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– швидкість світла. Таким чином, випущення фотонів світла відбувається 
ціною зменшення маси джерела. 

Релятивістськими ефектами, як правило, можна знехтувати при 
звичайних швидкостях, але вони стають значними тільки при субсвітових 
швидкостях, характерних для атомних і субатомних часток. Втрата маси, 
пов'язана з випромінюванням світла, надзвичайно мала і, як правило, не 
піддається виміру навіть за допомогою найчутливіших хімічних ваг. 
Спеціальна теорія відносності дозволила пояснити ці особливості 
процесів, що відбуваються в атомній і ядерній фізиці. 

У бібліографічному нарисі Майі Ейнштейн говориться, що після 
публікації червневої статті вчені-фізики вирішили зайняти вичікувальну 
позицію. Через деякий час Альберт Эйнштейн одержав листа з Берліна 
від  М.Планка, що просив “пояснити деякі не зовсім зрозумілі для нього 
питання. Стало зрозумілим, що статтю помітили [5, с.145-146]. Саме 
інтерес Планка сприяв тому, що теорія відносності швидко стала 
предметом дискусій і досліджень. 

Публікація в 1905р. статей зі СТВ ознаменувала закінчення 
“блискучої ізоляції” Эйнштейна в патентному бюро. З 1906р. до нього 
почали приїжджати гості, щоб обговорити його теорію. Одним з перших 
був М.Лауе (він написав першу монографію, присвячену СТВ). 

Зупинамось на статтях Ейнштейна зі СТВ після 1905р.: 
1906р. – Розгляд в СТВ руху центра ваги. 
1906р. – Коротке повідомлення про можливості визначення значень 

1- 22 / c  із експериментів з  -випромінюванням. 
1907р. –  Міркування про можливості виявлення поперечного 

ефекту Доплера. 
1907р. – Запровадження виразу 2mc  для повної енергії й 

одержання законів перетворення енергії імпульсу за присутності 
зовнішніх сил. 

1907р. – Оглядова стаття – проміжна між СТВ та ЗТВ. Питання, які 
обговорювалися в цій статті: 1) зауваження про те, що повний 
електричний заряд ізольованої системи є інваріантом; 2) коментар з 
приводу експериментів Кауфмана з  -випромінюванням; 3) Обговорення 
релятивістської термодинаміки. 

1908-1910 р. – Статті з релятивістської електродинаміки рухомого 
середовища, які написані разом з Лаубом. Коментар до цих статей 
вийшов в 1909р. В 1920р. Ейнштейн опублікував коротке зауваження про 
нерелятивістське визначення пондеромоторної сили в магнітному полі. 
Цим завершується перерахування його робіт, які присвячені СТВ. 

До 1909р. Ейнштейн закінчив роботу над наслідками СТВ, а в 
наступні роки ним було написано лише кілька оглядових статей зі СТВ [6, 
с. 150-151].  
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Починаючи приблизно з 1908р., почався ріст популярності 
Ейнштейна в наукових колах. В 1909 р. він став ад'юнкт-професором 
Цюріхського університету, у наступному році – професором Німецького 
університету в Празі, а в 1912 р. – Цюріхського Федерального 
технологічного інституту. В 1914 р. Ейнштейн був запрошений до 
Німеччини на посаду професора Берлінського університету й одночасно 
директора Фізичного інституту кайзера Вільгельма (нині Інститут Макса 
Планка). Німецьке підданство Ейнштейна було відновлено, і він був 
обраний членом Пруської академії наук. 

Після напружених зусиль Ейнштейну вдалося в 1915 р. створити 
загальну теорію відносності, що виходила далеко за рамки спеціальної 
теорії, у якій рухи повинні бути рівномірними, а відносні швидкості 
постійними. Загальна теорія відносності охоплювала всі можливі рухи, у 
тому числі й прискорені. 

Сприймалася в перші роки теорія відносності Ейнштейна з 
великою недовірою, настільки була незвична у своїх висновках та своїй 
руйнівній силі, що змінює апріорне уявлення колишньої фізики й 
кантіантську філософію. Цю недовіру проявляли навіть великі фізики. 
Ейнштейн також не був представлений до Нобелівської премії за 
розвиток теорії відносності. Лише після виступу такого авторитету, як 
Мінковський, у його знаменитій промові „Простір і час” фізики згодом 
усвідомили, що справа йде про нову, адекватну природі, теорію.  

Основне досягнення теорії Эйнштейна полягає не в збереженні 
традиційних уявлень і не в побудові логічно строгого ходу міркувань. 
Вона також не була заснована на переконливому з педагогічної точки 
зору експерименті. Скоріше основним досягненням теорії було те, що 
навіть ціною пожертвування всім цим вона дала нам нову гармонію в 
поясненні природи. [3, с.310] 
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ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ  
А. ЕЙНШТЕЙНА В ПРОЦЕСІ ЙОГО  
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
А. Ейнштейн розумів, що фізичну теорію не можна ні створити, 

ні розвинути, замкнувшись в сфері тільки фізичної науки. “Критичний 
розум фізика, – писав він, – не може обмежуватися розгляданням 
понять його власної області”. Філософські знання були для 
Ейнштейна необхідністю, а не свого роду хобі, як це інколи буває. 
Щоб зрозуміти і пояснити багато явищ він звертався до праць та ідей 
інших відомих та видатних фізиків. Великий вплив на Ейнштейна 
мали досягнення Коперника, тому що Коперник, як вважав Ейнштейн, 
“більш за всіх на Заході сприяв звільненню від церковних кайданів та 
наукових догм”.  

Ейнштейн встановив, що домінуюча до Коперника космологічна 
система Арістотеля-Птолемея була метафізичною, від початку до 
кінця пронизана міфологічними та релігійними уявленнями. В ній 
вважалося, що “центр Землі практично співпадає з центром Всесвіту. 
Сонце, Місяць та зірки не можуть наблизитися до центра Всесвіту, бо 
прикріплені до твердих (прозорих) сферичних оболонок, центри яких 
співпадають з центром Всесвіту (простору)… Небесні тіла 
вважаються вічними, незнищенними і незмінними, на відміну від 
“більш низької, земної сфери”, яка містить в собі все “гріховне” та 
смертне”. 

Аналіз цієї системи привів Коперника до висновку про її 
наукову невідповідність, оскільки вона суперечить спостереженням за 
рухом небесних тіл. Ейнштейн вважав це великим досягненням 
Коперника, оскільки це не тільки проклало дорогу до сучасної 
астрономії, а й сприяло рішучій зміні відношення людей до космосу. 

Світогляд Ейнштейна формувався також під впливом вчення Г. 
Галілея. Ейнштейн дав високу оцінку Галілею не тільки за його 
великий вклад в розвиток фізичної науки, він захоплювався ним і як 
великим мислителем. 
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На формування поглядів Ейнштейна певний вплив зробив також 
і Кеплер. Він у своїх роботах акцентував увагу на проблемах, які 
вдалося вирішити Кеплеру і які потім вплинули на погляди 
дослідників. Проте висновки, зроблені Кеплером, потребували 
математичної основи. І він блискуче справився з цією задачею. 
Ейнштейн особливо відмічав заслуги Кеплера у відкритті ним 
закономірностей руху планет сонячної системи. Він відмовився від 
ілюзорних уявлень про рух планет навколо Сонця і визначив їх 
істинний рух. Отже, Ейнштейн бачив в особі Кеплера вченого, який 
відкинув як вузький емпіризм, так і методологію схоластів. 

Проте особливим було відношення Ейнштейна до Ньютона. 
Велику цікавість викликало в Ейнштейна ньютонівське теоретичне 
обґрунтування закономірностей природи. Він вважав Ньютона 
першим, кому вдалося знайти ясно сформульовану основу, із якої за 
допомогою математичного мислення можна було логічно прийти до 
кількісного, узгодженого з досвідом опису широкої області явищ. Віра 
Ньютона у певний порядок  в природі, закономірність, його 
впевненість в існуванні причинно-наслідкових зв’язків між явищами 
природи дали йому можливість математично обґрунтувати ці 
залежності, створити метод “флюксій” – основу диференціального та 
інтегрального числення. Природа постала перед вченими як єдина, 
взаємопов’язана система. Впевненість у закономірності природи 
допомогла Ньютону відкрити три класичних закони руху, а також 
закон всесвітнього тяжіння. 

Відкриття Ньютона, стверджував Ейнштейн, явились першим 
найбільш повним фізичним підтвердженням філософської ідеї про 
причинний взаємозв’язок явищ природи, бо “до Ньютона не існувало 
закінченої системи фізичної причинності, системи, яка б якось 
відображала більш глибокі риси зовнішнього світу”.  

Таким чином, засновники класичної механіки зробили великий 
вплив на формування наукових та філософських поглядів Ейнштейна, 
на його підхід до проблем методу та цілі науки. Він вважав, що вчення 
Коперника, Кеплера, Галілея і Ньютона у великій мірі сприяли 
руйнуванню релігійно-схоластичного світогляду і разом з тим 
послужили науковим обґрунтуванням геніальних здогадок, висунутих 
давньогрецькими мислителями. Під впливом вказаних вчень 
Ейнштейн дійшов висновку про об’єктивний характер світу, про 
всезагальний зв’язок, закономірність в природі, причинної 
обумовленості всіх фізичних явищ, зрозумів, що “чисте” мислення 
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саме по собі не може привести до якого-небудь знання, як і одні лише 
емпіричні дані без їх теоретичної обробки не ведуть до виникнення 
наукових понять. 

У працях Ейнштейна згадується також ім’я Е. Маха. Дійсно, 
Ейнштейн цікавився науковими та філософськими працями цього 
вченого. Щодо філософських робіт Маха, то вони привернули його 
увагу не своїм ідеалістичним змістом. Його зацікавив сам факт 
звернення фізика Маха до філософської проблематики. Справа в тому, 
що в часи Ейнштейна далеко не всі дослідники стояли на тій точці 
зору, що для успішного розвитку фізики потрібні філософські знання. 
У цій обстановці Ейнштейну імпонувала увага Маха до теоретично-
пізнавальних питань. Адже Ейнштейн сам у своїх працях відводив 
велике місце гносеології. 

Звичайно, на перших порах Ейнштейн не вник глибоко у зміст 
філософських поглядів Маха. Можливо, цьому помішало те, що він 
був захоплений працями Маха з історії механіки. Ейнштейн відразу не 
помітив, що філософська система Маха заснована на положенні, 
згідно якому річ тотожна комплексу наших відчуттів, тобто 
положення, яке раніше висказав Берклі. Відчуття, за Махом, – це не 
копії, не фотографії дійсності, а субстанція, основа світу. Ейнштейн, у 
свою чергу, розділяв протилежну точку зору, вважаючи, що відчуття – 
це образи, відображення об’єктивної реальності. І повторюючи 
вираження Маха: “метою науки є вивчення і впорядкування наших 
відчуттів”, він вкладав в нього зовсім інше, ніж у Маха, значення. 
Якщо для Маха воно означало, що, наприклад, фізика вивчає ідеальні 
об’єкти, то для Ейнштейна – що ця наука в кінцевому результаті має 
справу із об’єктивною реальністю, а відчуттєві дані несуть певну 
інформацію про предмети зовнішнього світу, з певною точністю 
відображають їх. І все ж, не дивлячись на свою впевненість, що за 
відчуттями приховується об’єктивний світ, Ейнштейн спочатку не 
зміг відкрити ідеалістичну сутність маховської гносеології. Він 
спочатку не зрозумів, що Мах пояснив термін “відчуття” суб’єктивно-
ідеалістично. 

Великий внесок Ейнштейн зробив у розвиток ідей та тверджень 
про час, простір і матерію. Але і тут багато в чому він звертався до 
поглядів та ідей інших вчених. 

Першою великою сукупністю уявлень про час і простір, 
пов’язаною з речовинним трактуванням матерії, стала ньютонівська 
концепція часу і простору, яка своїм корінням заглиблюється в 
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математичні ідеї Евкліда, філософські погляди Демокріта, Епікура, 
Лукреція. Ньютон розрізняв абсолютні та відносні час і простір. 

“Абсолютний простір, – писав Ньютон, – за своєю сутністю 
безвідносно до чого-небудь зовнішнього залишається завжди 
однаковим і нерухомим. Відносне є його міра або яка-небудь 
обмежена рухома частина, яка визначається нашими відчуттями 
відносно деяких тіл і яке у повсякденному житті приймається за 
простір нерухомий… Місце – частина простору, яку займає тіло, і по 
відношенню до простору буває або абсолютним, або відносним”. 
Звідси слідує, що абсолютний простір, який Ньютон вважав, подібно 
елейцям, істинним простором, ніяк не пов’язаний із матерією, не є 
властивістю, а існує як самостійна субстанція. Цей простір уявлявся 
Ньютону свого роду вмістилищем, яке можуть поповнювати 
матеріальні тіла. Основна обмеженість даного уявлення, яке 
обговорювалося вченими більше двох століть, як раз і пов’язана із 
відривом простору від матерії. Щодо відносного простору, він був у 
Ньютона, знову ж як і в елейців, тільки “уявним”. 

Але у Ейнштейна стосовно цього була інша думка. Він був 
першим, хто висунув і довів ідею того, що час, простір і матерія 
взаємопов’язані. Адже поблизу великих і масивних тіл час і простір 
викривляється, чим більше і масивніше тіло, тим більше воно впливає 
на час і простір. Для пояснення взаємозв’язку часу, простору і матерії 
можна сказати, що матерія впливає на існування часу і простору, а час 
і простір задають умови існування матерії. 

Відносно цього вдало висловився Л. Кар (близько 99-55 рр. до н. 
е.): “Також і часу немає самого по собі, але предмети самі ведуть до 
відчуття того, що у віках здійснилося, що відбувається тепер і що 
станеться пізніше. І неминуче визнати, що ніким відчуватись не може 
час сам собою, поза рухом тіл і спокоєм”. 

Ейнштейн вважав простір відносним, а час, простір і матерію 
єдиним контініумом. В цьому його велика заслуга. 

Ейнштейн – це людина про досягнення, погляди, ідеї, винаходи 
та світогляд якої можна багато сказати. Він зробив величезний внесок 
у розвиток не тільки науки, а й загального уявлення про Всесвіт. 
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Кажуть, що Ейнштейн усвідомив теорію відносності в одну 

мить, їдучи в трамваї вулицями Берну. Вчений поглянув на годинник, 
що знаходився на стіні сусідньої будівлі, і зрозумів, що якби він 
рухався з швидкістю світла, то в його сприйнятті годинник би 
зупинився і часу навколо не стало б. Це й привело його до 
формулювання основного твердження теорії відносності – різні 
спостерігачі по-різному сприймають дійсність, навіть такі 
фундаментальні величини, як час та відстань. Тобто, в той день 
Ейнштейн зрозумів, що опис будь–якого фізичного явища залежить 
від системи відліку, в якій знаходиться спостерігач. Але в той час, як 
опис подій залежить від спостерігача, закони природи від нього не 
залежать, тобто є інваріантними. Це і є принцип відносності. 

З цього принципу Ейнштейн вивів дві теорії відносності: 
спеціальну та загальну. Спеціальна теорія відносності (СТВ ) 
справедлива для систем відліку, що рухаються з постійною 
швидкістю. В СТВ входять два основні постулати. 

Перший постулат: в будь–яких інерціальних системах відліку 
всі фізичні явища за одних і тих же умов протікають однаково.  

Другий постулат: у всіх інерціальних системах відліку 
швидкість світла у вакуумі однакова та не залежить від швидкості 
руху джерела та приймача світла. Тобто, світло від джерела, що 
рухається з певною швидкістю, та від нерухомого джерела доходять 
до спостерігача одночасно.  

Згідно СТВ, час в системі координат, що рухається з швидкістю, 
близькою до швидкості світла, відносно спостерігача розтягується, а 
довжина об’єктів вздовж осі руху зменшується. Цей ефект, відомий як 
скорочення Лоренца – Фіджеральда, був описаний в 1889 році 
ірландським фізиком Джорджем Фіджеральдом (1851–1901) та 
доповнений у 1892 році нідерландським фізиком Хендріком 
Лоренцом (1853 – 1928).  

Ще до відкриття Ейнштейном СВТ два американські вчені: 
Едвард Морлі (1838 – 1923) та Альберт Майкельсон (1852 – 1931) 
провели дослід, в якому довели, що абсолютної системи відліку в 
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природі не існує. Цей експеримент отримав назву дослід Майкельсона 
– Морлі. Він був проведений у 1887 році. 

Зараз вже точно невідомо, але вважається, що Ейнштейн при 
розробці СТВ не звертав уваги на результати досліду Майкельсона – 
Морлі, але ці експерименти створили гарне підґрунття для сприйняття 
СТВ науковою спільнотою [1]. 

На початок XX ст. СТВ ввела в науку новий революційний 
стиль мислення, що дозволив формулювати “безумні” ідеї, без яких в 
той період рух вперед був неможливий. В наш час СТВ 
використовується в сучасній техніці для конструювання 
прискорювачів частинок, слугує основою енергетичних розрахунків, 
що пов’язані із застосуванням атомної техніки. Проте, в СТВ є свої 
недоліки. Основним із них є спрощення середовища, в якому 
проходять електромагнітні процеси. Закони природи є зовнішнім 
проявом властивостей цього середовища і його спрощення привело до 
зміщення акцентів від вивчення цих властивостей до філософського 
обговорення основних положень теорії. 

Ще з часів Ейнштейна СТВ знаходила своє підтвердження в 
експериментах. Одним з експериментів, що підтверджує СТВ, є 
експеримент проведений вченими Мічіганського університету. На 
борт авіалайнера, що здійснює трансатлантичні перельоти, було 
поміщено надточний атомний годинник. Після кожного польоту 
авіалайнера проводилися порівняння з контрольним годинником. 
Через певний час почали спостерігати відставання годинника (згодом 
збільшення відставання), який знаходився у літаку, відносно 
контрольного. Останні півстоліття вчені досліджують елементарні 
частинки на прискорювачах. В них пучки заряджених субатомних 
частинок розганяються до швидкостей, близьких до швидкості світла, 
а потім ними обстрілюються різні ядерні мішені. В таких дослідах 
доводиться враховувати збільшення маси частинок – інакше 
результати експерименту не будуть піддаватися розумній 
інтерпретації. В цих дослідах СТВ давно перейшла з області 
гіпотетичних теорій в область інструментів прикладної інженерії, де 
використовується на рівні з законами руху Ньютона. 

В журналах та в мережі Інтернет постійно з’являються статті та 
відгуки про спростування та “парадокси” СТВ. Розглянемо один з так 
званих “парадоксів” – парадокс близнюків. Один з близнюків вирушає 
у космічну подорож до планети Альфа – Центавра. Інший – 
залишається на Землі. Після повернення першого близнюка на землю, 
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брати бачать, що близнюк, який літав у подорож, молодший. СТВ 
стверджує, що в рухомій інерціальній системі відліку (ІСВ) час 
сповільнюється з точки зору нерухомої. Але так само СТВ стверджує, 
що неважливо, яка з двох систем відліку рухається, має значення лише 
відносний рух. Тобто, якщо Земля та зореліт протягом всієї подорожі 
є рівноправними ІСВ, то можна вважати, що Земля рухається відносно 
зорельоту, який лишається нерухомим. А в такому випадку час мусить 
сповільнюватися на Землі. Отже, хто з близнюків виявиться 
молодшим? Відповідь на це питання полягає в тому, що системи 
відліку: Земля та зореліт не завжди рівноцінні. В моменти розгону, 
розвороту та приземлення зорельоту ця система відліку не є 
інерціальною. Існують й інші “парадокси”, але в них усіх, швидше 
всього, є певні недоліки та принципові непорозуміння [2]. Відповідно 
в тих же журналах та Інтернет через деякий час з’являються статті, 
автори яких спростовують “парадокси” СТВ. Це продовжується з 
часів появи СТВ. В цьому році СТВ виповнюється 100 років. І 
протягом всього сторіччя не втихає боротьба навколо цієї теорії. Всі 
вчені розбилися на тих, хто “за” та тих, хто “проти”. Всі, хто виступає 
“за”, приймають та використовують теорію в своїй роботі, а 
противники СТВ вважають її невірною та намагаються спростувати 
всіма доступними методами. Причина такого розділення 
обумовлюється особливостями людського сприйняття. Так, як не 
існує на світі двох однакових людей, так і не існує абсолютно 
однакового розуміння СТВ. Кожен з людей має “свою власну” теорію 
[3]. 
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ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ  
ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 
 
Перш ніж розглядати основи кінематики СТВ введемо поняття 

системи відліку. Системою відліку називають сукупність тіла відліку, 
вибраної певним чином системи координат і годинника (Рис. 1). 
Найчастіше в механіці за систему координат обирають декартову 
прямокутну систему. 

Систему відліку, зв’язану з 
нерухомим тілом відліку, називають 
нерухомою системою К. Систему відліку, 
зв’язану з рухомим тілом відліку, 
називають рухомою системою К′. 
Системи відліку поділяють на: інерціальні 
(ІСВ) і неінерціальні (НСВ). 
Інерціальними системами відліку 
називають системи, в яких виконуються 

закони Ньютона. Неінерціальні – системи, в яких не справджуються 
закони Ньютона. 

Класична механіка ґрунтується на принципі відносності Галілея 
і законах Ньютона. Принцип відносності Галілея, встановлений на 
основі дослідів, стверджує рівноправність усіх ІСВ стосовно 
механічних явищ. Ніякими механічними дослідами, проведеними 
всередині ІСВ, не можливо встановити, перебуває вона в стані спокою 
чи рухається рівномірно і прямолінійно. 

Формули перетворення координат, це формули, які дають 
можливість перейти від координат рухомої точки в одній системі до її 
координат в іншій системі, якщо системи рухаються одна відносно 
одної рівномірно і прямолінійно зі швидкістю 0v


. Нехай у момент часу 

0t  початки обох систем відліку та відповідні осі збігаються, а потім 
початок рухомої системи відліку переміщується вздовж осі ОХ зі 
швидкістю 0v


 і відповідні осі обох систем залишаються паралельними. 

Позначимо координати матеріальної точки Р (рис. 2) відносно 
цих систем відповідно zyx ,,  і zyx  ,, . Очевидно, що зв’язок між цими 
координатами у будь-який момент часу виражається 
співвідношеннями: 

 

Х 

Y 

Z 

M(x, y, z, t) 

Рис. 1 
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.

0

tt
zz
yy

tvxx







   (1) 

Рівняння tt   вказує 
на те, що в класичній 
механіці час не залежить 
від вибору інерціальної 
системи відліку. Систему 
рівнянь (1) називають 
формулами перетворення 
координат або формулами 

перетворення Галілея. 
Щоб знайти в’язок між складовими швидкостей точки в обох 

системах відліку, треба продиференціювати рівняння (1) за часом: 

0v
dt
dx

td
xd



 ; 

dt
dy

td
yd



 ; 

dt
dz

td
zd



 . 

Отже матимемо: 0vvv xx  ; yy vv  ; zz vv  , або у векторній формі: 

0vvv xx


  (2). Рівняння (2) виражає закон додавання швидкостей 
Галілея. 

Швидкість рухомої матеріальної точки вздовж осі ОХ дорівнює 
векторній різниці швидкості матеріальної точки відносно нерухомої 
системи К і швидкості  0v


. 

За рівнянням (2) неважко показати, що відносна швидкість двох 
тіл однакова в обох системах відліку. Нехай швидкості двох 
взаємодіючих тіл у нерухомій системі відліку дорівнюють 1v  і 2v , а в 
рухомій – 1v і 2v , причому 011 vvv 

 , 022 vvv 
 . Тоді відносна 

швидкість цих тіл у нерухомій системі відліку 12 vvv 
 , і в рухомій 

системі відліку     vvvvvvvv 
 00212 . Отже, vv    (3). 

Щоб встановити зв’язок між відносними прискореннями, 
продиференціюємо рівняння (2) за часом. Оскільки constv 0 , то 

dt
vd

dt
vd 

  або aa 

 . (4) 

Отже, при рівномірному прямолінійному русі однієї системи 
відліку відносно іншої прискорення тіла в таких системах інваріантні 
(незмінні). 

Сила взаємодії між матеріальними точками залежить від 
відстані між ними і їхньої відносної швидкості. При переході від 
однієї інерціальної системи відліку до іншої сила, як функція 
інваріантних величин, не змінюється, тобто сила інваріантна відносно 
перетворень Галілея: FF


 . Оскільки і прискорення залишається 

інваріантним (4), то з рівняння Fam


  слідує Fam 
  (5). 

Х 

Y 

Z 

tv0  Р 
yy   

tv0  

x  

tvxx 0
 

Z′ 

Y′ 

Х′ zz   

К К′ 0v
 

рис. 2 
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Рівняння Fam


  і Fam 
  дають змогу сформулювати один із 

найважливіших принципів класичної механіки – принцип відносності 
Галілея. Рівняння механіки Ньютона інваріантні відносно перетворень 
Галілея, тобто вони залишаються незмінними при переході від однієї 
ІСВ до іншої. Принцип відносності Галілея був поширений 
А.Ейнштейном на всі фізичні явища, що відбуваються в ІСВ. 

Спеціальна теорія відносності (СТВ) являє собою сучасну 
фізичну теорію простору і часу. В її основі лежать два постулати, 
сформульовані А.Ейнштейном. 

Перший постулат узагальнює механічний принцип відносності 
Галілея на будь-які фізичні процеси. Він стверджує, що всі ІСВ цілком 
рівноправні, всі явища протікають однаково в усіх ІСВ і фізичні 
закони інваріантні відносно вибору ІСВ. Тобто рівняння, що описують 
ці закони, однакові за формою в усіх інерціальних системах відліку. 

Другий постулат Ейнштейна констатує сталість швидкості 
світла як фундаментальний закон природи, підтверджений дослідами. 
Швидкість світла є граничною швидкістю руху будь-яких 
матеріальних об’єктів. Ніякі сигнали або взаємодії в природі не 
можуть передаватися з більшою швидкістю, ніж швидкість світла у 
вакуумі.  

Постулати Ейнштейна і побудована на них СТВ сформували 
новий погляд на світ і просторово-часові уявлення. Ейнштейн дійшов 
висновку про відносний характер таких понять, як довжина відрізка, 
тривалість проміжку часу і одночасність подій. Ці та інші наслідки із 
теорії Ейнштейна мають експериментальне обґрунтування. 

На основі двох постулатів і принципу відносності одночасності 
тих самих подій у різних ІСВ А. Ейнштейн встановив нові 
перетворення для координат і часу (перетворення Лоренца) і надав 
нову форму рівнянням механіки. 

Нехай у початковий момент 0t  точки О і О′ систем К і К′ та осі 
ОХ і О′Х′ суміщаються, а О′Y′ і О′Z′ 
відповідно паралельні осям OY і OZ. 
Допустимо, що в цей момент у спільній 
точці О спалахує світло. 

Згідно з першим постулатом в 
обох системах виникає сферична 
світлова хвиля, яка згідно з другим 
постулатом поширюється в обох 
системах зі швидкістю c . Через час t  у 
системі К фронт хвилі буде описуватись 
рівнянням 22222 tczyx  . 

Аналогічно в системі К′ – 
22222 tczyx  . Перетворення Галілея запишемо так: 

Х 

Y 

Z Z′ 

Y′ 

Х′ 

К К′ 

0 0′ 

А В 

0v
 

Рис. 3 
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 tvxx 0  , yy  , zz  , txt    (6), 

де   ,
1

1

2
2

c
v

   ,
1 22

2

cv
cv


  .

1
1

22 cv
  

Підставивши значення  ,   і   у систему рівнянь (6), дістанемо 
перетворення Лоренца для координат і часу: 
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Перетворення Лоренца для координат і часу при переході від 
системи К до системи К′ (або навпаки) відрізняються від перетворень 
Галілея насамперед тим, що tt  . У різних рухомих одна відносно 
одної системах відліку час плине по-різному. У співвідношення для 
перетворень часу входять просторові координати. Це є принципово 
важливим і свідчить про єдність простору і часу. Перетворення 
Лоренца є лінійними за координатою Х і часом t  і переходять у 
перетворення Галілея за умови cv  . 

В системі К′ візьмемо стержень АВ, розміщений нерухомо 
вздовж осі О′Х′ (рис. 3). Координати кінців стержня в системі К′: 
А( 111 ,, zyx  ) і В( 222 ,, zyx  ). Довжина стержня 2 1l x x    . 

Нехай 012 lxx   - довжина стержня в системі К′, відносно якої 
він нерухомий (власна довжина); а lxx  12  - довжина стержня в 
системі К, відносно якої він рухається зі швидкістю  0v


. Тоді 

2

2
0

0 1
c
vll  . 

З цієї рівності видно, що довжина рухомого стержня 

зменшується в 2

2
01

c
v

  разів, тобто спостерігається так зване 

релятивістське скорочення довжини, 
що збільшується із зростанням 0v


. 

При  0v


0  0ll  , а при cv 0
 , 0l . 

При цьому поперечні розміри 
стержня не змінюються: 

1212 yyyy  ; 1212 zzzz   

К К′ 

Y Y′ 

X′ 

X A 

A′ B′ 

B′ 

0v

v 

Рис. 4 
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Допустимо, що в системах К і К′ є два однакових 
(синхронізованих) годинники А і А′, які в початковий момент часу 
розміщені поряд (рис. 4), а система К′ рухається відносно системи К зі 
швидкістю 0v . Годинники у цей момент показуватимуть відповідно 
час 1t  і 1t . Через певний час годинник А′ разом з системою К′ 
переміститься в положення В′ і показуватиме час 2t . Щоб зафіксувати 
час у системі К, потрібно скористатись іншим синхронізованим 
годинником В′ у момент часу 2t . У системі К′ між двома моментами 
пройшов час 120 ttT  , а в системі К 12 ttT  . Врахувавши, що 
годинник А′ перебуває у тій самій точці системи К′ з координатою x , 
і скориставшись перетвореннями Лоренца для часу, дістанемо: 
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Звідси 

2

2
0

12
12

1
c
v
tttt




  або 

2

2
0

0

1
c
v

TT


  (7). Час у системі відліку, 

відносно якої годинник нерухомий, називають власним часом. Отже, 
0T  - інтервал власного часу між двома подіями; Т – інтервал часу між 

двома подіями в рухомій системі К′, виміряний годинником у 

нерухомій системі К. Оскільки при 00 v  11 2

2
0 

c
v , то з рівняння (1) 

випливає, що 0TT  , тобто проміжок часу між подіями різний у 
рухомій і нерухомій інерціальних системах відліку. В рухомій системі 
К′ відбувається сповільнення часу, виміряного годинником системи К. 

Таким чином, СТВ А.Ейнштейна поширює принципи 
відносності на довільні фізичні процеси, встановлює нові формули 
для перетворення координат і часу, встановлює єдність простору і 
часу та скорочення довжини і сповільнення часу в рухомих системах 
відліку. 
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МАСА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ ФІЗИЦІ 
 
Поняття маси вперше ввів у механіку Ньютон для визначення 

імпульсу тіла: імпульс тіла p


 пропорціональний швидкості вільного 
руху тіла V


: p mv
 

, де m – коефіцієнт пропорційності, сталий для 
даного тіла. Його назвали масою. 

Поняття маси, як і простору та часу, є складним. Це 
основоположне поняття, яке не може бути визначене через інші, більш 
прості. Тому з розвитком науки той зміст, який вкладався в поняття 
маси, змінювався. Маса входить до різних законів фізики, і можна 
виділити принаймні 3 випадки, коли це поняття має різний зміст. Під 
масою розуміють кількість речовини. Ще І. Ньютон замість слова 
«маса» писав «кількість матерії». Маса може виступати як міра 
притягання тіла до інших тіл, наприклад, до Землі, і в цьому випадку 
йдеться про так звану важку або гравітаційну масу. І нарешті, маса 
може виступати як міра опору тіла зміні швидкості під дією сили, 
тобто маса є мірою інертних властивостей тіл, тому називають її 
інертною або інерційною масою. Під масою в сучасній фізиці 
розуміють фізичну величину, яка є однією з основних характеристик 
матерії, що визначає інертні і гравітаційні властивості. 

Поняття інертної маси введено в фізику працями Г. Галілея і 
Ньютона для характеристики інерції як загальної властивості 
матеріальних тіл. Під інерцією розуміють властивість тіл зберігати 
швидкість механічного руху незмінною, коли відсутні або повністю 
скомпенсовані дії на дане тіло з боку інших тіл. Перш ніж розглядати 
фізичну суть інерції, проаналізуємо погляди Арістотеля і Галілея на 
рух і спокій як властивість матеріальних об’єктів. Дія одного тіла на 
інше з певною силою спричинює рух другого тіла. Із цих 
спостережень Арістотель зробив висновок, що причина руху – дія 
сили. Згідно з ним, сама ж матерія позбавлена руху. Лише дія 
зовнішніх сил може спричинити її рух, незмінний протягом певного 
часу, що підтвердилося в дійсності. І все ж у своєму твердженні 
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Арістотель припустився помилки: не врахував наявності у природі сил 
тертя. Тіло зупиняється не тому, що перестає діяти сила, а тому, що 
після припинення дії зовнішньої сили продовжує діяти не 
скомпенсована сила тертя, яка зупиняє тіло. Галілей визначив 
прискорення тіла, яке скочується з похилої площини сталої висоти h . 
Тіло А (рис.1) скочується з похилої площини під дією сили 

sin mgFt . Ця сила за відсутності тертя надає тілу прискорення, яке 

визначається так: 
l
hgg

m
Fa t  sin . 

