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ПЕРЕДМОВА 
Навчальна дисципліна "Науковий образ світу" призначена 

для ознайомлення студентів гуманітарних факультетів універси-
тету із історією появи й розвитку науки в суспільстві, досягнен-
нями її окремих галузей. Ця дисципліна має сприяти формуван-
ню в студентів сучасного наукового світогляду, без якого важко 
уявити цивілізацію ХХІ ст. 

Науковий образ світу є цілісною системою уявлень про зага-
льні властивості та закономірності природи, що оточує людину. 
Ці уявлення народжувались і розвивались одночасно й парале-
льно з розвитком цивілізації. Науковий образ світу формуєть-
ся в суспільстві та спирається на досягнення природничих, 
суспільних і гуманітарних наук. 

ВСТУП 
Термін "наука" має досить широке трактування. Наука почи-

нається з опису сукупності тих або інших явищ, між якими 
встановлюються певні зв'язки, що набувають вигляду закономі-
рностей. Аналіз закономірностей дозволяє пояснити тим чи ін-
шим способом ці явища. Отже, наука є особливим раціональним 
способом пізнання світу, що оснований на емпіричній перевірці 
або математичному доказі. 

Тут наука постає у трьох іпостасях: як соціальний інститут, 
як діяльність і як система знань.  

П о - п е р ш е , наука є певною соціальною інфраструктурою, 
яка тримається на соціально-інституціональних, правових, 
моральних, методологічних тощо принципах. Її призначення – 
виробництво знання. 

П о - д р у г е , коли ми кажемо "наукова діяльність", ми ро-
зуміємо, що існують деякі зобов'язання та повноваження осіб, 
що займаються наукою в межах академічної чи університет-
ської системи. Така діяльність дає змогу розширити й погли-
бити знання. 
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П о - т р е т є , як система знань наука є сукупністю емпірич-
них і теоретичних, фундаментальних і прикладних, якісних і 
кількісних пізнавальних тверджень – усі вони спрямовані на 
розкриття об'єктивних законів. Закони зумовлюють універса-
льність наукових знань, яка забезпечує замкненість, внутрі-
шню органічність науки. Проте саме закони відокремлюють 
науку від культури. 

 

Перш ніж характеризувати основні ознаки науки, доцільно 
простежити етапи становлення сучасних наук. Початковий пері-
од розвитку процесу систематизованого пізнання людиною ото-
чуючого середовища можна назвати донауковим підходом. Його 
характерною рисою був перехід від невпорядкованого, еклекти-
чного, буденного знання до строгої системи логічних доказів, 
обґрунтованих висновків, покладених із часом в основу нової, 
наукової методології пізнання. 

Наука в її сучасному вигляді є відносно новим явищем в 
історії людства, яке виникло в надрах європейської цивілізації 
за Нових часів і його класичної доби – у XVI–XVII ст. 

Однак можна стверджувати, що наука з'явилася не на порож-
ньому місці. Німецький філософ К. Ясперс вирізняв два етапи 
становлення будь-якої науки. 

 

Перший етап: становлення логічно та методично усвідом-
леної науки – грецька наука й водночас зачатки наукового 
пізнання світу в давніх Китаї та Індії. 

 

Другий етап: виникнення сучасної науки, яка виростала 
з кінця Середньовіччя, рішуче стверджувалась із XVII ст. і роз-
горнулась у всій своїй широті в XIX ст. Виникнувши після 
філософії та релігії, наука значною мірою стала синтезом цих 
двох світоглядних систем, які передували їй у розвитку людсь-
кої культури. Таким чином, наука увібрала в себе беззаперечну 
віру в раціональність Бога (згодом – природного закону), яка 
існувала в середні віки як поєднання юдейсько-християнської 
міфології та раціональності грецької філософії, що лягла в 
основу християнства. 
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Розділ 1 
 

МІКРОСВІТ 
 
 
1.1. Наукова революція в природознавстві 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
 
Перший історичний етап формування наукових знань іноді 

називають донауковим і пов'язують з виникненням знань, що 
узагальнювали інші аспекти життєдіяльності людини, знань, 
що фіксували досвід взаємодії з природою. У формах існу-
вання цього знання про природний світ простежувалися мі-
фологічний контекст, що об'єднував і перетворював їх на 
єдине ціле, і описово-рецептурні норми змісту знань. Для бі-
льшості знань про певні особливі частини природи (зорі, жи-
ве, землю та ін.) або природні властивості давнього періоду 
історії людства характерною була причетність до розв'язання 
певних практичних задач діяльності людства. А звідси – опи-
сово-рецептурний, технологічний характер знань, більшість із 
яких ще породжувалася практичним досвідом. Збагачуючись 
ними, людина ставала майстром, митцем. Водночас такі знан-
ня були не настільки всебічними та ґрунтовними, щоб у най-
загальніших рисах дати людині розуміння сутності світу, 
у якому вона живе. Тому професійна діяльність людини допо-
внювалася такими формами відтворення і використання 
знань, як таїнство, священнодія. У подальшому становленні й 
розвитку наукові знання поступово розшаровувались і відо-
кремлювалися від майстерності та магії, але продовжували 
відбивати єдність усіх складових людської діяльності. 

У ХІХ–XХ ст. виникли необхідні соціальні, технічні й теоре-
тичні передумови становлення як науково-технічного знання 
зокрема, так і всієї науки в сучасному її розумінні. XІХ століття 
відкрило період розвитку суспільства, що характеризувався під-
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несенням матеріального виробництва й економічних відносин 
від ремесла до промисловості у формі мануфактури. XХ століт-
тя для більшості європейських держав було століттям перемоги 
нових економічних відносин. 

Сталося зрощення науки з технікою в єдину систему (цим ви-
значається використання терміна "науково-технічний"), у ре-
зультаті чого наука стала безпосередньою продуктивною силою. 

Початок науково-технічної революції був підготовлений ви-
датними успіхами природознавства в кінці XIX – на початку 
ХХ ст. До них належать відкриття складної будови атома як си-
стеми частинок, а не неподільного цілого; радіоактивності й 
перетворення елементів; створення теорії відносності та кванто-
вої механіки; з'ясування сутності хімічних зв'язків; відкриття 
ізотопів, а потім і отримання нових радіоактивних елементів, що 
відсутні у природі. 

Наука не тільки вивчає світ і його еволюцію, але й сама є 
продуктом еволюції, складаючи слідом за природою й людиною 
особливий світ – світ знань і вмінь. 

Наприкінці ХІХ ст. суттєво змінилися основи наукового мис-
лення, особливо в природознавчих науках. Цьому сприяло екс-
периментальне відкриття електрона і радіоактивності, що спри-
чинило нову наукову революцію у фізиці, яка охопила, урешті-
решт, усі основні галузі науки. Яскравими представниками но-
вого наукового мислення стають Макс Планк, який започатку-
вав квантову теорію, і Альберт Ейнштейн, який заклав основи 
теорії відносності. Їхні роботи забезпечили прорив у мікросвіт. 

В останній третині ХІХ ст. в історії природничих наук спо-
стерігається криза ньютонівського світогляду, що панував 
у ХVII – першій половині ХІХ ст., і починається післяньютонів-
ський період, у якому важливу роль продовжувала відігравати 
фізика, з розвитком якої тісно пов'язана була хімія. Це відобра-
зилося в критичному аналізі обґрунтування класичної механіки 
у кінці ХІХ ст. і створенні альтернативних механік, що виклю-
чали поняття сили. 

У середині XIX ст. Джеймс Максвелл, базуючись на виснов-
ках своїх попередників Андре-Марі Ампера та Майкла Фарадея, 
що встановили наявність зв'язку між явищами електрики та маг-
нетизму, на теоретичній основі довів, що світло є окремим ви-
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падком електромагнітного випромінювання. Чільне місце у спи-
ску численних наукових звершень видатного шотландського 
фізика займає відкриття явища електромагнітного поля і, відпо-
відно, установлення основних закономірностей для процесів, що 
мають місце в змінних електричних і магнітних полях у просто-
рі, з чого виплило кілька дуже важливих висновків. 

Дослідження Максвелла довели можливість поширення елек-
тромагнітних хвиль у вільному просторі зі швидкістю світла. 
Спираючись саме на цей факт, Максвелл запропонував теорію 
електромагнітного світла, що за своєю суттю доповнювала й 
розвивала наукові постулати Ґюйгенса та Френеля. За переко-
наннями Джеймса Максвелла, світло – це електромагнітні хвилі 
короткої довжини. 

Своєрідним доповненням електромагнітної теорії Максвел-
ла стала електронна концепція голландського фізика Ген- 
дріка Антона Лоренца. Аналізуючи властивості електромагніт-
ного поля, Лоренц дійшов висновку, що теорія Максвелла ли-
ше однобічно характеризує його сутність, ігноруючи особли-
вості будови речовин. Лоренц припустив, що всі молекули 
речовини складаються з електрично заряджених частинок, за-
ряди яких однакові за показниками та протилежні за знаком. 
При прискоренні чи уповільненні їх руху вони випромінюють 
електромагнітні хвилі, які поширюються в середовищі зі шви-
дкістю світла, а електромагнітне поле, зі свого боку, впливає 
на ці заряди, і така взаємодія, відповідно до теорії Максвелла, 
поширюється з кінцевою швидкістю.  

Унаслідок перемоги теорії електромагнітного поля Фарадея – 
Максвелла було введено немеханічний об'єкт – електромагнітне 
поле, а розвиток статистичної фізики, а саме кінетичної теорії, 
завдяки працям Джеймса Максвелла, Джозая Гіббса, Люд- 
віга Больцмана привів до результатів, що суперечили однознач-
ному детермінізму.  

Необхідно зазначити, що розвиток фізики вимагає відповід-
ного розвитку математики, що, зокрема, зумовило математичне 
оформлення принципів термо- й електродинаміки у фізиці. Як 
на один з наслідків становлення статистичної фізики можна вка-
зати на використання у фізиці теорії ймовірностей. 
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Проте класична електродинаміка, основи якої були закладені 
Максвеллом, суперечила щойно відкритим науковим фактам, 
серед яких були так звана ультрафіолетова катастрофа при ви-
промінюванні абсолютно чорного тіла, парадокс стійкості ато-
мів у моделі Резерфорда, аномальна поведінка теплоємності 
твердого тіла за низьких температур, відкриття рентгенівських 
і катодних променів, природної радіоактивності. У зв'язку з 
дослідженням поширення світла в середовищі, що рухається, 
з новою аргументацією відновилася дискусія щодо існування 
абсолютного простору й часу, що відбувалася між Ньютоном 
і Лейбніцем у ХVII ст. 

Криза класичної фізичної теорії була розв'язана науковою ре-
волюцією у фізиці, що втілилася у створенні теорії відносності 
(спеціальної та загальної), квантової механіки (нерелятивістсь-
кої й релятивістської), квантової теорії поля. 

 
 

1.2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм 
 
Синтезувавши наукові постулати ідей теорії поля й електро-

нної будови речовини, Лоренц створив власну електронну теорію, 
яка значною мірою стала вдосконаленням електромагнітної тео-
рії Максвелла. Станом на початок XX ст. здавалось, що сукуп-
ність концепцій, які надавали світлу хвильовий характер, логіч-
ним довершенням і підсумовуванням яких були теорії Максвелла 
та Лоренца, остаточно затвердили електромагнітну картину 
сприйняття навколишнього світу, адже ідейна основа цих конце-
пцій цілком дозволяла ґрунтовно пояснити всі явища природи. 

Настрої тодішньої наукової спільноти красномовно виража-
ються у промові знаменитого вченого Вільяма Томсона в Коро-
лівському інституті (1900), де фізик сповістив аудиторію про те, 
що наука, подолавши всі "рифи" та "мілини", увійшла у спокій-
ну гавань, тому тепер завдання провідних представників фізич-
ної наукової галузі полягає лише в уточненні деталей. 

Проте невдовзі стало очевидно, що твердження про суто хви-
льовий характер світла не відповідає дійсності, адже досліджен-
ня вчених, серед яких були Макс Планк і Олександр Столєтов, 
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установили, що світло за деяких умов виявляє властивості, при-
таманні потоку частинок, і реанімували таким чином забуту ко-
рпускулярну теорію Ньютона. 

