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Фізика є стрижнем гуманітарної освіти нашо
го часу

Ісідор Рабі

Ісідор Айзек Рабі (1898-1988)- американський фізик. Народився в 
Риманові в тоді австрійській Галичині (нині -  територія Польщі). Закін
чив Корнельський і Колумбійський університети, працював у міському 
коледжі Нью-Йорка, потім -  професором Колумбійського університету, 
був заступником директора Радіаційної лабораторії Массачусетського тех
нологічного інституту. Член Національної АН СИ1А, почесний член низки 
академій наук і наукових товариств, президент Американського фізичного 
товариства, лауреат Нобелівської премії (1944) за відкриття ядерного маг
нітного резонансу. Роботи присвячено магнетизму, ядерній фізиці, спектро
скопії молекулярних пучків, квантовій механіці.

Можливо, Природа «підсовує* нам лише те, що 
ми хочемо побачити. Можливо, справжнє ро
зуміння вона віддаляє на межу можливостей 
нашого розуму, де воно лише мерехтить. Але 
важливіш є те, що просте слово «цікаво» керує 
нами в нестримному прагненні пізнати всю їі 
Красу.

Іван Вакарчук

Іван Вакарчук (н. 1947) -  український фізик-теоретик. Закінчив Львів
ський університет, завідувач кафедри теоретичної фізики (з 1985 року) і 
ректор (у 1990-2007 роках і з 2010 року) цього університету. У 2007-2010 ро
ках -  міністр освіти й науки України. Коло наукових інтересів: фізика кван
тових рідин, теорія фазових переходів, фізика магнітних невпорядковаиих 
систем, математичні методи в теоретичній фізиці, проблеми квантової меха
ніки, теорія зоряних спектрів, філософія науки. У 2001-2004 роках -  прези
дент Українського фізичного товариства. Головний редактор «Журналу фі
зичних досліджень» та науково-популярного журналу «Світ фізики». Ав
тор підручника «Квантова механіка» (1998,2004,2007). Лауреат Державної 
премії України в галузі науки й техніки.
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Не знаю я, що буде після нас,
В які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, -  час..
Л ми живі, нам треба поспішати...

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
Щоб ці слова не висохли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
/  як напишеш, так уже і буде.

Ліна Костенко

Ліна Костенко (и. 1930) -  визначна українська поетеса. Лауреат Дер
жавної премії України імені Тараса Шевченка, багатьох державних та гро
мадських відзнак.



Замість передмови

Книга, яку Ви тримаєте в руках, незвичайна.
По-перше, вона однаковою мірою адресована і студентам -  майбутнім 

учителям фізики, і тим, хто зробить фізику своїм основним фахом дослід
ника. Всім їм треба мати достатнє уявленім про досягнення загальнолюд
ської культури. А наука взагалі (і фізика зокрема) є важливою складовою 
духовної культури.

По-друге, ця книга почасти «з фізики», почасти «про фізику», але на
самперед «про фізиків», тобто -  це «фізика (а точніше -  основні фізич
ні теорії) в біографіях великих учених». А тому вона гіевною мірою спри
яє гуманітаризації природничо-наукової освіти, «олюднюючи» навчальний 
матеріал з фізики.

По-третє, читати цю книгу можна розділ за розділом, а можна вибірко
во, можна до систематичного вивчення основного матеріалу базового курсу 
фізики, а можна і в процесі вивчення чи після нього.

Наявні в книзі формули передбачають обізнаність із основами диферен
ціального й інтегрального числення принаймні на рівні першого курсу пе
дагогічного університету. Проте в першому прочитанні окремі складні фор
мули можна й пропустити, зосереджуючись на історії ідей, на людях і поді
ях, які творили сучасну фізику.

Автори бажають читачам успішного долучення до ще однієї важливої 
царини загальнолюдської духовної культурні



Вступ

Чим зумоплеіго потребу доповнити стандартний підручник фізики по
сібником історично-гуманітарної спрямованості?

Ще не так давно основний наголос у написанні підручників робили па 
тому, аби набугі знання слугували інструментом у професійній діяльності -  
та й годі. Нині концептуальною основою навчання має стати також форму
вання особистості.

Фізика в певному сенсі є «головною наукою» сучасності (саме їй люд
ство переважно завдячує тими тектонічними змінами, які відбулися в його 
способі життя впродовж другої половини XX століття). Разом із тим, ця на
ука -  один із найважливіших компонентів загальнолюдської культури, що 
суттєво впливає на розвиток науково-теоретичного (або ж діалектичного) 
стилю мислення, на формування наукового світогляду, а також робить зна
чний внесок у екологічне, естетичне й етичне виховання.