 
Рис.1 
Якщо довжина похилої площини l  (практично похила 

площина стає горизонтальною), то 0
l
h  і, отже, рух тіла по 

горизонтальній поверхні без тертя і опору повітря має відбуватись без 
прискорення, тобто рівномірно і прямолінійно.  

Інертність – це загальна властивість тіл матеріального світу 
незалежно від їх хімічного складу, агрегатного стану та ін. Для 
характеристики цих властивостей і порівняння їх для різних тіл 
введено фізичну величину, яка є мірою інертності, – масу. З дослідів 
і спостережень можна встановити, що із збільшенням величини сили, 
що діє на тіло, збільшується його прискорення, а відношення сили до 
прискорення для даного тіла залишається величиною сталою: 

1 2

1 2

n

n

FF F const
a a a

     
 

   . 

Якщо провести досліди з іншим тілом, то при дії тих же сил 1F


, 

2F


, nF


 прискорення будуть іншими, а саме відношення буде також 
величиною сталою, але іншою за абсолютним значенням. Таким 
чином, при довільних змінах значення сил, що діють на тіло, 
прискорення тіла змінюється так, що відношення сили до прискорення 
для кожного тіла незмінне, хоча для різних тіл – різне. Фізичну 
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величину, яка визначається відношенням 
a
F



, називають інертною 

масою: 
a
Fm 


 . Оскільки маса є фундаментальною фізичною 

величиною, то для неї введено незалежну одиницю вимірювання і 
еталон маси. Інертна маса може бути визначена другим законом 
Ньютона, якщо експериментально виміряти значення сили і 
прискорення.  

Другою загальною властивістю тіл є гравітація або взаємодія 
між тілами. У 1687 році Ньютон сформулював закон всесвітнього 
тяжіння, згідно з яким між двома точковими тілами діє сила, прямо 
пропорційна добуткові мас цих тіл і обернено пропорційна квадратові 

відстані між ними: 
r
r

r
mmF


 2

21 , де m1 i m2 – гравітаційні маси тіл, що 

взаємодіють, r – відстань між точковими тілами,  – коефіцієнт 
пропорційності. В інерціальній системі відліку рівняння руху 
матеріальної точки з інертною масою m  і гравітаційною масою 1m  під 
дією гравітаційної сили з боку нерухомої матеріальної точки, 

гравітаційна маса якої 2m , матиме вигляд: 
r
r

r
mmkvm

dt
d 


2

21)( , де rr /  

одиничний вектор, напрямлений вздовж r . Важливим 
експериментальним фактом є те, що інертна маса матеріальної точки 
пропорційна її гравітаційній масі. Обравши одиниці вимірювання m1 і 
m2 так, щоб вони дорівнювали одна одній, після скорочення дістанемо 
рівняння руху, до якого входить гравітаційна стала  : 

r
r

r
m

dt
vd 

 2
2  або 

r
r

r
ma


 2

2  

Гравітаційну сталу визначають експериментально. ЇЇ значення в 
СІ – 11 2 26.67 10 / .Н m кг      

Іноді ще й розрізняють дві гравітаційні маси: активну, яка 
проявляється у здатності збуджувати гравітаційне поле і пасивну, як 
здатність тіла відчувати дію гравітації. Найбільш поширеним 
способом практичного вимірювання гравітаційної маси є зважування. 

Отже, в результаті досліджень двох універсальних і загальних 
властивостей матерії – інерції і всесвітнього тяжіння було введено в 
науку дві характеристики тіл: інертну та гравітаційну маси. 



МАСА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ ФІЗИЦІ 

43 

Галілей, досліджуючи падіння різних тіл з Пізанської башти, 
вперше експериментально встановив, що сили тяжіння Землі надають 
різним тілам однакового прискорення. Пізніше рух тіла у полі тяжіння 
вивчав Ньютон за допомогою маятника і встановив еквівалентність 
гравітаційної та інертної мас з відносною похибкою не більше 0,1%. 

Протягом 1961-1963 рр. Р.Дікке, відомий американський вчений 
в галузі досліджень гравітації, з виявленням гравітаційних хвиль 
провів ще точніші дослідження в полі тяжіння Сонця і довів 
еквівалентність мас з відносною точністю 10-11. Еквівалентність 
гравітаційної й інертної мас Ейнштейн назвав принципом 
еквівалентності і поклав його в основу загальної теорії відносності. 

Із закону всесвітнього тяжіння випливає, що із двох тіл, що 
взаємодіють, меншого прискорення набуває тіло, інертна маса якого 
більша. Якщо скористатися формулою для вимірювання маси, то 
виявиться, що для кількох тіл, узятих разом, вона дорівнює сумі мас 
складових тіл. Оже, інертна маса – величина адитивна.  

Властивість адитивності маси підтверджується дослідно при 
непружному ударі: сума мас тіл до удару і маса тіла, що виникає після 
непружного удару, однакові. Інертна маса тіл, зідно з класичними 
уявленнями, є величиною інваріантною, тобто незалежною від того, в 
якій ІСВ вона виміряна, рухомій чи нерухомій. Закон збереження маси 
замкненої системи тіл – факт експериментальний. Встановлення цього 
закону в різноманітних явищах стало можливим лише завдяки 
розвитку техніки вимірювання мас тіл з великою точністю. Закон 
збереження маси дослідно перевірений під час розчинення, 
наприклад, цукру у воді: маса розчину точно дорівнює сумі мас цукру 
і води. 

Узагальнюючи різноманітні досліди і спостереження, можна 
зробити висновок, що у всіх фізичних процесах, які відбуваються в 
замкненій системі тіл, сумарна маса всієї системи тіл вцілому не 
змінюється з часом. У цьому і полягає закон збереження маси в 
класичній фізиці. Оскільки тут йдеться про інертну масу, а інертність 
– загальна властивість матеріальних об’єктів, то й закон збереження 
маси є загальним законом природи, який вказує на незнищуваність 
інерції як загальної властивості рухомої матерії.  
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Поняття маси набуло більш глибокого змісту в спеціальній 
теорії відносності Ейнштейна, де розглядаються рухи тіл з великими 
швидкостями, що наближуються до швидкості світла. В механіці 
теорії відносності співвідношенням між імпульсом p  і швидкістю тіла 
визначається рівністю  

vmp 
 , а 

2
2

0

1 c
v

vmp



 .  (1) 

За умови малих швидкостей v<<c це співвідношення 
переходить у vmp 

0 , оскільки 02
2


c

v . Величину 0m  називають 

масою спокою, а масу рухомої частинки визначають як коефіцієнт 
пропорційності між векторами p і v :  

22

0

1 cv

mm


 .     (2) 

Як бачимо, маса тіла не є сталою величиною, вона залежить від 
швидкості руху тіла і зростає із збільшенням v. Залежність маси від 
швидкості на основі формули (2) можна представити графічно (рис. 
2). 

 
Рис.2 
 
Як бачимо, помітна зміна маси тіла спостерігається лише за 

досить великих швидкостей. Залежність маси елементарних частинок 
від швидкості їх руху в наш час враховується в інженерних 
розрахунках при будівництві потужних прискорювачів цих частинок, 
що потребує зміни режиму накладання електричних і магнітних полів.  

В механіці інертна маса – це лише міра інертності тіла. В 
релятивістській механіці Ейнштейна інертна маса – це ще й міра 
енергії тіла. На основі СТВ стверджується, що будь-яке тіло з 



МАСА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ ФІЗИЦІ 

45 

інертною масою спокою 0m , рухаючись, збільшує інертну масу до 

22

0

1 cv

mm


 . 

Розклавши вираз 
221

1
cv

в ряд за степенями малої величини 

2
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c
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Або з урахуванням вищезазначеної умови наближено 

2

2

2
2 2

11
1

1
c
v

c
v




. Тоді  
2

1
2
11

2
0

202

2

0
vm

c
m

c
vmm  . Звідси 

2
1 2

0
20

vm
c

mm   або 
2

2
02 vmmc  , де m  – приріст маси тіла, 

обумовлений його рухом і кінетичною енергією 
2

2
0vmEk  . 

Згідно з релятивістськими уявленнями повна енергія тіла 
визначається за формулою 

2 22
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Звідси випливає, що маса спокою 0m  також пов’язана з енергією 
2

00 cmE  , яку називають енергією спокою, або внутрішньою енергією 
матеріального об’єкта масою 0m . 

На закінчення лише підкреслимо, що довільний матеріальний 
об’єкт, який має масу m , на основі співвідношення 2mcE   має також 
і пропорційну їй енергію Е. За класичними уявленнями, вільне 
нерухоме тіло, яке не взаємодіє з іншими тілами, не має енергії. За 
теорією Ейнштейна, таке тіло має енергію спокою 2

00 cmE  . Оскільки 
енергія є мірою руху матерії, то й виходить, що матерія і рух 
нерозривні. 
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ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ В МЕХАНІЦІ 
 
Існує  чотири  фундаментальних  теорії. 
 Перша – теорія  Ньютона, на  базі  якої  була  

запропонована  перша  фізична  (механічна ) картина  світу. Вона  
базується  на законах  Ньютона  і  законі Всесвітнього  тяжіння; 

 друга  теорія – польова  теорія  Фарадея- Максвела; 
 третя  теорія – теорія  відносності  Ейнштейна; 
 четверта  теорія – квантова  теорія , основоположниками  

якої  слід  вважати  Планка і  Ейнштейна. 
Теорія  відносності є фундаментальною – в  механіці  зняла  

межі  застосування  законів  класичної  механіки , оскільки  вони  
застосовні  лише  до руху  тіл за малих  швидкостей  v<<c. 

Після  створення  спеціальної  теорії  Ейнштейна  це  обмеження  
знято . Закони  класичної  механіки  справджуються  в  теорії  
відносності , якщо  скористатися  перетворенням  координат  
Лоренца. 

Перетворення координат при переході від однієї  системи 
відліку до іншої в теорії відносності : 
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Знак відносної швидкості v  в одній системі протилежний до її 

знаку в іншій системі.  Час у класичній механіці Галілея-Ньютона 
абсолютний, однаковий для всіх систем; час у теорії Ейнштейна 
відносний. При  v<<c  формули  перетворення  координат  Лоренца 
переходять  у  формули  Галілея. 
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 Перетворення координат Галілея  
Перехід від координат рухомої точки  P в системі координат 
ZYXO  до координат точки Р в системі координат OXYZ і навпаки : 
                               tvxx 0                       tvxx 0            
                                      yy                                 yy                                                         
                                        zz                                    zz  ,  
Причому, системи рухаються одна відносно одної рівномірно і 

прямолінійно зі швидкістю v . Час не залежить від вибору системи 
відліку  tt  . 

За  часів  Ньютона  не  було  такої  нагальної  потреби  
разв’язувати  проблеми  з  великими  швидкостями. А на  початку XX 
століття  така  потреба  з явилась. 

 
Сила .  Другий закон Ньютона 
 
Другий закон Ньютона встановлює  зв’язок між взаємодією тіл і 

зміною їхнього поступального руху. 
Вважаючи тіло матеріальною точкою, за кількісну міру 

взаємодії матеріальної точки з оточуючими тілами приймають зміну її 
імпульсу за одиницю часу, точніше похідну від вектора імпульсу за 
часом. Цю похідну називають силою, яка діє на матеріальну точку. В 
інерціальній системі відліку похідна по імпульсу p  матеріальної 
точки за часом описується рівнянням: 

 

                                                    
dt
pdvm

dt
dF


           

 або 
 

                                                      2

2

dt
rdmF


 .                

 
Це положення називається другим законом Ньютона (основним 

законом динаміки). 
З метою конкретизації змісту закону його формулюють у такому 

вигляді: тіло, на яке діють сили , рухається з прискоренням, величина 
і напрям якого визначаються відношенням рівнодійної всіх сил до 
маси тіла: 

                                       
m
Fa



          або            amF 
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Імпульс 
Імпульс є мірою механічного руху тіла. Імпульс тіла – це вектор, 

співнапрямлений  з вектором його швидкості.  
vmp 

  
Імпульс відіграє істотну роль у фізиці та в практичному житті. 

Наприклад, шофер знає, що час, потрібний для того, щоб зупинити 
навантажену машину, навіть при малій швидкості, не менший від часу 
гальмування розвантаженої машини при великій швидкості. Їхні 
механічні рухи еквівалентні, якщо однакові їх добутки мас і 
швидкостей. 

Імпульс, з точки зору теорії відносності, виражається такою 
формулою: 
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Залежність  маси  від  швидкості 
Маса означається у двох інтерпретаціях: 
1. маса як міра інертності тіла;  
2. маса як міра гравітації.  
Принцип еквівалентності мас пов’язує закони механіки із 

законом  всесвітнього тяжіння ( 2
21

r
mmF  ). Він формулюється так:  
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В теорії Ейнштейна  за  умови cv  (наприклад v =2,8∙108  м/с,  

с = 3∙108 м/с) з формули  
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отримаємо 03mm  . Тобто, коли  швидкість тіла  прямує до 
швидкості світла, то маса тіла в спокої m0 при такому русі 
збільшується. Аналізуючи труднощі  класичної  фізики  в  поясненні  
нових  наукових  фактів, Ейнштейн  констатував, що  Земля  на  
малому відрізку траєкторії являла  собою  інерціальну  систему; 
поставлені  у ній електромагнітні і оптичні  досліди не дозволили  
визначити  її  рух; отже,  проявляється  у  більш  широкому змісті  
принцип  відносності . 
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 Поряд з цим, погляди  на простір  і час в  класичній  механіці  
не  відповідають  дійсності. В  1905  році  Ейнштейн  сформулював  
два  постулати, які  лягли  в  основу  спеціальної  теорії  відносності. 

1.Усі інерціальні системи відліку рівноправні, в них не тільки 
механічні, а й  будь-які  інші явища природи відбуваються однаково. 

2. В усіх інерціальних системах швидкість світла у вакуумі 
однакова і не залежить від руху джерела світла.  

Застосування  цих  постулатів, передусім  постулату  сталості  
швидкості  світла , при  поясненні  деяких   оптичних  дослідів  
призвело  до  докорінної  зміни „звичних” поглядів  на  простір  і  час. 
Розглянемо  окремі  випадки на  конкретних  прикладах.  

 
 Відносність одночасності  
  
Розглянемо уявний дослід у двох інерціальних системах, з яких 

одна пов’зана з рухомим вагоном, а друга – з нерухомими стовпами 
поруч. Припустимо, що у вагоні прозорі стінки і в ньому точно 
посередині розміщене джерело світла S для світлового сигналу. Як 
приймачі сигналу використано фотоелементи А’ та В’,які укріплені 
на передній і задній стінках вагона, та А і В, що укріплені на такій 
самій відстані на стовпах вздовж колії. Нехай у момент спалаху 
лампочки фотоелементи ААі   та ВВі  попарно збігалися. Згідно з 
другим постулатом, швидкість світла в обох системах однакова і не 
залежить від руху джерела. За умови сталості швидкості світла сигнал 
мусить досягати приймачів А і В в один і той же момент часу. Але 
такої одночасності не може бути на приймачах ВіА  , бо приймач А  
рухається назустріч світловому сигналу, а приймач В  віддаляється 
від сигналу; А  фіксуватиме сигнал раніше, ніж В . В результаті 
аналізу подібних дослідів Ейнштейн дійшов такого висновку: події, 
одночасні в одній системі відлік, не є одночасними в іншій. 
Одночасність є поняттям відносним; в різних системах відліку перебіг 
часу різний. 

 
Відносність довжини і проміжків  часу 
 
Якщо у даних про ракету-носія „Восток” ми знаходимо, що її 

загальна довжина дорівнює 38м, то нікому на думку не спаде 
уточнювати, чи це довжина ракети у стані спокою, чи при найбільшій 
швидкості. Проте, з погляду перетворень Лоренца, таке уточнення має 
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зміст. Довжина стержня у теорії відносності залежить від системи 
відліку. Найбільшу довжину 0l  стержень має в тій системі відліку, в 
якій він перебуває у стані спокою. В кожній рухомій системі відносно 

стержня його довжина: 2

2

0 1
c
vll  , тобто, тим менша, чим більша 

швидкість руху системи. 
Згідно з теорією відносності, інтервали часу не абсолютні. 

Нехай в одній і тій самій точці системи 1K , яка рухається відносно 
системи К , відбувається дві події, відокремлені інтервалом часу 0 . Це 
можуть бути, наприклад, два послідовних удари метронома, що 
відбиває кожну секунду.  

Система 1K  для цих подій є „системою спокою, тобто системою, 
відносно якої події відбуваються в одній точці. Інтервал часу 0  між  
цими подіями, виміряний за годинником системи  К, відносно якої 
„рухаються”, тобто відбуваються в різних точках, за теорією 
відносності більший від 0  : 

2

2

0

1
c
v






  

Наприклад, нехай є два близнюки - Ігор  і Андрій віком 20-ти 
років. Андрій летить до зорі Вега з швидкістю v=0,94с. Скільки років 
буде кожному з близнюків, коли Андрій повернеться на Землю, якщо 
відстань до зорі становить 26,7 світлових років? 

Відповідь: Ігореві буде 76,8 років, а Андрієві- 38,9 років. 
Спеціальна  теорія  відносності  спростувала  припущення  

класичної  фізики  про існування абсолютного простору і абсолютного 
часу як такі, що не  відповідають  дійсності. 
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АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН – ВНЕСОК   
ДО НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ У ФІЗИЦІ 
 
Запропонована Ейнштейном теорія відносності – 

фундаментальна теорія. Вона відіграла важливу роль у розвитку 
світоглядного розуміння та пояснення явищ майже з усіх розділів 
фізики (механіка, електродинаміка, оптика, фізика твердого тіла, 
атомно-ядерна фізика, фізика елементарних частинок). 

Спеціальна теорія відносності Ейнштейна- це нове вчення про 
простір і час, яке прийшло на зміну старим (класичним) уявленням, 
це механіка, фізика великих швидкостей. 

 
Постулати теорії відносності Ейнштейна 
 
Принцип відносності — головний постулат теорії 

Ейнштейна. Його можна сформулювати так: усі процеси природи 
відбуваються однаково в будь-якій інерціальній системі відліку. 

Це означає, що в ycix iнepціальних системах фізичні закони 
мають однакову форму. Отже, принцип відносності класичної 
механіки поширюється на вci процеси в природі, в тому числі й на 
електромагнітні. 

Але теорія відносності ґрунтується не лише на принципі 
відносностi. Є ще й другий постулат: швидкість світла у вакуумі 
однакова для всіх інерціальних систем відліку. Вона не залежить 
ні від швидкості джерела, ні від швидкості приймача світлового 
сигналу . 

Важливим і принциповим, що покладено в основу постулатів 
Ейнштейна, є те, що простір і час – відносні величини, що пов’язані 
між собою. 

 Щоб наважитися сформулювати постулати тeopiї відносності, 
потрібна була велика наукова сміливість. Справа в тому, що ці 
постулати, очевидно, суперечать класичним уявленням про простip i 
час. 

Простір і час – основні поняття фізики, а в теорії відносності –  
дві змінні і взаємопов’язані між собою філософські категорії. 
Простір виражає відокремленість об’єктів і їх протяжність. Час – 
характеризує послідовність існування явищ і відокремленість різних 
стадій розвитку, тривалість, періодичність та швидкість процесів. 
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I. Одним з основних напрямків є – механіка, зокрема 

кінематика, динаміка (закони Ньютона). 
Механіка - наука про механічний рух, механічні взаємодії і 

рівновагу тіл. 
Кінематика, як розділ механіки, вивчає геометричні 

властивості механічного руху тіл – встановлює зв’язок між 
просторовими характеристиками руху і часом без урахування 
діючих сил взаємодій між тілами та інертності їх. 

Динаміка – розділ механіки, в якому визначається рух 
матеріальних об’єктів з урахуванням їхніх взаємодій, що 
зумовлюють той чи інший характер руху та маси тіл. 

ІІ закон Ньютона:           amF 
  , звідки ,

m
Fa



   

dt
VdmF


 =  
dt
pd

dt
Vmd 

  

ІІІ закон Ньютона:         21 FF


 , де F1 і F2 – сили, з якими 
матеріальні точки діють одна на одну. 

 
 II. Енергія (закон збереження імпульсу (р=р′), закон 

збереження маси (m=m′), закон збереження енергії (Е=Е’). Енергія – 
універсальна величина, яка є мірою механічного руху та взаємодії і 
зберігається при будь-яких перетвореннях механічного руху в інші 
форми руху матерії.  

Згідно з теорією відносності Ейнштейна, маса тіла залежить від 
швидкості, і починає зростати з наближенням швидкості руху тіла до 
швидкості світла с: 

m=
2

0

1 







c
v

m , 

де m0 - маса тіла в стані спокою. На Рис.1 подано залежність 
маси тіла від його швидкості. 

З урахуванням попередньої формули можна визначити імпульс і 
довжину тіла: 

p = 
2

0

1 







c
v

Vm


,   l=l0 ∙ 2

2

1
c
v

   

 
Наприклад:  



АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН – ВНЕСОК  ДО НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ У ФІЗИЦІ 

53 

 
1. Якщо v= 280км/хв, то m=4m0; 
2. Якщо v= 260км/хв, то m=2m0. 
(до Рис.1). 
 
 
 
 
 
 

 
Порівняльна таблиця фундаментальних понять з класичної 

та релятивістської механіки 
 

№ Класична 
механіка 

Релятивістська 
механіка 

 
1. 

ІІ закон Ньютона  
amF 

    ,
m
Fa



   

dt
vdmF


 =  
dt
pd

dt
vmd 

    

 
2. 

 
Маса, як міра 

інертності 

        m=
2

0

1 







c
v

m    

(Рис.1) 

 
3. 

 
Імпульс  p=m v  

         p = 
2

0

1 







c
v

vm 
           

 
4. 

 
Довжина тіла  

l=l0 
        l=l0 2

2

1
c
v

  

 
 
III. Електродинаміка 
 
Основні положення розділу: 
1. Класична механічна картина світу Ньютона. 
2. Польова картина Фарадея-Максвела, її зв’язок з класичною 

механічною картиною Ньютона .  
І це не можливо було без спеціальної теорії відносності, 

оскільки, наприклад, електричні і магнітні поля, що не зв’язані між 

Рис.1 
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собою в даному середовищі, виходячи з позиції теорії відносності, 
можуть проявляти себе як єдине електромагнітне поле, що проявляє 
властивості як електричного, так і магнітного полів (див.рис.2 і 3).  

 
 

                            Рис.2.                                         Рис.3 
Не менш важливо й те, що електричне поле без магнітного або 

магнітне без електричного можуть існувати тільки відносно певної 
системи відліку. Так, заряд у стані спокою створює тільки електричне 
поле (Рис.2). Але ж заряд перебуває в стані спокою лише відносно 
певної системи відліку, відносно інших – він рухається i, отже, створює 
і магнітне поле (Рис.3). 

  
IY. Вивчення явищ мікросвіту. Фізика елементарних частинок, 

ядра, атома. 
Розвивалась і розвивається за активною участю понять і уявлень 

теорії відносності Ейнштейна, оскільки для всіх цих випадків  vс 
(прискорювачі елементарних частинок). 

Прискорювачі елементарних частинок: 
1) Синхротрон – циклічний резонансний прискорювач, в якому 

змінюється в часі лише індукція магнітного поля, а частота 
прискорювального електричного поля залишається незмінною. 

2) Фазотрон – циклічний резонансний прискорювач, 
розрахований на одержання великих енергій важких частинок 
(протонів, ядер, іонів), в якому магнітне поле в часі не змінюється, а 
резонансне прискорення частинок з ростом їхньої маси забезпечують 
зменшення частоти прискорювального електричного поля. 

На Рис.4 показано схему руху частинок у фазотронах і 
циклотронах: 

1-джерело частинок, 2-спіральна орбіта руху частинок, 3-
генератор прискорювального поля, 4-прискорювальні електроди, 5-
пристрій для виводу прискорених частинок. 

3) Циклотрон - циклічний резонансний прискорювач, у якого не 
змінюється в часі ні магнітне поле, ні прискорювальна частота. 
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4) Бетатрон - циклічний індукційний прискорювач 
електронів.(Рис.5). 

 
 
 
                          

   
   Рис.4.  
  

 Рис.5. 
 
Квантова оптика, квантова фізика 

(фотоефект, рівняння фотоефекту 
Ейнштейна). 

Фотоефект –виривання електронів з речовини під впливом світла. 
В експериментальних законах фотоефекту Ейнштейн побачив 

переконливий доказ того, що світло має дискретну структуру, і 
поглинається і випромінюється порціями : 

Е = hv. 
Рівняння Ейнштейна: 

   hv = A + 
2

2mv . 

Це рівняння пояснює основні факти фотоефекту. Інтенсивність 
світла пропорційна кількості квантів (порцій) енергії в світловому 
пучку і тому визначає кількість електронів, вирваних з металу.  

Отже, Ейнштейн створив нове вчення про простір і час – 
спеціальну теорію відносності, що має важливе значення для розвитку 
світоглядного розуміння та пояснення явищ з усіх розділів фізики. 
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ПРО РОБОТИ А.ЕЙНШТЕЙНА  
В ГАЛУЗІ СТАТИСТИЧНОЇ ФІЗИКИ 
 
А.Ейнштейн присвятив різним питання статистичної фізики, 

термодинаміки, та кінетичної теорії газів близько 40 статей, написаних 
ним в 1900-1925 роках. Його інтерес до цих галузей фізики був виключно 
плідним та дозволив зробити важливий внесок в розвиток квантової 
теорії. Найбільш яскравим результатом А.Ейнштейна стала побудова ним 
у 1924 р. квантової статистики. Як і у випадку інших досягнень у 
квантовій теорії, він одержав нові результати, використовуючи 
статистичні методи. А.Ейнштейном була побудована квантова теорія 
молекулярного газу, відкрито явище конденсації, назване конденсацією 
Бозе-Ейнштейна, на основі теорії флуктуацій введено поняття 
корпускулярно-хвильового дуалізму методом, який відрізнявся від 
запропонованого раніше Л.Де Бройлем [1, Т.3, С.481 - 503]. 

Відомо, що спробам застосувати до випромінювання, як до 
фотонного газу, класичні статистичні критерії перешкоджали зміні числа 
частинок в об’ємі та заборона деяких станів внаслідок квантової гіпотези. 
У 1924 р. Ш.Бозе подолав ці труднощі, вказавши, що до фотонів не 
можна застосовувати закони статистики, як до звичайних матеріальних 
частинок, та вніс поправку до нерозрізненості фотонів [2]. Він 
підраховував не самі кванти, а комірки, що містять різну їх кількість. 
Визначаючи на цій основі найбільш ймовірний стан, Ш.Бозе 
безпосередньо одержав закон Планка. Німецький переклад статті Бозе 
потрапив на відгук до А.Ейнштейна, який дав супровід публікації з 
позитивним коментарем. Одночасно А.Ейнштейн одержав також 
дисертацію Л. де Бройля. Співставляючи результати цих вчених, та 
застосовуючи нові статистичні закони до ідеальних газів, у своїх двох 
статтях 1924 та 1925 рр. [1, Т.3, С.481 - 503] він побудував квантову 
теорію одноатомного газу і дав чисто статистичне обґрунтування 
фазового переходу, який зараз називають конденсацією Бозе-Ейнштейна. 
Коментуючи свою роботу. А.Ейнштейн вказував, що різниця між 
підрахунком „за Больцманом” та „за Бозе-Ейнштейном” побічно 
віддзеркалює невідому поки що гіпотезу про взаємний вплив молекул 
невідомої поки що природи. Таким чином, як зазначав А.Пайс, 
А.Ейнштейн підійшов дуже близько до створення хвильової механіки 
систем тотожних частинок [3]. 

Однак, побудована у 1923 – 1928 рр. квантова механіка викликала 
глибоку тривогу А.Ейнштейна принциповою статистичністю тлумачення 
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мікроявищ, відходом від класичного причинного опису явищ природи. 
Обговорення питань причинності з’явилося в творчості А.Ейнштейна ще 
в роботі 1916 р. про нове доведення закону Планка, в якій він вказав на 
відсутність класичної причинності у процесі спонтанного 
випромінювання. „Я захоплююсь роботами фізиків молодого покоління, 
що об’єднані під назвою квантова механіка, та вірю в справедливості цієї 
теорії. Я лише вважаю, що обмеження, які призводять до статистичного 
характеру її законів мають бути з часом ліквідовані”, – писав А.Ейнштейн 
[1, Т.4, С. 110]. Скептичне ставлення А.Ейнштейна до квантової механіки 
стало причиною його відмови виступити з доповіддю про квантову 
статистику на Сольвеївському конгресі (1927 р.). „Це пов’язано з тим, що 
я не міг брати активну участь у сучасному розвитку квантової теорії, а це 
необхідно для підготовки доповіді. Частково це пояснюється тим, що я не 
дуже здібний до сприйняття бурхливих змін, які відбуваються, частково 
тим, що не схвалюю чисто статистичний підхід, на якому базуються нові 
теорії”, – писав він Г.Лоренцу [3, С. 414].  

Відстоюючи тезу про те, що статистичний характер квантової 
механіки пов’язаний з її недостатністю внаслідок неповноти набору 
величин, які необхідні для її опису, А.Ейнштен вважав, що подальший 
розвиток теорії мікроявищ піде в напрямі побудови теорії елементарного 
процесу, заснованої на принципі причинності. Він вважав, що в 
майбутній фізиці статистична квантова теорія буде займати таке ж місце, 
яке займає статистична механіка в рамках класичної. У 1927 р. 
А.Ейнштейн відзначав: ”Тільки в квантовій механіці диференціальний 
метод Ньютона перестав відповідати дійсності і строга причинність 
покинула нас, але останнє слово в цій галузі ще не сказано. Так, нехай же 
дух ньютонівського методу дасть нам силу для відновлення відповідності 
між фізичною реальністю та найбільшою глибиною вчення Ньютона – 
строгою причинністю” [1, Т.4, С.94]. 

Розв’язанню цієї задачі були присвячені останні роки А.Ейнштейна, 
коли він шукав шляхи до побудови саме такої фундаментальної теорії – 
єдиної теорії поля, в якій природнім чином збереглася б класична 
причинність, а квантова механіка випливала б з неї як конструктивна 
теорія. 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ  
ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ, ЩО СУПЕРЕЧАТЬ  
ЗАГАЛЬНИМ УЯВЛЕННЯМ ПРО ПРОСТІР І 
 ЧАС В КЛАСИЧНІЙ МЕХАНІЦІ 
 

Спеціальна теорія відносності (СТВ) є вчення про властивості 
простору і часу, які проявляються під час руху тіл з швидкостями, що 
наближаються до швидкості світла у вакуумі. 

Простір і час не існують самі по собі відокремлено від речовин і 
полів, від взаємодії і руху тіл. Вони є формами існування матерії, тому 
повинні знаходитися в нерозривному зв’язку з властивостями матерії і з 
цієї причини нерозривні один від одного. Таке філософське тлумачення 
категорій простору і часу суперечило розгляду властивостей простору і 
часу в класичній механіці: простір і час розглядаються окремо один від 
одного, а час вважається універсальним в усіх інерціальних системах 
відліку. Простір однорідний і ізотропний. Простір однорідний, якщо всі 
його точки мають однакові властивості. Ізотропність простору 
полягає в тому, що його властивості однакові в усіх напрямках.. 
Однорідність часу полягає в рівноправності всіх моментів часу, 
ізотропність часу полягає в рівноправності минулого і майбутнього. В 
СТВ властивості простору і часу нерозривно пов’язані між собою, що 
відповідає філософському їх тлумаченню. 

В основі СТВ лежать два постулати: 
1. Принцип відносності. “Кожний універсальний закон природи, 

який виконується відносно деякої системи відліку С, повинен також 
виконуватися в будь-якій іншій системі С, яка рухається рівномірно і 
прямолінійно відносно С [1, с. 248]. 

2. Принцип постійності швидкості світла в пустоті. “Світло в 
пустоті завжди поширюється з певною постійною швидкістю (що не 
залежить від стану руху спостерігача і джерела світла). Своє переконання 
в справедливості цього принципу фізики черпають з успіхів 
електродинаміки Максвелла-Лоренца” [1, с. 248]. 

Обидва принципи підтверджені експериментом, але здаються 
логічно непримиримими. В СТВ ці принципи узгоджені шляхом зміни 
кінематики або, інакше кажучи, зміни фізичних уявлень про простір і час. 
Стало очевидним, що про одночасність двох подій можна говорити тільки 
тоді, коли вони відбуваються “в одній точці прстору”, а масштаби і хід 
годинників повинні залежати від швидкості їх руху в відношенні до 
координатної системи. 
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Насамперед СТВ об’єднала уявлення про простір і час в єдиний 
континуум “простір- час”, ввівши чотиривимірну систему координат (x, y, 
z, ict), де і= 1 ; с- швидкість світла у вакуумі, t- час. За таких умов кожне 
явище розглядається в чотиривимірному просторі, тобто кожному явищу 
чи події відповідає не лише просторова визначеність їх координат, а й 
пов’язана з ними часова характеристика їх перебігу. “Таке розуміння 
прстору-часу привело до зміни суттісних положень фізики, зокрема 
одночасності подій, сповільнення часу і скорочення довжини” [2, с. 204]. 

Розглянемо ці явища на основі експериментальних даних. 
За означенням швидкість світла дорівнює відношенню 

переміщення до часу. Швидкість світла є сталою величиною в усіх 
інерціальних системах відліку (ІСВ). Отже, щоб закони фізики були 
однакові для всіх ІСВ, в формулі швидкості повинні змінюватися інші 
величини, тобто довжина відрізків  і проміжків часу. Доведемо це. Нехай 
в певний момент часу джерело світла випромінює світловий імпульс (рис. 
1). 