Витоки квантової фізики сягають своїм корінням у вивчення 
процесів випромінювання тіл. Ще в 1809 р. П'єр Прево зробив 
висновок про те, що кожне тіло випромінює незалежно від на-
вколишнього середовища. Розвиток спектроскопії в Х1Х ст. зу-
мовив те, що разом із дослідженням спектрів випромінювання 
починають звертати увагу й на спектри поглинання. При цьому 
з'ясовується, що між випромінюванням і поглинанням тіла існує 
простий зв'язок. У спектрах поглинання присутні тільки ті діля-
нки, які випромінюються даним тілом. Ця закономірність була 
пояснена лише квантовою теорією. 

Густав Кірхгоф (1824–1887) сформулював новий закон, ві-
домий під його іменем. Він показав, що для променів однієї й 
тієї самої довжини хвилі при одній і тій самій температурі від-
ношення випромінювальної та поглинаючої здатностей для 
всіх тіл однакове. Іншими словами, якщо ( ),E Tλ  і ( ),A Tλ  – 
відповідно випромінювальна та поглинальна здатності тіла, 
що залежать від довжини хвилі λ і температури Т, то 
( ) ( ) ( ), , ,E T A T j Tλ λ = λ , де ( ),j Tλ  – деяка універсальна фу-

нкція λ і Т, однакова для всіх тіл. 
Кірхгоф увів також поняття абсолютного чорного тіла як 

такого, що поглинає всі промені, які на нього падають, і побу-
дував для нього відому модель. Для такого тіла є очевидним, 
що ( ), 1A Tλ = ; тоді універсальна функція Кірхгофа ( ),j Tλ  
дорівнює випромінювальній здатності абсолютно чорного тіла. 
Сам Кірхгоф не визначив вигляд функції ( ),j Tλ , а зазначив 
лише деякі її властивості. Постало завдання визначити вигляд 
цієї функції. Функція ( ),j Tλ  універсальна, тому природно 
було припустити, що її вигляд можна визначити, виходячи з 
теоретичних міркувань, використовуючи основні закони елек-
тро- і термодинаміки. Людвіг Больцман показав, що повна ене-
ргія випромінювання абсолютно чорного тіла пропорційна че-
твертому степеню його температури. Однак визначення явного 
вигляду функції Кірхгофа виявилося досить важкою задачею. 
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У 80-ті рр. ХІХ ст. емпіричні дослідження закономірностей у 
розподілі спектральних ліній і вивчення функції ( ),j Tλ  стали 
більш інтенсивними й систематичними. Була вдосконалена екс-
периментальна апаратура. Для визначення енергії випроміню-
вання абсолютно чорного тіла Вільгельм Він у 1896 р., а також 
лорд Релей і Джеймс Джинс у 1900 р. запропонували дві різні 
формули. Як показали експериментальні результати, формула 
Віна асимптотично правильна в області коротких хвиль і дає 
помітні розбіжності з експериментом в області довгих хвиль, 
а формула Релея – Джинса правильна для довгих хвиль, але не 
може бути застосована для коротких. 

У жовтні 1900 р. на засіданні Берлінського фізичного то-
вариства Макс Планк (1858–1947) запропонував нову форму-
лу для розподілу енергії в спектрі чорного тіла, отриману 
спочатку напівемпіричним шляхом. Його формула повністю 
відповідала  дослідженням, але її фізичний зміст не був ціл-
ком зрозумілий. Додатковий аналіз показав, що ця формула 
має сенс тільки в тому випадку, якщо припустити, що випро-
мінювання електромагнітної енергії відбувається не непере-
рвно, а певними порціями – квантами енергії E. Більш того, 
E не є довільною величиною, а має величину E = ω , де ħ – 
деяка визначена стала, а ω – частота світла. Це зумовило ви-
знання нарівні з атомізмом речовини також атомізму енергії 
випромінювання, що не вкладалося в межі основних уявлень 
класичної фізики. Формулювання гіпотези квантів енергії 
стало початком нової ери в розвитку теоретичної фізики. 

Припущення Планка через п'ять років підтримав і обґрунту-
вав Альберт Ейнштейн, який досліджував явище фотоефекта і 
дійшов висновку, що електромагнітна енергія не тільки погли-
нається і випромінюється порціями (квантами), – вона взагалі 
існує лише у формі квантів, а випромінювання є потоком непо-
дільних матеріальних частинок – фотонів, енергію яких можна 
визначити за рівнянням Планка 

 
E = ω , 
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де Е – енергія фотона з частотою коливань ω, а ħ – константа 
пропорційності, або стала Планка (універсальна фізична стала). 

Отже, на початку XX ст. науковці опанували два своєрідні 
види об'єктивної реальності, тобто дискретну атомістичну речо-
вину й електромагнітне поле, а найновіші відкриття Планка та 
Ейнштейна запустили процес діалектичного синтезу протилеж-
ностей перервного і неперервного. 

Цю гіпотезу незабаром з великим успіхом почали застосову-
вати для пояснення інших явищ, які не можна було пояснити на 
основі уявлень класичної фізики. 

У 1909 р. Ейнштейн, продовжуючи дослідження з теорії ви-
промінювання, визнає, що світло має одночасно і хвильові, 
і корпускулярні властивості. У цілій низці досліджень були 
отримані нові підтвердження гіпотези Ейнштейна про квантові 
властивості світла. Тепер усім було ясно, що світлове випромі-
нювання має і корпускулярні, і хвильові властивості. 

У 1912 р. Анрі Пуанкаре остаточно показав несумісність фо-
рмули Планка і класичної фізики. 

 
 

1.3. Детерміновані 
та статистичні закони фізики 

 
Питання про природу причинності та причинних відносин 

у світі досі залишається актуальним. Конкретніше воно форму-
люється у фізиці як проблема співвідношення динамічних і ста-
тистичних законів з об'єктивними закономірностями. 

Детермінізм – філософське матеріалістичне вчення про зага-
льну об'єктивну зумовленість явищ природи, суспільства й люд-
ської психіки, зокрема волі, унаслідок причинності, тобто такого 
зв'язку явищ, за якого одне явище (причина) за певних умов по-
роджує інше (дію). Найбільш ясне і точне формулювання сутно-
сті класичного детермінізму належить П'єру-Симону Лапласу. 
Його детермінізм ґрунтується на уявленні, згідно з яким весь 
навколишній світ є величезною механічною системою. За Лап-
ласом, у детермінізмі не робиться жодної різниці між рухами 
найбільших тіл Всесвіту та найлегших атомів. 
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Лаплас розумів, що така ситуація в реальному світі немож-
лива і є лише ідеалізацією. Водночас він вірив, що в основі 
світу лежить саме механістична концепція, згідно з якою Все-
світ уподібнюється гігантському механізму, усі майбутні ста-
ну якого суворо детерміновані, тобто визначаються його по-
чатковим станом. Головний недолік такого, як і будь-якого 
іншого механістичного детермінізму, полягає насамперед 
у тому, що він зображує світ, Всесвіт, як систему, що повніс-
тю визначається лише законами механіки, тобто будь-який 
стан системи можна розрахувати і передбачити на підставі 
цих законів. У такому світі не було б нічого невизначеного і 
випадкового. У зв'язку з цим сама випадковість, по суті, ви-
ключається з явищ природи й суспільства. 

У той час як класична концепція ймовірності, що отримала 
завершення в працях Лапласа, пов'язує поняття ймовірності зі 
ступенем нашого незнання, сучасна частотна, або статистична, 
інтерпретація ймовірності, навпаки, підкреслює об'єктивний 
зміст цього поняття. Вона розглядає ймовірність як кількісну 
міру ступеня можливості подій, яка визначається стійкістю час-
тот випадкових масових подій, що відбуваються в об'єктивному 
світі. Таким чином, прихильники механістичного матеріалізму 
абсолютизують категорію необхідності, визнаючи справжніми 
лише універсальні закони, і виключають випадковості зі світу. 
Якщо послідовно дотримуватися такого погляду, то неминуче 
доведеться визнати зумовленість усіх подій у світі та пов'язаний 
з нею фаталізм. 

Статистична фізика – розділ теоретичної фізики, що вивчає 
системи з дуже великою кількістю частинок у стані локальної 
рівноваги. Природно, що при дослідженні таких систем ми не 
можемо описати практично випадкову поведінку конкретної 
мікроскопічної частинки. Статистична фізика саме відстежує, як 
з таких мікроскопічних рухів складається усереднена еволюція 
системи в цілому. 

Статистична фізика обґрунтовує термодинаміку багатьох реа-
льних систем: ідеальних, реальних, квантових газів; простих кон-
денсованих середовищ (наприклад ідеальних кристалів, спінових 
ланцюжків). Зокрема, вона дає тлумачення фізичної природи за-
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провадженого в термодинаміці терміна ентропії та пояснює закон 
її зростання. Статистична фізика не описує те, як само система 
потрапляє у стан локальної рівноваги; цю первісну еволюцію сис-
теми після її приготування описує фізична кінетика. 

У науковій літературі закони, якими описуються системи з 
великою кількістю частинок, зазвичай називаються статистич-
ними, або ймовірнісно-статистичними. Назву вони одержали 
від характеру інформації, яка використовується для їх форму-
лювання й отримання висновку з наявних даних. Така інформа-
ція виходить за допомогою статистичного аналізу, а висновки 
робляться на основі теорії ймовірностей.  

Використання терміна стохастичні для характеристики 
зазначених законів є обґрунтованим з теоретичного погляду. 
Термін "стохастичний" підкреслює той факт, що ці закони є 
законами випадку і тому потребують імовірнісних методів 
оцінювання. 

Частотна, або статистична, інтерпретація ймовірності отри-
мала найширше застосування в природничих і технічних науках, 
а в останні десятиліття вона починає все більше використовува-
тися також у галузях соціального і гуманітарного пізнання. Це 
пояснюється, перш за все, тим, що реальні процеси складаються 
з великої кількості елементів, зв'язки між якими мають складний 
характер і в яких чималу роль відіграють випадкові чинники. 
Від них часто можна відволіктися навіть теоретично, як це роб-
лять у класичній механіці, розглядаючи другорядні фактори як 
випадкові. Проте і для характеристики соціальних процесів мо-
жна знайти деякі регулярності, які дають можливість будувати 
ймовірнісні прогнози майбутньої поведінки соціальних систем. 
Однак становище тут ускладнюється тим, що в діях людей і со-
ціальних колективів доводиться враховувати також суб'єктивні 
моменти й чинники, пов'язані з намірами, волею, інтересами й 
мотивами поведінки. Тому нині робляться спроби застосування 
психологічної інтерпретації ймовірності. 

Статистичні закони та їх теоретичні узагальнення, що були 
знайдені у фізиці, біології, економіці, соціології та інших науках, 
також розглядаються як зручний допоміжний засіб для опису, сис-
тематизації й узагальнення знайденого емпіричного матеріалу. 
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Мабуть головна причина такого ставлення до статистичних законів 
полягає в тому, що їх висновки не є достовірними, а лише ймовір-
ними тією чи іншою мірою, причому цей ступінь імовірності істо-
тно залежить не тільки від кількості спостережень і експериментів, 
а й від оцінки їх значень суб'єктом. 

Можна сформулювати такі характерні ознаки статистич-
них законів: 

• У статистичних теоріях будь-який стан є вірогідною харак-
теристикою системи. Це означає, що стан у статистичних теорі-
ях визначається не значеннями фізичних величин, а їхніми ста-
тистичними (імовірнісними) розподілами. Така характеристика 
стану принципово інша, ніж у динамічних теоріях, де стан зада-
ється значеннями самих фізичних величин. 

• У статистичних теоріях за відомим початковим станом як 
результат однозначно визначаються не самі значення фізичних 
величин, а ймовірності цих значень усередині заданих інтерва-
лів. Тим самим однозначно визначаються середні значення фі-
зичних величин. Середні значення в статистичних теоріях гра-
ють ту саму роль, що й самі фізичні величини в динамічних 
теоріях. Знаходження середніх значень фізичних величин – одне 
з головних завдань статистичних теорій. 