Є чимало надзвичайно цікавих науково-популярних книг 1960-80 років, 
авторами яких, зокрема, є видатні науковці сучасності (деякі назви наведено 
наприкінці посібника, в списку рекомендованої літератури) -  на них вирос
тало середнє покоління активних нині українських науковців. Але видання 
тих років уже малодоступні. Новіші підручники (зокрема й написані та  ви
дані в Україні) здебільшого не можуть задовольнити ті потреби, на які була 
зорієнтована згадана вище науково-популярна література. Є певні відрадні 
винятки (як-от «Квантова механіка» професора Івана Вакарчука, написана 
не лише з наукового погляду блискуче, але й з численними гуманітарно- 
літературними екскурсами, чи «Математичні методи теоретичної фізики» 
професора Анатолія Свідзинського, що містить докладні розділи з історії 
науки) але їх замало, щоб виправити ситуацію. Цим і пояснюється необхід
ність появи книги, що її читач тримає в руках.

У основу концепції безперервної фізичної освіти в навчальних закладах 
України покладено певні принципи, дидактичні й загальиометоднчпі поло
ження. З них акцентуємо увагу на таких:
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~ науковість змісту і ного методологічна спрямованість;
-  гуманітаризація фізичної освіти (розгляд актуальних загальнолюд

ських проблем світоглядного характеру: історичних, культурологіч
них, філософських тощо);

-  організація навчального матеріалу навколо фундаментальних фі
зичних теорій: класичної механіки, молекулярно-кінегичної тео
рії й термодинаміки, електродинаміки, квантової фізики; органічний 
взаємозв’язок класичної й сучасної фізики.

Тому в своїй книзі автори розглядають методологічні питання, пов'язані 
зі специфікою наукового пізнання, становлення й розвитку фізичних теорій, 
еволюції (а часом і революційних змін) уявлень про фізичну картину світу.

З метою «олюднення» фізики багато уваги приділено видатним уче
пим, причетним до створення її основних розділів. Обізнаність із викла
деними фактами, що утворюють гуманітарний компонент фізичної освіти, 
автори вважають показником загальної освіченості молодого фізика,, його 
науково-історичної ерудиції, врешті-решт -  долученості до загальнолюд
ської культури.

І Іе випадково визначний український філософ і культуролог, академік Ми
рослав Попович наголошує: «Як, наприклад, сьогодні слід писати про Ньюто
на? Викладати біографію й аналізувати особистість сера Ісаака, чи розповіда
ти про основи Ньютонової фізики? Мабуть, можливі обидва шляхи. Адже нау
ки як чогось, що існує поза людськими головами, не можна собі уявити: книга 
самі по собі, поки їх не читають, є лише папір і друкарська фарба. Фізика, як ка
жуть, є Те. що роблять фізики. Для яснішого розуміння підставових ідей Нью
тонової механіки слід простежити, як, під яким впливом, з огляду на які тради
ції вона реально складалася в її засновника. Із другого боку, можливий і інший 
виклад, виклад ідей і методів, що не пов'язані безпосередньо з інтелектуальною 
біографією їх творця, а є радше сучасними формулюваннями, котрі виявились 
би незрозумілими й навіть, можливо, неприйнятними фундаторові цієї сфери 
знань, але які, по суті, залишаються його дітищем».

Автори лишають цей другий підхід для стандартних підручників фізики, а 
натомість зосереджуються на першому, намагаючись подати історію розвитку 
головних фізичних теорій на широкому історико-культурному тлі. Запропо
нована науково-історична хронограма покликана стати ефективним методич
ним засобом реалізації гуманітарного потенціалу фізики.

В основі кожної науки (й фізики зокрема) лежать досвід та експеримент, 
які дають нам знання про фізичні явища. Фізичні явища традиційно подають
ся через сукупність взаємопов'язаних і взаємопроникніте областей: явища ме
ханічні, теплові, електромагнітні п квантові. (Даючи огляд усталених і осно
воположних сфер фізики, ми лишаємо за дужками хімічну фізику, біофізику, 
теорію хаосу, теорію гравітації, фізику елементарних частинок та інші галузі
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знань, ступінь завершеності яких щ е значно нижча). Суть цих явищ відобра
жено у відповідних теоріях. Таким чином, маємо систему чотирьох фізичних 
теорій, взаємозв’язаних «наскрізними» фізичними поняттями. Специфічні 
фізичні поняття властиві кожній із цих теорій.

Наприклад,, поняття енергії є «наскрізним», тобто спільним для всіх тео
рій, а от поняття температури є суттєвим у теорії теплових явищ, однак у ме
ханіці його не застосовують.

Отже, «бачення» фізики як системи взаємопов’язаних теорій, володіння 
системою загальних і специфічних фізичних понять, розуміння законів,-що 
відображають суть фізичних явищ, -  усе це лежить у основі наукового світо
гляду людини, хоча повното мірою його й не зумовлює.

Саме тому ми навіть не намагатимемося дати наскрізної картини розвитку 
фізики «від Лрістотєля до наших днів», а зупинимося окремо на кожній із чо
тирьох головних фізичних теорій. На цьому шляху будуть неминучі «повер
нення», хронологічні й персональні перетини, адже великі уми виявляли себе 
відразу в кількох царинах. Але саме так ми зможемо простежити хід розвитку 
наукової думки -  в усьому драматизмі, притаманному історії кожної з теорій.