В момент випромінювання імпульсу початки координат рухомої і 
нерухомої систем відліку співпадають. В спільному початку координат 
знаходиться джерело світла. За проміжок часу t в нерухомій системі 
відліку Оxyz імпульс потрапитьу точку А з координатою x=ct. В рухомій 
системі координат Oxyz світловий імпульс попаде в точку А з 
координатою x= ct за час t. Оскільки c = c, а   x ≠ x, то t ≠ t. 

 
Отже, в різних системах відліку час протікає неоднаково. Якщо 

позначити тривалість події відносно рухомої і нерухомої систем відліку 
відповідно через τ і Т, то між ними існує такий зв’язок: 

)/1/( 22 cvT   , 
де υ – швидкість рухомої системи відліку. Так як ( 22 /1 cv ) 1, то 

Т > τ. Годинник в рухомій системі відліку буде відставати, порівняно з 
годинником в нерухомій системі відліку. 

Рис.1 Поширення імпульсу в різних системах відліку 
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Співвідношення між довжиною відрізка l0  в рухомій системі 
відліку і його довжиною l  відносно нерухомої системи:  

l= )/1(* 22
0 cvl  ; l <  l0. 

Маємо ефекти скорочення довжини відрізка і сповільнення 
протікання часу. 

В динаміці СТВ приводить до нових понять маси та енергії тіла. В 
класичній механіці під дією сили на матеріальну точку, її швидкість може 
зростати необмежено. В СТВ граничною швидкістю в природі є 
швидкість поширення світла в вакуумі. Це може бути тільки тоді, коли 
маса m тіла не є сталою величиною, а залежить від його швидкості: 
m= )/1(/ 22

0 cvm  , де m0 -маса спокою тіла. Маємо ефект зростання маси 
тіла для великих швидкостей його руху. 

Для малих швидкостей руху релятивістські формули для проміжків 
часу, довжин відрізків і маси тіла переходять в класичні формули. Отже, 
СТВ побудована на одному з принципів теоретичної фізики – принципі 
відносності. 

“Один з найбільш важливих наслідків СТВ стосувався інертної 
маси матеріальної системи. Виявилося, що інертна маса системи повинна 
залежати від енергії, яка міститься в ній; це привело до уявлення про те, 
що інертна маса є не чим іншим, як захованою енергією. Закон 
збереження маси загубив свою незалежність і злився із законом 
збереження енергії”. Eйнштейн [1, с. 249]. 

Е = mc² 
Отже, маса тіла m є мірою повної енергії Е тіла. Ця енергія включає 

в себе його кінетичну енергію, внутріатомну і внутріядерну енергію. 
Всі положення СТВ неодноразово перевірялися експериментально 

[3]. На основі цієї теорії були побудовані прискорювачі елементарних 
часток, ядерні реактори, атомні і водневі бомби. Астрофізики, 
досліджуючи космічні промені, весь час мають справу з так званими 
ефектами СТВ [4]. 
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ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 
 
Фізичні явища відбуваються в просторі і часі. Одним із завдань 

є встановлення закономірностей перебігу цих явищ, тобто описання 
змін, які відбуваются з матеріальними об’єктами в різних точках 
простору в послідовні моменти часу. Для цього треба обрати певну 
систему відліку, відносно якої визначаються швидкість, прискорення і 
форма траєкторії рухомих тіл. В класичній механіці найзручнішою є 
інерціальна система відліку (ІСВ). 

Вивчаючи принцип відносності в механіці, учні 9-го класу 
поглиблюють свої уявлення про простір та час: 

а) час – абсолютний: tt  ; 
б) простір – абсолютний: ll   
в) функція швидкості (швидкість поширення взаємодії) – 

нескінчено велика ( c ). 
На основі таких уявлень був сформований принцип відносності 

Галілея: усі механачні явища в будь-якій ІСВ відбуваються 
абсолютно однаково.  

В курсі фізики середньої школи при вивченні розділу 
„Механіка”в 9 класі учні розв’язують задачі на застосування 
перетворень координат Галілея: при русі однієї системи S   відносно 
нерухомої S з швидкістю v – вздовж однієї осі координат ніякими 
механічними дослідами неможливо встановити, чи перебуває система 
в стані спокою, чи в стані рівномірного прямолінійного руху. Лише 
відбудеться суміщення систем 
координат по Ох на x . Це можна 
записати так: 

 
 

vtxx  , yy  ,  zz  ,  ;tt   
vtxx  , yy  ,  tt  ,  zz  . 

Слід звернути увагу учнів на те, 
що проміжок часу між двома подіями 
в двох системах відліку однаковий: tt  , а простір і час є 
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абсолютними і незалежними від тіл і їх рухів. Закони класичної 
механіки інваріантні при переході від однієї системи відліку до іншої. 
Наприклад: 
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Величина діючої сили в системі S  , що переміщується 
рівномірно і прямолінійно відносно системи S , така сама, як в системі 
S . 

В класичній механіці має місце закон додавання швидкостей 
Галілея: v=vвідн.+vперен., де vвідн. – швидкість тіла відносно інерціальної 
системи; vперен. – швидкість системи. Наприклад, vвідн. – швидкість 
нашого руху у вагоні поїзда, vперен. – швидкість вагона.  

В механіці Ньютона йде мова про масу m  як міру гравітації та як 
міру інертності тіла, і має місце принцип еквівалентності 

мас: .
.2

.1

.2

.1 const
m
m

m
m

ін

ін

грав

грав   Треба звернути увагу учнів, що скільки 

речовини було, стільки й залишилося. Отже, маса складених тіл 
дорівнює сумі мас тіл, що складаються (закон збереження мас). 

Цей матеріал є досить складним і дуже важливим у подальшому 
вивченні курсу фізики. Обов’язково треба використати наочність, 
приклади з власного досвіду та закріпити новий матеріал,розв’язуючи 
задачі на цю тему. 

Класична механіка Ньютона має межі застосування: закони 
Ньютона справджуються з високою точністю для матеріальних точок, 
з достатньою точністю –  для матеріальних тіл, але в межах класичної 
механіки, при умові, що υ<<c, на що здебільшого звертається мало 
уваги при вивчені цієї теми в школі. Законами Ньютона не можна 
описати властивості мікроструктур і поведінку елементарних 
частинок (фотон, електрон, протон, нейтрон та ін.). Варто на уроках 
підкреслити, що ніяке тіло не може досягнути, а, тим більше, 
перевищити швидкість світла у вакуумі. 

Коли cv  , закони класичної механіки описуються більш 
складними рівняннями. Такі поняття, як маса m  - міра інертності, 
протяжність предметів, перебіг часу t , сила F

 , імпульс p  - величини 
змінні і залежать від швидкості тіла. Вирази для їх визначення будуть 

дещо складнішими, наприклад, 
2 2

.
1 /

omm
v c




 Це ті фундаментальні 

речі, які пояснюються в теорії відносності Ейнштейна. 
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Вивчення теорії відносності в 11 класі варто почати з 
повторення основ класичної механіки на більш складних прикладах, 
де і розглянути основи спеціальної теорії Ейнштейна. 

Спеціальна теорія відносності – фундаментальна теорія, що 
встановлює просторочасові закономірності фізичних процесів. Вона 
базується на двох постулатах та перетвореннях координат Лоренца. 

I постулат, або принцип відносності Ейнштейна: всі фізичні 
явища відбуваються у всіх ІСВ однаково. Цим постулатом 
запропоновано зовсім новий підхід до вивчення явищ природи: 
перебіг часу і протяжність предметів є поняттями відносними і 
взаємопов’язаними між собою. 

II постулат, або принцип сталості швидкості світла: швидкість 
світла у вакуумі однакова у всіх ІСВ і не залежить ні від руху 
джерела, ні ві руху спостерігача. 

Тема „Теорія відносності Ейнштейна” є дуже складною для 
розуміння в школі, оскільки ми звикли мислити реальними 
категоріями. Тому виникає гостра потреба розкривати висновки з 
теорії, які тяжко уявити, на прикладах. Такими прикладами при 
вивченні окремих питань спеціальної теорії відносності (СТВ) можуть 
бути: уявні досліди (потяг Ейнштейна, дослід з прозорим вагоном, рух 
ракет в космосі); аналіз формул; графічне представлення; порівняння 
формул класичної механіки та тих, які використовуються в СТВ; 
кількісні приклади, задачі тощо. 

Перетворення координат Лоренца: дві системи рухаються 
одна відносно іншої з прискоренням і їх рух можна описати системою 
рівнянянь: 

Рух системи 
K  відносно K  

Рух системи 
K відносно K   
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Особливу увагу привертають в кожній із систем перша і остання 
формули. Вони наочно вказують на взаємозв’язок простору і часу. 
Отже, не лише просторові координати залежать від часу (як в 
кінематиці), але й час в двох системах відліку залежить від 
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просторових координат, а також від швидкості руху системи відліку. 
Відповідно і швидкість буде змінюватися за релятивістським 
законом додавання швидкостей: для зустрічного руху, наприклад, 
двох космічних ракет, які мають швидкості 1v та 2v  відповідно, цей 
закон набуває вигляду:  

2
21

21

/1 cvv
vvv




 . 

Істотно те, що при v<<c формули Лоренца переходять в 
формули перетворення Галілея, що слід обов’язково підкреслити. 

Треба звернути увагу і на те, що змінюється протяжність 
предметів, але геометричні розміри тіл залишаються сталими. Для 
розуміння зміни результату обов’язково треба навести 1-2 приклади з 
власного досвіду: зміна кутового розміру предмета при зміні відстані 
спостерігача до (від) предмету (будинок здається малим на великій 
відстані від нього; літак, що наближається та ін.). 

Залежність маси тіла від швидкості  
Треба звернути увагу учнів на те, що як тільки vc, маса як 

міра інертності – змінна величина. Релятивістська маса m  тіла зростає 

із збільшенням швидкості за законом 
22 /1 cv

mm o


 , де 0m – маса 

спокою тіла, v – швидкість його руху. При v/c<<1 різниця між m  i 0m  –  
зникає (рис.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слід підкреслити, що в теорії відносності Ейнштейна мас мова 

не йде про зміну маси як міри кількості речовини, а як про зміну маси 
як міри інертності. 

Закони збереженням маси m , імпульса ,p  енергії E  в класичній 

механіці розглядаються окремо, де ,vmp    
2

2mvEk   (коли тіло 

рухається), тоді як в релятивістській механіці вони об'єднуться в 
єдиний закон збереження маси, енергії, імпульсу, бо покладено в 
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основу поняття відносності постору і часу як два взаємопов'язані 
поняття. 

Механіка Ньютона 
(v<<c) 

Релятивістська механіка  
 

Імпульс тіла: vmp   , де m – 
маса спокою (m=m0). 

22 /1 cv
vmp o




 , vmp   , де 

m -релятивіс-тська маса, om  – 
маса спокою тіла, 

v  – швидкість руху тіла.  

t
p
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 , де vmp    

( m  не залежить від v). 
t
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 , для 
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при  mcv  ( m  залежить 
від v ). 

Тіло має енергію E тоді, 
коли матеріальна точка 
рухається: Е=mv2/2. Тіло, що 
перебуває в стані спокою 
відносно певної системи відліку, 
при відсутності зовнішнього поля 
не має енергії відносно цієї 
системи. 

 2mcE   (1905р. 

А.Ейнштейн) 
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Отже, СТВ спростувала погляди класичної фізики про існування 

абсолютного простору і абсолютного часу як такі, що не відповідають 
дійсності. Перетворення координат Лоренца, які грунтуются на 
принципі відносності, є більш загальним відображенням процесів 
природи; перетворення Галілея-Ньютона і закони класичної фізики 
мають силу за умови cv  . 

Теорія відносності довгий час не сприймалася навіть 
провідними вченими. Та згодом вона знайшла своє блискуче 
підтвердження. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ПОЯСНЕННІ 
НАСЛІДКІВ З ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ ЕЙНШТЕЙНА 
 
Більше 200 років вважалось, що рівняння руху, запропоновані 

Ньютоном, вірно описують природу. Однак, в 1905 році в них була 
знайдена помилка і виправлена Альбертом Ейнштейном. Було 
проведено багато дослідів, пояснення яких не могла дати тогочасна 
фізика. Це були досліди Віна, Фізо, ефект Доплера, дослід 
Майкельсона−Морлі. Науковці вважали, що причиною 
невідповідності експериментів уявленням є недосконалість рівнянь 
електродинаміки Максвела. При спробі зміни рівнянь Максвела 
Лоренц помітив наступне: при використанні підстановок 
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форма рівнянь не змінюється. Тоді Ейнштейн запропонував, що 
всі фізичні закони мають бути інваріантними щодо перетворень 
Лоренца. Для цього в законі Ньютона маса повинна бути не 
постійною величиною, а мати вигляд [1]: 
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В 1908 році Г. Мінковський завершив побудову чотиривимірної 
картини світу, де четвертою координатою виступає час. Була створена 
нова механіка, яка дозволяє описувати рух, що відбувається зі 
швидкістю, близькою до швидкості світла. При цьому були змінені 
уявлення про простір і час. На основі цього Альбертом Ейнштейном 
було сформульовано 2 постулати: 

1. Всі закони природи однакові в усіх інерціальних системах 
відліку (принцип відносності Ейнштейна); 

2. Швидкість світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних 
системах відліку [2]. 

Тема теорії Ейнштейна є дуже складною для розуміння і в 
школі, і в ВУЗі, оскільки ми звикли мислити реальними категоріями. 
Через це виникає гостра потреба розкривати висновки з теорії, які не 
вкладаються в нашій уяві, на прикладах. Такими прикладами під час 
вивчення окремих питань спеціальної теорії відносності (СТВ) 
можуть бути: уявні досліди (потяг Ейнштейна, дослід з прозорим 
вагоном, рух ракет в космосі); формули; графічне представлення; 
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порівняння формул, які використовуються в СТВ, та тих, що 
використовуються в класичній механіці; кількісні приклади; кількісні 
задачі; приклади-порівняння тощо. 

Наприклад. Проведемо мислений експеримент для пояснення 
таких наслідків з СТВ як відносність одночасності, сповільнення часу 
та скорочення довжини. 

Розглянемо так званий потяг Ейнштейна. Нехай маємо потяг в 
кілька світлових років, швидкість якого близька до швидкості світла, і 
такої ж довжини платформу. В першому і останньому вагоні 
одночасно, з точки зору пасажирів потягу, запалюються ліхтарі. 
Однак, з точки зору спостерігачів на платформі, ліхтар в останньому 
вагоні засвітиться раніше. Тобто проявляється так званий ефект 
відносності одночасності.  

Другим ефектом при русі цього потягу буде ефект скорочення 
довжини. За умовою довжини потягу і платформи мають бути 
однакові, коли потяг не рухається.  

Нехай в першому і останньому вагонах є автоматичні прилади, 
які в певний момент залишають на землі помітки. Прилади 
спрацьовують одночасно з точки зору спостерігача в потязі. Для нього 
довжину поїзда d можна визначити, вимірявши відстань a між 
помітками. Для спостерігача на платформі спочатку спрацьовує 
прилад в останньому вагоні, а потім в першому. За цей час поїзд 
встигає проїхати певну відстань b = v(t2-t1) , тобто a  вже не рівне d. 
Позначимо ці величини через а' та d'. Для того, щоб отримати 
довжину потягу d', необхідно: 
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 (1). 

Для рухомого спостерігача d=a. При переході від рухомого 
спостерігача до нерухомого потяг змінює довжину від d до d'. 
Припустимо, що відбувається зміна в k раз, тобто d'= k∙d. Аналогічно 
відбувається зміна відстані між помітками при оберненому переході. 
Тоді а = k∙ а'.  

Звідси 
akd               (2). 

Підставляємо отриманий вираз у формулу (1). Маємо: 
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Перемножимо почленно вирази (3) і (2), скоротимо на а d', та 
розв’яжемо відносно k. Отримаємо вираз:  
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Звідси маємо, що 

2
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1
c
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2

1
c
vaa  (4) .[3] 

Тобто, під час руху потягу зі швидкістю v→c спостерігачам на 
платформі буде здаватись, що довжина потягу буде меншою за 
довжину платформи. І навпаки, з точки зору пасажирів потяг буде 
знаходитись в стані спокою, а платформа, що рухається, буде 
здаватись коротшою, ніж сам потяг [4]. При цьому слід зробити 
наступні зауваження: по-перше, скорочення довжини буде 
відбуватися тільки в напрямку руху об’єкта спостережень. Тобто, 
якщо в умові даної задачі ми покладемо, що поїзд рухається в 
напрямку Ох, то зміна довжини відбудеться відносно цієї осі, а в 
напрямках Оy та Oz зміни довжини не відбуватиметься. По-друге, 
мова йде не про реальне скорочення геометричних розмірів, а про 
зміну числових значень розмірів. Для аналогії  слід навести приклади 
про зміну кутових розмірів предметів (будинок, літак) при зміні 
відстані від них до спостерігача. 

 

  
Спостерігачі в потязі бачать 

одночасне запалювання ліхтарів в 
першому і останньому вагонах і 
скорочення довжини платформи. 

 

Спостерігачі на платформі бачать 
неодночасне запалювання ліхтарів в 
першому і останньому вагонах і 
скорочення довжини потягу, що 
проїжджає повз них. 

 
Якщо ми поставимо наступну задачу: нехай в останньому вагоні 

потягу відбуваються дві події, час настання яких t0' і t1'. Наприклад, 
спалахує ліхтар – час t0', світло досягає першого вагону, відбивається 
в дзеркалі і повертається в момент t1'. Позначимо їх через t0 і t1. 
Знайдемо співвідношення, що пов’язує проміжок часу t1'- t0' з 
проміжком t1- t0. 

Тоді, розв’язавши її, ми прийдемо до наступного 
співвідношення: 
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Отже, проміжок часу t1'-t0' менше від проміжку t1- t0. Тобто, 
спостерігачу на платформі здаватиметься, що хід годинника, 
встановленого в потязі, буде сповільнюватись, відставати порівняно з  

Розглянемо приклад розв’язування задачі з теорії відносності. 
Світло від спалаху, що відбувся посередині нерухомого стержня 

АВ довжиною l0 досягає його кінців одночасно. Такий же стержень 
А'В' рухається зі швидкістю v вправо і в середній його частині 
відбувається спалах. На скільки раніше світло прийде до лівого кінця 
стержня (т. А'), ніж до правого (т. В')? Час визначається за нерухомим 
годинником. 

Розв’язання. В нерухомій системі відліку К, відносно якої 
рухається стержень, відстань між т. В' і світловим спалахом 
змінюється на с+v за 1с. Нехай l – довжина стержня А'В' в системі К. 
Тоді зустріч світлового імпульсу з т. В' відбудеться через  

 vcl


2
  
після спалаху. Оскільки т. А' віддаляється від світлового 

сигналу, то час зустрічі дорівнює: 

 vcl


2
 . 
Таким чином: 
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В нерухомій системі  ,0 vtl  в рухомій vl  .  
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Тоді:  
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Тобто, події досягання світлом кінців рухомого стержня  за 
даної умови, є неодночасними [5]. 
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ПРОСТІР І ЧАС У КЛАСИЧНІЙ  
ТА РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ ФІЗИЦІ 
 
Наука не є і ніколи не буде закінченою книгою. 
Кожний важливий успіх приносить нові питання. 
Довільний розвиток із часом знаходить все нові і більш глибокі 

труднощі. 
Альберт Ейнштейн 
 
 
Розвиток фізичних уявлень про простір і час відбувався у двох 

напрямах. Засновниками першого були видатні давньогрецькі 
філософи-матеріалісти Левкіпп і Демокріт. Згідно з ними, простір і 
час виступають як самостійні, вічні і нескінченні субстанції. 

    Дальшого розвитку і конкретизації ці уявлення набули в 
теорії Ньютона, де зазначається:" Абсолютний , істинний і 
математичний час сам по собі і за самою суттю, без будь-якого 
відношення до чого-небудь зовнішнього, протікає рівномірно, або 
інакше називається тривалістю. Абсолютний простір самою своєю 
суттю, безвідносно до чого завгодно зовнішнього, залишається скрізь 
однаковим і нерухомим." На таких поглядах Ньютона про простір і час 
будувалася вся класична фізика. 

Другий напрям у розвитку уявлень про простір і час іде від  
Арістотеля (384-322 рр. до н. е.) і Л. Кара (близько 99-55 рр. до н. е.). 
У поемі "Про природу речей" Л. Кар писав: "Також і часу немає 
самого по собі, але предмети самі ведуть до відчуття того, що у 
віках здійснилося, що відбувається тепер і що станеться пізніше . І 
неминуче визнати, що ніким відчуватись не може час сам по собі, 
поза рухом тіл і спокоєм." 

Найбільш грунтовно цей напрям був розроблений у працях 
німецького вченого і філософа Г. В. Лейбніца. Він уявляв простір і час 
як певний тип співвідношень між об'єктами та їх вимірами і не 
надавав їм змісту самостійних субстанцій, існуючих поза 
матеріальними об'єктами та їх рухами. 

Обидва напрямки були розширені і уточнені у працях 
Ейнштейна. 

Класична фізика не наважувалась науково дослідити й розкрити 
властивості простору і часу. Ці властивості вважались наперед 



ПРОСТІР І ЧАС У КЛАСИЧНІЙ ТА РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ ФІЗИЦІ  

71 

заданими і визначались найпростішими аксіомами математики. Після 
створення теорії відносності Ейнштейном простір і час перестали бути 
"апріорними формами" і самі стали об'єктом фізичного дослідження. 
Основна ідея Ейнштейна полягала в тому, що властивості простору й 
часу не повинні задаватися наперед, а виводитися з досліду. 
Властивості простору й часу зовсім не обов'язково повинні бути 
завжди рівнозначними, вони змінюються від точки до точки, від 
моменту до моменту. 

В основі спеціальної теорії відносності (СТВ) лежить принцип 
відносності, але, на відміну від механіки Ньютона, цей принцип 
поширюється не тільки на механічні, а й на довільні фізичні явища. 
Його формулюють так: усі фізичні явища в інерціальних системах 
відліку за однакових умов протікають однаково. Або інакше: 
відносний рух інерціальних систем відліку не впливає на хід фізичних 
процесів. 

Простір і час у СТВ розглядаються як єдине ціле і для їх 
характеристики прийнято вживати поняття "простір-час". Цей зв'язок 
слід розуміти так само, як зв'язок між проекціями одного і того ж 
вектора на координатні осі звичайного простору. Під час 
спостережень це поняття сприймається розрізнено, як окремі простір і 
час у відповідній точці спостереження. Різні способи спостереження 
за умови відносного руху спостерігачів приводять до різного 
виділення із простору-часу власного простору і часу. Це означає, що в 
кожній інерціальній системі відліку, що знаходяться в стані руху одна 
відносно одної, час є певною комбінацією часу і простору іншої 
системи відліку (тобто іншого спостерігача, який перебуває в іншому 
стані руху). Те ж стосується і простору. Відтак, лінійні розміри одного 
і того ж об'єкта або темп ходу того ж самого годинника будуть 
різними для спостерігачів, що знаходяться в різних станах руху 
відносно цього об'єкта або годинника. 

Таким чином, СТВ доводить, що немає абсолютного, загального 
світового часу, а є час локальний, власний. Просторові масштаби тіл 
також не є абсолютними. Вони відносні, залежні від стану системи 
відліку, в яких проводяться відповідні вимірювання. 

Інтервал часу, виміряний нерухомим відносно певної системи 
відліку годинником, є власним інтервалом часу 0Т . В будь-якій іншій 
системі відліку, що рухається відносно даної, інтервал часу Т інший, 
який зв'язаний з 0Т  співвідношенням 

22

0

1 cv

ТТ


 , 

де v- швидкість рухомої системи відліку. 
Аналогічний зв'язок існує для довжини відрізка в напрямі руху: 
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де 0l - власна довжина, тобто довжина того ж відрізка в системі 
відліку, відносно якої він не рухається, l- довжина того ж відрізка в 
будь-якій іншій, рухомій відносно заданої системи відліку. 

Загальна теорія відносності (ЗТВ)- це теорія простору, часу і 
тяжіння. 

Вона встановлює зв'язок матерії з простором і часом і 
справедлива для довільних систем відліку як інерціальних, так і 
неінерціальних. У ЗТВ простір і час постають як фізичні об'єкти, 
властивості яких невіддільні від рухомої матерії. Якось Ейнштейн 
жартома сказав: "Раніше вважали, що коли всі матеріальні тіла 
зникнуть із Всесвіту, час і простір зникнуть разом з тілами." 

Теорія відносності перетворила рівноправність усіх 
інерціальних систем відліку для всіх без вийнятку явищ в 
універсальний закон природи, що відображає не окремі особливості 
конкретних процесів, а корінні властивості часу і простору; істотно 
змінила основні уявлення про час і простір, встановила тісний зв'язок 
між ними. Тільки в теорії Ейнштейна властивості простору й часу 
стали предметом фізичного дослідження. Цим було нанесено удар по 
вченню Канта про апріорність геометричних істин. Вона створила 
нову механіку великих швидкостей, відносно якої механіка Ньютона є 
окремим випадком, що відповідає рухам з швидкістю v<<c       (c-
швидкість світла у вакуумі). 
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РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ НА  
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МАТЕРІЇ, РУХУ, ПРОСТОРУ І ЧАСУ 
 
Теорія відносності Ейнштейна спричинила відгуки майже всіх 

існуючих філософських напрямів і шкіл. Вона мала великий вплив на 
світопізнання. Ньютонівське уявлення про світ було багато в чому 
змінено під дією фізичного вчення Ейнштейна. На місці цього 
уявлення виникло бачення світу, в якому опинились об’єднаними 
матерія, рух, час і простір, що раніше вважалися розрізненими. Теорія 
відносності зробила величезний якісний крок вперед для 
обґрунтування системи Всесвіту. Теорія відносності, підвищила 
інтерес природодослідників до філософської проблематики, 
показавши тим самим необхідність методологічного і гносеологічного 
аналізу положень фізичної науки. 

Відомо, що Ейнштейн в процесі створення теорії відносності 
спирався на різного роду суб’єктивні філософські ідеї. ”Наука, – він 
писав, – займається дослідженнями структурних відношень, які 
існують незалежно від того, хто їх досліджує. Це стосується і того 
випадку, коли об’єктом дослідження є сама людина. Об’єктом 
наукового дослідження можуть бути і створені нами абстрактні 
поняття. Так сталося, наприклад, у математиці... але всі наукові 
ствердження і закони сходяться в одному: вони “правдиві” або 
“неправдиві”... Але науковий спосіб мислення характеризується не 
лише цим. Поняття, які створюють узгоджену систему, не 
висловлюють емоцій. Для вчених існує лише “буття”, але не бажане, 
не добро і зло. Вчений, який займається пошуками істини, пов’язаний 
з чимось на зразок пуританського обмеження: він стоїть обабіч всього 
волюнтаристського і емоційного”. 

Західні вчені стверджують, що спеціальна теорія відносності 
вказує на залежність матерії від свідомості, спростовує тезис 
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матеріалізму про невідповідність і незнищенність матерії. Згідно 
2E mc  матерія „перетворюється” в енергію. Діалектичний 

матеріалізм вважає помилковим змішування філософських і фізичних 
понять. ”Матерія” є філософською категорією, яка за своїм вмістом 
зовсім не відповідає якому-небудь конкретному фізичному поняттю. 
Філософське розуміння матерії відображає лише об’єктивність 
матеріальних об’єктів. Маса та енергія – тільки конкретні фізичні 
властивості. В формулі Ейнштейна мова йде про масу і енергію, тому 
із неї не випливає, що матерія ”перетворюється” в енергію; формула 
пояснює кількісне співвідношення фізичних величин - m, Е. До 
тверджень про „зникнення” матерії приходять, дотримуючись старого 
погляду на матерію як речовинний субстрат. Насправді в мікросвіті 
здійснюється перетворення матерії, що знаходиться в речовинному 
стані, в матерію, що знаходиться в стані поля, та навпаки. 

Суб’єктивні і метафізичні тлумачення зазначених явищ природи 
різними філософами, непокоїли Ейнштейна. Мабуть, вони не в 
останню чергу змусили його переглянути метафізичне розуміння 
матерії. Бо ж Ейнштейн постійно наголошував на реальності поля, 
відкриття якого призвело у фізиці до утворення нового напрямку, 
відмінного від класичної механіки. 

З теорії відносності також не випливає, нібито час і простір 
являють собою суб’єктивні форми споглядання, як це часто 
стверджується в західній філософській літературі. Ця теорія відкрила 
нові властивості часу і простору, вказала на їхній глибокий зв’язок 
між собою і матерією. Ейнштейн писав: “З точки зору чуттєвих 
відчуттів розвиток поняття простору можна коротко зобразити в такій 
схемі: тілесний об’єкт – відношення розташування тілесних об’єктів – 
просторовий проміжок – простір. Таким чином простір виступає як 
дещо таке ж реальне, як і тілесні об’єкти.” Існування природи в 
просторі, а також  у часі, вимірюваному мільярдами років до 
виникнення людини і людського досвіду, показує недолугість 
поглядів, начебто простір і час є суб’єктивними формами людського 
споглядання”.  

Окремі вчені, абсолютизувавши поняття простору, прийшли до 
висновку, що теорія відносності веде до розчинення усіх фізичних 
величин у цьому понятті. Ейнштейн звернув увагу на цей висновок, 
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він писав: “ Розглядаючи з філософської точки зору революцію, 
створену новими теоріями, можна звернути увагу на одну тенденцію, 
яка окреслилася ще раніше в процесі наукового прогресу, але 
особливо відмінною саме тепер. Ця тенденція до максимального 
спрощення “різних” теорій і їх розчинення в понятті простору”. 

Ейнштейн вважав, що чотирьох вимірне математичне 
об’єднання просторових і часових координат не заперечує 
відмінностей часу і простору. “Хоч в основі часу і простору лежить 
один і той же континуум, – звертав він увагу, – що вони не 
рівноправні. Властивості елементу просторової відстані і властивості 
елементарного інтервалу часу різні. Ці відмінності проявляються і у 
формулі, яка визначає квадрат світового інтервалу між двома 
нескінченно близькими подіями”.  

Деякі вчені посилаючись на загальну теорію відносності, 
приписували геометрії субстанціальні властивості, гадаючи, що 
фізика не відображає матеріальні процеси, що її положення повністю 
зводяться до геометрії. Насправді, як писав Ейнштейн, вона “з’єднала 
в одне ціле геометрію і теорію тяжіння”. 

Абсолютизація математичного формалізму загальної теорії 
відносності, його відрив від фізичного змісту призводили до висновку, 
що з точки зору загальної теорії відносності не має значення – 
обертається Земля навколо Сонця чи Сонце –навколо Землі 
(підтвердити еквівалентність систем Птоломея та Коперніка) 

Часто вчені не ототожнювали форму із змістом, математичний 
формалізм теорії відносності з його фізичною інтерпретацією. 

Гносеологічні і класові корені помилкових інтерпретацій теорії 
відносності  

Спотворення змісту ідеї теорії відносності, які допускалися і все 
ще допускаються західними фізиками і філософами, мають свої 
гносеологічні причини. Що це за причини?  

1. Матеріалізація фізичного знання примусили 
природодослідників, які хитко стояли на позиціях матеріалізму, 
прирівнювати фізичний зміст теорії відносності до її формальних 
співвідношень. Розуміння системи відліку, траєкторії руху тіла та інші 
стали розглядатися відсторонено від дійсності – як поняття, 
позбавлені об’єктивного змісту. 
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2. Це відносність наших знань. Насправді, визнання 
невичерпності властивостей і структури матерії випливає, що наші 
знання час від часу повинні змінюватися. Кожний знову відкритий 
структурний рівень матеріального світу, будь-яка зміна умов, в яких 
протікає один і той же матеріальний процес, виявляє перед нами 
можливість нових уявлень про властивості матерії. 

3. Гносеологічним джерелом неправильних інтерпретацій 
творінь Ейнштейна є логіка викладення теорії відносності. Звичайно 
побудова фізичної теорії починається з аналізу матеріальних об’єктів і 
їх зв’язку, звідки потім виводяться ті чи інші, у тому числі і 
просторово-часові, властивості. У випадку теорії відносності ця логіка 
порушується. Ця теорія виступає в першу чергу як теорія простору і 
часу, через властивості яких уже в другу чергу відображаються інші 
властивості матеріальних об’єктів. До речі, і сам Ейнштейн при 
викладенні теорії відносності ставить в центр уваги інерціальні 
системи відліку, а також відносні прояви простору – часу в різних 
таких системах. 

4. Спотворення змісту теорії відносності сприяли 
термінологічні неточності, в яких були винні не тільки 
популяризатори цієї теорії, а й частково сам Ейнштейн. Він не завжди 
дотримувався суворості у вживанні того чи іншого наукового терміну. 
Наприклад, замість терміну “матерія” він іноді вживав “маса”. 
Обговорюючи перетворення речовини в поле, він писав, що матерія 
“перетворюється” в енергію. Часто він абстрагувався від матеріальних 
відношень, не заперечуючи їх, говорив лише про зв’язки між 
відчуттями, про значну роль “спостерігача” в їх становленні. 