 
Статистичні закони як тип опису закономірностей були спо-

чатку сформульовані на основі динамічних рівнянь класичної 
механіки. Тривалий час динамічні закони вважалися основним, 
первинним типом відображення фізичних закономірностей, 
а статистичні – розглядалися значною мірою як наслідок обме-
женості наших здібностей до пізнання. Однак сьогодні відомо, 
що закономірності поведінки об'єктів мікросвіту і закони кван-
тової механіки є ймовірнісними. Тому можна поставити таке 
запитання: чи є статистичний опис мікропроцесів єдино можли-
вим або ж існують динамічні закони, які глибше визначають рух 
елементарних частинок, але приховані під покровом статистич-
них законів квантової механіки? 

Виникнення і розвиток квантової теорії поступово зумовили  
перегляд уявлень про роль динамічних і статистичних законів 
у відображенні закономірностей природи. Був виявлений ста-
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тистичний характер поведінки окремих елементарних части-
нок, однак при її описі законами квантової механіки не було 
виявлено ніяких динамічних законів. Отже, була висунута теза 
про первинність статистичних законів. Цього погляду дотри-
мувалися такі видатні вчені, як Нільс Бор, Вернер Гайзенберг, 
Макс Борн, Поль Ланжевен та ін. Щоправда, прийняття в той 
момент цієї тези ускладнювалось через те, що деякі з учених 
пов'язували положення про первинність статистичних законів 
з відміною (запереченням) детермінізму. Оскільки звична 
модель детермінізму в мікросвіті була недосяжна, вони робили 
висновок про відсутність у мікросвіті причинності взагалі. 
Однак значна частина вчених із цим висновком не погодилася 
і почала наполягати на необхідності відшукати динамічні зако-
ни для опису мікросвіту, сприймаючи статистичні закони як 
проміжний етап, що дозволяє описувати поведінку сукупності 
мікрооб'єктів, але не дає ще можливості точно описати поведі-
нку окремих мікрооб'єктів. 

Сьогодні не можна заперечувати роль статистичних законів у 
описі фізичних явищ (усі експериментальні дані повністю від-
повідали теоретичним розрахункам, що ґрунтуються на викори-
станні концепції ймовірностей). У зв'язку з цим існує ставлення 
до статистичних і динамічних законів як до рівноправних. Ті та 
інші закони розглядаються як справедливі, але які належать до 
різних явищ, що мають свою сферу застосування, не зводяться 
одне до одного, але взаємодоповнюються. 

 
 

1.4. Співвідношення 
невизначеностей Гайзенберга. 
Створення нерелятивістської 

квантової механіки 
 
У першій чверті ХХ ст., як і раніше, перед фізикою стояла за-

дача знаходження нових шляхів розвитку теорії атомних явищ. 
Фізики відмовилися від цілої низки давно встановлених понять і 
почали створювати абсолютно нові теоретичні уявлення та прин-
ципи. Такі уявлення та принципи були запропоновані видатними 
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фізиками ХХ ст. Німецький учений Вернер Гайзенберг (1901–
1975) установив основи матричної механіки; французький 
фізик Луї де Бройль (1892–1987), а за ним австрійський фі-
зик Ервін Шредінгер (1887–1961) розробили хвильову механіку. 
Незабаром виявилося, що матрична і хвильова механіка – це різні 
форми загальної теорії, що отримала назву квантової механіки. 

До створення матричної механіки Гайзенберг дійшов у ре-
зультаті досліджень спектральних закономірностей, а також 
теорії дисперсії, у якій атом уявлявся деякою символічною ма-
тематичною моделлю – як сукупність віртуальних гармонічних 
осциляторів. Уявлення ж про атом як систему, що складається з 
ядра та електронів, які обертаються навколо нього й мають пев-
ну масу, рухаються з певною швидкістю певною траєкторією, 
потрібно розуміти лише як аналогію для встановлення відповід-
ної математичної моделі. Зазначений метод дослідження розви-
нув Гайзенберг, поширивши його взагалі на теорію атомних 
явищ. При цьому особливу роль грав принцип відповідності як 
принцип аналогії між класичним і квантовим поглядами. Саме 
таким шляхом Гайзенберг розраховував подолати труднощі, що 
виникли перед напівкласичною теорією Бора. 

У 1926 р. Гайзенберг уперше висловлює основні положення 
квантової механіки в матричній формі. Теорія атомних явищ, 
за Гайзенбергом, має обмежуватися встановленням співвідно-
шень між величинами, які безпосередньо вимірюються в експе-
риментальних дослідженнях (спостережними за термінологією 
Гайзенберга), – частотою випромінювання спектральних ліній, 
їхньою інтенсивністю, поляризацією тощо. Неспостережні вели-
чини, такі як координати електрона, його швидкість, траєкторія, 
за якою він рухається, тощо, не мають використовуватися в тео-
рії атома. Однак за принципом відповідності нова теорія має 
певним чином відповідати класичним теоріям. Конкретно це має 
виражатися в тому, що співвідношення нової теорії повинні бу-
ти аналогічними співвідношенням класичних величин. При 
цьому для кожної класичної величини потрібно знайти відпові-
дну до неї квантову величину і, користуючись класичними спів-
відношеннями, скласти відповідні до них співвідношення між 
знайденими квантовими величинами. 
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Другий напрям у створенні квантової механіки почав розви-
ватися в роботах французького фізика Луї де Бройля. У них була 
висловлена ідея про хвильову природу матеріальних частинок. 
На підставі вже встановленого факту наявності у світла одноча-
сно і корпускулярних, і хвильових властивостей, а також опти-
ко-механічної аналогії, у де Бройля виникла ідея про існування 
хвильових властивостей частинок. 

Перші роботи де Бройля, у яких висловлювалася ідея хвиль, 
пов'язаних із матеріальними частинками, не привернули серйоз-
ної уваги. Де Бройль згодом писав, що ідеї, які він висловив, 
були прийняті з подивом, до якого, безсумнівно, домішувалася 
якась частка скептицизму. Однак не всі скептично поставилися 
до ідей де Бройля. Особливо сильно його ідеї вплинули на авст-
рійського фізика Ервіна Шредінгера, який побачив у них джере-
ло для створення нової атомної механіки. У 1926 р. вийшли 
роботи Шредінгера, у яких він, розвиваючи ідеї де Бройля, 
побудував хвильову механіку. 

Шредінгер уперше встановив зв'язок між квантовою (матри-
чною) і хвильовою механіками, який уточнив у наступних робо-
тах. Він показав, що за всієї відмінності вихідних фізичних по-
ложень вони математично еквівалентні. 

У 1927 р. Клінтон Девіссон і Лестер Джермер установили 
явище дифракції електронів. Отже, гіпотеза де Бройля отри-
мала пряме експериментальне підтвердження; також вияви-
лось правильним і знайдене ним кількісне співвідношення для 
довжин хвиль де Бройля. За допомогою квантової механіки не 
тільки була описана хвильова природа електрона, але й уда-
лося побудувати досконаліші теорії (твердого тіла, електро-
провідності, термоелектричних явищ, магнетизму тощо). 
Квантова теорія дала можливість розпочати побудову теорії 
радіоактивного розпаду, а згодом стала основою для нової 
галузі – ядерної фізики. 

Слідом за основними роботами Шредінгера з хвильової 
механіки були зроблені перші спроби релятивістського 
узагальнення квантово-механічних закономірностей, і вже у 
1928 р. Поль Дірак (1902–1984) заклав основи релятивістської 
квантової механіки. 
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1.4.1. Проблема інтерпретації 
квантової механіки 
 
Створений групою фізиків у 1925–1927 рр. формальний ма-

тематичний апарат квантової механіки переконливо продемонс-
трував свої широкі можливості за кількісним охопленням знач-
ного емпіричного матеріалу; не залишалося ніяких сумнівів, що 
квантова механіка цілком придатна для опису певного кола 
явищ. Водночас виняткова абстрактність квантово-механічних 
формалізмів, наявність значних відмінностей порівняно з класи-
чною механікою (кінематичні й динамічні змінні замінені абст-
рактними символами некомутативної алгебри, відсутність 
поняття електронної орбіти й узагалі поняття траєкторії, необ-
хідність інтерпретації формалізмів тощо) породжували відчуття 
незавершеності, неповноти нової теорії. У результаті виникла 
думка про необхідність її завершення. 

Ніхто й не заперечував те, що нову теорію потрібно допра-
цьовувати. Дискусія виникла з приводу того, яким шляхом це 
потрібно робити. А. Ейнштейн і багато інших фізиків вважали, 
що квантово-механічний опис фізичної реальності істотно непо-
вний. Інакше кажучи, створена теорія не є фундаментальною, 
а лише проміжною сходинкою щодо неї, тому необхідно допов-
нити існуючу теорію принципово новими постулатами й понят-
тями, тобто доопрацювати ту частину основ нової теорії, яка 
пов'язана з її принципами. 

Інші фізики, на чолі з Н. Бором, вважали, що створена нова тео-
рія є фундаментальною й повністю описує фізичну реальність, 
а прояснити стан речей можна тільки шляхом глибшого дослі-
дження проблеми спостережень у атомній фізиці. Інакше кажучи, 
Н. Бор і його однодумці вважали, що доопрацювання квантової 
механіки має відбуватися шляхом уточнення тієї частини її підстав, 
які пов'язані не з принципами, а з методологічними настановами, 
тобто потрібна відповідна інтерпретація створеного математичного 
формалізму. Розробка методологічних настанов квантової механі-
ки, що була найважливішою ланкою в її інтерпретації, тривала 
аж до кінця 40-х рр. ХХ ст. Завершення побудови цієї інтерпретації 
одночасно означало й завершення наукової революції у фізиці, що 
почалася наприкінці ХІХ ст. 
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Основною відмінною особливістю експериментальних дослі-
джень у галузі квантової механіки є фундаментальна роль взає-
модії між фізичним об'єктом і вимірювальним пристроєм. Це 
пов'язано з корпускулярно-хвильовим дуалізмом. І світло, і час-
тинки виявляють у різних умовах різні властивості, інколи на-
віть суперечливі, у зв'язку з чим про ці поняття виникають супе-
речливі уявлення. В одному типі вимірювальних приладів 
(дифракційна ґратка) вони зображуються у вигляді неперервно-
го поля, що розподілене в просторі, будь то світлове поле або 
поле, яке описується хвильовою функцією. В іншому типі при-
ладів (бульбашкова камера) ті самі об'єкти виступають як час-
тинки, матеріальні точки. Причиною корпускулярно-хвильового 
дуалізму, за Бором, є та обставина, що сам мікрооб'єкт не є ані 
хвилею, ані частинкою у звичайному розумінні. 

Неможливість у квантовій фізиці провести різку межу між 
об'єктом і приладом висуває дві проблеми: 

• яким чином можна відрізнити знання про об'єкт від знань 
про прилад; 

• яким чином, розрізнивши їх, зв'язати в єдину картину 
знання про об'єкт? 

 
Перша проблема розв'язується введенням вимоги описувати 

поведінку приладу мовою класичної фізики, а принципово стати-
стичну поведінку мікрочастинок – мовою квантово-механічного 
формалізму. Унаслідок того, що відомості про мікрооб'єкти 
отримують у результаті його взаємодії з класичним приладом, 
тобто макроскопічними об'єктом, мікрооб'єкт можна інтерпрету-
вати тільки в класичних поняттях, тобто використовувати класи-
чні уявлення про хвилю і частинки. Ми змушені говорити мовою 
класичної фізики, хоча таким чином за її допомогою не можна 
виразити всі особливості мікрооб'єктів, які не є класичними. 