Нарешті, саме філософія допомагає фізикові шукати відповіді на питан
ия, з якими не впораєшся лише за допомоги традиційних формул і вимірю
вань. Ще раз надамо слово філософу Мирославові Поповичу: «уявімо на хви
лину, що Всесвіт розширюється, а разом із ним розширюються і лінійки та інші 
способи вимірювання простору, і люди. Встановити факт зміни просторово
го положення неможливо. Спростувати гіпотезу теж неможливо. Чи не варто 
її прийняти? Відповідь ньютоніанщв звучала гак: hipotheses lion lingo, зайвих 
гіпотез не вигадую. «Бритвою Оккама» такі припущення просто обрізають. 
Ленбиіціанці (прихильники Ньютонового сучасника, німецького філософа н 
математика Лейбніца, про якого йтиметься далі, -  авт.) натомість за відправ
ну точку брали те, що коли двох припущень уживають із тими самими наслід
ками в спостереженні, то вони мають однаковий сенс. Але ж «розширювати
ся» -  це не те ж саме, що не змінюватися в обсязі, скажете ви! Лейбніціанець 
відповів би: з людського погляду -  так. Але з погляду Бога -  ні. Для Бога без
конечний Всесвіт, що розширюється, і незмінний Всесвіт нерозрізшовані».

Звичайно, саме постання такого питання здасться прагматикові дивним, 
чи й таким, що виходить за межі здорового глузду. Втім, лишається нагадати, 
що так само «за межами повсякденного здорового глузду» були колись теорія 
відносності й квантова механіка. І нині такою багатьом здається ідея десяти- 
вимірного простору, що базується на теорії струн, уявлення про вакуум як про 
надіцільне середовище, а про звичайну матерію -  як про його «розрідження» 
тощо. А відтак уміння зазирнути часом за поріг усталених уявлень аж ніяк не 
зайве для того, хто присвятив життя вивченню загадок Природи, або того, хто 
хоче настановити на шлях дослідника інших.
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Адже знання як результат процесу пізнання світу є суперечливим за сво
єю суттю. Справді, з одного боку знання є продуктом ідеальним -  але з другого 
боку воно є могутньою матеріальною силою, а надто в нашу інформаційну добу.

Розуміння цілей пізнання, завдань науки, сугі знання та його ролі в сус
пільстві весь час зазнавало змін протягом людської історії. Анти чиї мислите
лі розглядали знання перш за все як результат споглядання зовнішнього світу, 
наслідок дискусій на -«високі» теми, оди із виявів мудрості людини, елемент її 
духовної, внутрішньої досконалості.

Типовим представником такого ставлення до знання був Платой. Він 
пов’язував знання зі спроможністю людини до правильного, доцільного, 
етичного життя. За Платоном знання -  джерело мудрості й високої мораль
ності окремої людини та суспільства.

У новий час ставлення до знання суттєво змінилося. Англійський філо
соф XVII століття Френсіс Бекон проголосив: «Знання -  сила!». За визна
ченням Бекона, «людина -  це слуга й тлумач природи. Знання і могутність 
людини тотожні». Справжнє завдання науки «не може бути інакшим, аніж 
наділяти людське життя новими відкриттями й благами». Ці слова написано 
1620 року. З твердження Бекона випливало, що знання можна і треба втілити 
в матеріальну потугу. Така думка стала панівною спершу в Європі, а потім і в 
цілому світі. Розвиток техніки й виробництва в подальші століття послужив 
прекрасною ілюстрацією цієї ідеї Бекона.

Нині, коли стає очевидним, що ресурсів планети Земля недостатньо, щоб 
забезпечити всім її мешканцям бодай рівень життя провідних розвинених кра
їн -  так званого «золотого мільярду», -  на порядку денному постає питання 
про синтетичне платонівсько-беконівске ставлення до знання як до поєднання 
моральності й матеріальної сили. Основа моральності -  гуманітарний потен
ціал природничонаукового знання, основа матеріальної сили — його практич
на спрямованість. Наш посібник присвячено гуманітаризації змісту навчаль
ного матеріалу з фізики -  в певному сенсі «головної науки» сучасності.

Тож надамо ще раз слово сучасному українському фізику-теоретику Іва
нові Вакарчуку, котрий завершує свій підручник «Квантова механіка» слова
ми, «автор далекий від тієї думки, ніби вичерпно пізнавати навколишній світ 
можна лише послідовним нарощуванням логічних зв’язків у вигляді твер
джень і рівнянь. Є інші підходи, які не потребують мови рівнянь, а викорис
товують, наприклад, засоби мистецтва. Ці різні шляхи взаємодоповшовадьні. 
Саме тому ми намагались проводити порівняння різних явищ, що описують
ся квантовомеханічними законами та законами класичної фізики, наводили 
аналогії з історії, музики, мистецтва... Тут ми стикаємось з відомою пробле
мою двох культур, із взаємодією образного і логічного мислення».

Використати потенціал цієї взаємодії -  мета нашої книги.
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