Отже, спеціальна теорія відносності встановлює нерозривний 
зв’язок простору і часу як єдиного контінууму, а загальна теорія 
відносності встановлює взаємозв’язок та взаємообумовленість 
простору – часу і матерії. 
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ПЕРШІ РЕЛЯТИВІСТСЬКІ КОСМОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ 
 
Альберта Ейнштейна по праву можна назвати одним із творців 

сучасної фізики, роботи якого докорінно змінили уявлення про 
простір, час та матерію. 2005 р. знаменує столітній ювілей роботи “До 
електродинаміки тіл, що рухаються” [1], в якій було запропоновано 
спеціальну теорію відносності, яка базується на двух 
експериментально встановлених фактах: фізичній рівноправності всіх 
інерціальних систем і сталості швидкості світла та її незалежності від 
руху джерела світла. Виходячи з цих двох фактів, можна показати, що 
перехід між двома інерційними системами дається не класичними 
перетвореннями Галілея, а релятивістськими перетвореннями 
Лоренца. З перетворень спеціальної теорії відносності випливає 
залежність просторових відстаней і проміжків часу між довільними 
двома подіями від руху системи відліку й інваріантність 
чотирьохмірної відстані між цими подіями. Це в спеціальній теорії 
відностності виражають словами: “простір і час відносні”. В 1907 році 
Альберт Ейнштейн заклав основу релятивістської космології в роботі 
“Про принцип відносності і його наслідки” [2]. В ній вперше було 
сформульовано принцип еквівалентності і на його основі 
обговорювався вплив гравітаційного поля на поширення світла. У 
листопаді 1915р. на засіданні Академії наук у Берліні А.Ейнштейн 
повідомляє свій остаточний варіант теорії, де загальна теорія 
відносності набула рис глибоко фізичної й водночас строго 
математичної теорії. В 1917 р. Альберт Ейнштейн, виходячи з 
загальної теорії відносності та використовуючи нову фізику простору 
і часу в застосуванні до Всесвіту як єдиного цілого, запропонував 
першу релятивістську модель Всесвіту, заклавши тим самим початок 
релятивістської космології [3]. В своїй статті А.Ейнштейн дійшов 
висновку, що “ньютонівський Всесвіт взагалі не міг би існувати” [3, 
с.602] і модифікував теорію Ньютона, створюючи тим самим свою 
модель Всесвіту. Світ Ейнштейна являє собою трьохвимірний 
сферичний простір із постійною позитивною кривизною і кінцевим 
об‘ємом: “… Світовий континуум повинен по відношенню до своїх 
просторових розмірів розглядатися як замкнутий континуум, що має 
кінцевий просторовий (трьохмірний) об‘єм” [3, с.605]. Його Всесвіт 
стаціонарний, незмінний і нескінченний в часі. Він може містити 
матерію, що розподілена однорідно і з кінцевою густиною. Недоліком 
ейнштейнівського Всесвіту залишилась відсутність червоного 
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зміщення світла від віддаленних об‘єктів, яке присутнє в реальному 
Всесвіті. 

Принципово нова постановка і розв‘язання космологічної 
проблеми в рамках загальної теорії відносності А.Ейнштейном 
зробили революційний переворот в уявленнях про Всесвіт. Дана 
теорія повністю використовує фундаментальну ідею відносності всіх 
видів руху. Це приводить до розгляду фізичних законів в довільних 
системах просторово-часових координат і до форми цих законів, що 
не залежить від конкретного вибору просторово-часових координат; а 
також включає в розгляд еффект гравітаційнної взаємодії. Теорія 
відносності викликала гостру полеміку в науковому світі, початок якої 
заклав де Ситтер В., який в тому ж 1917 р. запропонував свою 
космологічну модель [4]. Його модель, як і модель Ейнштейна, 
задовільняла загальну теорію відносності, мала кінцевий простір 
позитивної кривизни при середній густині в ній рівній нулю. 
Властивості простору в ній не змінюються з часом, але галактики 
розбігаються під дією додаткових космологічних сил. Всесвіт де 
Ситтера був однорідний і ізотропний і із довільної точки “виглядає” 
однаково. Простір-час визначається як чотирьохмірна поверхня в 
пятимірному просторі і геометрія Всесвіту де Ситтера розглядається 
на сфері, що занурена в пятимірний евклідовий простір. 
Метагалактика де Ситтера повинна бути абсолютно порожньою, тобто 
не містити речовини або випромінювання. В 1918 р. А.Ейнштейн 
критикує модель де Ситтера: “Якщо б розв‘язок де Ситтера був 
справедливим усюди, то тим самим було б показано, що введення «λ – 
члена» не досягає наміченою мною цілі. Справа в тому, що на мою 
думку загальна теорія відносності тільки в тому випадку являє собою 
задовільну схему, якщо на її основі фізичні властивості простору 
повністю визначаються тільки матерією. Таким чином, ніяке поле, 
тобто ніякий просторово-часовий континуум не може існувати без 
матерії, що його породжує” [5, с.648].  

Теорія відносності Ейнштейна стала дієвим інструментом всієї 
сучасної фізики, її розвиток продовжується й сьогодні. Першим, кому 
вдалося на підставі рівнянь Ейнштейна одержати принципово нові 
висновки про структуру Всесвіту, був О.О.Фрідман. Його 
дослідження показали, що рівняння загальної теорії відносності 
Ейнштейна не дають однозначної моделі Всесвіту незалежно від 
значення космологічної сталої й відкрили можливість існування 
нестаціонарного Всесвіту. 

У статті 1922 р. “Про кривизну простору” [6] він знайшов новий 
космологічний розв‘язок рівнянь загальної теорії відносності й 
показав, що наш Всесвіт нестаціонарний, замкнений і невпинно 
розширюється. В 1924р. О.О.Фрідман опублікував другу статтю – 
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“Про можливість світу з позитивною від‘ємною кривизною простору” 
[7], де привів два рішення рівнянь Ейнштейна, кожне з яких залежить 
від середньої густини матерії у Всесвіті. Якщо середня густина менше 
або дорівнює деякій величині, то остання може бути як нескінченною, 
так і скінченною, але розширення її буде тривати постійно. Якщо ж 
середня густина більше цієї величини, то обов’зково одержимо 
замкнений Всесвіт, причому сили гравітації в цьому випадку повинні 
зрештою зупинити розширення Всесвіту й він почне стискуватися. 
Спектр роз’вязків, отриманих Фрідманом, включав як стаціонарний 
випадок, так і нестаціонарний, що відповідає зміні в часі радіуса 
кривизни простору. Для світу з негативною стаціонарною кривизною 
простору він знайшов нові рішення, які відповідали «нульовій або 
негативній густині речовини». 

В 1927 р. бельгійський астроном Ж. Леметр побудував та 
вивчив космологічну модель нестатичного типу (модель Леметра [8]), 
згідно з якою космологічна стала дещо більша того значення, при 
якому Всесвіт знаходиться в стаціонарному стані. В цій моделі 
масштабний фактор зростає від нуля необмежено, але протягом 
деякого часу його значення змінюється несуттєво, тобто відбувається 
“застигання”. Ж.Леметр припустив, що кілька мільярдів років тому 
вся речовина Всесвіту була сконцентровано в один згусток - 
«первісний атом», що потім “вибухнув”. І хоча в цьому згустку була 
зосереджена вся маса Всесвіту, його розміри не перевищували 
відстані від Землі до Сонця. Речовина, що розлетілася в усі сторони в 
результаті вибуху, сконденсувалася потім у галактики, в яких почався 
процес утворення зірок.  

В 1946 р. американський фізик українського походження 
Дж.Гамов заклав початок фундаментальної концепції сучасної 
космології – “моделі гарячого Всесвіту” [9]. Відповідно до цієї теорії, 
спочатку вся матерія Всесвіту була зосереджена в області дуже малих 
розмірів (порядку 10-33 см) і розігріта до дуже високої температури. 
Потім вона почала розширюватись й охолоджуватись з надзвичайно 
великою швидкістю. У хмарі перегрітих субатомних частинок, що 
розширювалась, поступово стали формуватися атоми, з них 
утворювались галактики, зорі, планети. Ця теорія добре пояснює вміст 
водню, гелію та інших легких елементів у Всесвіті. Але не дивлячись 
на це, стандартна теорія викликає ряд питань: це проблема 
сингулярності (що було до моменту часу t=0), проблема горизонту, 
проблема утворення галактик, проблема баріонної асиметрії, чому вся 
матерія була сконцентрована в точку і що спричинило її вибух та інші. 

Сьогодні однією із спроб відповісти на ці питання є інфляційний 
сценарій, перша версія якого була запропонована в 1979 р. 
О.Старобінським [10] з Інституту теоретичної фізики ім.Л.Д.Ландау 
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(Москва). Ідея його підходу полягає в тому, що Всесвіт на раніх 
стадіях своєї еволюції міг знаходитися в нестійкому 
вакуумоподібному стані, що має велику густину енергії. При цьому, 
згідно з рівняннями Ейнштейна, Всесвіт повинен розширюватися 
експотенційно. Потім за рахунок нестійкості відбувається розпад 
вакуумоподібного стану, вся його енергія переходить в теплову, і 
Всесвіт розігрівається до надзвичайно високої температури. З цього 
моменту еволюція Всесвіту описується стандартною теорією. Стадія 
експоненціального розширення Всесвіту відіграє важливу роль для 
формування великомасштабної структури Всесвіту. У 1982 р. А.Лінде 
запропонував так званий новий сценарій інфляційного Всесвіту [11], 
який дозволяв розв‘язати проблеми великомасштабної однорідності та 
ізотропію Всесвіту. Роком пізніше Лінде запровадив новий сценарій, 
який назвав хаотичною інфляцією [12]. Згідно з ним у Всесвіті 
існують місця, які залишаються малими. При цьому домени, в яких 
інфляція наявна, стають експоненціально великими і домінують у 
загальному об’ємі. В той час, коли існуючі вже неоднорідності 
“розгладжуються”, інфляція створює нові. “…Сценарій хаотичного 
розширення дуже відрізняється від усіх інших варіантів сценарію 
Всесвіту, що розширюється, оскільки данний сценарій не грунтується 
на вивчені високотемпературних фазових переходів в теоріях зі 
спонтанно порушенною симетрією. …Розширення Всесвіту – це не 
екзотичне явище, ... а природний наслідок хаотичних початкових умов 
в ранньому Всесвіті, який здійснюється в широкому класі теорій 
елементарних частинок”,- писав А. Лінде. [12, С.150]. 

Викладене показує, що загальна теорія відносності, створена 
А.Ейнштейном, мала бурхливий подальший розвиток і привела до 
формування космології як науки. Внесок А.Ейнштейна в розвиток 
інщих галузей сучасної фізики також настільки значний, що його ім‘я 
назавжди залишиться в історії людства.  
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ВІДКРИТТЯ КВАНТА СВІТЛА 
 
Протягом 1905 року А.Ейнштейн опублікував у престижному 

німецькому журналі „Annalen der Physik” три роботи, що назавжди 
увійшли в історію природознавства. Одна з них відкривала шлях до 
завершення обґрунтування атомної структури речовини, друга 
започатковувала релятивістську теорію, а третя – вводила в фізику 
квантову теорію світла. Саме цю третю статтю „Про одну евристичну 
точку зору щодо виникнення та перетворення світла”, яку було 
написано 17 березня в Берні, А.Ейнштейн вважав революційною [1, 
Т.3, С.92 - 107]. Основоположні праці зі спеціальної та загальної 
теорій, відносності він розглядав як розвиток досліджень своїх 
попередників: Ньютона, Максвела, Маха, Планка, Лоренца. 

Згідно теорії Максвела, у всіх світлових явищах енергія 
розглядається як неперервна величина, тому хвильова теорія світла 
добре пояснює явища інтерференції, дифракції, поляризації тощо. 
Відповідно до хвильової теорії, падаючи на електрон, світлова хвиля 
неперервно передає свою енергію, причому кількість енергії, 
отриманої електроном в одиницю часу, наприклад у секунду, повинна 
бути пропорційна інтенсивності падаючої хвилі. Такий підхід не давав 
задовільного пояснення законів фотоефекту, оскільки оптичні 
спостереження визначаються не миттєвими, а середніми величинами, 
і, відповідно, в межах хвильової теорії світла не можна пояснити 
явища виникнення та перетворення світла.  

В своїй роботі „Про одну евристичну точку зору щодо 
виникнення та перетворення світла” А.Ейнштейн відмічає, а потім 
строго доводить, що такі явища як фотолюмінесценція, фотоефект, 
закони рівноважного випромінювання „краще пояснювати, 
допускаючи, що енергія світла розподіляється в просторі дискретно” 
[1, С.93]. Тобто, енергія світлового пучка не поширюється неперервно 
в об’ємі, а визначається скінченим числом локалізованих в просторі 
неподільних квантів енергії, які поглинаються або виникають тільки 
цілком. Проблему випромінювання було розглянуто як 
феноменологічну, взявши за основу досліди Віна, які визначали закон 
зміщення. На основі статистичного підходу А.Ейнштейн провів 
аналогію між випромінюванням в області застосування закону Віна та 
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поведінкою класичного ідеального газу матеріальних частинок. Саме 
це стало основою для формулювання гіпотези світлових квантів: 
„Монохроматичне випромінювання малої густини (в межах області 
застосування закону випромінювання Віна) в розумінні теорії теплоти 
веде себе так, немов би воно складається з незалежних один від 
одного квантів енергії” [1, Т.3, С.103]. Далі А.Ейнштейн формулює 
евристичний принцип: „...якщо монохроматичне випромінювання 
(досить малої густини) в розумінні залежності ентропії від об’єму 
веде себе як дискретне середовище, що складається із квантів енергії 
величини N

R , то виникає питання, чи не є і закони виникнення та 

перетворення світла такими, нібито світло складається із подібних же 
квантів енергії” [1, Т.3, С.103]. Таким чином, гіпотеза світлових 
квантів – це твердження щодо квантових властивостей вільного 
електромагнітного випромінювання, а евристичний принцип – 
поширення даних властивостей на взаємодію світла з речовиною. 

На основі евристичного принципу А.Ейнштейн запропонував 
наступне «найпростіше пояснення» фотоефекту: світловий квант 
віддає всю свою енергію одному єдиному електрону не залежно від 
присутності інших світлових квантів. Він також вказав, що електрон, 
що вибивається з речовини, буде втрачати частину енергії до того, як 
досягне поверхні і записав рівняння фотоефекту: 

 
Еmax=hν-Р, 
 
де ν – частота падаючого випромінювання, Р – робота виходу 

електрона з металу.  
Це рівняння дозволяє експериментально визначити, 

використовуючи виміри швидкості електрона maxV , величину енергії 
hν, яку мав електрон до взаємодії. З нього випливає існування 
червоної межі фотоефекту, що і було визначено для різних металів, 
практично відразу після опублікування статті.  

Експериментальне підтвердження гіпотези світлових квантів 
було здійснено в роботах Р.Міллікена, який у 1916 р. писав: 
„...рівняння Ейнштейна виконується прекрасно, а ... стала Планка була 
виміряна фотоелектричним способом з похибкою 0,5 %; вона має 
значення h=6,57∙10-27[ерг ∙с]„ [2]. 

Евристичний принцип отримав обґрунтування у 1915р. в ході 
експериментів з рентгенівським випромінюванням, які здійснили в 
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Гарварді Уїльям Дуен та його асистент Франклін Хант. Працюючи з 
рентгенівською трубкою при постійному потенціалі U , вони виявили, 
що частота рентгенівського випромінювання, яке генерується, має 
чітку верхню межу в точній відповідності з виразом eU , 
отриманим Ейнштейном у 1905р. Ця максимальна частота називається 
межею Дуена – Ханта. Отримане ними значення h=6.39·10-27[ерг∙с] 
(6,39·10-34 Дж·с) [3]. 

Гіпотеза світлових квантів не одразу знайшла розуміння та 
підтримку серед фізиків. Так, у представленні 1912р., підписаним 
найвизначнішими німецькими фізиками і в тому числі М.Планком, 
який висунув квантову гіпотезу щодо обрання А.Ейнштейна до 
Прусської Академії наук, говорилось про гіпотезу світлових квантів 
як про щось, що вимагає вибачення: «Отже, можна сказати, що навряд 
чи існує хоча б одна значна проблема в сучасній фізиці, в розв’язання 
якої Ейнштейн не вніс би значного вкладу. Те, що він у своїх 
роздумах іноді заходить занадто далеко, як, наприклад, у випадку 
гіпотези світлових квантів, не потрібно сильно ставити йому в 
провину, оскільки навіть в точних науках неможливо пропонувати 
дійсно новаторської ідеї, не беручи на себе ризику» [4]. 

У 2005р. відзначають сторіччя перших фундаментальних 
публікацій А.Ейнштейна – статей про спеціальну теорію відносності 
та статті про фотоефект. Створення спеціальної і загальної теорії 
відносності звичайно розглядають як найважливіший науковий спадок 
А.Ейнштейна, зменшуючи значення його фундаментальної роботи про 
фотоефект. Нобелівський комітет так сформулював заслуги 
А.Ейнштейна: «Премія 1921р. професору А.Ейнштейну, Берлін, за 
служіння теоретичній фізиці і особливо за відкриття закону 
фотоелектричного ефекту». Це підкреслює значення відкриття 
світлового кванта у створенні квантової оптики.  
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ДО ПЕРЕДІСТОРІЇ ВІДКРИТТЯ ПЕРШИХ 
КВАЗІЧАСТИНОК – ФОНОНА ТА ЕКСИТОНА 
 
Розвиток квантової теорії твердого тіла сприяв створенню 

концепції квазічастинок, яка виявилась дуже плідною для 
дослідження властивостей кристалів, квантових рідин, побудови 
ядерних моделей тощо. Під квазічастинками розуміють елементарні 
збудження конденсованого середовища, що ведуть себе як кванти.  

Витоки концепції квазічастинок можна простежити від роботи 
А.Ейнштейна „Теорія випромінювання Планка та теорія питомої 
теплоємності”, яку було написано у 1907 р. [1, С. 134-143]. В ній 
показано, що квантові уявлення мають значно більшу область 
застосування, ніж вважалось в той час. А. Ейнштейн поширив ідеї 
Планка на визначення енергії твердих тіл та ввів модель кристалічної 
решітки, атоми вузлів якої здійснюють незалежні гармонічні 
коливання однакової частоти відносно положень рівноваги та одержав 
співвідношення для питомої теплоємності твердого тіла. А.Ейнштейн 
підкреслював, що застосування певних спрощень не дозволяє 
очікувати абсолютну точність результатів. Так, теоретичні розрахунки 
вказували на більш швидке спадання теплоємності при зниженні 
температури порівняно із експериментальними даними. Згодом 
П.Дебай, а пізніше М.Борн і Т.Карман зробили уточнення теорії і 
довели її відповідність експериментальній залежності теплоємності 
від температури. 

У 1929 р. І.Тамм застосував квантовий підхід до явища 
комбінаційного розсіювання світла, а саме розклав стоячі хвилі, що 
відповідають пружним коливанням твердого тіла, на біжучі 
монохроматичні та поставив „... у відповідності з основними 
положеннями квантової теорії кожній монохроматичній хвилі, 
незалежно від її природи (це може бути електромагнітна, або пружна 
хвиля) відповідає квант, енергія якого  та імпульс k


 , пропорційні 

відповідній коловій частоті   та хвильовому вектору nk 
2 хвилі, 

що розглядається” [2, Т.2, С. 170]. Тобто, „якщо по аналогії з 
поняттям світлових квантів ввести поняття „пружних квантів”, то 
основні результати квантово-механічного розрахунку припускають 
наочного пояснення” [2, Т.2, С. 169]. І.Тамм розглянув розсіювання 
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світла звуковими коливаннями та одержав співвідношення аналогічні 
до формули Компотна. 

У 1931 р. англійський фізик А.Вільсон назвав кванти пружності 
Тамма „квантами звуку” – „sound quantum” [3]. А у 1932 р. в роботі 
„Хвильова механіка” Я.І.Френкель запропонував застосовувати до 
таких квантів термін „фонон” [4]. 

Таким чином, уявлення щодо фононів виникли як результат 
розгляду проблем оптики конденсованих середовищ. Також виникло і 
поняття про квант збудження, або екситон – хронологічно другій 
квазічастинці, яку було введено в 1931 р. Я.І.Френкелем [4]. 

До проблеми перетворення світла в тепло в кристалах Я.І. 
Френкель звертався раніше в маловідомих роботах, в яких намагався 
розповсюдити поняття про перенос енергії атома за допомогою удару 
другого роду в газах на дисипацію енергії в кристалічній решітці. Він 
знав про експериментальні роботи Ж. Бекереля і І.В.Обреімова щодо 
дослідження спектрів рідкісноземельних кристалів та йоду при 
низьких температурах. Я.І. Френкель, аналізуючи особливості цих 
спектрів, прийшов до розуміння механізму поглинання світла 
твердими тілами. Він писав:” Виходячи із аналогії між кристалом і 
молекулою , показано, що електронне збудження, що представляє 
собою першу стадію процесу поглинання світла , не зосереджено на 
окремому атомі , а розподілено між усіма атомами  в формі „хвиль 
збудження”, схожих зі звуковими хвилями , за допомогою яких може 
бути описано тепловий рух в кристалі” [4, Т2, С.167]. Так у фізику 
було введено другу квазічастинку – екситон. 
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ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Д. Д. ІВАНЕНКА 
 
Ім’я видатного українського фізика-теоретика, педагога Дмитра 

Дмитровича Іваненка широко відоме не тільки в країнах СНД, а й 
далеко за кордоном. Це один з найвидатніших учених двадцятого 
століття. 

Дмитро Дмитрович Іваненко народився 16 (29) липня 1904 року 
в Полтаві в родині вчителів. В дитинстві Дмитро навчався в 1-й 
чоловічій гімназії (тепер середня школа №3). Постійно спілкуючись 
зі світом літератури, йдучи в ногу з життям молодої радянської 
країни, Д. Д. Іваненко і його сестра Оксана Дмитрівна обрали для 
себе життєву позицію – виховання молодого покоління. 28-річним 
юнаком вчений став вчителем школи №13 м. Полтави. 
Працюючи, одночасно навчався в Полтавському державному 
педагогічному інституті. Потім перевівся в Харківський, а згодом – в 
Ленінградський університет, по закінченню якого в 1927 р. займався 
науково-педагогічною діяльністю в інститутах і вищих навчальних 
закладах Ленінграду, Москви, Харкова, Свердловська, Києва. 
Виступав ініціатором створення нових кафедр, лабораторій, журналів, 
в організації Українського фізико-технічного інституту, 
біофізичної лабораторії Тимирязівської академії центрального 
фізичного журналу, брав участь в організації першої радянської 
конференції з питань теоретичної фізики. 

28 травня 1932р. радянський фізик Д. Д. Іваненко опублікував в 
„Nature” замітку, в якій висунув гіпотезу, що нейтрон разом із протоном 
є структурним елементом ядра. Згідно з нею ядро атома складається з 
14 частинок – 7 протонів і 7 нейтронів, і, таким чином, підлягає 
статистиці Бозе, як це було показано дослідами в 1930р. Але 
протонно-нейтронна модель ядра була зсприйнята більшістю фізиків 
скептично. Вона, як здавалось, протирічила вивільненню електронів 
ядрами при β-розпаді. 

У вересні 1933р. в Ленінграді відбулася конференція з проблеми 
атомного ядра, на якій з доповіддю про модель ядра виступив і Д.Д. 
Іваненко. Він сформулював основну тезу: в ядрі є тільки важкі 
частинки. "Появу електронів і протонів, - говорив Іваненко, - слід 
трактувати як свого роду народження частинок, за аналогією з 
випромінюванням світлового кванта, який також самостійно не існує 
до вивільнення із атома". 

Д.Д. Іваненко відкинув ідеї про складну структуру нейтрона і 
протона. На його думку, обидві частинки "должны, по-видимому, 
обладать одинаковой степенью элементарности", тобто і нейтрон, і 
протон можуть переходити один в одного, вивільнюючи електрон 
або протон. В подальшому протон і нейтрон стали розглядатися як 
два стани однієї частинки – нуклона, а ідея Іваненка стала загально 
визнаною. 
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Свою наукову діяльність Д.Д. Іваненко присвятив в 
основному вивченню атомного ядра, електронних прискорювачів, 
елементарних частинок і полів. 

Вичитаймося в сторінки життя вченого, заповнені 
наполегливою працею: 

1931 р. – працював в Ленінграді над розробкою ядерних 
проблем. 

1934 - 1936 рр. – одночасно з І. С. Таммом заклав основи теорії 
ядерних сил, обмінної взаємодії. 

1944 - 1948 рр. – разом з І. Я. Померанчуком передбачив 
синхронне випромінювання і розробив його теорію. 

1950 р. – нагороджений Державною премією за монографію 
"Класична теорія поля". 

З 1960 р. – праці над проблемами гравітації, побудови картини 
всесвіту з урахуванням тяжіння. 

Наукові праці нашого співвітчизника присвячені фізиці 
космічних променів, теорії гравітації, квантовій теорії поля і 
елементарних частинок, врахування сили променистого тертя. 

Д.Д. Іваненко виконав дослідження з теорії космічних злив, 
запропонував лінійну матричну геометрію, розробив теорію 
паралельного перенесення спінових хвильових функцій електрона, 
розробив низку найважливіших питань повторного квантування, 
теорії позитрона, дельта-функції. 

Важливе значення в роботах Д.Д. Іваненка займають його 
дослідження по історії та методології фізики. Активну участь 
приймав Іваненко в організації Всесоюзних конференцій з історії 
науки.  

Наш земляк відомий не тільки в країнах СНД, але і за рубежем. 
Він виступав з науковими лекціями в Чехословаччині, Угорщині, НДР, 
Італії, Франції, Індії. 

Професор Іваненко написав ряд наукових статей, які 
перекладені на іноземні мови. Його праці надруковані в 
американських, італійських і інших енциклопедіях і журналах з 
теоретичної фізики. 

Ім'я автора протон-нейтронної моделі ядра відоме школярам. 
Його учні та співробітники працюють керівниками авторських груп 
фізиків-теоретиків. 
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В.М. Перевозкін (студент ПДПУ імені В.Г. Короленка) 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ  
ПРО БУДОВУ АТОМА 
 
Вимірювання магнітних моментів ядер дозволяє отримати 

надзвичайно важливу інформацію щодо будови атомних ядер. 
Внаслідок взаємодії між магнітним моментом ядра й орбітальним 
струмом спостерігається надтонке розщеплення спектральних ліній. 
За цими надтонкими розщепленнями ліній вдається визначити 
магнітний момент ядер, який за порядком величини він співпадає з 
магнітним моментом протона. 

Отто Штерн в 1933 році експериментальним шляхом встановив, 
що власний магнітний момент протона у водневій молекулі становить 

np  79275.2  
Величина μn названа ядерним магнетоном 
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Магнітні властивості мають усі без виключення атоми. Це 

доведено дослідним шляхом і випливає з напівкласичної теорії будови 
атома, розробленої датським фізиком Нільсом Бором. Електричний 
струм, створений електроном, що обертається по орбіті навколо 
атомного ядра, має певний магнітний момент. Він дорівнює 
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і носить назву магнетона Бора. Його прийнято розглядати як 
квант магнітного моменту. 

Раніше вважалося, що ядра складаються з протонів і електронів. 
За умови, що ядро містить у собі парну кількість електронів, велику 
різницю магнітних моментів ядер і електронів можна було б пояснити 
тим, що електрони обертаються всередині ядер в різних напрямах і 
їхні спіни компенсуються парами.  

Але у випадках, коли ядра містять непарну кількість електронів, 
компенсації спінів бути не може. Це протиріччя між теорією атомного 
ядра і фізичним експериментом одержало назву „азотної 
катастрофи”. 

Якщо сьогодні спитати, з чого складається вся оточуюча нас 
речовина, то майже кожен школяр скаже, що з мікрочастинок – 
атомів. Атоми, в свою чергу, – з електронних оболонок і важких ядер, 
а самі ядра – з протонів і нейтронів. Але те, що вперше ідея про 
будову атомних ядер, що складаються з протонів і нейтронів, була 
висунута Д.Д. Іваненком, відомо, на жаль, далеко не всім. 

На початку 1932 року англійський дослідник Джеймс Чедвік 
експериментально довів, що при опроміненні берилію α-частинками 
виникає потік електрично нейтральних частинок — нейтронів. 
Відразу після цього 28 травня 1932 року Д.Д. Іваненко публікує у 
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журналі „Nature” статтю, в якій першим з усіх учених висловлює 
припущення, що нейтрон, як і протон, має бути складовою частиною, 
структурним елементом ядер атомів, а отже ядра атомів складаються 
лише з важких елементарних частинок і електронів у собі не містять. 
Таким чином полтавець Д.Д. Іваненко першим пропонує розв’язок 
проблеми „азотної катастрофи”. 

У червні 1932 року зі статею про протонно-нейтронну модель 
ядра виступає і Вернер Карл Гейзенберг, німецький фізик-теоретик. 

Незважаючи на авторитет Нобелівського лауреата 
В.Гейзенберга, багато вчених-фізиків не були прихильниками 
протонно-нейтронної моделі Іваненка-Гейзенберга, бо вона, як 
здавалося на перший погляд, не пояснювала ефект випускання 
електронів при β-розпаді ядер. У своїй доповіді на конференції в 
Санкт-Петербурзі у 1933 році Дмитро Іваненко висвітлив проблеми, 
пов’язані з його моделлю ядра. Також він першим з учених висунув 
гіпотезу про те, що протон і нейтрон — це дві елементарні частинки, 
які можуть перетворюватися одна в одну. Пізніше було встановлено, 
що протони і нейтрони дійсно можуть взаємоперетворюватися у 
процесах дисоціації на π-мезон відповідного заряду 

np   ;   pn    
Ці взаємоперетворення призводять до того, що навколо цих 

частинок то з’являється, то зникає хмара з π-мезонів, які мають 
власний магнітний момент n 72.6 . Орбітальний рух π+-мезона 
призводить до аномальної величини магнітного моменту протона. 

Незважаючи на те, що у нейтрона відсутній електричний заряд, 
у 1940 році у нього був виявлений магнітний момент, що виявився 
близьким до магнітного моменту протона і становить (-1,91)μn. Знак 
„мінус” свідчить про те, що магнітний і механічний моменти нейтрона 
напрямлені у протилежні боки. 

Модель Іваненка ввійшла в історію в числі головних подій 
ядерної фізики, забезпечивши пріоритет вітчизняної науки в цій 
галузі. Вже зараз неможливо уявити шкільний підручник з фізики без 
опису атомів з ядрами, що складаються з протонів і нейтронів, з 
електронними оболонками. 
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БЕТАТРОН ЯК ДЖЕРЕЛО  
СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 
Contraria non contradictoria 
 sed complementa sunt 
 
“Протилежності не суперечать, а доповнюють одина одну”, – 

саме такий напис залишив Нільс Бор в 1961 році на дошці кабінету 
Дмитра Дмитровича Іваненка, видатного фізика-теоретика, який 
висунув протонно-нейтронну модель атомного ядра (1932 р.), 
працював над питаннями теорії ядерних сил та стояв у витоків 
дослідження синхротронного випромінювання. Саме він у 1944 році 
разом з І.Я. Померанчуком передбачив «светящийся электрон», а 
через чотири роки Дмитром Дмитровичем була отримана формула 
спектрального та кутового розподілу синхротронного 
випромінювання.  

Синхротронне випромінювання – це випромінювання 
електромагнітних хвиль зарядженими частинками, що рухаються з 
релятивіськими швидкостями в магнітному полі, яке викривляє їхню 
траєкторію. Властивостями синхронного випромінювання є 
неперервний спектр від інфрачервоного до рентгенівської області, 
висока інтенсивність, гостра направленість, висока степінь 
поляризації. Його застосовують як потужне джерело у широкому 
діапазоні спектра, для лазерів у мікронному і вище діапазоні, 
використання у фізиці, хімії, біології. У витоків дослідження цього 
випромінювання лежить використання таких пристроїв як бетатрон. 

Бетатрон – це індукційний прискорювач, в якому енергія 
електронів збільшується за рахунок вихрового електричного поля, 
створеного змінним магнітним потоком, що направлений 
перпендикулярно до площини орбіти частинок. Використовується як 
джерело жорсткого рентгенівського випромінювання, що знаходить 
своє застосування для досліджень в області атомного ядра, фізиці 
частинок і у рентгенівській техніці. Складається з електромагніту, 
що живиться змінним струмом, і вакуумної камери тороїдальної 
форми, розміщеної між його полюсами. Всередині камери 
знаходиться джерело електронів. Частинки рухаються по коловій 
орбіті постійного радіусу в зростаючому у часі по 
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синусоїдальному закону магнітному полі. За принципом роботи 
бетатрон нагадує трансформатор, первинна обмотка якого намотана 
на магніт, а роль вторинної обмотки виконує електронний пучок. За 
один оберт електрон набуває енергію порядку кількох десятків 

електрон-вольт: tc
eU



 , де е – заряд електрона, с –швидкість 

світла, Ф – магнітний потік через площу, обмежену орбітою 
частинки. Щоб електрони, знаходячись у змінному магнітному 
полі, рухались стабільно і набули необхідної енергії, потрібна 
рівноважна кругова траєкторія, по якій частинки могли б рухатися 
на протязі усього циклу прискорення. На рівноважній орбіті 
зростання центр обіжної сили електрона, пов’язане зі зростанням 

його енергії, компенсується зростанням сили Лоренца (  H
c
eFл  ), 

що викривляє траєкторію руху, причому   – швидкість електрона, Н – 
напруженість магнітного поля. На рівноважній орбіті має 
виконуватись співвідношення: 
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тобто середня густина магнітного потоку всередині орбіти 
повинна дорівнювати подвоєній напруженості поля 0H  на самій 

рівноважній орбіті радіуса 0R . 
Умову стійкості іноді записують так, вважаючи n сталим:  
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Ця умова означає, що поле між полюсами має бути 
бочкоподібним. 