Друга проблема розв'язується за допомогою принципу додат-
ковості: хвильовий і корпускулярний описи мікропроцесів не 
виключають і не замінюють, а взаємно доповнюють один одно-
го: в одному випадку опис мікрооб'єкта задовольняє принцип 
причинності, в іншому ж він є статистичним (імовірнісним). 
Єдина картина об'єкта є синтезом обох описів. 
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1.4.2. Методологічні настанови 
некласичної фізики 
 
Створення релятивістської, а потім і квантової фізики зумо-

вило необхідність значного перегляду методологічних наста-
нов класичної фізики. Кардинальні зміни в системі методоло-
гічних настанов релятивістської фізики пов'язані з виявленням 
залежності опису поведінки фізичних об'єктів від умов спосте-
реження (облік стану руху систем відліку при визнанні сталос-
ті швидкості світла у вакуумі). Відбулась зміна уяви про від-
ношення суб'єкта й об'єкта – з'явилася необхідність вказівки на 
ту систему відліку, з позицій якої описується досліджуване 
фізичне явище. Створення квантової механіки зумовило ще 
значніший перегляд методологічних принципів класичної 
фізики: введення нового класу принципово статистичних зако-
номірностей; неможливість провести різку межу між об'єктом 
і приладом та запровадження принципу додатковості; немож-
ливість одночасного визначення всіх властивостей мікрооб'єк-
тів (співвідношення невизначеностей); ненаочний характер 
теоретичних моделей, неоднозначність уживання понять, не-
обхідність указувати на умови спостереження тощо. 

Розглянемо в систематичному вигляді методологічні наста-
нови некласичної фізики. 

1. Визнання об'єктивного існування фізичного світу, тобто 
його існування незалежно від людини та її свідомості. 

2. На відміну від класичної фізики, яка розглядала світ фізи-
чних елементів як якісно однорідне утворення, сучасна фізика 
дійшла висновку про наявність трьох якісно різних структурних 
рівнів світу фізичних елементів: мікро-, макро- і мегарівнів. 

3. Явища мікросвіту, мікропроцеси мають ознаки  цілісності, 
незворотності та неподільності, які зумовлюють якісні зміни 
уявлень про характер взаємозв'язку об'єкта й експерименталь-
них засобів дослідження. 

4. Причинність як один з елементів загального зв'язку і вза-
ємозумовленості речей, явищ, подій матеріального світу, влас-
тива і мікропроцесам. Однак характер причинного зв'язку в 
мікросвіті відмінний від механістичного детермінізму. У сфері 
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мікроявищ причинність реалізується через різноманіття випад-
ковостей, тому мікропроцесу властиві не динамічні, а статисти-
чні закономірності. 

5. Мікроявища принципово пізнаванні. Отримання повного й 
несуперечливого опису поведінки мікрочастинок вимагає побу-
дови нового способу і нових методологічних настанов пізнання. 

6. Основа пізнання – експеримент, безпосередня матеріальна 
взаємодія між засобами дослідження суб'єкта й об'єктом. Так 
само як і у класичній фізиці, дослідник вільний у виборі умов 
експерименту. 

7. Кардинальні зміни в методології некласичної фізики порі-
вняно з класичною пов'язані з виявленням залежності опису по-
ведінки фізичних об'єктів від певних умов спостереження. 
У релятивістській фізиці – це облік стану руху систем відліку за 
визнання постійності швидкості світла у вакуумі; у квантовій 
фізиці – фундаментальна роль взаємодії між мікрооб'єктом і 
вимірювальним пристроєм, приладом. Тут ідеться про зміну 
пізнавального відношення суб'єкта й об'єкта. У квантовій фізиці 
це розв'язується за принципом додатковості. 

8. Якщо в класичній фізиці всі характеристики об'єкта 
можуть визначатися одночасно, то у квантовій – існують 
принципові обмеження, що визначені співвідношенням неви-
значеностей. 

9. Некласичні способи дозволяють отримувати об'єктивний 
опис природи. Однак об'єктивність знання не має ототожнюва-
тися з наочністю. Створення механістичної наочної моделі зо-
всім не є синонімом адекватного фізичного пояснення дослі-
джуваного явища. 

10. Фізична теорія має містити не тільки засоби для опису 
поведінки пізнаваних об'єктів, але також засоби для опису умов 
спостереження, включаючи процедури дослідження. 

11. У некласичної фізики, як і в класичній, ігнорується атом-
на структура експериментальних пристроїв. 

12. Структура процесу пізнання не є незмінною. Якісному рі-
зноманіттю природи має відповідати й різноманіття способів її 
пізнання. На основі некласичних способів пізнання (релятивіст-
ському і квантовому) з часом мають сформуватися нові. 
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У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. основна увага у 
фізиці була звернена на створення теорій, які розкривають із 
позицій квантово-релятивістських уявлень сутність і підстави 
єдності чотирьох фундаментальних взаємодій – електромагніт-
ної, сильної, слабкої та гравітаційної. Це завдання одночасно є 
і завданням створення єдиної теорії елементарних частинок 
(теорії структури матерії). На основі уявлення про різні типи 
симетрії були створені й отримали добре емпіричне обґрунту-
вання квантова електродинаміка, теорія електрослабкої взає-
модії, квантова хромодинаміка (теорія сильної взаємодії), 
є перспективи для створення єдиної теорії електромагнітної, 
слабкої та сильної взаємодій. 

Фізики очікують, що у віддаленій перспективі до них має бу-
ти приєднана і гравітаційна взаємодія, на природу якої вислов-
люються різні погляди (викривлення простору-часу, деяке сило-
ве поле з гравітоном як його квантом, те й інше разом тощо). 
Важко сказати, як далеко перебуває наука від реалізації цієї ве-
ликої мети – створення єдиної теорії структури матерії. 

 
 

1.5. Електрони – елементарні частинки 
 
У фізиці використовується поняття елементарні частинки. 

У самому слові елементарна закладено подвійний зміст. 
З одного боку, елементарний – це найпростіший. З іншого 
боку, під елементарним розуміють щось фундаментальне, що 
лежить в основі речей (саме в цьому розумінні й називають 
субатомні частинки, тобто частинки, з яких складаються ато-
ми, елементарними). 

За сучасними уявленнями елементарні частинки – це пер-
винні частинки, які далі не розкладаються; з них складається 
вся матерія. Проте неподільність елементарних частинок не 
означає, що вони не мають внутрішньої структури. Поняття 
елементарних частинок ґрунтується на факті дискретної бу-
дови речовини. Деякі елементарні частинки мають складну 
внутрішню структуру, проте розділити їх на частини немож-
ливо. Інші елементарні частинки безструктурні й можуть 
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вважатися первинними фундаментальними частинками. За 
властивостями елементарні частинки поділяють на такі групи: 
фотони, лептони, мезони та баріони. 

Поряд з досить усталеними характеристиками елементарних 
частинок, а саме електричним зарядом і масою, які використо-
вуються більше ста років, у фізиці елементарних частинок для 
опису тих чи інших їхніх властивостей застосовують також від-
носно нові характеристики, які мають спільну назву – квантові 
числа та аромати. Ці характеристики можуть як зберігатися при 
взаємодії частинок одна з одною, так і не зберігатися. Саме така  
властивість квантових чисел дозволяє розділити та класифікува-
ти різні типи взаємодій. 

Сам термін аромат уперше був використаний у кварковій 
моделі адронів у 1970 р., його запропонували Мюррей Гелл-
Манн та Гаральд Фріцш під час зупинки в кафе, на якому була 
реклама аромату морозива. 

Нині відомі чотири типи фундаментальних взаємодій: граві-
таційна, електромагнітна, сильна і слабка. Доречно тут також 
перелічити й уживані квантові числа (аромати): лептонне число, 
баріонне число, спін, ізотопічний спін (ізоспін), дивність, чарів-
ність, істинність. 

 
1.5.1. Історія відкриття 
 
Німецький фізик Йоганн Вільгельм Гітторф вивчав електро-

провідність у розріджених газах і в 1869 р. відкрив випроміню-
вання з катода, що збільшувалося зі зменшенням тиску газу, 
а також відхилялося під дією магнітного поля. У 1876 р. інший 
німецький фізик, Євген Гольдштейн, показав, що промені від 
цього світла відкидали тінь, і дав їм назву катодні промені.  

Протягом 1870-х рр. британський хімік і фізик Вільям Крукс 
розробив першу катодно-променеву трубку, що була вакуум-
ною. Потім він показав, що люмінесцентні промені, які виника-
ють усередині трубки, переносять енергію й переміщуються від 
катода до анода. Крім того, при накладанні магнітного поля пу-
чок поводиться так, як ніби має негативний електричний заряд. 
Такого самого висновку в 1879 р. дійшов британський інженер-
електрик Кромвель Варлі. 
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Британський фізик німецького походження Артур Шустер 
доповнив експерименти Крукса. Він розмістив металеві пласти-
ни паралельно катодним променям і приклав до них різницю 
потенціалів. Поле відхиляло промені в бік позитивно зарядженої 
пластини, забезпечуючи додаткові докази їхнього негативного 
заряду. Шляхом вимірювання величини відхилення для заданого 
рівня струму в 1890 р. Шустер визначив питомий електричний 
заряд. Проте отримане значення було майже в тисячу разів 
більше, ніж очікувалося, тому на той час до його розрахунків 
спочатку поставилися скептично. 

У 1892 р. нідерландський фізик Гендрік Лоренц припустив, 
що оцінка Шустера електричного заряду сильно залежить від 
невідомої поки що маси його частинок. 

У 1896 р. британські фізики Джозеф Томсон, Джон Таун-
сенд і Гарольд Вільсон провели низку експериментів, які по-
казали, що катодні промені дійсно були унікальними частин-
ками, а не хвилями, атомами чи молекулами, як це вважалося 
раніше. Томсон отримав хороші приблизні оцінки заряду e та 
маси m, виявивши, що ці катодно-променеві частинки, які він 
назвав корпускулами, мали масу, що дорівнювала приблизно 
одній тисячній маси найменшого відомого іона – водню. Він 
показав, що відношення їх заряду до маси (питомий електри-
чний заряд), e/m, не залежить від матеріалу катода. Назву еле-
ктрон знов запропонував для цих частинок ірландський фізик 
Джордж Фіцджеральд. 

При вивченні флуоресцентних мінералів у 1896 р. французь-
кий фізик Анрі Беккерель виявив їхнє радіоактивне випроміню-
вання, хоча вони не були піддані впливу будь-яких зовнішніх 
джерел енергії. Ці радіоактивні матеріали стали об'єктом ваго-
мого інтересу з боку вчених, у тому числі новозеландського 
фізика Ернеста Резерфорда, який виявив, що вони випроміню-
ють частинки. Він назвав їх альфа- та бета-частинками. У 1900 р. 
Беккерель показав, що бета-промені можна відхиляти електрич-
ним полем, а їхнє відношення маси до заряду було таким самим, 
як у катодних променів. Ці дані підсилили погляди, що електро-
ни існують як компоненти атомів. 
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У 1909 р. заряд електрона ретельніше виміряли американські 
фізики Роберт Міллікен і Харві Флетчер у експерименті з олій-
ними краплинами, результати якого були опубліковані в 1911 р. 
У цьому експерименті використовувалося електричне поле, щоб 
запобігти падінню зарядженої краплини масла під дією сили 
тяжіння. Використовуваний пристрій міг вимірювати електрич-
ний заряд з похибкою не більше 0,3 %. 

На початку ХХ ст. було виявлено, що за певних умов швидкі 
заряджені частинки викликають конденсацію перенасиченої 
водяної пари вздовж шляху їхнього руху. У 1911 р. шотландсь-
кий фізик Чарльз Вільсон використав цей принцип, щоб винайти 
камеру Вільсона для фотографування слідів заряджених части-
нок, у тому числі швидкорухомих електронів. 

 
1.5.2. Загальна характеристика 
 
Електрон (від грец. λεκτρον – бурштин) – стабільна, негатив-

но заряджена елементарна частинка. У Стародавній Греції про-
водилися експерименти – шматки бурштину натирали вовною, 
після чого ті починали притягати до себе дрібні предмети. Елек-
трон вважається неподільним і є однією із основних структур-
них одиниць речовини. Єдиний (нарівні зі своєю античастин-
кою – позитроном) з відомих заряджених лептонів, що є 
стабільним. Електрони утворюють електронні оболонки атомів, 
будова яких визначає більшість оптичних, електричних, магніт-
них, механічних, хімічних властивостей речовини. 