Електрони можуть розігнатися тільки під час наростання 
магнітного потоку. Якщо ж частинки залишаться у камері довше, то 
вони почнуть гальмуватися, адже при зменшенні потоку електричне 
поле змінює напрям. Тому, коли електрони отримують необхідну 
енергію, тим чи іншим способом порушується умова (*), тобто 
змінюється характер магнітного поля. Електрони зміщуються з 
рівноважної орбіти, зустрічаючи на шляху спеціальну металеву 
пластинку, гальмуються нею і випромінюють рентгенівські 
промені. 
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Вперше установку такого типу намагався втілити Видерое у 
1928 році, але перший рентабельний бетатрон був сконструйований у 
1940 році Керстом. Перевагою бетатрона є його порівняльна 
дешевизна, компактність та простота. Зараз малогабаритні бетатрони 
використовуються для радіографічного контролю якості матеріалів та 
виробів у нестаціонарних умовах на будівництві, при контролі опор 
будівельних конструкцій, контролі лиття і зварювальних з’єднань 
великої товщини. Також використовуються як джерело гальмівного 
випромінювання для інтроскопів. 

Проте у бетатрона є суттєві недоліки. По-перше, звичайно він 
працює четверть періоду. Частково це усунено в “бетатроні з 
підмагнічуванням”, який використовується приблизно півперіоду 
зміни потоку і майже подвоєна його амплітуда. Це досягається за 
допомогою додаткової котушки, розміщеної на магніті, що 
живиться постійним струмом. Таким чином була підвищена гранична 
енергія електронів, що прискорюються на одному з найбільших 
бетатронів (з 100МеВ до 160 МеВ). По-друге, прилад може 
прискорювати лише електрони. По-третє, бетатрон при 
нормальних конструкціях не може дати електрони з енергією більше 
500 МеВ. Цьому протидіє різко зростаюче з енергією випромінювання 
електронів, яке гальмує частинки. Це випромінювання проявляється в 
особливому свіченні, на яке вказував Д.Д. Іваненко, і що пізніше 
досліджувалось на більш потужних нащадках бетатронів – 
синхротронах. Вони виправляють дві останні вади, дають змогу 
отримувати пучки електронів з енергіями до 10 ГеВ. Це надає 
можливість фундаментально досліджувати синхротронне 
випромінювання. 

Таким чином, використання бетатронів стало трампліном для 
дослідження синхротронного випромінювання, що знайшло 
застосування не лише в промисловості, але й сприяло розбудові 
фізичної картини світу.  
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ПРОБЛЕМИ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний з 

використанням природних ресурсів нашої планети, зі споживанням 
різних видів енергії у великих масштабах. Усі здобутки сучасної 
цивілізації – величезна різноманітність товарів, різний за швидкістю і 
комфортом транспорт, космічні польоти і т.д. - можливі завдяки тій 
штучній енергії, яку виробляє людство. 

В основі виробництва теплової та електричної енергії лежить 
процес спалювання копалин енергоресурсів – вугілля, нафти, газу. 
Масштаб використання копалин енергоресурсів, металів, споживання 
води, повітря для виробнлення необхідної людству кількості енергії 
величезний, а ресурси – обмежені. Особливо гостро стоїть проблема 
швидкого вичерпування запасів органічних природних 
енергоресурсів, оскільки ці ресурс не відновлюється в значній 
кількості. 

В історії людства не було події в області науки, більш видатної 
за своїми наслідками, ніж відкриття ділення ядер урану. Цей винахід 
додав до запасів енергетичних копалин палива істотний вклад 
ядерного палива. Запаси урану у земній корі  оцінюються величезним 
числом  в 1014 тон. Хоча основна маса  цього багатства  знаходиться у 
розсіяному стані  – в гранітах, базальтах. У водах світового океану 
кількість урану досягає 4∙109 тонн. Але багатих на уран родовищ, 
видобуток був би недорогим, відомо порівняно небагато. Тому багато 
ресурсів урану, котрі видобуто  з використанням сучасних технологій 
та за помірних цін, оцінюють в 108 тон. Людина отримала у своє 
розпорядження величезну, ні з чим незрівнянну силу, нове могутнє 
джерело енергії, закладене  в ядрах атомів, - ядерну енергію.  

Кожен атом утримується від розпаду силою, яку фізики 
називають „великою силою” - найдужчою в природі, силою, яка 
донедавна унеможливлювала розщеплення атома. „Мені здається, - 
писав Ісаак Ньютон 1704 року, - що спершу Бог створив речовину у 
вигляді твердих мас – непроникних рухомих частинок, таких твердих, 
що їх неможливо розбити на шматки, звичайна сила нездатна 
зруйнувати, розірвати те, що створив сам Бог”.  

Ньютон, звичайно, не мав справи з фізикою на атомному рівні, 
але все ж його погляд домінував над усіма іншими протягом сторіч. 
Фізики ХІХ сторіччя, виходячи з його логіки, розвинули теорію, 
згідно з якою маса і енергія являють собою окремі закриті системи, 
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причому ні маса, ні енергія не можуть бути створені чи зруйновані. У 
1905 році Альберт Ейнштейн опублікував свої погляди на це питання. 
Досліджуючи властивості маси, часу та простору, він висунув думку 
про те, що інертна маса містіть велику кількість потенційної енергії, 
яку можна звільнити, зруйнувавши структуру, тобто розщепивши 
основні структурні одиниці. Згодом він висунув думку про те, що 
протягом цього процесу певна кількість речовини перетворюється на 
енергію і що утворена кількість енергії дорівнює кількості втраченої 
маси, помноженої на квадрат швидкості світла: Е=mc2. Енергію 
можна створити, зруйнувавши речовину.  

Атомні електростанції - це основа ядерної енергетики, які 
використовують ядерну енергію для цілей електрифікації і 
теплофікації. Для здійснення ланцюгової ядерної реакції  
використовують складні технічні    прилади - ядерні ( атомні ) 
реактори. Перший в світі реактор був збудований у 1942 році в США, 
роботами керував  італійський фізик Е. Фермі.  

Основним компонентом ядерного реактора  є його осердя, або 
активна зона, де розщеплюється паливо і здійснюється керована 
ланцюгова реакції. Ланцюгову реакцію треба підтримувати, але нею 
треба також керувати. Якщо водночас розщеплюється надто велика 
кількість атомів, то вивільняється дуже багато тепла і система може не 
витримати перегріву. Щоб запобігти цього, використовують 
контрольні стрижні та системи охолодження активної зони реактора. 
Теоретично ядерна енергія близька до ідеальної. Вона ефективна і 
недорога. У добу, коли нафтові запаси обмежені, атомна енергетика 
забезпечує незалежність тієї чи іншої країни від країн - експортерів 
нафти.  Проте найпалкіші прихильники ядерної енергетики визнають, 
що з її виробництвом пов’язано чимало проблем. 

Проблема 1. Під час роботи реакторів в паливних стрижнях 
накопичуються радіоактивні відходи. Розпадаючись, вони виділяють 
тепло, і тому їх треба охолоджувати ще довго після закінчення 
керованого процесу розщеплення. На сьогодні не існує поки що 
загальноприйнятого способу зберігати відходи, які залишаються 
високорадіоактивними протягом дуже довгого часу. Існує проблема 
могильників, де поховані  радіоактивні речовини,  дамб, які повинні 
захищати річки і водойми від радіаційного забруднення.  
Високорадіоактивні відходи неможливо знищити: їх треба ізолювати 
від навколишнього середовища на десятки тисяч років, – лише тоді 
вони стануть нешкідливі. 

 Проблема 2. Крім проблеми ядерних відходів, існує ще 
набагато поважніша проблема, а саме: проблема витоку радіації з 
ядерного реактора. Ядерний реактор через цілу низку причин не може 
вибухнути, як ядерна бомба. Однак один середній реактор містить у 
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собі таку кількість радіоактивних матеріалів, яка в тисячу разів 
перевищує кількість радіоактивних матеріалів, вивільнених над 
Хіросімою, отже вивільнення навіть незначної частині цих матеріалів 
може завдати великої шкоди і людині, і навколишньому середовищу. 
Щоб відвернути таку небезпеку, реактори обладнають оболонкою з 
нержавіючої сталі, а довкола тієї оболонки будують міцні 
залізобетонні споруди. І все ж сильні вибухи пари або дія зовнішніх 
сил (вибухи бомб, урагани) можуть за екстремальних обставин 
призвести до аварії, незважаючи на зазначені запобіжні засоби.  

Проблема 3. Могутність сучасної цивілізації постійно зростає, а 
наука і техніка відкривають дедалі нові горизонти для її розвитку. 
Важко навіть уявити, яким було б наше життя без сучасних наукових 
знань, та інженерної майстерності. Однак могутність цивілізації не 
лише дала людям блага, а й створила смертельну загрозу для всього 
роду homo sapiens. Про неї люди збагнули, мабуть, після винаходу 
атомної зброї. Адже виробництво ядерної енергії виросло з 
виробництва ядерної зброї. З багатьох поглядів ядерна зброя і ядерні 
реактори дуже подібні. Чорнобиль є суворим нагадуванням про їх. 

Проблема 4. Забруднення навколишнього середовища в 
результаті техногенних викидів, які мають місце при роботі атомних 
реакторів.  До 1994 року було побудовано близько 430 енергетичних 
атомних реакторів, які збільшили більш як на порядок вихід у 
навколишнє середовище радіоактивних речовин, порівняно з 
викинутими в атмосферу, водойми і захоронені, як відходи. 

Проблема 5. Необхідність створення санітарної  зони. В період 
експлуатації АЕС, а також  після використання її ресурсу  ( через 20-
30 років експлуатації АЕС) навколо АЕС і могильників потрібно 
створювати санітарну зону, що призведе до безповоротного знищення 
великих площ земель, придатних для господарчої діяльності людини. 

Проблема 6. „Людський” фактор. Виробництво атомної енергії 
потребує надзвичайно високої кваліфікації персоналу, що обслуговує 
атомні реактори. Використання персоналу високої кваліфікації 
дозволить майже уникнути помилок, що можуть привести до аварії. 
“Майже” - тому, що люди втомлюються, іноді в них поганий настрій: 
діючи бездумно, вони припускаються помилок, а це може привести до 
катастрофи. Крім цього, потрібен контроль за психічним станом 
операторів, аби відвернути божевілля і не допустити дій, спроможних 
привести до аварії. 

Проблема 7. Практично всі блоки (крім блока № 6 Запорізької 
АЕС) підлягають реконструкції, оскільки 7 блоків АЕС з 14 
експлуатуються вже більш 15 років. Необхідно збільшувати об’єм та 
якість технічного обслуговування, ремонтів та робіт з діагностування 
обладнання. Є необхідність виконання робіт по модернізації існуючих 
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і створенню додаткових систем безпеки. Наше суспільство 
покладається на техніку й технологію, але ядерно-енергетичні 
системи не зовсім надійні. Вони складаються з тисяч помп, клапанів, 
труб, електросхем і двигунів. До аварій можуть призвести помилки в 
проектуванні, будівництві, експлуатації та ремонті обладнання, а 
також зовнішні чинники – повені, пожежі, землетруси й смерчі. 
Корозія, вібрація, перенапруження та спрацювання деталей внаслідок 
тривалої експлуатації можуть спричинити незначну помилку в роботі, 
а вона призведе до інших, які годі передбачити навіть за допомогою 
комп’ютерів.  

Проблема 8. Чорнобильська проблема.  
Чорнобильська проблема потребує виконання наступних 

задач:  
  -  зачинення ЧАЕС-3 зі зняттям з експлуатації блоків №1, 

2, 3;  
  -  перетворення об’єкта  "Укриття" в екологічно безпечну 

систему;  
  -  створення централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива;  
  -  створення заводу з переробки та зберігання  

радіоактивних відходів. 
Використання будь-якого виду енергії доводиться платити 

грішми, людським життям, забрудненням навколишнього середовища. 
Не існує універсального виду енергії, також не можна відмовитися від 
одного виду енергії, не замінивши його іншими видами. Доводиться 
балансувати між вигодами й ризиком, і проблеми ядерної енергетики 
повинні розв’язуватися саме в цьому контексті. У найгіршій 
перспективі побічні продукти атомної енергії, – накопичені внаслідок 
аварій і спалювання ядерного палива, – можуть завдати непоправної 
шкоди нашій планеті. Небезпеки, які спричиняються розщепленням 
атома, випливають з фундаментальних законів фізики, тому, можливо, 
проблем пов’язаних з ними, ніколи не вдасться розв’язати. Але 
хочеться вірити в те, що на основі сучасних та майбутніх знань 
людство  вирішить проблему безпечного використання атому, і тоді 
воно назавжди буде забезпечено енергією. 
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ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ  НАНОТЕХНОЛОГІЙ 
 
Нанотехнології  визначаються як сукупність методів і 

прийомів маніпулювання речовиною на атомному й молекулярному 
рівнях з метою виробництва кінцевих продуктів з наперед заданою 
атомною структурою. 

Приставка нано (від грець. "nannos" - "карлик") означає одну 
мільярдну (10-9) частку одиниці (у нашому випадку - метра). Розмір 
одного атома або дрібної молекули порядку 1 нанометра. 

Сучасні мікросхеми з розмірами компонентів в одну десяту 
товщини найтоншого волосся можуть вважатися маленькими в 
стандартах тесальників кременя, але кожен транзистор усе ще містить 
трильйони атомів, і так звані "мікрокомп'ютери" (окремі чипи) усе ще 
видимі неозброєним оком. Нанотехнологія покликана маніпулювати 
індивідуальними атомами й молекулами, під контролем і прецизійно 
(надточно). Вона змінить наш світ більше, ніж ми можемо собі 
уявити. 

У 1981 році кардинально новим стало створення скануючого 
тунельного мікроскопа (СТМ). Це відкрило можливість для створення 
висококанальних, з точністю до окремих атомів, низькоенергетичних 
технологічних процесів. 

Робочим органом СТМ - зондом - слугує 
струмопровідна металева голка (у перших 
варіантах це був вольфрам або сплав 
платини). Суть його роботи полягала у тому, 
що зонд підводиться до досліджуваної 
поверхні на дуже близьку відстань L (~0,5 нм) 
і, при подачі на зонд постійної напруги,        

між ними виникає тунельний струм. 
Тунельний струм експонентно залежить від відстані між зондом і зразком. 

Тому при збільшенні відстані тільки на 0,1 нм тунельний струм зменшуються 
майже в 10 разів. Це забезпечує високу роздільну здатність мікроскопа, оскільки 
незначні зміни висоти рельєфу поверхні викликають істотну зміну тунельного 
струму. Підтримуючи струм і відстань постійними за допомогою системи, що 
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стежить, зонд сканує поверхню, переміщуючись над нею по осях X і Y, то 
опускаючись, то піднімаючись залежно від рельєфу досліджуваної поверхні. 

 Інформація про це переміщення відслідковується комп'ютером і 
програмно візуалізується таким чином, щоб дослідник міг побачити 
на екрані об'єкт із потрібною роздільною здатністю. Тунельний 
мікроскоп дозволив досліджувати структуру поверхні на атомному 
рівні. Однак цей прилад має низку обмежень. Заснований на 
тунельному ефекті, він може застосовуватися тільки до вивчення 
матеріалів, що добре проводять електричний струм.  

Але прогрес не стоїть на місці, і в 1986-му у лабораторії 
цюрихського відділення IBM були створені мікроскопи другого 
покоління - атомно-силові (АСМ). АСМ теж дозволяє досліджувати 
поверхні з атомною точністю, але вже зовсім не обов'язково 
електропровідні.  

Принцип дії атомного силового й тунельного мікроскопів 
практично однакові, тільки у відмінності від СТМ АСМ заснований на 
використанні сил міжатомних зв'язків. На малих відстанях між 
атомами двох тіл діють сили відштовхування, а на більших – сили 
притягання. У скануючому АСМ такими тілами служать досліджувана 
поверхня й ковзуюче над нею вістря. Як зонд в АСМ звичайно 
використовується алмазна голка. При зміні сили F, що діє між 
поверхнею й вістрям, пружинка, на якій воно закріплено, 
відхиляється, і таке відхилення реєструється датчиком. Величина 
відхилення пружного елемента (пружинки) несе інформацію про 
рельєф поверхні. Оскільки АСМ не вимагає, щоб зразки були 
провідними, він дозволяє досліджувати властивості провідників та 
ізоляторів, молекул ДНК та інших м'яких матеріалів. 

Подальший розвиток зондової мікроскопії показав, що 
викладений вище  принцип може бути реалізований практично для 
будь-якого виду взаємодії вістря зонда з поверхнею. Це призвело до 
створення ряду різних підвидів мікроскопів, що носять загальну назву 
– скануючі зондові мікроскопи (СЗМ). Сьогодні найбільш відомі 
наступні різновиди СЗМ:  

• зонди з тунельним ефектом 
• атомні силові зонди 
• оптичні зонди ближньої дії 
• магнітні силові зонди 
• електростатичні силові зонди й ін. 
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На сьогоднішній день сучасні СЗМ є основними інструментами 
нанотехнологій. Завдяки значним удосконаленням, вони дозволяють 
вивчати не тільки топологію (геометричні властивості) досліджуваних 
об'єктів, але й масу інших характеристик: магнітні й електричні 
властивості, твердість, однорідність поверхні сполуки й інші. І все це 
з нанометровою просторовою розподільною здатністю.  

Крім визначення різних параметрів, сучасні СЗМ дозволяють 
маніпулювати нанооб’єктами, забезпечувати захоплення окремих 
атомів і перенос їх у нову позицію, робити атомарну зборку 
провідників шириною в один атом, надаючи тим самим поверхням 
різних предметів нові потрібні якості. 

І це лише деякі з досягнень нанотехнологій на сьогоднішній 
дені. А що ж буде далі? 

З появою нових засобів наноманіпулювання можливе створення 
механічних комп'ютерів, здатних у кубі з ребром 100нм 
функціонально повторити мікропроцесор Intel Pentium ІII. 
Застосування нанотехнологій  дозволить перейти від планарної 
технології виготовлення процесорів (з кількістю транзисторів 1010 шт. 
на см2) до 3D-технології, тобто до 1012 транзисторів на см3 відповідно, 
що в 10 тис. разів більше, ніж на сучасному етапі. Із часом 
передбачається подальше зменшення комп'ютерних компонентів за 
допомогою нанотехнології. Це призведе до оснащення практично всіх 
побутових електронних пристроїв вбудованими комп'ютерами. 
Планується створення нанороботів розміром усього 1-2 мікрони, 
оснащених бортовими нанокомп'ютерами й джерелами енергії, які 
будуть повністю автономні й зможуть виконувати різноманітні 
функції. На основі нанотрубок вже зараз створюють деталі 
наномашин - підшипники, передачі. Створення наномоторів на основі 
АТФ (особливого нуклеотиду, що виконує у всіх біологічних системах 
роль універсального акумулятора й переносника енергії) дозволить 
надавати руху нанороботів, а розвиток бездротового лазерного зв'язку 
дозволить управляти ними й слугувати «енергопроводом». Завдяки 
прориву в області виробництва мікроскопів, сучасні вчені можуть 
маніпулювати атомами й розташовувати їх так, як їм заманеться. 
Такого ще не було за всю історію розвитку людства! 

Ідеальна технічна система - це система, маса, габарити й 
енергоємність якої прагнуть до нуля, а її здатність виконувати роботу 
при цьому не зменшується. Граничний випадок ідеалізації техніки 
полягає в зменшенні її розмірів, (аж до повного зникнення) при 
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одночасному збільшенні кількості виконуваних нею функцій. На 
практиці гарною ілюстрацією цього може слугувати постійне 
прагнення виробників мікроелектроніки й побутової техніки до 
мініатюризації, створювати пристрої все менших розмірів, із все 
більшими функціональними можливостями. Взяти, наприклад, ті ж 
стільникові телефони або ноутбуки: усе менше розмір, усе вище 
функціональність.  

Таким чином, нанотехнології й нанопристрої є закономірним 
кроком на шляху вдосконалення технічних систем. І, можливо, не 
останнім: за областю нановеличин, лежать області піко (10-12), фемто 
(10-15), атто (10-18) величин, із ще невідомими й непередбаченими 
властивостями. 

У цей час на ринку продаються лиши «скромні» досягнення 
нанотехнології - такі, як: СD диски, DVD, тканини, що не 
забруднюються й дозволяють довше зберігати свіжими продукти 
харчування. Однак, учені пророкують тріумфальний хід 
нанотехнології в недалекому майбутньому, спираючись на факт її 
поступового проникнення в усі галузі виробництва.  

Нанотехнологія стане основою нової промислової революції, що 
призведе до створення пристроїв в 100 разів більш міцних, ніж сталь, 
ще не поступаються за складністю людським клітинам. Уже 
створюються й будуть створюватися пристрої, засновані на новітніх 
матеріалах з незвичайними властивостями. Завдяки обробці на 
атомарному рівні, звичні матеріали будуть мати поліпшені 
властивості, поступово стаючи усе легше, міцніше й менше по об'єму. 
Згідно із прогнозом більшості вчених, це відбудеться вже через 10-20 
років.  

Можливості використання нанотехнологій невичерпні, 
починаючи від мікроскопічних комп'ютерів, що вбивають ракові 
клітки й закінчуючи автомобільними двигунами, що не забруднюють 
навколишнє середовище.  
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ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ,  
НАПОВНЕНОГО АЕРОСИЛОМ (А  380) 
 
Серед числа природних і синтетичних речовин існує велика 

група сполук, які відрізняються від інших своєрідними фізичними 
властивостями, − великою деформованістю, здатністю утворювати 
волокна, плівки; високою в’язкістю розчинів тощо.  

Речовини, які мають молекулярну масу більше 5000, називають 
високомолекулярними сполуками. 

Полімерами називають високомолекулярні сполуки, молекули 
яких складаються з структурних одиниць, − ланок, що 
повторюються [1]. 

На термомеханічні властивості полімерів впливає багато 
факторів [2]. Одним із суттєвих – вплив наповнювача полімера на 
структуру полімерних композиційних матеріалів. 

В нашій роботі досліджувався вплив наповнювача аеросила А−380 
на залежність деформації () від температури (t) [3]. 

Термомеханічні дослідження зразків поліпропілену ПП [4], 
наповненого аеросилом марки А−380, проводились за допомогою 
універсальної термомеханічної установки УТУ–1 в температурному 
інтервалі 20 − 200°С в режимі постійного тиску індентора на зразок. 
Швидкість нагрівання печі 2 град/хв., питомий тиск на зразок  = 2,56 
Мпа. Зразки форми таблеток діаметром 0,75 мм, завтовшки 0,4 − 0,5 мм. 
Результати представлені на рис.1 та в табл.1. 

Хід проведення експерименту: 
1. Виміряти мікрометром товщину таблетки досліджуваного 

зразка полімеру. 
2. Помістити зразок у рознімну комірку. 
3. Комірку помістити у нагрівальний блок. 
4. Ввести проградуйовану хромель − алюмелеву термопару в 

отвір комірки, перевірити надійність механічного і теплового контакту 
спаю термопари з полімером. 

5. Подати напругу 220 В до програмного регулятора 
температури, ввімкнувши піч. 

6. Через кожні 5°С, фіксуючи температуру зразка полімеру, 
розрахувати коефіцієнт деформації полімеру  =L/L. Значення L 
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зафіксувати індукційним датчиком деформації і записати на 
самописний потенціометр. 

7. Результати вимірювань подати у вигляді таблиць та 
побудували термомеханічну криву полімеру  =f(t). 

Рис.1. Температурна залежність деформації зразків ПП, наповнених 
аеросилом марки А  380. 

 
Таблиця 1  
ПП + 1% А  380 
T, º С h, мм ,  % T, º С h, мм ,  % 
20 24 0 110 132 - 4,7 
65 78 -1,8 115 138 -5,9 
70 84 -1,8 165 198 0 
75 90 -2,3 170 204 37,7 
90 108 -2,9 175 210 100 

 
ПП + 5% А  380 
T, º С h, мм ,  % T, º С h, мм ,  % 
20 24 0 140 168 - 4,9 
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75 90 -1,2 160 192 0 
95 114 -2,4 165 198 27,0 
110 132 -3,1 170 204 100 
120 144 -3,7    

 
ПП + 10% А  380 
T, º С h, мм ,  % t, º С h, мм ,  % 
20 24 0 125 150 - 4,6 
70 84 -1,0 145 174 - 4,1 
90 108 -2,6 150 180 -3,1 
95 114 -3,1 155 186 0 
120 144 - 4,1 160 192 16 
   165 198 100 
 
ПП + 20% А  380 
T, º С h, мм ,  % t, º С h, мм ,  % 
20 24 0 105 126 -5,7 
65 78 -1,1 120 144 - 6,2 
75 90 -2,2 160 192 0 
85 102 -3,4 165 198 40,7 
95 114 - 4,4 170 204 100 

 
Як видно з графіка (рис.1), зразок в області температур 60 º С − 

160 ºС зазнає спочатку теплового розширення. Це пояснюється тим, 
що зразки готувались при високих тисках (більших, ніж тиск, якого 
зазнавали зразки при деформації), крім того, наповнення не дуже 
впливає на відносну деформацію тиску, оскільки величина відносної 
деформації для всіх досліджуваних зразків   змінюється мало. 
Температура текучості знаходилась методом графічного 
диференціювання і від наповнення змінюється на незначну величину. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
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ТА ТЕРМОПЛАСТІВ 
 
В наш час одним з перспективних напрямів у фізиці полімерів є 

створення матеріалів на основі полімерних композицій [1,2]. При 
використанні в якості компонентів сумішей полімерів різної хімічної 
структури можна одержати композиційні матеріали з бажаними 
властивостями. При цьому властивості отриманих матеріалів 
визначаються як їх складом, так і умовами формування суміші. 
Значний інтерес представляють композиційні матеріали типу 
еластопластів на основі резинової крихти (РК) та термопластичного 
полімеру, які за експлуатаційними властивостями близькі до 
еластомерів, а за технологією переробки, литтям під тиском, - до 
пластичних мас [3]. Крім чисто наукового аспекту важливим є 
практичне значення, яке пов’язане з вторинною переробкою 
відпрацьованих автомобільних шин, які складають найбільший об’єм 
термостійких відходів.  

Властивості РК-наповнених термопластів залежать від природи 
РК та термопластичної матриці, ступеня наповнення та адгезії між РК 
та пластиком. 

В нашій роботі досліджувався вплив вмісту наповнювача (РК) 
на швидкість поширення та поглинання ультразвуку в термопласті 
(поліетилені високого тиску ПЕВТ).  

Композиційний матеріал на основі ПЕВТ та РК був одержаний 
змішуванням в розплаві при температурі, вище температури 
плавлення термопластичної матриці, на лабораторному екструдері. 

Для змішування з ПЕВТ використовували РК з відпрацьованих 
автомобільних шин, одержану пружнодеформаційним методом, із 
середнім розміром частинок 0,05 мм. Вміст резинової крихти в 
поліетилені змінювався від 4 до 77% Сv. Зразки для дослідження 
акустичних властивостей виготовляли пресуванням протягом 5 хв. 
при температурі 160оС та тиску 50 МПа з наступним охолодженням 
під тиском, при швидкості охолодження ~ 10 град/хв. Акустичні 
вимірювання проводили на вимірювачі швидкості та поглинання 
ультразвуку “УС–12 ИМ” на частоті 10 МГц при кімнатній 
температурі. На рис.1. та рис.2. представлені результати вимірювання 
швидкості поширення (ν) та поглинання (α) ультразвуку відповідно. 
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Рис.1. Залежність швидкості поширення ультразвуку 
від вмісту наповнювача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Залежність коефіцієнта поглинання ультразвуку 
від вмісту наповнювача. 
 
Результати експериментальних досліджень свідчать, що при 

збільшенні концентрації РК в ПЕВТ відбувається перехід від системи  
ПЕВТ наповненого РК, до системи де наповнювачем є ПЕВТ. Також 
не спостерігається значних змін властивостей при наповненні РК до 
10 %Сv, що при підтвердженні даних іншими методами може 
слугувати рекомендацією для практичного використання. 
Композиційний матеріал на основі ПЕВТ наповненого РК (до 10%Cv) 
матиме властивості вихідного ПЕВТ, проте буде здешевлений за 
рахунок наповнювача. 

Виявлені закономірності, очевидно, носять досить загальний 
характер і можуть проявлятись в інших композиційних матеріалах на 
основі РК та термопластичного полімера. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З УТИЛІЗАЦІЄЮ 
ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ, ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
У світі щорічно виробляється 130 млн. тон полімерних 

матеріалів з 10% щорічним приростом. На тлі цього розвитку все 
гостріше постає проблема утилізації їх відходів. Досить тільки 
порівняти кількість вироблених у світі пластиків з кількістю 
утилізованих. У найрозвиненіших країнах світу це співвідношення не 
більше 5%. Залишок потрапляє в навколишнє середовище, утворюючи 
на поверхні Землі чисельні звалища полімерних відходів. Основною 
проблемою пов’язаною з цими відходами є їх стійкість до 
мікроорганізмів та довговічність процесів деструктуризації, що 
унеможливлює розкладання, у природних умовах, цих матеріалів за 
короткий час. Як результат маємо тони сміття, скупченого поблизу 
великих міст та глобальне забруднення підземних вод стічними 
водами звалищ. Таким чином від вирішення проблеми переробки 
відходів полімерних матеріалів на пряму залежить екологічна 
ситуація у світі. 

Зокрема в Україні рівень споживання полімерів за рік на душу 
населення з урахуванням імпорту становить 20-25 кг. В порівнянні з 
розвинутими країнами світу це досить мала цифра. Водночас це не так 
і погано, оскільки у нас відсутня інфраструктура з утилізації 
полімерних відходів, і будь-яке збільшення споживання зараз 
спричинить поглиблення забруднення навколишнього середовища. 

Джерела утворення вторинних полімерних ресурсів поділяються 
на комплексні та роззосереджені. Комплексні джерела – відходи 
промислового виробництва, а роззосереджені – відходи промислового 
та побутового використання. Вторинна полімерна сировина, виникає в 
промисловому виробництві продукції з полімерних матеріалів, - це 
технологічні відходи, які утворюються: у виробництві ( відбраковані 
вироби, відходи), при подальшій обробці пластмасових виробів. 
Вторинна полімерна сировина, що виникає в процесі побутового 
використання, - це плівкові матеріали в сільському господарстві, 
пакувальні матеріали. Відходи промислового виробництва та 
споживання пластмас поділяються на продукцію з монополімерних 
термопластів та композиційних полімерних матеріалів. Відходи 
споживання поділяються на вироби після довготривалої експлуатації 
та після одноразового використання. 

В світовій практиці існують різні шляхи переробки вторинних 
полімерних матеріалів (ПМ). Найпоширеніший із них це знищення 
відходів (захоронення, вивіз на звалища або спалювання). 
Спалювання ПМ потребує значних фінансових вкладів для 
спорудження спеціальних термокамер та значних енергетичних 
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затрат. Окрім цього, процес горіння супроводжується викидом в 
навколишнє середовище значної кількості шкідливих речовин. 

Іншим способом є вторинна переробка полімерів і створення 
матеріалів, які можуть бути використані в промисловості, як 
сировина. За допомогою високих температур вчені навчились 
перетворювати поліетилен у віск, який є основою для створення 
моторних  та трансмісійних масел, тим самим вирішуючи проблему 
накопичення відходів. Також існують технології переробки відходів 
резинно-технічної промисловості і використаних автомобільних шин з 
отриманням альтернативного рідкого палива, що відповідає за своїми 
технічними характеристиками мазуту марки М40.  

Одним з перспективних напрямків вирішення проблеми відходів 
ПМ є створення принципово нових видів полімерів, таких як 
біополімери. Даний напрям розвитку науки про полімери основуються 
на створенні нових ПМ з використанням крохмалю, які набувають 
властивості руйнуватись (розкладатись) у ґрунті, воді, на звалищах і в 
компостних ямах протягом 6-24 місяців. 

Практичний інтерес представляє утилізація відходів шляхом 
повторного використання або рециклінгу (переробка для отримання 
нових матеріалів). 

Вирішенням проблеми зменшення кількості полімерних 
відходів являється створення гамми полімерних матеріалів, котрі 
розкладаються у відповідних умовах на екологічно безпечні 
компоненти. На сьогоднішній день потреба в біорозчинних 
матеріалах, що використовуються для виготовлення упаковки, дуже 
висока. Упаковки з цих матеріалів вторинно не перероблюються, а 
підлягають захороненню і повному розпаду. Слід зазначити, що 
більшість біорозчинних полімерів, щоб не нанести шкоди 
навколишньому середовищу, повинні бути захороненні в спеціальних 
умовах (наявність відповідної вологості і мікрофлори). Біополімери 
поділяють на три основні групи: біополімери, утворені синтетичним 
шляхом; біоматеріали на основі природних полімерів, отримані 
шляхом біологічних перетворень; добавки, що надають полімерам при 
їх захороненні властивість розкладу на нешкідливі матеріали.  

При вирішенні задачі надання властивостей біорозчинення 
промисловим полімерам, що виготовляються масово, існує три 
напрямки: введення в склад полімера молекул, котрі містять 
функціональні групи, що сприяють фоторозкладу основного полімера; 
отримання композицій синтетичних полімерів з біорозчинними 
природними добавками; синтез біополімерів на основі промислово 
освоєних синтетичних матеріалів. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  
ЗАСОБАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ОПТИКИ 

 
В статті показано актуальність обраної теми, проаналізовано шкільну 

програму з фізики для дванадцятирічної школи і вказано на місце вивчення 
оптики в ній; запропоновано прийоми та методи активізації пізнавальної 
діяльності учнів сьомого класу при вивченні оптики за допомогою фізичного 
експерименту. 

 
В період науково-технічної революції та бурхливого розвитку 

новітніх інформаційних технологій, перед школою постає проблема 
формування у випускників ґрунтовних знань, вмінь самостійно 
поповнювати їх та постійно розвивати свої пізнавальні здібності. 
Сучасні інноваційні технології прямо пов’язані з такою 
фундаментальною наукою, як фізика й визначаються не тільки 
матеріальною базою виробництва, але й рівнем освіченості 
суспільства в цій галузі. Тому, особливого значення для підвищення 
рівня підготовки майбутнього фахівця відіграє ґрунтовна підготовка 
випускників шкіл з фізики. 

Особливу увагу, у вирішені поставлених перед освітою 
важливих світоглядних та прикладних питань, відіграє курс фізики. 
Як навчальний предмет фізика посідає одне з провідних місць у 
виконанні комплексних завдань навчання і розвитку підростаючого 
покоління. Вона створює  сприятливі умови для формування у молоді 
вірних наукових уявлень про навколишній світ та фізичну його 
картину; формує і розвиває  у дітей науковий спосіб мислення; 
розвиває уявлення про тісний взаємозв’язок науки з життям; істотно 
поліпшує політехнічну спрямованість навчання. 

У шкільній фізичній освіті особливе місце посідає оптика. Це 
зумовлюється великою пізнавальною цінністю її матеріалу, яскраво 
вираженою діалектикою оптичних явищ і методологічним характером 
висновків з вчення про світло, важливим прикладним значенням 
оптики і її роллю в науково-технічній революції. 

Важливість вивчення властивостей випромінювання зумовлена 
хоча б тим, що наш Всесвіт складається в основному з 
випромінювання. Але оптика вивчає не тільки властивості 
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випромінювання, а й властивості речовини при взаємодії з 
випромінюванням. Світло утворюється в речовині, поширюється у 
вакуумі та речовині і поглинається речовиною. В оптиці 
розглядаються властивості випромінювання у вакуумі і при 
проходженні через речовину, аналізуються властивості самого 
випромінювання і речовини при взаємодіє з випромінюванням. Таким 
чином, зміст оптики виходить далеко за межі власне вчення про 
світло. В оптиці продовжується розвиток поняття речовини; будова й 
властивості випромінювання й речовини розглядаються в органічному 
взаємозв’язку. Учні підводяться до висновку про взаємне 
перетворення двох видів матерії – речовини й випромінювання. 

Центральною проблемою педагогіки і психології, як і раніше 
залишаються пошуки чинників, що базуються на застосуванні таких 
типів технологій, форм, прийомів і методів навчання, які 
забезпечували б підвищення рівня знань учнів, зміцнювали їх  
навички та уміння. У кожну епоху вчені намагалися розв’язати її по 
своєму, виходячи з надбань попередніх поколінь, із соціально-
економічних умов держави. 

Для підвищення ефективності уроків фізики, зокрема при 
вивченні оптики, важливе значення мають різні прийоми активізації 
пізнавальної діяльності учнів такі як використання нових 
інформаційних технологій під час навчального процесу, 
демонстраційний та фронтальний експеримент, експериментальні 
задачі, творчі завдання  тощо. 

Теорія і методика навчання фізики збагатилася плідними ідеями, 
новими методами, прийомами, ефективними засобами, 
організаційними формами  навчання  активізації  пізнавальної  
діяльності  завдяки   науково-методичним розробкам О.І.Бугайова, 
О.В.Бурова, С.У.Гончаренка, Є.В.Коршака, О.І.Ляшенка, Б.Ю.Мирго-
родського, О.В.Пьоришкіна, О.А.Покровського, Р.Г.Разумовського, 
М.І.Розенберга, В.П.Сергієнка, А.В.Усової та інших. 

Проте, ці дослідження виконані вже порівняно давно, і не повною 
мірою враховують сучасний стан емоційно-вольової сфери учнів, який 
зумовлений бурхливим розвитком нових інформаційних технологій, 
рівень всебічного розвитку учнів який зараз відбувається швидше. В 
них, на нашу думку, недостатньо описуються експеримент, як засіб 
активізації пізнавальної діяльності учнів з оптики. 

Під час застосування на практиці методів та прийомів 
розроблених науковцями не завжди вдається досягти бажаного 
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результату, використовуючи вже розроблені методи активізації 
пізнавальної діяльності учнів. Причиною цього є те, що у кожного 
класу свій досвід пізнавальної діяльності, різний середній рівень 
розвитку. А кожен прийом чи метод навчання розрахований на певний 
рівень розвитку пізнавальних здібностей учнів. Тому прийоми та 
методи навчання що використовуються в одному класі не можна 
автоматично перенести і успішно застосовувати в іншому. 

Набутий досвід активізації пізнавальної діяльності вимагає 
теоретично обґрунтувати та узагальнити основні методи та прийоми 
активізації пізнавальної діяльності. Перед методикою навчання фізики 
стоїть завдання виділити основні етапи по роботі з активізації 
пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики, вказати прийоми та 
методи які необхідно використовувати на кожному з цих етапів. 
Інакше кажучи завданням методики навчання фізики є створення 
теоретично обґрунтованої системи роботи вчителя фізики з активізації 
пізнавальної діяльності учнів. Знання цієї системи та особливостей 
класу дозволить вчителю використати прийоми та методи навчання з 
найбільшою ефективністю. Таким чином проблема активізації 
пізнавальної діяльності буде актуальної завжди. Цим і зумовлена 
актуальність нашого дослідження. 

Одним із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів під 
час вивчення оптики є фізичний експеримент. В процесі набуття 
нових знань він може бути використаний для показу фізичних явищ, 
формування фізичних понять, демонстрації зв’язків між вивченими 
явищами та можливих шляхів використання явищ та законів оптики в 
сучасній техніці. Особливо важлива роль експерименту в розвитку в 
учнів спостережливості, образного мислення, вміння робити висновки 
на основі спостережуваних явищ, передбачати хід спостережуваного 
процесу тощо. 

Ідеї, що лежать в основі вчення про світло, безпосередньо 
пов’язані з розвитком ряду галузей сучасної фізичної науки. 
Створення таких галузей фізичної науки, як електродинаміка, теорія 
відносності, атомна і ядерна фізика, квантова механіка й астрофізика, 
органічно пов’язане з розвитком фізики. Саме тому скінченність, 
інваріантність і граничність швидкості світла у вакуумі, дискретний 
характер випромінювання й поглинання світла атомами, 
корпускулярно-хвильові властивості світла – одне з основних 
наукових положень, включених у зміст шкільного курсу оптики. З 
оптикою пов’язані також явища ультрарелятивістських швидкостей. 
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Все це дає підстави для твердження, що найлегший шлях до нової 
фізики лежить через фізичну оптику [1, с. 94]. 

Вивчення оптики відіграє важливу роль у формуванні в учнів 
наукового світогляду. Матеріальність світла, залежність властивостей 
випромінювання від його кількісних характеристик, закони 
збереження в оптичних явищах, закон взаємозв’язку маси й енергії 
для світла, діалектична єдність протилежних властивостей світла 
(хвильових і корпускулярних) – такий далеко неповний перелік тих 
важливих методологічних висновків, які природно випливають з 
аналізу оптичних явищ та законів і які мають бути зробленими й 
поясненими учням під час вивчення оптики. Отже, оптика має 
важливе пізнавальне, світоглядне і політехнічне значення, але чомусь 
в шкільному курсі фізики кількість годин на вивчення предмету, і 
зокрема оптики, дуже швидкими темпами зменшується. 

За новою 12-и річною програмою вивчення оптики починається 
у 7-у класі. Кількість годин на вивчення оптики в цьому класі –  15, 
що складає близько 50% часу виділеного на вивчення фізики у 7-у 
класі. Розділ називається „Світлові явища”. Щодо демонстраційного 
експерименту, то під час вивчення теми учні повинні виконати 4 
лабораторні роботи: „Утворення кольорової гами світла шляхом 
накладання променів різного кольору”, „Вивчення законів відбивання 
світла за допомогою плоского дзеркала”, „Визначення фокусної 
відстані та оптичної сили тонкої лінзи”, „Складання найпростішого 
оптичного приладу”. Демонстрацій під час вивчення розділу 
пропонується поставити всього 11, що складає менше однієї 
демонстрації за урок [10]. 

Щодо одинадцятого класу, в якому продовжується і 
завершується вивчення курсу оптики в середній школі, то тут на 
вивчення курсу, який називається „Хвильова і квантова оптика” 
виділяється всього 12 планових годин з 70 запланованих у 11 класі. 
Якщо брати до уваги заплановані лабораторні роботи, то запланована 
всього одна лабораторна робота „Спостереження інтерференції та 
дифракції світла”. Демонстрацій має бути поставлено всього на всього 
6 – це одна демонстрація на 2 уроки [10]. 

Фізика – це фундаментальна наука, яка займається вивченням 
особливостей перебігу природних явищ і процесів. Але наразі в силу 
суб’єктивних і об’єктивних причин під час уроків більше 
акцентується увага на розв’язуванні задач, а не на аналізі природних 
явищ та постановці експерименту, який дозволяє краще зрозуміти 
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суть фізичних явищ і процесів, активізувати пізнавальну активність 
учнів та сприяє формуванню в учнів стійкого інтересу до предмету. 

В сьомому класі школярі починають вивчати новий навчальний 
предмет – фізику. Тому першочерговим завданням вчителя є 
формування в учнів інтересу до предмету. 

Під пізнавальним інтересом до предмету розуміється вибіркова 
спрямованість психічних процесів людини на об’єкти та явища 
оточуючого світу, при якій спостерігається намагання особистості 
займатися саме цією діяльністю. Інтерес – сильний фактор активності 
особистості. Під його впливом всі психічні процеси протікають 
особливо інтенсивно і напружено, а діяльність стає цікавою та 
продуктивною. В формуванні пізнавального інтересу учнів можна 
виділити декілька етапів. Спочатку він проявляється у вигляді 
цікавості – природної реакції людини на все несподіване, інтригуюче.  

Цікавість викликана несподіваним результатом досліду, цікавим 
фактом, зосереджує увагу учня на матеріалі даного уроку, але не 
переноситься на інші уроки. Це нестійкий, ситуативний інтерес. 

Більш стійким інтересом є допитливість, коли учень виявляє 
бажання більш детально розібратися, зрозуміти явище що вивчається. 
В цьому випадку учень активний на уроці, бере участь в обговоренні 
результатів дослідів, висловлює власні думки, опрацьовує додаткову 
літературу. 

Проте допитливість учня не поширюється на весь предмет. Вона 
може бути обмежена окремою темою чи розділом, тоді як інші розділи 
видаються учневі не цікавими, і інтерес до предмету зникає. 

Тому завданням вчителя є підтримка допитливості учнів і 
намагання підтримувати в учнів стійкий інтерес до предмету, при 
якому учень розуміє структур, логіку курсу, використовувані в ньому 
методи пошуку та доведення нових знань, а в навчанні його 
захоплював сам процес набуття нових знань, а самостійне вирішення 
проблем, нестандартних задач давало задоволення. 

Цікавість у навчанні виступає засобом активізації пізнавального 
інтересу. Вміло використані на уроці елементи цікавості, не тільки 
пробуджують пізнавальну активність а й допомагають краще 
запам’ятати важкий матеріал [4, с. 18]. 

Для того, щоб цікавість могла відігравати таку позитивну роль в 
навчанні, вона повинна володіти не просто зовнішньою 
привабливістю, виразністю, а й породжувати інтерес до теми що 
вивчається. 
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Друга умова успішності застосування цікавості на уроках – 
використання її з різноманітними засобами розвиваючого навчання. 
Учні повинні не просто слухати цікаву розповідь вчителя. Вони 
повинні брати активну участь в навчальному процесі, працювати 
самостійно з підручником, з дидактичними матеріалами, розв’язувати 
задачі та виконувати лабораторні роботи. Тільки в такому разі 
формується стійкий пізнавальний інтерес[4, с. 18]. 

Якими ж є засоби та методи цікавого викладення матеріал на 
уроках фізики? Відповідь на це питання можна знайти в статті 
Я.І.Перельмана „Что такое занимательная наука”, в якій зазначені 
наступні приклади[5, с. 26 - 27]: 

1. Положення науки ілюструються явищами сучасності. 
2. Наводяться приклади з техніки. 
3. Використовуються художня література, легенди, казки. 
4. Підвищують цікавість до предмету різні фантастичні ситуації. 
5. Розглядаються поширені забобони. 
6. Використовуються парадокси. 
7. Робляться несподівані співставлення. 
8. Використовуються приклади з повсякденного життя. 
9. Аналізуються математичні фокуси, рухомі та настільні ігри. 
10.  Наводяться приклади застосування науки на сцені, в цирку, в 

кіно. 
11. Робиться екскурс в історію науки. 

Зупинимося детально на деяких з цих прийомів. 
Під час вивчення оптики у сьомому класі велике враження на 

учнів справляють відповіді на питання з повсякденного життя: чому 
небо має голубий колір, чому лід прозорий, а сніг білий, чому 
відсутня тінь в похмурий день? Питання такого типу доцільно 
використовувати перед поясненням, щоб привернути увагу учнів. 
Адже учням цікаво чому небо має блакитний колір. І чи на всіх 
планетах воно блакитне? Варто зауважити, що формулюючи питання, 
вчитель повинен пам’ятати, що його емоційне відношення до питання 
що формулюється має дуже важливе значення. Питання, поставлене 
в’яло, без зацікавлення в більшості випадків залишить учнів 
незацікавленими [4, с. 25]. 

Для розвитку пізнавального інтересу під час вивчення оптики 
велике значення має експеримент. Демонстрація добре підготовлених 
і естетично оформлених дослідів завжди викликає інтерес в учнів. 
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Найбільше емоційне враження на учнів створюють цікаві 
досліди, що вражають учнів своїм несподіваним результатом чи 
способом постановки. Такі цікаві досліди можна знайти в книгах [2, 3, 
6, 7, 8]. 

Почуття здивування і захоплення виникає в учнів, при виявленні 
зображення якого-небудь предмета в просторі (рис. 1) [4, с. 26]. 

В якості предмета добре було б використати яскраве тіло, 
наприклад букет квітів. Для більшого ефекту сферичне дзеркало та 
букет краще помістити в закритий ящик, на дні якого знаходиться 
лампа, що освітлює предмет. Ширина ящика має бути трохи більшою 
за фокусну відстань увігнутого дзеркала, щоб предмет 
розташовувався за фокусом. Якщо там, де отримується зображення, 
розташувати екран, то можна побачити дійсно зображення предмета. 
Але для учнів буде 
цікавіше, якщо замість 
екрану повітря в даному 
місці просто задимити. Тоді 
букет квітів виникне в 
задимленому повітрі просто 
з нікуди. 

 
Рис. 1. Дослід 1. „Букет квітів” 

Для виховання в учнів стійкого інтересу до фізики та активізації 
їх пізнавальної діяльності учням корисно задавати додому домашні 
досліди та експериментальні роботи. Разом з проведенням домашніх 
дослідів учням доцільно додому давати завдання на спостереження 
фізичних явищ в природі. Наприклад спостереження оптичних явищ в 
атмосфері [4, с. 28 - 29]. 

При вивченні теми „Прямолінійне поширення світла” в якості 
домашнього завдання варто задати домашній експеримент: 

Дослід 2 . Прямолінійність поширення світла [3] 
Матеріали: три картонних картонки, ножиці, пластилін, 

ліхтарик (лазерна указка). 
Послідовність дій 
Ножицями необхідно прорізати отвір в середині кожної картки 

розміром з монету. Зробити з пластиліну підставку для кожної 
картонки і закріпити їх на столі так, щоб отвори розташовувалися на 
одній лінії. 
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Посвітити ліхтариком у отвір 
карти, що розташована найдальше від 
себе, і подивитися   крізь  отвір  
ближньої картки (можна спроектувати 
на екран). Потім необхідно відсунути 
середню картку на декілька 
сантиметрів вбік, щоб вона стала 
перешкодою для світлового променя. 

Учень після виконання досліду 
повинен дати відповіді на питання:      Рис. 2. Дослід 2 

1. Що ти спостерігав у першому випадку? 
2. Як поширювалося світло від ліхтарика до твого ока? 
3. Що учень спостерігав у другому випадку? 
4. Що відбулося зі світлом? 
5. Чи можна спостерігати світло на відсунутій картці? 
Слід зазначити, що при вивченні теми „Дисперсія світла. 

Спектральний склад світла. Кольори” програмою не передбачено 
жодної демонстрації. Тому, для зацікавлення учнів та підвищення їх 
пізнавальної активності варто поставити дослід „Спостереження 
розкладання світла” [9], а як цікавий домашній дослід можна 
запропонувати виконати дослід „На краю прірви” [3]. 

Дocлiд 3. Спocтеpеження poзкладання cвiтла 
Обладнання: кoлба кoнуcнoї фopми, ocвiтлювач для тіньової 

пpoекцiї. 
В кoлбу дoвеpху наливаємo вoду i закpиваємo пpoбкoю. 

Оcвiтлювач для тiньoвoї пpoекцiї cтавимo на вiдcтанi 2-3 м вiд 
cпocтеpiгача. Пеpевеpтаємo кoлбу днoм ввеpх i дивимocь чеpез неї на 
джеpелo cвiтла. Бачимo cпектp. Вiн шиpший зi cтopoни тoвщoї 
чаcтини кoлби (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Дослід 3 
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Дослід 4. На краю прірви 
Матеріали: стопка книг, прозора скляна склянка, ліхтарик, 

пластилін, вода. 
Послідовність дій 
Заповнюємо склянку водою на одну третину. Ставимо книги 

стопкою на яку-небудь гладку поверхню. Стопка має бути трохи вища 
за ліхтарик. 

Далі розташовуємо склянку на 
книгах так, щоб частина його 
ненабагато виступала за край книги і 
зависала в повітрі, але склянка при 
цьому не падала. 

Розташовуємо ліхтарик під 
виступаючою частиною склянки 
вертикально, і закріплюємо його в 
такому положенні за допомогою 
пластиліну, щоб не  ковзався. Вмикаємо 
ліхтарик  і гасимо світло в кімнаті. 

            Рис.4. Дослід 4 
Промені світла потрапляють на заповнену водою склянку під 

невеликим кутом. В результаті біле світло розкладається на складові 
компоненти. Сусідні один з одним кольори продовжують свій шлях, і 
потрапляючи на стелю утворюють спектр.  

При вивченні теми „Поширення світла в різних середовищах. 
Заломлення світла на межі поділу двох середовищ”, окрім 
запланованої демонстрації „заломлення світла”, яка виконується з 
шайбою гаркля, доцільно поставити дослід „Чому і як заломлюється 
світло” [8].  

 
Дослід 5. Чому і як заломлюється світло 
Те, що при переході з одного середовища в інше промінь світла 

заломлюється багатьом здається дивним. Виявляється що заломлення 
світла можна продемонструвати за допомогою механічних рухів. Це 
можна продемонструвати учням на вчительському столі. Для цього 
необхідно накрити половину столу скатертиною (рис. 5), і трохи 
нахиливши стіл, примусити скочуватися по ньому пару коліс, наглухо 
посаджених на спільну вісь. Якщо напрям руху коліс і край 
скатертини складають прямий кут, заломлення шляху не відбувається. 
В цьому випадку ми маємо ілюстрацію оптичного правила: промінь, 
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перпендикулярний до межі поділу двох середовищ не заломлюється. 
При спрямуванні коліс під кутом до краю скатертини, шлях коліс 
заломлюється на краю, тобто на межі середовищ з різними 
швидкостями руху в них. Легко помітити, що при переході із частини 
столу, де швидкість більша (непокрита частина), в ту де швидкість 
менша (скатертина), напрям шляху („промінь”) наближається до 
„перпендикулярного падіння”. В іншому випадку спостерігається 
віддалення від цього перпендикуляру. 

 
Рис. 5. Дослід 5. 

З цього досліду можна зробити важливі висновки: заломлення 
світла зумовлене різними швидкостями в двох середовищах. Чим 
більша різниця в швидкостях, тим більше заломлення. Так, якщо ви 
читаєте, що показник заломлення при переході з повітря в воду рівний 
4/3 то ви, разом з тим, дізнаєтесь що світло рухається в повітрі 
приблизно в 1,3 рази швидше, ніж у воді. 

При вивченні будови оптичних приладів, і виконання 
запланованої лабораторної роботи „Складання найпростішого 
оптичного приладу”, додому дітям варто задати домашню роботу 
„Виготовлення оптичного приладу (Перископ)” [3]: 

Дослід 6. Перископ 
Матеріали: два дзеркала, липка стрічка (скоч), ножиці, висока 

картонна коробка. 
Послідовність дій 
Спочатку необхідно зрізати з коробки дно і верх. Також 

потрібно прорізати віконця для спостережень, що будуть знаходитися 
на протилежних кінцях і сторонах коробки. Для того, щоб виготовити 
ці віконця необхідно вирізати маленькі прямокутні віконця довжиною 
5 см, що дотикаються до краю. 
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Тепер необхідно виготовити 
прорізи для дзеркал. Вони робляться в 
тих сторонах коробки, в яких відсутні 
віконця, і нахилені під кутом 45° до 
краю, як показано на малюнку (рис. 7). 
Вони повинні бути  досить широкі, 
щоб в них помістилося дзеркало. 
 Вставляємо дзеркала в отвори і 
закріплюємо їх за допомогою липкої 
стрічки. Потім, якщо є бажання, 
можна заклеїти відкриті кінці коробки. 

Якщо подивитися в одне з 
віконець, то можна спостерігати 
картину,  що  спостерігається з іншого 
отвору.                                                                   Рис. 6. Дослід 6. 

Зауваження: картонну коробку і дзеркала необхідно підбирати 
таким чином, щоб дзеркала при розміщенні під кутом 45° 
розташовувалися одне під одним. 

Особливу увагу на нашу думку варто приділити вивченню теми 
„Оптичні явища в атмосфері”. Згідно програми з фізики демонстрацій 
та лабораторних робіт з даної теми не передбачено. Проводити 
спостереження теж неможливо внаслідок вибагливості до погодних 
умов. Тому, на нашу думку, при викладенні матеріалу необхідно 
поставити хоча б декілька незапланованих демонстрацій (Дослід 7, 
Дослід 8) [3, 9], для підвищення пізнавальної активності дітей та їх 
зацікавленості у вивченні даної теми. 

Дocлiд 7. Спocтеpеження pайдуги за дoпoмoгoю циліндра з 
вoдoю. 

Обладнання: цилiндpична склянка дiаметpoм 80 мм з кpишкoю, 
cмужки чopнoгo папеpу, таcьма, два фiзичнi штатива, металевий 
cтpижень дoвжинoю 40-50 cм, наcтiльний екpан.  

В цилiндpичну cклянку дoвеpху наливаємo вoду i закpиваємo 
кpишкoю. На cтiнки склянки наклеюємo двi cмужки чopнoгo папеpу 
шиpинoю пo 5 cм, щoб oдеpжалаcь щiлина шиpинoю 2,5 cм. Цилiндp 
пiдвiшуємo в гopизoнтальнoму пoлoженнi дo металевoгo cтpижня на 
петлях з таcьми. Стpижень кpiпимo гopизoнтальнo в фiзичних 
штативах на виcoтi 30-50 cм, (рис. 7).  

Уcтанoвку poзмiщуємo пеpед пpямими 
coнячними пpoменями, щo пoтpапляють в клаc 



АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  
ЗАСОБАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ОПТИКИ 

119 

чеpез вiкнo. Свiтлo пoтpiбнo напpавити на щiлину в 
cклянці. Зi cтopoни, ocвiтленoї coнячними 
пpoменями чаcтини цилiндpа, ставимо  каpтoнний 
екpан так, щoб закpити вiд coнячнoгo cвiтла oблаcть 
poзташoвану нижче цилiндpа. Кpай екpана дещo 
згинаємo, щoб вiн щiльнo дoторкався  дo cклянки. 
Цим уникаємo пpoхoдження cтopoннiх пpoменiв. 

Пpoвеpтаємo цилiндp навкoлo oci дo пoяви на 
екpанi зi cтopoни cпocтеpiгача зафаpбoванoї 
cмужки, яка мoделює pайдугу. Кoльopи чеpгуютьcя 
звеpху вниз вiд чеpвoнoгo дo фioлетoвoгo.  Мoжна 
скористатись    i    iншим   джерелом    cвiтла.   Йoгo 
пpoменi мають падати на cклянку звеpху.                        Рис. 7. Дослід 7. 

Варто зауважити, що дослід досить легко відтворюється в 
шкільному кабінеті фізики під час уроку і не потребує ніяких 
особливих приладів. 

На нашу думку вартий уваги ще один дослід по спостереженні 
райдуги, який з демонстраційного обладнання потребує лише 
побутовий розпилювач, і тому може бути з легкістю відтворений 
вдома. Тому цей дослід можна давати дітям як домашній дослід. 

Дocлiд 8. Спocтеpеження pайдуги 
Обладнання: пoбутoвий poзпилювач, пocудина з вoдoю. 
Дocлiд кpаще пpopoбити в пеpшiй чи 

дpугiй пoлoвинi дня, кoли Сoнце знахoдитьcя 
пiд кутoм 30-40 гpадуciв дo гopизoнту. 
Залишаємo Сoнце пo лiву cтopoну пoза 
cпocтеpiгачем. З дoпoмoгoю poзпилювача 
cтвopюємo пеpед coбoю штучний «туман». 
Бачимo яcкpаву pайдугу на кpаплинах вoди. 

Штучний «туман» мoжна зpoбити 
iншим cпocoбoм. Напpиклад, мoжна набpати   
вoди в  poт  i  poзпилити  її  на cвiтлoвий 
пoтiк.   Рис.8. Дослід 8 

Отже, існує багато методів та прийомів що активізують 
пізнавальну діяльність учнів. Але особлива роль при вивченні 
шкільного курсу фізики, і зокрема оптики, належить фізичному 
експерименту. Адже він відіграє визначальну роль в розвитку в учнів 
спостережливості, образного мислення, вміння робити висновки на 
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основі спостережуваних явищ та процесів, підтримує інтерес до 
предмету та пізнавальну активність учнів. 

Будь-яка діяльність вчителя має бути спрямована на розвиток 
пізнавальних здібностей учнів, а як стверджують видатні педагоги це 
можливе лише в ході активної навчальної діяльності. Тому вчитель 
зобов’язаний зацікавлювати учнів, підтримувати стійкий інтерес до 
предмету та активізувати пізнавальну діяльність учнів. 

Нами була запропонована методика активізації пізнавальної 
діяльності учнів засобами експерименту з оптики. Вона передбачає 
постановку більшої кількості демонстрацій під час вивчення оптики в 
основній школі, та виконання учнями домашніх дослідів і 
спостережень, розв’язок експериментальних задач, що сприяє 
зростанню інтересу учнів до вивчення оптики, зростання їх 
пізнавальної активності та значний розвиток пізнавальних здібностей. 

Варто пам’ятати, що всі засоби та прийоми, що активізують 
цікавість учнів, повинні використовуватися вчителем в системі 
засобів розвиваючого навчання, що цікавість, що використовується 
без прийомів, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності 
учнів часто не приносить ніякої користі. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ  
У КРИСТАЛАХ 
Кристалами називають тверді тіла, в яких атоми або молекули 

мають чітку тривимірну періодичність. У результаті відповідної 
хімічної взаємодії між атомами, молекулами виникає кристалічна 
структура. Це впорядкована тривимірно-періодична структура, в якій 
атоми чи молекули займають фіксовані положення і перебувають на 
певних відстанях. 

Розглянемо ідеальні кристали. У стані динамічної рівноваги 
розташування атомів та молекул у решітці характеризується чіткою 
тривимірною періодичністю. Відмінність реальних кристалів від 
ідеальних полягає в наявності в них дефектів структури та порушень 
періодичності решітки. Дефектами структури є: відсутність атомів 
(іонів) у вузлі решітки, зміна відстані атомів (іонів) до найближчих 
сусідів, утворення тимчасових порушень структури опроміненням 
світлом, рентгенівським випромінюванням, потоками - частинок і 
нейтронами. Дефекти структури мають великий час життя й невелику 
рухливість, тому їх можна класифікувати, виходячи з геометричних 
ознак порушення періодичності гратки. Коротко розглянемо основні 
типи дефектів. 
 Точкові дефекти. Точковими або нуль-вимірними дефектами у 
твердих тілах називають порушення кристалічної структури, розміри 
яких можна порівняти з атомною або кількома атомними відстанями. 
Прикладами точкових дефектів є дефекти Шотткі – вакансія в 
простому кристалі, або пара із катіонної та аніонної вакансій в 
бінарному кристалі, дефекти Френкеля – пара вакансії і протилежно 
зарядженого атома в міжвузловині в простому і в бінарному кристалі . 

За Френкелем, концентрація вакансій та дефектів залежить від 
температури й енергії їх утворення. Концентрація дефектів різко 
зростає при збільшенні температури.  

Крім основних атомів до складу кристалічної решітки можуть 
входити чужі атоми, домішки. Частинки основної речовини у вузлах 
решітки замінюються домішками заміщення. Домішки проникнення 
займають міжвузлове положення й тим легше, чим більшим є об’єм 
простору між атомами. Атоми домішок присутні в кристалі завжди 
(контрольовані чи не контрольовані). Від чистоти матеріалу та умов 
росту кристалів залежить можливість їх синтезу із наперед заданими 
властивостями. 

Лінійні дефекти існують у кристалах, коли в певному напрямку 
періодичність решітки сягає на відстані, порівняно з розміром 
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кристалу. При цьому в інших напрямках ці відстані не більші кількох 
параметрів решітки.  

Дислокаціями називають специфічні лінійні дефекти гратки –
це лінії пошкодження типу обриву або зсуву атомних шарів, що 
порушують періодичність гратки. Розрізняють два види дислокацій: 
крайові та гвинтові. 

Плоскі дефекти. Двовимірні дефекти гратки спостерігаються у 
випадку впорядкованого розташування дислокацій на межі двох 
зрощених монокристалічних блоків, які розорієнтовані під малим 
кутом. 

Об’ємні дефекти. Тривимірні дефектні утворення виникають 
при опроміненні кристалу високоенергетичними частинками: 
протонами, нейтронами, -частинками. 

Вибиті з вузлів атоми породжують каскад вторинних зміщень і 
викликають утворення областей з порушеннями кристалічної 
структури. Області розупорядкування мають сферичну форму з 
радіусом порядку 10-8 м і ядром, яке складається з вакансій та їх 
комплексів. 

Методом, який доводить наявність дефектів в металах, є 
термічне, хімічне або електростатичне травлення полірованих 
металічних поверхонь. В залежності від методу, що використовується 
і природи травника, на металічних поверхнях може спостерігатися 
більша чи менша кількість ямок травлення, що огранені 
кристалографічними площинами. Ямки в деформованих металах 
зазвичай розташовуються поблизу від стравлюваних ліній дотику. 
Тому було припущено, що такі ямки вказують місця виходу 
дислокацій на поверхню. Це припущення пізніше вдалося перевірити 
навіть напівкількісно. Але не вдалося довести, що є повна 
відповідність між ямками травлення і дислокаціями, тобто що кожна 
ямка відповідає дислокації і що на кожній дислокації виникає ямка. 

Декорування дислокацій шляхом введення потрібним чином 
вибраних «домішок», що осідають на дислокаціях, було з успіхом 
застосовано в деяких випадках. Непрозорі осади, розташовані вздовж 
лінії дислокації, роблять її видимою під мікроскопом в оптично 
прозорих чи прозорих в інфрачервоному світлі кристалах. Таким 
способом дислокації можна спостерігати в кристалах кремнію, у 
галогенідах срібла та лужногалоїдних кристалах. 
 Електронно-мікроскопічне дослідження тонких металічних 
фольг дозволило Хіршу спостерігати дислокації в русі. Контраст в 
даному випадку виявляється внаслідок деформації решітки навколо 
дислокацій, які зменшують прозорість фольги для електронів. Цей 
метод дуже ефективний: з його допомогою легко дослідити 
розщеплення дислокацій на частинні та взаємодію між ними 
(результати прекрасно підтверджують передбачення теорії). У 
закаленому алюмінії цим методом можна продемонструвати наявність 
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невеликих дислокаційних петель, утворених шляхом закривання 
плоских скупчень вакансій. Це є одним зі способів виявлення 
дислокацій в кристалах. 
 Багатообіцяючим є метод, який використовує ефект муару. Два 
дуже тонких шари кристала – або з трохи різними параметрами 
решітки, але орієнтовані паралельно, або трохи перевернуті один 
відносно одного, але з однаковими параметрами, - розглядаються 
одночасно на просвіт. Дефекти гратки в одному із шарів викликають 
типові порушення в «інтерференційній» картині муару, яка відтворює 
в збільшеному масштабі (у відношенні 2d/d, де d – різниця в 
параметрах гратки d) характерну структуру дефекту. Ментер та ін. з 
успіхом застосували цей метод до золота і паладію, а Хашимото та 
Уеда – до сірчистої міді. 
 Іонний проектор був розроблений Мюлером і служить для 
вивчення поверхневих шарів дуже маленьких (або голкових) 
монокристалів. 