До відкриття нейтрино електрон вважався найлегшою з ма-
сових частинок – його маса приблизно в 1836 разів менше маси 
протона. Квантово-механічний спін електрона дорівнює 1/2, 
отже, електрон належить до ферміонів. Як і будь-яка заряджена 
частинка зі спіном, електрон має магнітний момент. Іноді до 
електронів відносять як власне електрони, так і позитрони (на-
приклад, розглядаючи їх як загальне електрон-позитронне поле). 

Рух електронів обумовлює такі явища, як електричний струм 
у провідниках і вакуумі, магнетизм і термоерс. Заряд рухомого 
електрона створює в навколишньому просторі магнітне поле, 
водночас зовнішнє магнітне поле відхиляє електрон від руху по 
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прямій лінії. Електрон, що прискорюється, може поглинати й 
випромінювати енергію у вигляді фотонів. 

З електронів складаються електронні оболонки атомів, де їхні 
кількість і положення визначають усі хімічні властивості речо-
вини. Основну масу атомів становлять протони й нейтрони, що 
входять до складу ядра, тоді як на частку електронів припадає 
менше 0,06 % усієї маси атома. Однією із основних сил, що 
утримують електрони біля ядра, є електрична сила Кулона від 
протонів ядра. При утворенні молекул з атомів і виникненні хі-
мічного зв'язку відбувається перерозподіл електронів у просторі 
між атомами. 

Радіоактивні ізотопи можуть випромінювати електрони й по-
зитрони при бета-розпаді. 

У 1924 р. австрійський фізик Вольфганг Паулі довів, що 
структура оболонки атома може бути описана набором із чо-
тирьох параметрів, що визначають квантовий стан, причому 
в кожного електрона відповідно до принципу Паулі має бути 
власний квантовий стан. Один з параметрів, що для електрона 
має два можливі значення, американські фізики Джордж Уле-
нбек і Семюел Гаудсміт виразили через власний момент ім-
пульсу, або спін, електрона. За допомогою спіну стало мож-
ливим пояснення розщеплення спектральних ліній та їхньої 
тонкої структури, що спостерігається в спектрометрах висо-
кої роздільної здатності. 

У 1924 р. французький фізик Луї де Бройль висунув гіпотезу 
про те, що матеріальні частинки мають подвійну природу, вияв-
ляючи властивості як частинки, так і хвилі одночасно. Світло 
також має дуальну природу, проявляючись і як хвиля, і у вигляді 
частинок – фотонів. Хвилі, що пов'язані з рухом мікрочастинок, 
назвали хвилями де Бройля. Ці хвилі спостерігаються в експери-
ментах з електронами та іншими мікрочастинками. Частинка 
виявляє корпускулярні властивості, поки її положення в просто-
рі визначене в кожен момент часу, тобто можна спостерігати 
траєкторію руху та її зміну під дією зовнішніх сил. 

Хвильові властивості світла спостерігаються, зокрема, при 
його інтерференції. У 1927 р. інтерференційний ефект відкрив 
англійський фізик Георг Томсон при спостереженні розсію-
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вання пучка електронів на тонкій металевій плівці. Водночас 
американські фізики Клінтон Девіссон і Лестер Джермер спо-
стерігали хвильові властивості електронів при розсіюванні на 
кристалах нікелю. 

Успіх гіпотези де Бройля підштовхнув у 1926 р. австрійсько-
го фізика Ервіна Шредінгера до публікації його знаменитого 
рівняння, що описує поширення електронних хвиль. Розв'язок 
цього хвильового рівняння визначає не кінематичний рух центра 
електрона як частинки, а ймовірність його знаходження в кож-
ній точці простору в заданий момент часу. Такий підхід до опи-
су явищ був успішно застосований при обчисленні енергетич-
них станів електрона в атомі водню. 

У 1928 р. на основі робіт Паулі англійський фізик Поль Дірак 
сформулював рівняння, що описує релятивістський рух елект-
рона. Для уникнення деяких проблем із розв'язанням цього рів-
няння в 1930 р. він запропонував модель вакууму з нескінчен-
ною кількістю частинок, що мають негативну енергію. Це 
наштовхнуло його на передбачення існування позитрона, що є 
античастинкою відносно електрона. Позитрон був відкритий у 
1932 р. американським фізиком Карлом Андерсеном. Він запро-
понував називати негативно заряджені електрони негатронами, 
а позитивно заряджені електрони – позитронами. 

 
 

1.6. Електронні прилади 
 
Електронні прилади – це прилади для перетворення електро-

магнітної енергії одного виду на інший у результаті взаємодії 
створених у них електронних потоків з електромагнітними 
полями в середовищі, що заповнює їхній внутрішній простір 
(вакуум, газ, напівпровідниковий матеріал тощо). 

Електронні прилади поділяються на електровакуумні та на-
півпровідникові. Найважливішими приладами в електроніці 
першої половини ХХ ст. були електронні лампи, у яких викори-
стовувався електричний струм у вакуумі. Пізніше їм на заміну 
прийшли напівпровідникові прилади. Однак і сьогодні струм 

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 28

у вакуумі використовується в електронно-променевих трубках, 
при вакуумному плавленні та зварюванні, у тому числі в космо-
сі, і в багатьох інших установках. 

 
1.6.1. Електровакуумні прилади 
 
В електровакуумних приладах провідність здійснюється 

завдяки електронам чи іонам, що рухаються між електродами 
у вакуумі чи газі всередині газонепроникної оболонки. Такі обо-
лонки виготовляються зазвичай зі скла або метала (іноді засто-
совують балони метало-скляного типу). 

Вакуум (від лат. vacuum – порожнеча) – стан газу за тиску, 
набагато меншого за атмосферний. Це поняття застосовується 
до газу в замкненій посудині або колбі, з якої відкачують газ, а 
часто й до газу у вільному просторі. Фізичною характеристикою 
вакууму є співвідношення між довжиною вільного пробігу мо-
лекул і розміром посудини, електродами приладу тощо. Елект-
ровакуумні прилади поділяються на електронні, де електронний 
струм проходить крізь вакуум, та іонні (газорозрядні), для яких 
характерним є електричний розряд у газі. Основні іонні при- 
лади – це тиратрони, стабілітрони, лампи зі знаковою індикаці-
єю, іонні розрядники тощо. Велику групу становлять електро-
нно-променеві прилади, до яких належать кінескопи (приймаль-
ні телевізійні трубки), передавальні телевізійні трубки, 
електронно-променеві перемикачі, індикаторні трубки радіоло-
каційних і гідроакустичних станцій тощо. 

Електровакуумні прилади класифікуються також за типом 
катода (розжарений, холодний), матеріалом колби (скляна, ме-
талева, керамічна, комбінована), способом охолодження (приро-
дне, примусове – повітряне, водяне, парове). 

Особливу групу електровакуумних приладів становлять 
електронні лампи, що призначені для різних перетворень еле-
ктричних величин. Ці лампи бувають генераторними, підси-
лювальними, випрямними та ін. Більшість їх розраховані на 
роботу в неперервному режимі. Випускаються лампи також 
для імпульсного режиму. У них протікають короткочасні 
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струми – електричні імпульси. Залежно від робочих частот 
електронні лампи поділяються на низько-, високо- і надви-
сокочастотні. 

У 1883 р. Едісон намагався збільшити термін служби освіт-
лювальної лампи з вугільною ниткою розжарювання. Він увів у 
балон лампи, з якої відкачав повітря, металевий електрод. До 
контакту упаяного електрода й одного з контактів розжареної 
електричним струмом нитки він приєднав батарею та гальвано-
метр. Стрілка гальванометра відхилялася, коли до електрода 
приєднувався плюс батареї, а до нитки – мінус. При зміні ж по-
лярності струм у ланцюгу припинявся. Цей експеримент привів 
Едісона до фундаментального наукового відкриття, яке є осно-
вою роботи всіх електронних ламп і всієї електроніки до напів-
провідникового періоду. Це явище згодом отримало назву тер-
моелектронна емісія. 

У 1905 р. цей ефект Едісона став основою британського па-
тенту Джона Флемінга на прилад для перетворення змінного 
струму на постійний – першу електронну лампу, яка відкрила 
століття електроніки.  

У 1906 р. американський інженер Лі де Форест увів у лампу 
третій електрод – сітку, створивши тріод. Така лампа могла вже 
працювати як підсилювач коливань, а з 1913 р. на її основі було 
створено автогенератор. Вакуумні електронні лампи стали елеме-
нтною базою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) першо-
го покоління. Головним недоліком електронних ламп було те, що 
пристрої на їх основі виявлялися досить громіздкими. Для жив-
лення ламп необхідно було підводити додаткову енергію для на-
гріву катода (саме він випускає електрони, необхідні для струму в 
лампі), а утворене тепло – відводити. Наприклад, у перших ком-
п'ютерах використовувалися тисячі ламп, які розміщувалися в 
металевих шафах і займали багато місця. Важила ЕОМ десятки 
тон, для її охолодження використовували потужні вентилятори. 

Незважаючи на чималу кількість недоліків, електронні лампи 
й досі не витіснені з ринку напівпровідниковими приладами, 
а продовжують існувати й використовуються в радіотехнічних 
і радіоелектронних пристроях (наприклад магнетронні гене-
ратори; магнетрони також використовуються у НВЧ-пічках). 
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1.6.2. Напівпровідникові прилади 
 
Навіть найменші лампи досить громіздкі порівняно із сучас-

ною елементної базою, основу якої становлять напівпровіднико-
ві прилади, чия дія заснована на електронних процесах у напів-
провідниках. В електроніці вони служать для перетворення 
різних сигналів, в енергетиці – для безпосереднього перетво-
рення одних видів енергії на інші. Техніка напівпровідникових 
приладів стала самостійною галуззю електроніки. Заміна елект-
ронних ламп напівпровідниковими приладами успішно здійсне-
на в багатьох радіотехнічних пристроях. 

Протягом усього розвитку радіотехніки широко застосовува-
лися кристалічні детектори, що є напівпровідниковими випрям-
лячами для струмів високої частоти. Однак у сучасному розу-
мінні напівпровідникова техніка стала бурхливо розвиватися 
починаючи із середині XX ст. У 1947 р. американці Джон Бар-
дін, Волтер Браттейн і Вільям Шоклі створили перший транзис-
тор. Їхнє відкриття стало початком напівпровідникової ери, яка 
зародила величезну кількість типів діодів і транзисторів, а зго-
дом – інтегральних мікросхем. 

Порівняно з електронними лампами в напівпровідникових 
приладів є істотні переваги: 

• малі вага і розміри; 
• малі витрати енергії на роботу; 
• великий термін служби (до десятків тисяч годин); 
• велика механічна міцність. 
 
Проте напівпровідникові прилади мають і недоліки: 
• властивості приладів залежать від температури; 
• робота напівпровідникових приладів різко погіршується 

під дією радіоактивного опромінювання. 
 
Напівпровідникові прилади поділяються за структурою на 

дискретні та інтегральні. До дискретних належать діоди, тра-
нзистори, фотоелементи, а також такі, що керуються зовніш-
німи факторами, – фоторезистори, фотодіоди, фототранзисто-
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ри, терморезистори. До інтегральних приладів належать 
інтегральні мікросхеми та мікропроцесори. 

Розрізняють випрямні та випромінюючі діоди, фотодіоди. 
Випрямні діоди є напівпровідниковими приладами, що склада-
ються із двох шарів напівпровідникового матеріалу з електро-
провідністю типу n, коли носіями заряду є електрони, і типу p, 
коли носіями заряду є так звані дірки. Межа між цими шарами 
має здатність пропускати електричний струм тільки в одному 
напрямку. Такі діоди призначені для перетворення змінного 
струму на постійний. 

Випромінюючі діоди – це діоди, здатні випромінювати світло 
певного спектрального складу при проходженні крізь них стру-
му. Випромінюючі діоди застосовують як індикатори режимів 
роботи апаратури, годинників, мікрокалькуляторів. Фотодіоди 
мають властивість пропускати або не пропускати електричний 
струм залежно від рівня освітлення. Використовуються для ав-
томатичного відключення вуличного освітлення, підрахунку 
деталей на конвеєрі, а також у турнікетах. 