Опосередкованим методом отримання однорідного 
розподілення френкелівських дефетків є опромінення  - променями 
великої енергії, наприклад від джерела Кобальт 60 (Со-60). Під дією  
- променів всередині матеріалу виникають швидкі електрони, які в 
свою чергу вибивають атоми. Гамма-промені мають значно меншу 
проникну здатність, ніж електрони, що дозволяє отримати однорідне 
розподілення дефектів в значно товщих зразках. З іншого боку, 
ймовірність утворення дефектів при - опроміненні дуже мала, і цей 
метод доцільно використовувати тільки при вивченні початкової 
стадії радіаційного пошкодження. 
 Дефекти змінюють фізичні властивості матеріалу (густину, 
електропровідність, магнітні, пружні властивості та ін.) Важливим є 
значення дефектів у кристалах у сучасній напівпровідниковій 
електроніці, де вони використовуються для отримання потрібних 
параметрів напівпровідникових елементів. В основі сучасних методів 
дослідження дефектів лежить дослідження фізичних властивостей 
матеріалів при дії на них рентгенівських, інфрачервоних, 
ультрафіолетових і гамма-променів, радіохвиль, ультразвукових 
коливань, магнітного та електростатичного полів та ін. 
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 ЛАЗЕРНИЙ ТЕРМОЯДЕРНИЙ СИНТЕЗ.  
 ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ 
 

Людство споживає все більше енергії. Розпочавши освоєння 
ядерної енергії ми вийшли на новий щабель розвитку наших 
технологій. Від експлуатації сил хімічного зв’язку, ми переходимо 
до ядерних сил. Що ж це за сили i як змусити їх працювати на нас? 

В даний час економічно вигідне енерговиробництво 
ґрунтується на використанні енергії органічного палива, енергії 
атомного ядра і гідроенергетиці. Ці способи викликали проблеми 
екологічного, ресурсного і науково-технічного характеру, що 
стимулює розвиток і пошук нових енергоджерел. Ведуться 
інтенсивні дослідження і технічні розробки альтернативних 
(поновлюваних) джерел. Спектр їх широкий: від сонячної 
енергетики до біоенергетики. Інтегрально їхні негативні сторони 
характеризуються обмеженістю потенціалу (крім сонячної 
енергетики), науково-технічними складностями і 
непередбачуваністю екологічних наслідків. Окреме місце в ряді 
перспективних джерел енергії займає керований термоядерний 
синтез (КТС). Перспективи, що обіцяє здійснення КТС, 
безпрецедентні по своїх масштабах і перевагах. Рішення проблеми 
КТС дозволить одержати чисте, безпечне і практично невичерпне 
джерело енергії на планеті Земля, що змушує вчених усього світу 
завзято штурмувати термоядерну фортецю. Цей штурм 
продовжується майже 50 років. 

Проблема керованого термоядерного синтезу (КТС), 
безсумнівно, є однією з центральних у сучасній фізиці. Як паливо 
тут у першу чергу будуть слугувати важкі ізотопи водню — 
дейтерій і тритій. Запаси ж дейтерію такі, що їх вистачить для 
людства на мільйони років навіть при дуже високому рості 
споживання енергії. Але на шляху до контрольованого 
використання цієї енергії природа поставила перед людьми дуже 
великі труднощі. Справа в тім, що реакція синтезу може відбутися, 
якщо два ядра зближаються на відстань порядку їх власного 
розміру. Щоб це зближення відбулося, позитивно зарядженні ядра 
повинні перебороти взаємне електростатичне відштовхування, 
тобто мати велику енергію. Здійснити це можна, нагріваючи 
речовину до дуже високої температури, коли кінетична енергія 
ядер виявляється досить великою для подолання 
електростатичного відштовхування при їхніх зіткненнях. У 
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природі такі умови існують у надрах зірок, і людство давно 
використовує енергію такого термоядерного реактора у виді 
потоку світлової енергії Сонця. Вивчивши природу цього джерела 
енергії, люди порівняно швидко здійснили цей процес на Землі, 
створивши наймогутнішу зброю — термоядерну бомбу. Але для 
здійснення керованого термоядерного синтезу треба було 
розгорнути винятково широкі фундаментальні дослідження в 
області ядерної фізики і фізики плазми, створити унікальні 
експериментальні установки і провести величезний обсяг 
теоретичних робіт. 

Одним з перспективних шляхів проведення КТС є лазерний 
термоядерний синтез ЛТС. 

 Зупинимося коротко на тім, які основні фізичні принципи 
закладені в концепцію досягнення високих ступенів стиску речовин і 
одержання великих коефіцієнтів підсилення по енергії за допомогою 
лазерних мікровибухів. Розглянемо приклад так званого режиму 
прямого стиску. У цьому режимі мікросфера, наповнена 
термоядерним паливом, з усіх боків “рівномірно” опромінюється 
багатоканальним лазером. У результаті взаємодії випромінювання з 
поверхнею мішені утвориться гаряча плазма з температурою в 
декілька кілоелектронвольт (плазмова корона), що розлітається 
назустріч променю лазера з характерними швидкостями 107-108 см/с. 

Шари мішені, які не випарувалися, під дією теплового і 
реактивного тиску, прискорюються до центру, стискаючи і 
нагріваючи паливо, що знаходиться в ній. У підсумку енергія 
лазерного випромінювання перетворюється на розглянутій стадії в 
кінетичну енергію речовини, що летить до центра, і в енергію 
корони, що розлітається. 

Вперше ідея використання потужного лазерного 
випромінювання для нагрівання щільної плазми до термоядерних 
температур була висловлена на початку 60-х років. 

 Експерименти по досягненню високих густин стисливого 
палива в режимі прямого стиску почалися в середині 70-х років у 
Фізичному інституті ім. П.Н. Лебедєва, де на установці “Кальмар” з 
енергією E = 200 Дж була досягнута щільність стисливого дейтерію 
~ 10 г/см3. Надалі програми робіт з ЛТС активно розвивалися в 
США (установки “Шива”, “Нова”- з енергією випромінювання в 
імпульсі до 120 кДж - у Ливерморській національної лабораторії 
США; “Омега” - з енергією випромінювання до 60 кДж - у Рочестері 
(теж США); “Гекко-12” в Осаці (Японія) і “Фебус” у французькому 
місті Лімейл, обидві з енергією випромінювання в імпульсі до 20 
кДж, і в російському Сарові “Іскра-5” - до 30 кДж.  

Перелічимо коротко основні переваги термоядерної енергетики: 
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1. Термоядерна енергія обіцяє бути найчистішою. 
Термоядерний реактор безпосередньо не створює хiмiчно чи 
радiонебезпечних речовин.  

2. Термоядерне паливо уже зараз є дуже дешевим. 
Термоядерний реактор потужністю десятки мегават споживатиме 
лише кілька кубометрів води на добу. 

3. Термоядерний реактор є безпечним в критичних 
ситуаціях. Він не містить нічого небезпечного, що могло б в разі 
витоку загрожувати екології.  
Для побудови термоядерних реакторів стануть у пригоді 
напрацювання атомної енергетики. Промисловістю уже освоєний 
випуск потужних турбін та силових установок. Конструкція станції 
багато в чому залишиться незмінною. 

4. Якщо вдасться освоїти i почати перехід на термоядерну 
енергію у найближчі десятиліття, то людство зможе уникнути 
енергетичної кризи пов’язаної з вичерпанням органічного палива i 
зберегти його як цінну сировину для хiмiчної промисловості. 

5. Термоядерна енергія - це серйозна iнвестицiя у майбутнє. 
Паливо практично невичерпне, потужнiсть задовольнить не тiльки 
нашi сучаснi потреби а i потреби близького майбутнього. Отже якщо 
людство таки освоїть енергiю термоядерного синтезу, то ця енергiя 
залишиться з нами надовго - доки не буде винайдено чогось кращого. 

Над проблемою керованого термоядерного синтезу людство 
працює порiвняно недовго. Проблеми голоду i бiдностi є набагато 
давнiшими за неї, але у їх вирiшеннi маємо значно скромнiшi успiхи. 
Сильнi країни з серйозною науковою базою давно вважають проблему 
КТС стратегiчно важливою. Над нею працюють тисячi вчених i 
технiкiв. Своєї працi докладають мільйони спецiалiстiв. Тому не 
дивно, що дехто вже складає оптимiстичнi  прогнози на близьке 
майбутнє. Термоядерна енергетика вважається остаточним 
розв’язанням енергетичних проблем, але поки її не iснує, варто з 
розумом використовувати сучасні технології. 

Україна мала б багато користі вiд КТС уже зараз, але поки що це 
- лише стратегiчний напрямок, який не варто занедбувати. Доцiльно 
пiдтримувати тих, хто працює над цiєю проблемою в нашiй країнi, але 
ще доцiльнiше рiшуче переглянути наше ставлення до 
енергозберігаючих технологiй. Щоправда це тема для окремого 
дослідження... 
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ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ  
ЕЛЕКТРОННОГО МІКРОСКОПА 
 
В 20-х роках нашого століття відбулася справжня революція в 

мікроскопії: виникла ідея використовувати в ній потоки частинок - 
електронів. На основі цієї ідеї зародилась і швидко розвинулася нова 
область науки - електронна мікроскопія, що дозволила здійснити 
найглибший прорив в області бачення і вивчення надмалих об'єктів. 

Електрони здатні проникати крізь тонкі шари речовини, 
відбиватися і розсіюватися в ній. Ці властивості електронів, їх 
взаємодія з полями і досліджуваною речовиною покладено в основу 
електронної мікроскопії. 

Для розуміння принципу роботи електронного мікроскопа 
необхідно знати елементи геометричної електронної оптики.  

Під геометричною електронною оптикою слід розуміти такий 
опис руху електронів в електричних і магнітних полях, коли 
взаємодією електронів між собою можна знехтувати і практично не 
враховуючиїх хвильові властивості, тобто електрон можна розглядати 
як матеріальну точку. 

Між законами руху електронних пучків в електричних і 
магнітних полях і законами поширення світлових пучків в оптичних 
середовищах існує аналогія, але повного співпадання все ж немає. Є 
суттєві відмінності, на які потрібно звертати увагу. 

1. Окремі промені в світловому пучку незалежні, в той час як 
окремі електрони, що утворюють електронний пучок, завжди 
взаємодіють між собою. Ця взаємодія може бути невеликою при малій 
густині струму в пучку, але принципово вона завжди існує. 

2. У світловій оптиці показник заломлення середовища часто 
змінюється стрибкоподібно на межі лінзи, призми та ін. В електронній 
же оптиці, де заломлюючими середовищами є електричні та магнітні 
поля, показник заломлення змінюється неперервно. 

3. В електронній оптиці на відміну від світлової форма 
заломлюючих поверхонь не може бути довільною. Так, у випадку 
електричного поля, де заломлюючим поверхням відповідають 
поверхні рівного потенціалу, вона визначається рівнянням Лапласа. 
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4. Діапазон змін показника заломлення в електронній оптиці 
майже безмежний на відміну від світлової оптики, де він становить 
величину порядка одиниць. 

5. Енергія електронів після проходження через електронно-
оптичні середовища, утворені електричними полями, може 
змінюватися. А енергія квантів світла при проходженні через лінзи 
залишається незмінною. 

Сучасні мікроскопи, які на відміну від електронних називаються 
оптичними, є досконалими приладами, що дозволяють одержувати 
великі збільшення з високою роздільною здатністю. Проте, як 
показали дослідження, оптична мікроскопія практично досягла 
принципової межі своїх можливостей через дифракцію і 
інтерференцію  явищ, обумовлених хвильовою природою світла. 

Найменша роздільна відстань світлового мікроскопа, що і 
визначає його якість при 560  нм становить 0.18 0.2pd   мкм. 

Очевидно, якщо використовувати в мікроскопах 
випромінювання з меншою довжиною хвилі, можна розширити їх 
можливості і отримати більш високу роздільну здатність. 

Природно було використовувати з цією метою електрони, рух 
яких в рамках геометричної оптики, як ми знаємо, аналогічний 
поширенню світла і дозволяє створювати зображення в електронних 
«променях». 

Але електронам притаманні і хвильові властивості, які можуть 
проявлятись при певних умовах. Однак довжина хвилі, що їм 
відповідає, набагато менша за довжину світлових хвиль. 

Оптична схема електронного мікроскопа може бути аналогічна 
схемі світлового мікроскопа, лише світлооптичні лінзи повинні бути 
замінені електронними. 

Електронний пучок, сформований освітлювальною системою, 
яка складається із електронної гармати і конденсорної лінзи, 
«просвічує» предмет, тобто електрони прострілюють його. Тому 
мікроскоп цього типу називається просвічуючим.  

Ясно, що предмет повинен мати досить малу товщину, а 
електрони володіти досить великими енергіями. Далі об´єктивна лінза 
створює збільшене проміжне зображення, яке знову із збільшенням 
переноситься проекційною лінзою на люмінесцентний екран у 
випадку візуального спостереження або на фотопластинку у випадку 
його фотографування, де і утворюється кінцеве зображення. 
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При цьому повне збільшення також рівне добутку збільшення 
обох лінз ( 1 2   ). 

Однак на цьому аналогія закінчується, так як механізм 
утворення зображення в електронних мікроскопах принципово 
відрізняється від такого ж у світловому. У світловому мікроскопі 
пучок світла, проходячи через предмет, по-різному поглинається і 
відбивається на деталях предмета, які мають різну густину, товщину і 
забарвлення, що і дозволяє розрізняти ці деталі. Енергія ж квантів 
світла, проходячих через предмет, залишається незмінною, що і 
дозволяє створювати зображення. 

Зображення, коли більш «прозорим» елементам предмета 
відповідає більша яскравість в зображенні, називається світлопільним. 
В електронному мікроскопі можна отримати і зворотне більш 
контрастне темнопільне зображення. Для цього можна зробити так, 
щоб «освітлюючий» пучок падав на предмет під деяким кутом 

Теоретична роздільна відстань в електронній мікроскопії, 
обмежувана дифракційною межею, при використанні прискорюючої 
напруги порядка 100 кВ складає 0,037А, проте реальна межа 
роздільної здатності виявляється істотно меншою за цю величину. В 
сучасних електронних мікроскопах межа роздільної здатності складає 
4,5  5,0А. Величина максимального корисного збільшення 
відповідає роздільній відстані в 5,0А. Для досягнення такого 
великого збільшення в електронних мікроскопах звичайно 
використовуються проміжні лінзи невеликого збільшення. 

Різноманіття явищ, що вимагають вивчення за допомогою 
електронної мікроскопії, визначає різноманітність і специфіку її 
методів і відповідних приладів. Ми вже знайомі з принципом дії 
електронного мікроскопа, що просвічує. З його допомогою можна 
досліджувати тонкі зразки, крізь які проникаєпроникні падаючий на 
них пучок електронів. 

 У ряді випадків і в першу чергу для дослідження масивних 
об'єктів застосовуються електронні мікроскопи інших типів: 
емісійний, відбиваючий, растровий, дзеркальний електронний 
мікроскоп; важливим різновидом електронних мікроскопів растрового 
типу є мікрорентгеноспектральний аналізатор. 

Сучасний високоякісний електронний мікроскоп являє собою 
складний прилад, що потребує дуже тонкого налаштування і 
висококваліфікованого обслуговування. Проте не менш складною і 
відповідальною справою є також проведення досліджень за 
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допомогою мікроскопа, в першу чергу приготування предметів 
(методика препарування). 

Методи дослідження за допомогою просвічуючого електронного 
мікроскопа можна розділити на прямі і непрямі 

При прямих дослідженнях предмет товщиною 100 - 1000Å 
безпосередньо прострілюється електронним пучком. 

Якщо необхідно дослідити структуру поверхні достатньо 
масивних, непрозорих для електронів предметів, то використовують 
непрямі методи. Найбільш поширеним є метод реплік. Для цього на 
досліджувану поверхню може бути нанесений тонкий шар лаку, який 
відтворює її рельєф. Після висушування лакова плівка відділяється від 
поверхні і може слугувати предметом для електронно-
мікроскопічного дослідження. 

Також для досліджень використовується метод відтінення, 
аналогічний методу фарбування у світловій мікроскопії. Для цього на 
предмет напиляють під кутом шар золота, хрому, урану або іншого 
важкого металу, що досить ефективно розсіює електрони. В результаті 
при дослідженні такого відтіненого об´єкта можна отримати набагато 
чіткіше зображення деталей, а також деталі недоступні для 
спостереження звичайним способом. 

Розглянемо метод декорування. Суть методу: на досліджувану 
поверхню деякої речовини напиляється у вакуумі стороння речовина у 
кількості, недостатній для утворення суцільної плівки, а достатній 
лише для утворення окремих частинок. 

У загальноосвітній школі квантова фізика вивчається в 11 класі, 
вводиться поняття про корпускулярно-хвильову природу світла, 
хвильові властивості речовин. Я вважаю доцільним для формування 
наукового світогляду учнів провести урок-семінар на тему: «Фізичні 
основи роботи електронного мікроскопа». Опираючись на знання 
учнів про природу світла та елементи геометричної оптики, будову 
світлового мікроскопа (знання з біології), коротко розказати їм 
принцип роботи електронного мікроскопа, провести аналогію із 
світловим, пояснити його переваги і недоліки. Дати учням можливість 
підготувати доповіді про види електронних мікроскопів та методи 
дослідження з їх допомогою. 

 



Студентські фізико-математичні етюди, 2007, № 6 

131 

 
О.В. Слуцький  
(НПУ імені Драгоманова, фізико-математичний інститут) 
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор  
Працьовитий М. В. 
 
ПОКРИВНІ ПРЯМОКУТНИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ 
 
У статті вводиться поняття "покривний прямокутник". Досліджується 

зв’язок властивостей покривних прямокутників із функцією, для якої вони 
побудовані. Пропонується спосіб дослідження функцій на диференційовність за 
допомогою покривних прямокутників. 

 
Вступ 

Математика вивчає багато різних об’єктів. Серед них – 
множини, відношення, функції, геометричні фігури, рівняння, 
нерівності, многочлени, алгебраїчні вирази... Цей перелік можна 
продовжувати, і дуже довго. 

Чому цих об’єктів так багато? Адже всі вони описані з 
використанням лише двох понять – множини та належності елемента 
множині. Усі математичні факти можна було б сформулювати також 
за допомогою лише цих двох понять. 

Так, можна було б. Але це було б дуже довго, а головне – 
незручно. А введення багатьох об’єктів, позначень, понять дозволяє 
відкривати нові властивості та прості способи доведення вже 
існуючих. 

Справді, розглянемо простенький приклад. Нехай я хочу 
поговорити про додатне дійсне число, яке при піднесенні в квадрат 
дасть 2. Я можу задавати його реченням (таким, як попереднє). Я 
можу задавати його десятковим дробом: 1,41421356237309504... Я 
можу задавати його ланцюговим дробом: )]2(;1[ . Нарешті, я можу 
задавати це число символом 2 . 

Загальновживаним у математиці є останнє позначення. Чому? А 
тому, що воно просте. Воно легко пишеться і легко запам’ятовується.  

Але, наприклад, для числа   спосіб запису за допомогою знака 
" " виявляється незручним. Число   легше записувати десятковим 
дробом. 

Можна наводити ще багато прикладів і ще більше говорити про 
зручність/незручність застосування різних математичних об’єктів. 
Але я хочу нагадати один загальновідомий факт: немає 
універсального позначення, немає універсального методу, який був би 
оптимальним для всіх задач. Для кожної задачі треба підбирати свій 
метод, свій "ключик". 
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Нижче розглядається задача дослідження дійсної функції на 
неперервність та диференційовність (під "дослідженням на 
диференційовність" мається на увазі пошук точок, у яких існує 
скінченна похідна, пошук точок, у яких скінченної похідної не існує, а 
також пошук значення похідної для заданої точки). Це досить складна 
та нетривіальна задача. Оскільки дійсні функції бувають дуже різні, то 
й підходити до цієї задачі треба по-різному. 

Якщо ми маємо елементарну функцію, то її похідну досить 
легко знайти за допомогою таблиці похідних (знаючи похідні 
основних елементарних функцій та правила знаходження похідних 
суми, різниці, добутку, частки та суперпозиції функцій). 

А що робити, коли функція не є елементарною? Що робити, 
коли досліджувана функція задана канторівським проектором (про 
такі функції можна прочитати у роботі [6]), або сумою ряду, який не є 
рівномірно збіжним, або як границя деякої функціональної 
послідовності? Як у такому випадку знайти похідну? 

Але іноді навіть у таких складних випадках задача знаходження 
похідної розв’язується досить просто. Причина такої простоти 
розв’язання ось у чому: хоча досліджувана функція може не мати 
"гарних" властивостей, звичних для класичного курсу математичного 
аналізу, зате ця ж функція може мати інші "гарні" властивості, 
наприклад, самоподібність чи самоафінність графіка, монотонність... 

Я пропоную використовувати ще одну властивість функції – її 
покривні прямокутники. Нижче дається їх означення та показується 
зв’язок покривних прямокутників із неперервністю та 
диференційовністю функції в точці. Враховуючи цей зв’язок, 
наводиться простий спосіб дослідження на диференційовність одного 
класу неперервних канторівських проекторів.  

 
Поняття покривного прямокутника 

Означення. Нехай дійсна функція f  визначена та обмежена на 
відрізку ];[ ba . Нехай ]};[|)(inf{ baxxfm  , ]};[|)(sup{ baxxfM  . Тоді: 

Прямокутник  ];[],;[|),( Mmybaxyx   будемо називати 
покривним прямокутником для функції f  на відрізку ];[ ba  і 
позначатимемо ),,( bafP  

Число ab   будемо називати довжиною прямокутника 
),,( bafP  і позначатимемо )),,(( bafPl  

Число mM   будемо називати висотою прямокутника 
),,( bafP  і позначатимемо )),,(( bafPh  

 
 
Приклад 1. Покривний прямокутник )1,0,( fP для функції 
xxf )( на відрізку ]1;0[ .  
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Приклад 2. Покривний прямокутник ),0,( fP  для функції 

)sin()( xxf  . 

 
Неперервність функції в точці справа 

 
Теорема 1 (критерій неперервності функції в точці справа). 

 Нехай дійсна функція f  визначена та обмежена у деякому околі 
точки 0x . Нехай )( nb  - деяка монотонно спадна послідовність дійсних 
чисел, яка прямує до 0x . Тоді для того, щоб f  була неперервна справа у 
точці 0x , необхідно й достатньо, щоб границя  )),,((lim 0 nn

bxfPh


 існувала 
і дорівнювала нулю. 

Доведення. 
Скористаємося означенням неперервності функції в точці справа 

мовою приростів: f  - неперервна справа в точці 
0x  0)()(lim 000




xfxxf
x

. 
Необхідність. 
Нехай f  неперервна справа в точці 0x . Тоді яку б ми не вибрали 

послідовність значень аргумента 0xxn  , послідовність )()( 0xfxf n   
завжди прямуватиме до нуля. 

Виберемо в ролі nx  точки максимуму функції на відрізках ];[ 0 nbx . 
Позначимо )( nxf  через nM . 
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Виберемо в ролі nx  точки мінімуму функції на відрізках ];[ 0 nbx . 
Позначимо )( nxf  через nm . 

Оскільки   0)( 0  xfM n ,   0)( 0  xfmn , то й 0)(  nn mM . Але 
ж легко бачити, що )),,(( 0 nnn bxfPhmM  . Отже,   0)),,((lim 0 

 nn
bxfPh , 

що й вимагалось довести. 
Достатність. 
Нехай 0)),,((lim 0 

 nn
bxfPh . Виберемо довільну послідовність nx  

таку, що 0xxn   справа. Не порушуючи загальності, можемо вважати, що 
];[ 0 nn bxx  . Тоді, очевидно, )),,(()()( 00 nn bxfPhxfxf  . Оскільки 

  0)),,((lim 0 
 nn

bxfPh , то й   0)()( 0  xfxf n  ( n ), а тоді й 
  0)()(lim 000




xfxxf
x

 (з довільності вибору послідовності nx  та 
означення границі функції за Гейне). Отже, f  неперервна у точці 0x  
справа, що й вимагалось довести. 

Теорему доведено. 
 
Приклад 1. Розглянемо функцію xxf )(  та її поведінку у точці 

00 x . 
Для спадної послідовності 0nb  маємо: 

nnn bbxPhbxfPh  )),0,(()),,(( 0 . Отже, границя  )),,((lim 0 nn
bxfPh


 існує і 

дорівнює нулю, а тому функція xxf )(  неперервна у точці 00 x  справа. 
 

Приклад 2. Розглянемо функцію Діріхле: 








Qx
Qx

xd
0
1

)( , де Q  - 

множина раціональних чисел, та її поведінку у точці 00 x . 
Для спадної послідовності 0nb  легко довести, що 

1)),,(( 0 nbxfPh . 
Отже, границя  )),,((lim 0 nn

bxfPh


 існує, але не дорівнює нулю, а 
тому )(xd  не є неперервною справа у точці 00 x . 

 
Диференційовність справа функції в точці 

 
Теорема 2 (Необхідна умова диференційовності в точці справа). 

 Нехай функція f  має у точці 0x  скінченну праву похідну k . Нехай 
числова послідовність )( nb  монотонно спадає та прямує до 0x . Тоді 

k
bxfPl
bxfPh

n

n

n









 )),,((

)),,((lim
0

0 . 

Доведення. 
Зафіксуємо послідовність )( nb . Позначимо 0xbn   через x . 

Позначимо )()( 00 xfxxf   через f . Розглянемо три випадки. 
Випадок 1.  0k . Тоді для всіх членів послідовності )( nb , 

починаючи з деякого номера n , функція буде зростаючою на відрізку 
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];[ 0 nbx . Тому fbxfPh n )),,(( 0 . І, враховуючи означення границі функції 
мовою послідовностей, можемо написати: kk

x
f

bxfPl
bxfPh

x
n

n

n






 0

0

0 lim
)),,((
)),,((

lim . 

Випадок 2. 0k . Тоді функція буде спадною справа від 0x , тому 
міркуючи аналогічно, можна записати, що fbxfPh n )),,(( 0  і 

kk
x
f

bxfPl
bxfPh

x
n

n

n













 0

0

0 lim
)),,((
)),,((

lim . 

Випадок 3. 0k .  
Введемо позначення:  ];[|)(inf 0 nn bxxxfm  , 
 ];[|)(sup 0 nn bxxxfM  .  

Очевидно, що 




















00

0 lim
)),,((
)),,((

lim
xb
mM

bxfPl
bxfPh

n

nn

n
n

n

n
 




















0

0

0

0 )()(
lim

xb
xfm

xb
xfM

n

n

n

n

n
. Легко бачити, що якщо права похідна 

функції дорівнює нулю, то величини 
0

0 )(
xb

xfM

n

n


  та 

0

0 )(
xb
xfm

n

n


  прямують 

до нуля при n . Отже, 

000
)()(

lim
)),,((
)),,((

lim
0

0

0

0

0

0 























 xb

xfm
xb

xfM
bxfPl
bxfPh

n

n

n

n

n
n

n

n
. 

Теорему доведено. 
 
Наслідок 1. Нехай числова послідовність )( nb  монотонно спадає 

та прямує до 0x . Нехай 







 )),,((

)),,((
lim

0

0

n

n

n bxfPl
bxfPh  не існує або дорівнює 

нескінченності. Тоді права похідна функції f  у точці 0x  також не існує 
або дорівнює нескінченності. 

 
Наслідок 2. Нехай числова послідовність )( nb  монотонно спадає 

та прямує до 0x . Нехай k
bxfPl
bxfPh

n

n

n









 )),,((

)),,((
lim

0

0 . Тоді можливий рівно один з 

трьох випадків: 
1. права похідна функції f  у точці 0x  дорівнює k  
2. права похідна функції f  у точці 0x  дорівнює k  
3. права похідна функції f  у точці 0x  не існує або 

дорівнює нескінченності. 
 
Теорема 3 (достатня умова рівності нулю правої похідної). Якщо 

існує така спадна послідовність  bxbbb n ;},...,,{ 021  , що: 

1. :0q  q
xb
xb

n

n 



0

01  Nn ; 

2. 0
)),,((
)),,((

lim
0

0 


n

n

n bxfPl
bxfPh , 

То існує права похідна від функції f  в точці 0x , і ця похідна 
дорівнює нулю. 
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Доведення. 
Виберемо довільну спадну послідовність точок ,...},,...,,{ 21 kxxx  

причому  kxxk ,0 . 
Введемо позначення: ]};[|)(inf{ 0 nn bxxxfm  , 

]};[|)(sup{ 0 nn bxxxfM  . 
Очевидно, що для будь-якого ix  знайдеться kib  таке, що 

kiiki bxb 1 . Звідси маємо: 0001 xbxxxb kiiki  . Крім того, 

kiiki Mxfm  )( . Розглянемо величину 
0

0 )()(
xx

xfxf

i

i


 . Маємо: 

010

0

0

)()(
xb

mM
xx

xfxf
xb
Mm

ki

kiki

i

i

ki

kiki














. 

Легко бачити, що ліва частина отриманої нерівності дорівнює 

)),,((
)),,((

0

0

n

n

bxfPl
bxfPh

 , а права частина не перевищує q
bxfPl
bxfPh

n

n 
)),,((
)),,((

0

0 . Оскільки і 

ліва, і права частини прямують до нуля, то (за теоремою про проміжну 
змінну) і вираз посередині прямує до нуля. Оскільки послідовність }{ ix  
вибиралася довільно, то для будь-якої послідовності }{ ix  вираз 

0

0 )()(
xx

xfxf

i

i


  прямуватиме до нуля, (при i ). А це означає, що існує 

права похідна від функції f  в точці 0x , і ця похідна дорівнює нулю, що й 
вимагалось довести. 

 
Наслідок. Якщо існує така спадна послідовність   0xbn  , що: 

1. :0q  q
xb
xb

n

n 



0

01  Nn ; 

2. 0
)),,((
)),,((

lim
0

0 




n

n

n bxkxfPl
bxkxfPh , 

То існує права похідна від функції f в точці 0x , і ця похідна 
дорівнює k . 

 
Приклад. Нехай маємо функцію )()( 2 xdxxf   та точку 00 x . 

Виберемо послідовність nnb
2
1

 . Легко бачити, що ця послідовність 
задовольняє умови теореми. Розглянемо величину 

 22
0 )),0),((()),,(( nnn bbxdxPhbxfPh  . Очевидно, що вона прямує до нуля 

при n . 
Тому )()( 2 xdxxf   має праву похідну в точці 00 x , і ця похідна 

дорівнює нулю. 
 
На основі сформульованих теорем ми можемо дати такий метод 

дослідження функції на диференційовність в точці справа: 
1. Вибираємо довільну спадну послідовність 0)( xbn  , причому так, 

щоб :0q  q
xb
xb

n

n 










0

01  Nn . 
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2. Досліджуємо послідовність 







)),,((
)),,((

0

0

n

n

bxfPl
bxfPh  на збіжність. 

3. Якщо існує границя k
bxfPl
bxfPh

n

n

n









 )),,((

)),,((
lim

0

0 , то: 

a. Якщо границя 0
)),,((
)),,((

lim
0

0 











n

n

n bxkxfPl
bxkxfPh , то функція має праву 

похідну в точці і ця права похідна дорівнює k  

b. Якщо 0
)),,((
)),,((

lim
0

0 











n

n

n bxkxfPl
bxkxfPh , то функція має праву похідну 

в точці і ця похідна дорівнює k  
c. Якщо жодна з двох вищевказаних границь не дорівнює нулю, 
то функція не має скінченної правої похідної 

4. Якщо ж границя 







 )),,((

)),,((
lim

0

0

n

n

n bxfPl
bxfPh  не існує або дорівнює 

нескінченності, то функція не має скінченної правої похідної 
 

Чим дослідження покривними прямокутниками може бути 
краще за інші способи дослідження функцій на неперервність та 

диференційовність? 
Ми розглянули вище декілька прикладів застосування 

покривних прямокутників для дослідження функцій. Але ці ж 
дослідження можна було виконати і звичайними способами. 

То чим же все-таки корисні прямокутники? Чи можуть вони 
розв’язувати справді складні задачі, які іншим методом не розв’яжеш? 

Відповідь на це питання однозначна: так. Зараз я наведу 
приклад такої задачі. 

 
Визначимо функцію f  таким чином: 

Розкладемо аргумент x  у трійковий дріб: 





1 3n

n
na

x , 

  Nnan  2,1,0 .  

Шукатимемо значення y  як двійковий дріб: 





1 2n

n
nb

y , 

  Nnbn  1,0 .  
Знаючи цифри аргументу, знаходимо цифри значення за таким 

правилом: 









0,1
0,0

1

1
1 aякщо

aякщо
b ,    1  

,1
,

11

11 










 iпри
aaякщоb

aaякщоb
b

iii

iii
i . 

Означення. Функція f , яка визначена вказаним вище чином, 
називається функцією Працьовитого (введена у [6] ). 

Нижче зображено графік функції Працьовитого. 
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Можна довести (зокрема, за допомогою вище сформульованих 

теорем), що ця функція у будь-якій точці неперервна... і в будь-якій 
точці недиференційовна. 

 
При заданні цієї функції ми розглядаємо аргумент у трійковому 

зображенні, а функцію – у двійковому. Але у [1] можна прочитати про 
ще один цікавий варіант зображень дійсних чисел – так зване Q - 
зображення. 

Природним чином виникла задача:  
А якщо розглянути функцію Працьовитого, у якої значення 

задане не в двійковому, а Q -зображенні? Чи збережуться її 
неперервність та недиференційовність? 

Перед тим, як відповідати, давайте поглянемо на графік такої 
функції. Він побудований для 

4
3

q . 
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Досить легко довести, що ця функція є неперервною. Але 

залишається питання: чи є вона ніде не диференційовною? 
Покривні прямокутники дають відповідь на це питання. Якщо 

ви знаєте задання цієї функції, спосіб побудови її графіка та теорему 
3, то ви без труднощів можете довести, що у точці 

2
1

0 x  ця функція 
має похідну, причому похідна дорівнює нулю. 

Отже, заміна двійкового зображення значення функції на Q -
зображення взагалі кажучи, не зберігає диференційовність функції. 

І про цю задачу я не знаю, якими способами можна її розв’язати, 
окрім застосування покривних прямокутників. 

 
Підведення підсумків та постановка проблем 

 
Отже, ми ознайомилися з таким математичним об’єктом, як 

покривні прямокутники. Ми побачили, що покривні прямокутники 
можуть характеризувати функцію, на якій побудовані, досить 
"докладно". Зокрема, покривні прямокутники є досить потужним 
інструментом для дослідження функції на диференційовність. 

У статті наведено лише теореми про праву диференційовність, 
але аналогічні твердження можна сформулювати і для лівої 
диференційовності. Маючи відомості про праву і ліву 
диференційовність, ми можемо говорити про диференційовність 
функції взагалі. 

Але я вважаю, що дослідження диференційовності – це не єдина 
з можливих областей застосування покривних прямокутників. На мою 
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думку, інтерес для математики представляє також пошук відповідей 
на такі питання: 

1. Нехай маємо деяку множину прямокутників із 
сторонами, паралельними осям координат. Які умови повинна 
задовольняти ця множина, щоб існувала функція, для якої ці 
прямокутники були б покривними? Які умови треба вимагати для 
єдиності цієї функції? 

2. Чи можна дати на мові покривних прямокутників 
необхідні та/або достатні умови неперервності, 
диференційовності, інтегровності функції на відрізку? 

3. Які ще властивості функції можна досить легко 
досліджувати за допомогою покривних прямокутників? 

4. Чи є корисними для математичного аналізу такі 
об’єкти, як "покривні круги", "покривні трикутники", і т.д.? 

5. Як можуть покривні прямокутники бути 
застосованими у інших галузях, окрім теорії функцій дійсної 
змінної (зокрема у теорії функцій комплексної змінної, теорії 
метричних просторів, фрактальній геометрії, фрактальному 
аналізі, теорії ймовірностей, топології, диференціальній 
геометрії)? 

Відповідь на ці запитання я спробую знайти у подальших 
дослідженнях. 
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Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор 

 Працьовитий М.В. 
 
 ПРО ФУНКЦІЮ, ЗАДАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
 ДЕСЯТКОВО-ДВІЙКОВОГО КОДУВАННЯ ЧИСЕЛ  
  
 Досліджуються локальні, диференціальні, інтегральні, тополого-метричні і 
фрактальні властивості функції, аргумент якої зображається десятково-двійковим 
дробом (цифри десяткової системи числення замінюються двійковим записом), а 
значення функції має той же формальний запис за допомогою двох цифр 0 та 1 у 
двійкові системі числення. По суті ця функція переводить десятковий запис 
аргумента в шістнадцятковий запис значення функції.  
 

Вступ 
Системою числення називається сукупність засобів для подання 

та зображення  дійсних чисел. Кожна система числення має свій 
алфавіт і визначаючу нескінченно малу послідовність.  

В різних цілях використовуються багато різних систем числення, 
серед яких є такі, що використовують двоелементні алфавіти. 
Найпростішою двоалфавітною системою є класична (традиційна) 
двійкова система. 

Нехай  9,.....,1,0B – алфавіт десяткової системи числення. Якщо 
,...,2,1,  nBb n  то число  

....
10

...
1010 2

21  n
nbbbx ,                    (1) 

яке очевидно належить [0,1], символічно зображатимемо у вигляді  
........21 nbbb .                                          (2) 

Добре відомо [1], що ірраціональне число ]1,0[x  можна єдиним 
чином подати у вигляді (1), а отже, зобразити у формі (2). Їх десяткове 
зображення не містить ніяких періодів. 

Якщо ж x  – число раціональне, то воно має одне зображення (2) 
або їх у нього два. Справді,  

...9....99)1(.......0...0.... 111 


nnn bbbbb . 

Такі числа називаються десятково-раціональними, інші мають 
єдине зображення і називаються десятково-ірраціональними.  

 
Десятково-двійкове зображення 

Якщо кожну цифру nb  числа ......1 nbbx   зобразити у вигляді 
двійкового коду nnnn aaaa 4321  (в двійковій системі числення), а саме: 

0 – 0000      1 – 0001      2 – 0010       3 – 0011       4 – 0100       
5 – 0101     6 – 0110      7 – 0111       8 – 1000       9 – 1001 , 
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то отримаємо нове зображення числа x , яке ми називаємо десятково-
двійковим його кодуванням і позначаємо: 

)....)(( 2
4

2
3

2
2

2
1

1
4

1
3

1
2

1
1 aaaaaaaax   

У цьому зображенні використовується лише два символи 0 і 1, що 
іноді створює  певні технічні зручності. 

 
Означення функції 

Нехай .......1 nccx  – десятково-двійкове зображення аргументу x . 
Функцію )(xfy   визначимо рівністю  

....
2

...
22

2
......2

21
1 nccn

ncccy   

 
 Коректність означення 

Нехай ...0...0...1 nbbx  , ...9...9)1(... 111 
 bbb n

x . Тоді 

nn

n

nnn
n

n
n bbxfxf

165
3

2
1

2
11

2
9

2
1...)

2
9

2
1

(
2

)()( 4

4

)1(4

4)1(444 











,  

але xx  . Тому функція )(xf  означена некоректно. Ми знімаємо 
некоректність означення функції домовленістю: не вживати те 
зображення десятково-раціональних чисел, яке містить період (9). 

 
Властивості функції )(xfy   

 1 (Вираз функції). Значення функції )(xfy   в точці x ......21 nbbb  
записується у вигляді:  




1
......

16
)()(

21 k k
k

bbb
b

fxf
n

.       

 Доведення. За означенням функції )(xfy   
  )...)...()((......

4321
2
4

2
3

2
2

2
1

1
4

1
3

1
2

1
121

)( nnnnn aaaaaaaaaaaabbb ff  






















 ...

22222222 8

2
4

7

2
3

6

2
2

5

2
1

4

1
4

3

1
3

2

1
2

1
1 aaaaaaaa  







 ...
2

222
2

222
8

2
4

2
3

2
2

22
1

3

4

1
4

1
3

1
2

21
1

3 aaaaaaaa  

...
2

...
222 412

3
8
2

4
1  n

nbbbb , 

що й вимагалось довести. 
 
 Наслідок 1. Множиною значень функції )(xf  є самоподібна 
замкнена фрактальна множина канторівського типу, розмірність 
Хаусдорфа-Безиковича якої дорівнює 10log16 . Вона складається з 
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чисел відрізка ]1;0[ , які записуються в системі числення з основою 16 
за допомогою цифр }9,8,...,2,1,0{ . 
 
 Наслідок 2. 0)( xf , причому 0)0( f . 
 
 Наслідок 3. )()()( ...0...0)0(......... 2121121 


nnnnn bbbbbbbbb fff . 

 
 2. Має місце рівність: 

)(
16

1)(
...221221 ......)1(... 

  nnnn cbbbbnbcbbb ff . 

 Доведення. Властивість 2 випливає з властивості 1. 
 
 Наслідок. Графік функції )(xf  складається з 10 частин, які 
конгруентні між собою (такі, що переводяться рухом одна в іншу). 
 
 3. Функція )(xf  є строго зростаючою на всьому відрізку ]1;0[ , 
причому 6,0)()1()(max ...9...9  ffxf . 
 Доведення. Нехай ............ 2121

'
nn bbbbbb xx  . Тоді існує номер m  

такий, що 








.
,1,...,2,1,

mm

kk

bb
mkbb  

Оскільки  

0
16

1
5
2

16
9

16
1

16
)()'(

1











 mmk kmmk k
kk bb

xfxf , 

тобто )()'( xfxf  , то функція )(xf  є строго зростаючою. Тому 
6,0)()1()(max )9(  ffxf . Властивість 3 доведено. 

 
4. Функція )(xfy  є неперервною в кожній десятково-
ірраціональній точці і розривною в кожній десятково-раціональній 
точці, причому стрибок   функції в точці )0(21 nbbbx   дорівнює 

n165
3


. 

 Доведення. Нехай ......0 1 nbbx  – довільна десятково-ірраціональна 

точка.  Зображення 0x  не має періода і 





1

42
)(

i
i

ib
xf . Якщо 

......0
21


nbbb

xx і  







1
42

)(
i

i
ib

xf
 
і існує таке Nm , що  ii bb  при mi   

 mm bb , причому 0xx   рівносильне m . 
       Розглянемо  
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)(0
2

1
5
3

15
16

2
9

2
11

1
2

9

222
)()(

)1(44

4

4

4440































m

bbbbbb
xfxf

mmm

i i

ii

mi i
ii

i i
ii

 

       Отже, )(xf неперервна в точці 0x за означенням неперервності 
функції в точці. 

Нехай 0x  – довільна десятково-раціональна точка і 0x  має 

зображення )0(21 nbbb  . Тоді  



n

k
k

kb
xf

1
0 16
)(

 
і nbbb n

fxf
165
3)()( )9(...0 21 

 . 

Це свідчить про розривність функції в точці 0x  і наявність в цій 
точці стрибка величиною  . 

Властивість 4 доведена. 
 

5.  Функція )(
9

10)( xfxF   є чисто дискретною функцією 

розподілу ймовірностей на відрізку  1,0 , атомами якого є всі 
десятково-раціональні точки. 

 Доведення. Згідно з властивістю 3 функція )(xF  є строго 
зростаючою, а з властивостями 1 і 3 1)1(,0)0(  FF . Покажемо, що 

)(xF є неперервною справа. Для десятково-раціональних точок це є 
наслідком з властивості 4. Розглянемо довільну десятково-
раціональну точку )0(0 21 nbbbx  . Враховуючи наслідок 3 з властивості 
1, маємо 

  















 


 2121
0

00)0( lim)(lim
mmmn

mn

n bbmbbbxx
ffxf  

  )(0 0)0(21
xff

nbbb   , 
а отже, 

)()(lim 0
0

xFxF
xx




, 

тобто )(xF  є функцією неперервною справа. 
Таким чином,  )(xF  є функцією розподілу за означенням. 
Як слідує з властивості 4, кожна десятково-раціональна точка 

 1,0  є атомом розподілу. Для доведення його чистої дискретності [3] 
досить показати, що сума всіх стрибків функції )(xF  дорівнює 1. 
Зробимо це. Нехай n  – сума стрибків функції )(xF  в десятково-
раціональних точках рангу n  (тобто в точках виду )0(21 nbbb  ). Оскільки 
таких точок 1-го рангу є 9, то 

 
8
3

165
3

9
1099 )0(11 


 F . 

Таких точок 2-го рангу (що не є точками 1-го рангу) існує 109  . Тому 
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)0(012 8
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3109 






 F . 

Аналогічно 

.
8
5

8
3

16
10

8
3 11 
















nn

n  

Тоді 

1

8
51

1
8
3

1







n
n . 

Властивість 5 доведено. 
 

6. Графік  fГ  функції )(xf  є самоафінною множиною з 
самоафінною розмірністю  

2lg41
2


. 

Доведення. Нагадаємо [4],  що множина (фігура) 2RE   називається              
самоафінною, якщо існують перетворення j : 











;

,

222

111

jjj

jjj

cybxay
cybxax

 

 )1(,,2,1  nnj   такі, що      EEEE n  21 . 
 При цьому число  EAA   , що є розв’язком рівняння 

1|||||| 2

22

112

2222

21212

1212

1111 
x

nn

nn
xx

ba
ba

ba
ba

ba
ba

 , 

називається самоафінною розмірністю множини E . 
   Згідно з властивістю 2 

 
    9,,2,1,0,

16
1

3232)1(    iff
nn bbibbbbi . 

Тому графік fГ  функції )(xf  є об’єднанням графіків 
  ,9,,2,1,0,,  iГ if  функції )(xf , визначеної на відрізках 

9210 ,,,,   . 
При цьому множини  

     910 ,,,,,,  fff ГГГ   
конгруентні між собою, а множини 

    0,1,0, ff ГiГ  
афінно-еквівалентні, причому перша переводиться в другу афінним    
перетворенням 0 : 














.
16
1

,
10
1

yy

xx
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Тому графік fГ  є самоафінною множиною, самоафінна розмірність 
якої є розв’язком рівняння: 

1

16
10

0
10
1

10

2



x

, 

тобто дорівнює 
2lg41

2


. 

Властивість 6 доведено. 
 

7. Функція )(xf є інтегровною за Лебегом і 

3,0)(
1

0

 dxxf . 

Доведення. Введемо функції  ,2,1,
16

)(
21

 k
b

f k
k

bbbk k
. 

    Тоді  

                        )()(
1

xfxf
k

k




   

   і 

.)()(
1

1

0

1

0

dxxfdxxf
k

k




                                                  (3)             

Враховуючи геометричний зміст і властивості інтеграла, а також 
властивості функції  )(xf , маємо: 

 




dxxfdxxf
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  dxxfdxxf )(10)(
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222222 16
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   . 

  

,2,1,
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1610
110)(
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1
1
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 kidxxf k
i

kk
k

k . 

Підставляючи отримані рівності в рівність (3), отримаємо: 

3,0
162
9)(

1

1

0







k
kdxxf , 

що  й вимагалось довести. 
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Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор  
Працьовитий М.В. 
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З МАТЕМАТИКИ  
В СУМАХ 2007 РОКУ 
 
23-26 квітня 2007р. в Сумському державному університеті ім. 

А.С. Макаренка відбувся II етап Всеукраїнської олімпіади з 
математики. Взяти участь мали можливість кращі студенти 
педагогічних навчальних закладів України. Найсильніші були 
нагороджені цінними подарунками. 

Дні проведені в Сумах не пройшли даремно. Знайомство з 
містом, його історією, екскурсія, прослухані лекції проф. 
Працьовитого М.В. “Ряди і фрактали” та доц. Ясінського В.А. 
“Застосування рівномірного руху до розв’язання планіметричних 
задач” залишили нові знання та враження. Хоча основною була думка: 
“В гостях добре, а вдома краще”. Суми зустріли нас холодом, але 
зігріли теплом сердець своїх жителів. 

Олімпіада проводилася в два тури. На виконання конкурсних 
задач відводилося два дні по 4 години. I тур – задачі з вищої 
математики, II – з елементарної математики. Після закінчення 
учасники мали змогу представити власні доповіді. Тобто все було 
цікаво. 

Якщо ви цікавитися математикою або просто бажаєте знайти 
щось новеньке, то пропонуємо на ваш розсуд завдання олімпіади, а 
щоб допомогти, то і їх розв’язання. 

I тур (Вища математика) 

Задача 1. Дослідити на збіжність ряд 
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1

1
)(

n

n

k

n

n
k  

Розв’язання. 
Випишемо загальний член ряду : 










1

1
)11()1()(

n

k

n
n nn

n
n
ka  

Розглянемо необхідну умову збіжності ряду: 0lim 
 nn

a . 

У нас 01)11(limlim 
 en

a n

nnn
. Отже, необхідна умова збіжності 

не виконується, і ряд розбіжний. 
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Задача 2. Знайти всі неперервні на числовій прямій 

функції )(xf , які задовольняють рівняння: 
1

0

)(1)( dttxtfxf . 

Розв’язання. 

Cxdtttfxdttxtfxf   1)(1)(1)(
1

0

1

0

, тобто загальний вигляд цих 

функцій Cxxf 1)( . Якщо tx  , то cttf 1)( . Тоді 

32
1)

32
()1()1()( 1

0

321

0

2
1

0

1

0

ccttdtctdtcttdtttf   . 

Звідси: 
4
3

32
1

 ccc . 

Відповідь: xxf
4
31)(  . 

 
Задача 3. Довести, що для всіх ]1,1[x  виконується 

нерівність 
e

dtee tx

2
10

1

22

   . 

Розв’язання. 
Відомо, що: )(xf  

 
1

0

1

0

1

0

1

0

))()(()()()()( dttfxfdttfdtxfdttfxf  

Скористаємося теоремою Лагранжа про середнє. Вона говорить, 
що якщо функція f  має на відрізку ];[ ba  має неперервну похідну, то 
на цьому відрізку знайдеться така точка c , що )()()()( afbfabcf  . 

Взявши )(xf = 2xe , ta  , xb  , маємо: 
Знайдеться така точка ];[ xtc , що )()()()( tfxftxcf  . 
Отже, 







   xcfdtxtcfdttfxfdttfxf

2
1)()()()()())()((

1

0

1

0

1

0

. 

Оцінимо останній вираз. 
Дослідивши cecf c 2)(

2

   на найбільше значення на відрізку 

]1;0[ , маємо: 
e

f 2max  . 

Очевидно, що при ]1;0[x  виконується нерівність 
2
1

2
1

 x . 

І остаточно маємо: 
ee

dtxtcfdtee tx

2
1

2
12)()(

1

0

0

1

22

   , що 

й вимагалось довести. 
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Задача 4. Довести, що квадратична форма типу 
22),( byaxyxyxF   є мультиплікативною функцією, тобто для 

довільних пар ),(),,( 2211 yxyx  існує пара ),( 33 yx , така, що 
),(),(),( 332211 yxFyxFyxF  . 

Доведення. 

Представимо форму у вигляді матриці 










ayxy

byx
yxM ab ),( , 

таким чином, що ),(det),( yxMyxF ab . 
Тоді за властивістю добутку матриць: 

2
333

2
322112211 ),(det),(det),(),( byyaxxyxMyxMyxFyxF abab   

.
)(

)(

),(),(

2112212121211221

2112212121

21
2

122121212112

2121212121

222

22

111

11
2211


















































yayyxyxaybyxxyayyxyx
yayyxyxbybyxx

yyayaxxxybyyayyxyx

yabyxbybyxybyxx

ayxy
byx

ayxy
byx

yxMyxM abab

 

Отже: 
2112213

21213

yayyxyxy
ybyxxx


  

 
 
Задача 5. K  - унітарне кільце, E  - його головне унітарне 

підкільце. Яким є кільце E  з точністю до ізоморфізму в залежності від 
характеристики кільця K ? 

Розв’язання. 
Розглянемо характеристику K , тобто таке натуральне n , що 

0ne  ( e  та 0 – відповідно одиничний та нульовий елементи кільця 
K ). Розглянемо можливі випадки: 

Випадок 1. Кільце K  має скінченну характеристику. 
Нехай n  - скінченне натуральне число. Тоді 

 0,)1(,...,3,2, eneeeE  . Легко бачити, що в цьому випадку кільце E  
ізоморфне кільцю класів лишків за модулем n . 

Випадок 2. Кільце K  має нескінченну характеристику. 
Тоді  ,...2,,0 eeE  , і легко бачити, що в цьому випадку E  

ізоморфне кільцю цілих чисел. 
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Задача 6. Довести, що на колі 222  yx  є безліч точок, обидві 
координати яких раціональні, а на колі 322  yx  таких точок не існує. 

А) 222  yx  
22 11 yx  








 t
x
y

y
xyyxx

1
1

1
1)1)(1()1)(1(  
































1
12

1
12

1
1

2

2

2

2

t
tty

t
ttx

ttyx
tytx

RyxQt  ,  

Б) 
.0369

20,33,33
2222

222222





rrrqrqk
rrqkkknpyx


  

Якщо )2(111 )(3)( rqpqp  , то маємо: 
 22

221
2
1

2
111

2
1 36969 krrqqrrpp

  08;5;4;2;1;0,3 2
2

2
1

2
2

2
1

2
2

2
1  rrrrrr  . тобто 11 3,3 qqpp  , а отже 

2
1

2
1

2
1 99 knp  , тоді 22

1
2

1 33 knp  , ми отримали числа в 43  рази менші. 
Якщо нескінченну кількість разів використовувати даний алгоритм, то 
дійдемо до висновку, що knp ,,  - степені числа 3, тобто 

ems knp 3,3,3   або 1,333 222  msems , але 31321 2222   sesm , 
тому припущення не вірне.  

Отже, на колі 322  yx  не існує раціональних точок. 
 
 

II тур (Елементарна математика) 
Задача 1.   Розв’язати в цілих числах рівняння: 

Znnyxyx  ,6122 . 
Розв’язання. 

6)1( 22  yxyx , отже 6x , .6y  
Застосуємо теорему про ділення з остачею на 6: 

,6 1rkx  ,6 2rmy  5,1, 21 rr . 
Розглянемо всі можливі варіанти для 1r  та 2r . 

1) 16  kx  
а) 16  my  112361663611236 22  mmmkkmkkA  6  
б) 26  my  1243626123611236 22  mmmkkmkkA  6  
в) 36  my  19363636183611236 22  mmmkkmkkA  6  
г) 46  my  116483646243611236 22  mmmkkmkkA  6  
д) 56  my  125603656303611236 22  mmmkkmkkA  6  
2) 26  kx  
а) 26  my  142436412123642436 22  mmmkkmkkA  6  
б) 36  my  193636612183642436 22  mmmkkmkkA  6  
в) 46  my  1164836812243642436 22  mmmkkmkkA  6  
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г) 56  my  1256036812303642436 22  mmmkkmkkA  6  
3) 36  kx  
а) 36  my  193636918183693636 22  mmmkkmkkA  6  
б) 46  my  11648361218243693636 22  mmmkkmkkA  6  
в) 56  my  12560361518303693636 22  mmmkkmkkA  6  
4) 46  kx  
а) 46  my  116483616242436164836 22  mmmkkmkkA  6  
б) 56  my  125603620243036164836 22  mmmkkmkkA  6  
5) 56  kx  
а) 56  my  125603625303036256036 22  mmmkkmkkA  6  

Отже, дане рівняння не має розв’язків в цілих числах. 
 
Задача 2.   Довести, що для всіх Nn  виконується нерівність 

nnn nnn )12()2()12(  . При яких n  має місце рівність? 
Розв’язання. 
Очевидно, що дана рівність рівносильна наступній: 

nnn nnn )2()12()12(  .  
За біномом Ньютона маємо: 

 



n

k

knk
n

n nCn
0

2)12(  

  k
n

k

knk
n

n nCn )1(2)12(
0

 


  

      ))1(1(2)1(22)12()12(
000

k
n

k

knk
n

k
n

k

knk
n

n

k

knk
n

nn nCnCnCnn  












 
Розглянемо останню суму S . Очевидно, що у ній усі доданки 

невід’ємні. Більше того, другий доданок у цій сумі дорівнює 
 nn

n nnC 2)2(2 11   . Позначимо величину  nnS 2  через A . 
 
Враховуючи, що 0A  (бо усі доданки суми S  невід’ємні), 

одержимо nnn nnn )2()12()12(  . 
Очевидно, що рівність досягається при 0A , тобто при 

1,2  nn . 
 
Задача 3.   Знайти всі прості числа p  і q  такі, що число pq qp   

також є простим. 
Розв’язання. 
Якщо p  і q  матимуть однакову парність, то числа pq qp   буде 

парним, і при цьому більшим за 2, а отже не буде простим. 
Отже, одне з чисел непарне, інше – парне. Існує єдине просте 

парне число 2. Отже, одне з чисел p  чи q  рівне 2. 
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Нехай 2p , тобто матимемо число 22 qq  . Якщо 3q , то 
1732 23  , просте. Нехай 3q , тоді 2,1,3 1  rrqq  розглянемо 

А) 

21

332212231222

1)...

33(3)1(...333)13(2

qC

qCCqCCqq
q
q

q
q

q
q

qqq
q

q
q

qqq








 
Б)  4,1,69)3( 22

1
2
1

2
1

2  rrrqqrqq . 

Тоді а) ,
1,3

4,33
1369132 22

1
2
1

2









rB
rB

rBrrqqAqq  

тобто 32 2 qq  , а отже не є простим. 
Тому умову задачі задовольняють лише два числа 2, 3 або дві 

пари )3,2( , )2,3( . 
Задача 4. Розв’язати в дійсних числах систему рівнянь 















3
3

3

333

222

zyx
zyx

zyx
. 

Розв’язання. 
1. 39)(2)( 2222  yzxzxyyzxzxyzyxzyx  
2. 

276333333)( 2222223333  xyzxzyzzyzxxyyxzyxzyx  
2433333333 222222  xyzxyzxzyzzyzxxyyx  

2733)(3)(3 22  yzxzxzyzxyyyzxzxyx  
243399 22  yzxzyx  

8)3()3( 22  zyzx  
8))(3( 2  yxz  
8)3)(3( 2  zz  

8339 32  zzz  
0133 23  zzz  

1,0)1( 3  zz  

А) 2 yx      Б) 21
 y

y
 

222  yx     yy 212   

1xy
y

x 1
     1,11)1( 2  xyy  

Відповідь: )1;1;1( . 
Задача 5. Знайти всі натуральні n , такі, що ][log][log 32 nn   
Розв’язання. 
Покладемо tnn  ][log][log 32 , де Zt  . За властивостями 

функцій антьє: 
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,1log
,1log

3

2

tnt
tnt   

прологарифмувавши матимемо: 
1

1

1

23
33
22 














 tt
tt

tt

n
n  

Перевіримо отриману нерівність 
1. 0t  

]1[log0]1[log1
31
21

32 







n
n
n  

2. 1t  

]3[log1]3[log3
93
42

32 







n
n
n . 

Відповідь:  3,1 . 
 
Задача 6. В середині трикутника ABC  вибрані точки M  та K . 

Відстані від точки M  до сторін трикутника рівні 1,3 та 15, а від точки 
K  відповідно 4,5, 11. Знайти радіус кола вписаного в трикутник ABC . 

Розв’язання. 
Позначимо довжини сторін даного трикутника cba ,,  і візьмемо 

всередині нього точки M  та K , відстані від яких до cba ,,  дорівнюють 
відповідно: 11 MM , 32 MM , 153 MM , 41 KK , 52 KK , 113 KK . 

Очевидно, що BMCAMCAMBABC SSSS   , тобто 

)1531(
2
1

 cbaS ABC  або cbaS ABC 1532   

З іншого боку, BKCAKCAKBABC SSSS   , )1154(
2
1 cbaS ABC  , 

звідки cbaS ABC 11542  . Оскільки rpS ABC  , де r  - радіус вписаного 
кола, p  - півпериметр, то )(2 cbarS ABC  . Якщо об’єднати рівності: 



















)(2
11542

1532

cbarS
cbaS

cbaS

ABC

ABC

ABC

 

Звідки, помноживши друге рівняння на 2, віднявши від нього 
перше, будемо мати )(72 cbaS ABC  . Враховуючи третє рівняння 
системи, приходимо до висновку, що 7r . 

Відповідь: 7r . 
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вимогами, наведеними нижче, Ви можете на кафедру вищої 
математики за адресою: 

м. Київ, вул.. Пирогова, 9, ауд. 464, 

тел. 239-30-31, 

e-mail: sfme@ukr.net 

 
 

Вимоги до оформлення статті у збірник 
“Студентські фізико-математичні етюди” 

1. У збірнику “Студентські фізико-математичні етюди” друкуються 
наукові роботи з математики, фізики, інформатики авторами або 
співавторами яких є студенти. 

2. У редакцію необхідно подавати дискету з файлом, створеним у 
текстовому редакторі MS Word (або надіслати файл електронною 
поштою) і один примірник статті, надрукований на білому папері 
формату А4. Стаття має бути написана українською мовою і 
повинна містити коротку анотацію українською мовою. 

3. Вимоги до оформлення статті: 
 обсяг: 3-12 повних сторінок формату А4 (без нумерації!) 
 поля: зверху і знизу — 25 мм, справа і зліва — 30 мм 
 міжрядковий інтервал: одинарний 
 шрифт: Times New Roman, висота букв основного тексту — 14 

пт, анотації, літератури, підписів до малюнків, схем — 12 пт. 
4. Стаття повинна обов’язково містити наступні компоненти: 
 ініціали та прізвище автора (авторів) з вказанням у дужках, на 
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якому курсі навчаються автори; науковий ступінь, ініціали і 
прізвище наукового керівника; 

 назва роботи ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, виділена напівжирним, 
вирівняна по лівому краю; 

 текст анотації українською мовою, шрифт 12 пт. У анотації слід 
коротко (розмір анотації не повинен перевищувати 8 рядків) 
викласти зміст статті. Анотація не повинна містити громіздких 
формул та бібліографічних посилань; 

 Частини малюнків, виконаних у Microsoft Word повинні бути 
згуртовані в єдиний об’єкт; 

 у тексті статті формулювання означень, лем, теорем, наслідків 
необхідно виділяти курсивом. Деякі слова повинні мати 
спеціальний вигляд: 

Л е м а  1. Т е о р е м а  1. Зауваження 
О з н а ч е н н я  Наслідок 

 у кінці статті після слова Література — список використаної 
літератури, оформлений за загальноприйнятими правилами з 
виділенням прізвищ авторів курсивом. Список літератури 
потрібно упорядкувати відповідно до посилань у тексті статті. 
Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. 

5. До статті має додаватися: 
а) відгук наукового керівника автора роботи; 
б) рецензія кандидата або доктора наук (не наукового керівника), 

який спеціалізується в даній галузі. Підписи наукового керівника 
та рецензента необхідно завірити, а відгук і рецензія повинні 
містити печатку установи, в якій працює науковий керівник чи 
рецензент. 

6. На окремому аркуші слід додати інформацію про авторів: прізвище, 
ім’я, по батькові, місце навчання (з вказанням факультету, курсу, 
групи), адресу для листування, телефон, e-mail. 

7. Редакція залишає за собою право редагувати статті і не розглядати 
роботи, що не задовольняють зазначені вище вимоги. 
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Зразки бібліографічних посилань 
посилання на книги: 

1. Холл М. Теория групп. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. — 468 с. 
2. Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. Основы теории групп. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Наука, 1982. — 288 с. 
3. Теория и методы расчета асинхронных турбогенераторов / Под ред. И. М. Пост-

никова. — К.: Наук. думка, 1977. — 176 с. 
4. Беллман Р. Введение в теорию матриц: Пер. с англ. — М.: Наука, 1976. — 368 с. 
5. Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3-х т. — М.: На-

ука, 1971. — Т. 1. — 664 с. 
посилання на статті з журналів і збірників: 
1. Черников С. Н. Конечные сверхразрешимые группы с абелевыми силовскими 

подгруппами // Группы, определяемые свойствами системы подгрупп. — К.: 
Ин-т математики АН УССР, 1979. — С. 3-15. 

2. Зайцев Д. И. О группах с дополняемыми нормальными подгруппами // Алгеб-
ра и логика. — 1975. — 14, № 1. — С. 5-14. 

3. Гордиенко В. И. Частотный диапазон эффективного использования источников 
возбуждения электромагнитного поля // Докл. АН УССР. Сер. А. — 1976. — 
№ 8. — С. 745-747. 

посилання на препринти: 
1. Артемович О. Д. О конечных нильпотентных группах с дополняемыми неабе-

левыми нормальными делителями. — К., 1984. — 52 с. — (Препринт / АН 
УССР, Ин-т математики; 85.34). 

2. Винничук С. Д. Уравнения с оператором обобщенного деления над простран-
ствами аналитических функций // Внутренние свойства голоморфных 
функций и операторные уравнения. К., 1980. — С. 3.-8. — (Препринт / АН 
УССР, Ин-т математики; 80.35). 

посилання на тези доповідей, доповіді та інші матеріали конференцій, з’їздів: 
1. Сидоров А. В. Конечные группы с f-подгруппами // IX Всесоюз. симпоз. по те-

ории групп, Москва, 18-20 сент. 1984 г.: Тез. докл. — М.: Москов. пед. ин-т, 
1984. — С. 121. 

2. Каменярж Я. А., Седов Л. И. Конструирование новых моделей сплошных сред 
// Современные проблемы теоретической и прикладной механики: Тр. IV Все-
союз. съезда по теорет. и прикл. механике, Киев, 21-28 мая 1976 г. — К.: Наук. 
думка, 1978. — С. 189-199. 

3. Лопатин А. К. Асимптотическая декомпозиция систем дифференциальных 
уравнений высокой размерности и ее приложения // Тр. IX Междунар. конф. 
по нелинейн. колебаниям, Киев, 30 авг.-6 сент. 1981 г. — К.: Наук. думка, 
1984. — Т. 1. — С. 235-242. 

посилання на дисертації і автореферати дисертацій: 
1. Питербарг В. И. Асимптотические методы в теории гауссовских случайных 

процессов и полей: Автореф. дис. … докт. физ.-мат. наук. — М., 1982. — 18 с. 
2. Сиденко Н. Р. Нелинейные задачи диатермически разделенных теплоизлучаю-

щих тел: Дис. … канд. физ.-мат. наук. — К., 1974. — 167 с. Машинопись. 
посилання на депоновані рукописи: 
1. Даниленко Е. П. Стохастические модели контроля сложных технических 

систем. — М., 1984. — 164 с. — Рукопись деп. в ВИНИТИ 13.04.84, № 3891-84 
Деп. 

Исаев С. Н. Обобщающие показатели развития народного хозяйства. — М., 
1981. — 17 с. — Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР, № 8884. 
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