Ще одним видом застосування напівпровідників є транзистори – 
такі напівпровідникові прилади, що призначені для посилення, 
генерування і перетворення електричних коливань. Особливістю 
транзисторів є здатність підсилювати напругу і струм. З поширен-
ням цифрової електроніки та імпульсних схем головною властивіс-
тю і перевагою транзисторів стала їхня здатність перебувати у від-
критому та закритому станах під дією керуючого сигналу. 

Свою назву транзистор отримав від скорочення двох англій-
ських слів: tran (sfer) (re) sistor – керований опір. Ця назва не є 
випадковою, оскільки під дією прикладеної до транзистора вхі-
дної напруги опір між його вихідними контактами може регу-
люватися в широкому діапазоні. Транзистор дозволяє регулюва-
ти струм у ланцюзі від нуля до максимального значення. 

Класифікація транзисторів:  
1. За принципом дії: польові (уніполярні), біполярні, ком-

біновані. 
2. За величиною розсіюваної енергії: малі, середні та великі. 
3. За значенням граничної частоти: низько-, середньо-, висо-

ко- і надвисокочастотні. 
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4. За значенням робочої напруги: низько- та високовольтні. 
5. За функціональним призначенням: універсальні, підсилю-

вальні, ключові тощо. 
 
Транзистори можуть працювати майже в усіх пристроях, 

у яких застосовуються вакуумні лампи. Нині транзистори ус-
пішно використовуються в підсилювачах, приймачах, переда-
вачах, генераторах, вимірювальних приладах і багатьох інших 
пристроях. 

Розглянемо ще один тип напівпровідникових пристроїв – 
інтегральні мікросхеми та мікропроцесори. 

Інтегральна мікросхема виконує певну функцію перетворен-
ня й оброблення сигналів і має високу щільність розміщення 
електрично з'єднаних елементів (або елементів і компонентів) 
і кристалів, які з погляду вимог до випробувань, приймання, 
поставки та експлуатації розглядаються як єдине ціле. Щіль-
ність розміщення елементів у мікросхемі може досягати сотень 
тисяч елементів у одному кристалі. Часто замість назви "інтег-
ральна мікросхема" використовується назва інтегральна схема, 
або просто мікросхема. 

Мікропроцесор – це процесор, складові частини якого мініа-
тюризовані й розміщені в одній або кількох мікросхемах. Історія 
мікропроцесорів почалася в 1971 р., коли фірма Intel розробила 
перший у світі чотирирозрядний процесор 4004, а через рік – 
восьмирозрядний – 8008. На основі мікропроцесорів було ство-
рено нову елементну базу – мікропроцесорні засоби, на яких 
будують сучасні комп'ютери. У наш час терміни "процесор" і 
"мікропроцесор" сприймають як синоніми. Мікросхема, яка ви-
конує функції мікропроцесора або його частини, називається 
мікропроцесорною. Сукупність мікропроцесорних та інших мік-
росхем, які сумісні за конструктивно-технологічним виконан-
ням і призначені для спільного використання, називається мік-
ропроцесорним комплектом. 

Найважливішими статичними й динамічними електричними 
параметрами мікропроцесорів як мікроелектронних виробів є: 

• кількість джерел живлення та їхня напруга; 
• струм і потужність споживання; 

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 33

• вхідна і вихідна ємності, навантажувальна здатність; 
• час затримки поширення сигналів; 
• кількість операцій у секунду над операндами, які зберіга-

ються в регістрах – акумуляторах. 
 
Залежно від умов експлуатації до мікропроцесорних інтегра-

льних мікросхем можуть висуватися спеціальні вимоги щодо: 
• температурного діапазону роботи та режиму зберігання; 
• стійкості до радіаційних і електромагнітних впливів, вібра-

цій і ударів; 
• маси й габаритів. 
 
Електронні прилади займають важливе місце в житті людини 

й визначають рівень і темпи науково-технічного прогресу. До-
помагають створенню систем передачі інформації, а також при-
ладів для ліній оптичного зв'язку; розробці потужних, із висо-
ким ККД (коефіцієнт корисної дії), приладів СВЧ (надвисокі 
частоти) і лазерів для енергетичної дії на речовину і направленої 
передачі енергії (наприклад з космосу). Одна з тенденцій розви-
тку електронних приладів – їх проникнення в біологію та меди-
цину. З розвитком електронних приладів і вдосконаленням тех-
нології виробництва розширюється їх використання в багатьох 
сферах життя і діяльності людей, зростає роль у прискоренні 
науково-технічного прогресу. 

 
 

1.7. Сонце, фотони і розподіл Планка 
 
За час існування людства вченими було висунуто велику 

кількість теорій про походження і будову Всесвіту. Серед них 
був і німецький фізик, нобелівський лауреат Макс Планк 
(1858–1947), який стояв біля витоків теорії квантової будови 
світу. Його ідеї підтримали й розвили багато видатних учених, 
у тому числі й Альберт Ейнштейн. 

Свого часу це зумовило подальше вивчення та пояснення 
значної кількості процесів і явищ у Всесвіті. По праву можна 
назвати це революцією у фізиці, адже Планк указав шлях до 
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розв'язання багатьох питань, щоправда, це вимагало відмови 
від деяких законів класичної фізики стосовно мікроскопічних 
систем і випромінювання. Важливо згадати, що розвиток ква-
нтової теорії не завершено і по наш час, тому нові відкриття 
чекають у майбутньому. 

 
1.7.1. Сонце 
 
Сонце – центральне і наймасивніше тіло Сонячної системи, 

могутнє джерело енергії (яка отримується за рахунок термо-
ядерних реакцій у його ядрі, переважно при синтезі гелію з 
водню), яку воно постійно випромінює в усіх ділянках спектра 
електромагнітних хвиль – від рентгенівських і ультрафіолето-
вих променів до радіохвиль. Це випромінювання дуже впливає 
на всі тіла Сонячної системи: нагріває їх, позначається на 
атмосферах планет, дає світло й тепло, необхідні для життя 
на Землі, визначає клімат. 

Як і всі зірки, Сонце – це розжарена газова куля. Переважно 
воно складається з водню з домішками 10 % (за кількістю ато-
мів) гелію. Кількість атомів усіх разом узятих інших елементів 
приблизно в 1000 разів менша. Однак маса цих важчих елемен-
тів становить 1–2 % від маси Сонця. На Сонці речовина дуже 
іонізована, тобто атоми втратили свої зовнішні електрони й ра-
зом з ними стали вільними частинками іонізованого газу – плаз-
ми. Усе Сонце можна умовно поділити на чотири частини. 

1. Внутрішня, центральна частина (ядро), де тиск і темпера-
тура забезпечують перебіг ядерних реакцій. 

2. Промениста зона, у якій енергія передається назовні від 
шару до шару внаслідок послідовного поглинання і випроміню-
вання квантів електромагнітної енергії. 

3. Конвективна зона – від верхньої частини променистої зони 
майже до самої видимої межі Сонця. Тут температура швидко 
зменшується з наближенням до видимої межі світила, унаслідок 
чого відбувається перемішування речовини (конвекція), подібне 
до кипіння рідини в посудині, яка підігрівається знизу. 

4. Атмосфера, що починається відразу за конвективною зоною 
і простягається далеко за межі видимого диска Сонця. Нижній 
шар атмосфери містить тонкий шар газів, який ми сприймаємо як 
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поверхню Сонця. Верхніх шарів атмосфери безпосередньо не 
видно, їх можна спостерігати або під час повних сонячних затем-
нень, або за допомогою спеціальних приладів. 

 
1.7.2. Фотони 
 
Фотон – квант електромагнітного випромінювання (у вузь-

кому сенсі – світла), елементарна частинка, що є носієм елек-
тромагнітної взаємодії. Як уже згадувалось, випромінюван- 
ня – це результат термоядерних реакцій на Сонці; також ці 
частинки світла випромінюються в багатьох природних про-
цесах, наприклад при русі електричного заряду з прискорен-
ням. Таблиця елементарних частинок уже десятки років по-
чинається саме з фотона. 

У більшості теорій, розроблених до XVIII ст., світло розгля-
далося як потік частинок. Одна з перших таких теорій була ви-
кладена у "Книзі про оптику" Ібн аль Хайсамом (965–1039). 
У ній учений описував світловий промінь у вигляді потоку дуже 
дрібних частинок, які "відчувають недостачу всіх помітних яко-
стей, крім енергії".  

Однак на той час ці теорії не змогли пояснити деякі якості 
світла, тому була запропонована хвильова теорія світла. До 
1850 р. вона була загальноприйнятою, а у 1865 р. Джеймс Макс-
вел (1831–1979) припустив у межах своєї теорії, що світло – 
електромагнітна хвиля. У 1888 р. його гіпотеза була підтвер-
джена експериментально Генріхом Герцом (1857–1894), який 
відкрив радіохвилі. 

Однак хвильова теорія Максвелла не змогла роз'яснити всі 
властивості світла. Згідно з цією теорією енергія світлової хвилі 
має залежати лише від її інтенсивності, але не від частоти. На-
справді ж результати деяких експериментів показали, що пере-
дана від світла атомам енергія, навпаки, залежить лише від час-
тоти світла, а не від його інтенсивності. 

Сучасна теорія базується на дослідженнях багатьох видатних 
учених. Дослідження властивостей електромагнітного випромі-
нювання абсолютно чорного тіла, яке здійснювалося протягом 
майже сорока років (1860–1900), завершились висуненням гіпо-
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тези Макса Планка про те, що енергія будь-якої системи при 
випромінюванні чи поглинанні може змінюватися лише на ве-
личину, що є кратною енергії кванта (тобто дискретно). 

У 1905–1917 рр. Альберт Ейнштейн опублікував низку робіт, 
присвячених суперечностям між результатами експериментів 
і класичною хвильовою теорією світла, зокрема фотоефекту і 
здатності речовини перебувати в тепловій рівновазі з електрома-
гнітним випромінюванням. При цьому була розширена ідея 
Планка, а саме: електромагнітне випромінювання не тільки ви-
промінюється та поглинається порціями (квантами), але існує 
саме в такому вигляді. Сам же термін фотон було введено хімі-
ком Гілбертом Льюїсом у 1926 р. 

Властивості фотона такі: це безмасова, нейтральна частин-
ка, рухається зі швидкістю світла. Він може існувати тільки в 
русі, тобто фотон або рухається зі швидкістю світла, або не 
існує. Також він не має маси спокою, у чому й полягає прин-
ципова відмінність фотона від звичайних частинок речовини. 
Фотон не має електричного заряду, не розпадається у вакуумі, 
є стабільним. 

Фотону властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм – до 
нього застосовна гіпотеза про те, що будь-яка елементарна час-
тинка має хвильові властивості, а будь-яка хвиля має властивос-
ті, характерні для частинки. 

 
1.7.3. Розподіл Планка 
 
Свої дослідження Планк присвячував переважно питанням 

термодинаміки. Популярність він здобув після пояснення спект-
ра так званого абсолютно чорного тіла. Цим поняттям позна-
чають якийсь предмет, що перебуває в тепловій рівновазі щодо 
поглинання і випромінювання з оточуючим середовищем і чиє 
випромінювання залежить тільки від температури та видимої 
площі поверхні. 

На противагу фізичним уявленням про неперервність усіх 
процесів, що було основою фізичної картини світу, побудованої 
Ньютоном і Лейбніцем, Планк висунув гіпотезу про квантову 
природу випромінювання, а саме: згідно з його теорією елект-
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ромагнітні хвилі випромінюються і поглинаються порціями 
(квантами) з енергією, пропорційною частоті: E = ω , де ħ – 
деяка визначена стала (стала Планка – елементарний квант дії), 
а ω – частота світла. 

Внесок Планка не вичерпується відкриттям кванта і сталою, 
яка нині має його ім'я. Він запропонував систему універсаль-
них фізичних сталих, утворених із відомих сталих, яка отрима-
ла назву одиниць Планка. Одиниці Планка відображають гіпо-
тетичні граничні природні масштаби для довжини, часу, маси 
та інших величин. 

 
 

1.8. Ядерні реакції та ядерні технології 
 
Радіоактивність – самовільне перетворення нестійкого ізо-

топу одного хімічного елемента на ізотоп того самого або 
іншого елемента, що супроводжується вивільненням елемен-
тарних частинок або ядер. Зміна складу ядра називається яде-
рним перетворенням, або ядерною реакцією. Ядерна реакція 
зі збільшенням кількості нуклонів у ядрі називається термо-
ядерної реакцією, або ядерним синтезом. Ядерна реакція зі 
зменшенням кількості нуклонів у ядрі називається ядерним 
розпадом, або поділом ядра. 

Ядерні реакції – основний метод вивчення структури ядра і 
його властивостей. У будь-якій ядерній реакції виконуються 
закони збереження електричного заряду, енергії, імпульсу, куто-
вого моменту тощо. Ці закони відіграють особливо важливу 
роль, оскільки дозволяють передбачати, які з ядерних реакцій 
можливі. Як легкі частинки можуть фігурувати нейтрон, протон, 
дейтрон, α-частинка (ядро атома гелію), β-частинка (електрон), 
γ-квант, інколи – нейтрино, інші елементарні частинки. 

Сукупність частинок, що зазнають зіткнень, називають 
вхідним каналом ядерної реакції. Частинки, що народжуються 
внаслідок ядерної реакції, утворюють вихідний канал ядерної 
реакції. Сучасна наука вважає, що всі хімічні елементи важче 
водню були синтезовані в результаті термоядерних реакцій 
усередині зірок. 
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Залежно від кількості протонів і нейтронів ядро може бути 
стабільним або виявляти схильність до спонтанного поділу на 
кілька частин. Після закінчення народження зірок стабільні 
атоми утворили відомий нам світ, а нестабільні поступово роз-
падалися і розпадаються до утворення стабільних. На Землі до 
наших днів у промислових кількостях збереглися тільки два 
такі нестабільні (радіоактивні) хімічні елементи – уран і торій. 
Інші нестабільні елементи отримують штучно в прискорюва-
чах або реакторах. 

Ядерні реакції  можна класифікувати: 
• за енергією частинок, що їх викликають; 
• за природою частинок; 
• за масовим числом ядер, які беруть участь у реакціях; 
• за енергетичним ефектом; 
• за характером ядерних перетворень. 
 
Зокрема, розрізняють ядерні реакції:  
• за малих, низьких, середніх, значних, високих і надвисоких 

енергій; 
• під дією нейтронів, γ-квантів, заряджених частинок; 
• на легких, середніх і масивних ядрах; 
• радіаційного захоплення, кулонівського збудження, поділу 

ядер, ядерного фотоефекту тощо. 
 
Основні види радіоактивного розпаду: 
α-розпад – ядро атома вивільняє два протони і два нейтрони, 

що пов'язані в ядро атома гелію-4; цей розпад спричиняє змен-
шення заряду вихідного радіоактивного ядра на дві одиниці, 
а його масового числа – на чотири одиниці; 

β-розпад – один з нейтронів, що входить до складу ядра, пе-
ретворюється на протон; електрон, що виникає при цьому, вилі-
тає з ядра, позитивний заряд якого зростає на одиницю. 

 
Також можливим є перетворення протона на нейтрон, що су-

проводжується народженням позитрона (позитрон – елементар-
на частинка з масою, що дорівнює масі електрона, але позитив-
ним зарядом, який за абсолютною величиною дорівнює заряду 
електрона). Як наслідок розрізняють два види β-розпаду: 
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1) електронний β-розпад (β–-розпад): нейтрон → протон + 
+ електрон + антинейтрино: 

 
n → p + e– + ν~ ; 

 
2) позитронний β-розпад (β+-розпад): протон → нейтрон + 

+ позитрон + нейтрино: 
 

p → n + e+ + ν. 
 
Таким чином, у результаті β-розпаду утворюється атом еле-

мента, заряд якого або більше на одиницю (у разі β–-розпаду), 
або менше на одиницю (у разі β+-розпаду). 

При β-розпаді масове число ізотопу не змінюється, а при 
α-розпаді зменшується на 4. 

При бомбардуванні нейтронами важких ядер можливі реакції 
поділу. При цьому ядро ділиться на кілька легших ядер із су-
проводжуючим випромінюванням двох – трьох вторинних нейт-
ронів і виділенням величезної енергії. Мінімальна енергія, що 
необхідна для поділу ядра, називається енергією активації; її 
вносить у ядро нейтрон, що налітає. Це спричиняє деформацію 
ядра внаслідок порушення рівноваги кулонівських і ядерних 
сил, поділ ядра і розлітання уламків з великими швидкостями. 

Ядерна реакція стає ланцюговою, якщо частинки, що її ви-
кликають, виникають як продукти цієї реакції. У реакції, що 
викликана тепловими нейтронами, вторинні нейтрони є швид-
кими (з енергією E > 1 МеВ), їхня середня кількість становить 
n = 2,5 на кожний акт поділу. Конкуруючими процесами є 
непружне розсіювання і радіаційне захоплення нейтронів, тому 
в природному урані ланцюгова реакція поділу самостійно роз-
винутися не може, вона згасає. При реалізації ланцюгової реак-
ції поділу на теплових нейтронах необхідно використову- 
вати уповільнювач нейтронів (важка вода, графіт, які мало 
поглинають нейтрони). 

Ще один тип ядерних реакцій, за яких виділяється вели-
чезна енергія, – це термоядерні реакції синтезу. Для їхньої 
реалізації необхідні високі температури (> 108 °K), щоб за 
рахунок кінетичної енергії ядра могли подолати кулонівсь-
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кий потенціальний бар'єр і зблизитись до відстані порядку 
10–15 м – радіуса дії ядерних сил. У природних умовах такі 
реакції мають місце в надрах зірок, зумовлюючи їхнє величе-
зне випромінювання енергії. 

Термоядерна реакція синтезу на Землі поки-що здійснена 
лише як вибухова у водневій бомбі (США, 1952; СРСР, 1953), 
де детонатором була атомна бомба, унаслідок вибуху якої 
в суміші дейтерію 2H і тритію 3H виникали температура 
Т ~ 108 °K і тиск Р ~ 1012 атм, що викликало "підпалювання" 
термоядерної реакції синтезу.  

У цій реакції виділяється енергія ~ 17,6 МеВ, яка на одиницю 
маси реагуючої речовини в чотири рази більша, ніж у реакції 
поділу; тому енергія термоядерних бомб становить ~ 105–106 т 
тротилового еквівалента. Надзвичайно привабливими здаються 
перспективи керованого термоядерного синтезу (КТС) як з по-
гляду практичної невичерпності дешевого для КТС пального 
(дейтерію у водах океанів), так і з огляду на суттєво меншу 
екологічну загрозу реакторів КТС. Тому вивчення КТС роз-
почалося ще у 50-ті рр. ХХ ст. 

Вивчення ядерних реакцій спричинило утворення нової га-
лузі промисловості – ядерної, де застосовуються ядерні тех-
нології – сукупність інженерних рішень, що дозволяють вико-
ристовувати ядерні реакції або іонізуюче випромінювання. 
Найвідоміші сфери застосування ядерних технологій – ядерна 
енергетика, ядерна медицина, ядерна зброя. 

Ядерні технології включають кілька різнорідних напрямів: 
• технології, що засновані на здатності ядер деяких хімічних 

елементів до поділу або злиття з виділенням енергії; 
• технології, що засновані на отриманні й використанні іоні-

зуючого випромінювання; 
• специфічні технології отримання речовин з необхідними 

властивостями також часто відносять до ядерних. 
 
Поділ ядра може бути спонтанним або викликаним зовніш-

нім впливом (індукованим). Спонтанне ділення часто викорис-
товується для отримання іонізуючого випромінювання або як 
джерело тепла, наприклад у радіоізотопних генераторах. 
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Ланцюгова реакція, яка відбувається в урані й деяких ін-
ших елементах, є основою для перетворення ядерної енергії 
на інші види енергії (теплову, електричну). Під час цієї реак-
ції неперервно з'являються нові й нові уламки ядер, які летять 
із великою швидкістю. 

Щоб ланцюгова реакція відбулася, потрібно створити спе-
ціальні умови – сконцентрувати в одному місці досить багато 
речовини, здатної до ланцюгової реакції. Щільність і обсяг 
цієї речовини мають бути достатні для того, щоб вільні нейт-
рони не встигали залишити речовину і взаємодіяли з ядрами з 
високою ймовірністю. Цю ймовірність характеризує коефіці-
єнт розмноження нейтронів. Коли обсяг, щільність і конфі-
гурація речовини дозволять коефіцієнту розмноження нейт-
ронів досягти одиниці, почнеться ланцюгова реакція, що сама 
себе підтримує. У цьому випадку маса речовини, що ділиться, 
називається критичною масою. 

Природно, кожен розпад у такому ланцюжку спричиняє 
виділення енергії. Учені та інженери навчилися здійснювати 
ланцюгову реакцію в спеціальних конструкціях. Залежно від 
необхідних темпів ланцюгової реакції та її тепловиділення 
ці конструкції називаються ядерною зброєю або ядерними 
реакторами. 

У ядерній зброї здійснюється лавиноподібна некерована лан-
цюгова реакція з максимально можливим коефіцієнтом розмно-
ження нейтронів, щоб досягти максимального енерговиділення 
до того, як настане теплове руйнування конструкції. 

У ядерних реакторах створюють умови для керованої ланцю-
гової реакції. Ланцюгова реакція є дуже швидким лавиноподіб-
ним процесом, надійно керувати ним безпосередньо практично 
неможливо. Тому для управління ланцюговою реакцією величе-
зне значення мають нейтрони, що запізнюються, тобто нейтро-
ни, що утворюються при спонтанному розпаді нестабільних ізо-
топів. Коефіцієнт розмноження нейтронів з урахуванням таких 
нейтронів називається ефективним коефіцієнтом розмноження 
нейтронів, а замість критичної маси використовується поняття 
реактивність ядерного реактора. 
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На динаміку керованої ланцюгової реакції також впливають 
інші продукти ділення, деякі з яких можуть ефективно поглина-
ти нейтрони (так звані нейтронні отрути). Після початку ланцю-
гової реакції вони накопичуються в реакторі, зменшуючи 
ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів і реактивність 
реактора. Через деякий час настає баланс накопичення і розпаду 
таких ізотопів і реактор входить у стабільний режим. Якщо за-
глушити реактор, то нейтронні отрути ще тривалий час зберіга-
тимуться в реакторі, ускладнюючи його повторний запуск. 
Характерний час життя нейтронних отрут у ланцюжку розпаду 
урану дорівнює приблизно півдоби. Нейтронні отрути заважа-
ють ядерним реакторам швидко змінювати потужність. 

 
 

1.9. Низькоенергетичні ядерні реакції (LENR) 
і перспективи енергетики 

 
Ядерними реакціями називають перетворення ядер у резуль-

таті їх взаємодії з елементарними частинками або іншими ядра-
ми. Ядерні реакції відбуваються, коли частинки впритул набли-
жуються до ядра і потрапляють у сферу дії ядерних сил. Це 
можливо, якщо частинкам надати велику кінетичну енергію. 
Для цього використовують прискорювачі елементарних части-
нок. В усіх ядерних реакціях виконуються закони збереження 
заряду і масового числа. 

Історично першою ядерною реакцією є відкритий Резерфор-
дом у 1919 р. аномальний ефект у азоті. У цій реакції ядра азоту, 
які взаємодіяли з α-частинками (ядрами атома гелію), перетво-
рювалися на атоми кисню та протони. До 1932 р. вивчалися яде-
рні реакції, які відбувалися під дією α-частинок. 

Принципово новий етап у вивченні будови матерії почався з 
1932 р. У цьому році було зроблено три великі відкриття: 

• відкриття нейтрона (Джеймс Чедвік, Англія); 
• відкриття першої античастинки – позитрона (Карл Андер-

сон, США); 
• здійснення першої ядерної реакції за допомогою прискоре-

них протонів, що були отримані на каскадному генераторі. 
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Схематично механізми ядерних реакцій деяких типів можна 
описати таким чином: ядро поглинає мікрочастинку, унаслідок 
чого збуджується. Внесена в ядро енергія перерозподіляється 
між усіма нуклонами, при цьому ядро стає нестійким і згодом 
розпадається. Якщо в результаті перерозподілу внесеної енергії 
один або кілька нуклонів матимуть більшу енергію, ніж енергія 
зв'язку, то вони вилітають із ядра. 

Ядерні реакції можуть відбуватися з виділенням або погли-
нанням енергії. У першому випадку реакції називають екзотер-
мічними, у другому – ендотермічними. Екзотермічними є всі 
реакції розпаду природно радіоактивних ядер (урану, торію, 
плутонію) під дією нейтронів, а також реакції синтезу легких 
атомних ядер (гідрогену, дейтерію, тритію). 

Важкі ядра, такі як уран, упаковані помітно гірше, ніж яд-
ра середньої маси. Звідси випливає, що коли важке ядро роз-
ділити на дві середні за масою частини, то нуклони в кожній з 
них упакуються щільніше. При цьому виділятиметься деяка 
енергія. Таку реакцію називають ядерною реакцією поділу 
(розщеплення). 

Протилежний механізм – реакція синтезу (злиття) легких 
ядер. У результаті вимушеного зближення між ядрами виника-
ють сили притягання, достатні для утримання ядер. Таким спо-
собом утворюється новий елемент. У природі подібні процеси 
відбуваються в зірках. На цих реакціях ґрунтується принцип дії 
водневої бомби. У реакціях синтезу виділяється енергії більше, 
ніж при діленні важких ядер. При синтезі 400 г гелію звільня-
ється енергія, еквівалентна 10 400 т вугілля. 

Однак досі не вдалося здійснити керовану термоядерну реа-
кцію, тому що для зближення ядер атомів на близькі відстані 
необхідна велика енергія. Єдина можливість – це перевести 
речовину в стан плазми, а потім збільшити температуру плазми 
настільки, щоб ядра почали взаємодіяти. Проте поки що не 
знайдено матеріал, який би витримав температуру 107 °K. 
Некерована реакція синтезу вибухового типу була використана 
у водневій бомбі. Створення керованої термоядерної реакції є 
генеральним напрямом енергетики майбутнього. 
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Холодний ядерний синтез – передбачувана можливість 
здійснення ядерної реакції синтезу в хімічних (ядерно-
молекулярних) системах без значного нагрівання робочої 
речовини. Відомі ядерні реакції синтезу – термоядерні реак-
ції – перебігають у плазмі з температурою в мільйони кель-
вінів. У зарубіжній літературі вони відомі також під наз- 
вами низькоенергетичні ядерні реакції (LENR, low-energy 
nuclear reactions) та хімічно асоційовані (індуковані) ядерні 
реакції (CANR). 

Провідні лабораторії світу не змогли повторити жодного по-
дібного експерименту. Нині немає переконливих доказів існу-
вання цього явища. Для того щоб сталася ядерна реакція, необ-
хідно наблизити ядра на відстань, коли починає діяти сильна 
(нуклон-нуклонна) взаємодія. Цьому перешкоджає далекодійні-
ше кулонівське відштовхування. Щоб наблизити ядра, потрібно 
створити температуру порядку 11 млн градусів за Цельсієм. Для 
отримання економічно ефективної установки потрібні темпера-
тури мають бути в кілька разів більші. Тому більшість учених 
ставляться до заяв про LENR досить скептично. 

Перша згадка про явище низькоенергетичної трансму- 
тації хімічних елементів датована 1922 р. Німецькі хіміки 
С. Айріон і Дж. Вендт, досліджуючи зразки вольфраму в еле-
ктрохімічних експериментах, зареєстрували виділення гелію. 
Цей результат не був сприйнятий науковим співтовариством, 
у тому числі й тому, що Ернесту Резерфорду так і не вдалося 
його відтворити. 

До повідомлень про здійснення холодного ядерного син-
тезу стали ставитися особливо скептично після інциденту, 
що стався 23 березня 1989 р. Тоді американські фізики Мар-
тін Флейшман і Стенлі Понс повідомили про те, як вони 
шляхом майже звичайного пропускання струму через елект-
роліт отримали позитивний енергетичний вихід у вигляді 
тепла і зафіксували гамма-випромінювання, що супроводжу-
вало експеримент. 

Однак дослідники з провідних наукових центрів США – Калі-
форнійського і Массачусетського технологічних інститутів – 
у деталях повторили експеримент і нічого такого не виявили. 
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З тих пір не тільки наукове, а й практично все суспільство з 
цього приводу поділилося на дві ідеологічні частини. Одні впе-
внені, що ніякого холодного термоядерного синтезу немає і бути 
не може, що Флейшман і Понс просто зшахраювали; інші ж не 
вірять у шахрайство й навіть у те, що сталася просто помилка, 
і сподіваються, що нарешті було знайдене чисте і практично 
невичерпне джерело енергії. 

У 2001 р. у Харкові група українських учених теж анонсува-
ла вдалу спробу холодного синтезу, проте повідомлення не під-
твердилося. 

У січні 2011 р. італійці Андреа Россі та Серджіо Фокарді, 
які тривалий час займалися пошуком доказів для підтвер-
дження гіпотез існування холодного синтезу, випробували 
дослідну установку "Каталізатор енергії Россі" з перетворен-
ня нікелю на мідь за участю водню. Історія викликала сплеск 
інтересу ЗМІ. 

У 2014 р. Россі організував нову (на думку Россі – незалеж-
ну) перевірку роботи свого пристрою. Після опублікування звіту 
стало зрозуміло, що в результаті роботи пристрою Россі нікель 
не перетворюється на мідь (як стверджувалося раніше), а одні 
ізотопи нікелю (58Ni, 60Ni) перетворюються на інші (61Ni, 
62Ni, 64Ni) з виділенням великої кількості енергії. І це аргумент 
на користь відкриття нового джерела енергії. 

Нещодавно були опубліковані дані останніх експериментів 
з вивчення генератора Россі. Россі очікував світового визнан-
ня, але отримав сумнозвісну славу авантюриста, оскільки 
не зумів одразу надати переконливі докази працездатності 
свого пристрою. 

Водночас учені з Італії та Швеції опублікували документ, 
у якому описано експерименти з установкою LENR. Детальний 
опис дає змогу повторити експерименти й переконатися у пра-
цездатності генератора. Дослідник низькоенергетичних ядерних 
реакцій Джед Ротвелл дав позитивний висновок із приводу 
останніх публікацій про дослідження пристрою Андреа Россі. 
Ротвелл зазначив, що експериментатори не бралися за теорети-
зування щодо природи реакції в установці Россі, а лише підтве-
рдили, що установка дійсно працює й виробляє енергію. 
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Узагальнюючи викладене вище, можна зробити деякі попе-
редні висновки: 

1. У деяких експериментальних дослідженнях отримано сві-
доцтва, що підтверджують існування явища LENR, тобто вини-
кнення при кімнатній температурі реакцій злиття дейтронів, які 
були інкорпоровані в кристалічну ґратку металів. 

2. Реакції LENR можуть мати різну швидкість і характер пе-
ребігу і виявляються у вигляді або хаотичного випромінювання 
поодиноких нейтронів, або нейтронних сполохів. 

3. Характерною особливістю експериментів із LENR є погана 
відтворюваність результатів. 

4. Незважаючи на всі зусилля багатьох десятків наукових 
груп у всьому світі, явище LENR вивчено поки що на попере-
дньому, якісному рівні. Деякі результати вимагають подаль-
ших перевірок. 

5. Зараз загальноприйнятий погляд на механізм LENR відсу-
тній, а в межах класичних уявлень ядерної фізики отримані ре-
зультати практично не пояснюються. 

 
Кожна країна планує розвиток енергетики залежно від ситуа-

ції, яка реально складається, відчуваючи вплив загальносвітових 
тенденцій і враховуючи, перш за все, зростаючі економічні ви-
моги суспільства. 

Наразі ті, хто працюють над дослідженнями LENR, указують, 
що ядерна енергетика матиме унікальні переваги порівняно з 
використанням зникаючих природних ресурсів. 

Для людства поширення LENR може означати нову епоху 
енергетичної незалежності. За умови їх створення компактні 
потужні джерела енергії будуть живити двигуни автомобілів, 
літаків, кораблів, обігріють приміщення й освітять вулиці. 

 
 

1.10. Нанотехніка і нанотехнології 
 
Нанотехнології  – це сфера фундаментальної та приклад-

ної науки і техніки, що має справу із сукупністю теоретично-
го обґрунтування, практичних методів дослідження, аналізу і 
синтезу, а також методів виробництва й застосування продук-
тів із заданою атомною структурою шляхом контрольованого 
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маніпулювання окремими атомами та молекулами; це віднос-
но новий напрям науки і технології, який активно розвива- 
ється в останні десятиліття. Вони включають створення і ви-
користання матеріалів, пристроїв і технічних систем, функці-
онування яких визначається наноструктурою, тобто її впоряд-
кованими фрагментами розміром від 1 до 100 нм. Префікс 
"нано", запозичений із грецької мови (нанос – грец. гном), 
означає одну мільярдну частку. Один нанометр (нм) дорів- 
нює одній мільярдній частці метра. Термін нанотехнологія 
був уведений у 1974 р. професором Токійського університету 
Норіо Танігучі (Norio Taniguchi), який визначив його як тех-
нологію виробництва, що дозволяє досягати надвисокої точ-
ності й ультрамалих розмірів. В українській мові термін 
"нанотехнології" об'єднує нанонауки, власне нанотехнології, 
а також наноіндустрію (напрями бізнесу і виробництва, де 
використовуються нанотехнології). 

Найважливішим складником нанотехнологій є наноматері-
али, тобто матеріали, незвичайні функціональні властивості 
яких визначаються впорядкованою структурою їхніх наноф-
рагментів розміром від 1 до 100 нм. Вони служать сировиною 
для виготовлення наносистемної техніки, характеристики якої 
кардинально відрізняються від аналогів, створених за тради-
ційними технологіями. 

Нанотехнологія – ключове поняття початку XXI ст., сим-
вол нової, третьої, науково-технічної революції. З позицій 
сьогоднішнього дня мета нанотехнологій – створення нано-
систем, наноматеріалів, нанопристроїв, здатних здійснити 
революційний вплив на розвиток цивілізації. Нанотехнології 
відкривають великі перспективи для розробки нових матері-
алів, удосконалення зв'язку, розвитку біотехнологій, мікро-
електроніки, енергетики, охорони здоров'я та озброєння. 
Серед найімовірніших наукових проривів експерти назива-
ють значне збільшення продуктивності комп'ютерів, віднов-
лення людських органів з використанням відтвореної ткани-
ни, отримання нових матеріалів, створених безпосередньо 
із заданих атомів і молекул, а також нові відкриття в галузі 
фізики та хімії. 
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1.10.1. Історія виникнення 
і розвитку нанотехнологій 
 
Перші припущення про можливість дослідження об'єктів на 

атомному рівні можна зустріти в книжці "Opticks" Ісаака Нью-
тона, що вийшла в 1704 р. У цій роботі Ньютон висловлює на-
дію, що мікроскопи майбутнього колись зможуть досліджувати 
"таємниці корпускули". 

Уперше поняття "нано" з'являється у 1905 р. у праці Альбер-
та Ейнштейна, де він дoвів, що величина молекули цукру дорів-
нює приблизно одному нанометру. 

Розвиток нанотехнологій починається із 1931 р., коли німе-
цькі фізики Макс Кнолл і Ернст Руска створили електронний 
мікроскоп, який уперше дозволив досліджувати нанооб'єкти. 

Пізніше, у 1959 р., американський фізик, нобелівський ла-
уреат Річард Фейнман, опублікував роботу, де оцінювалися 
перспективи мініатюризації, під назвою "Там внизу – море 
місця". Він зазначав, що досі людство вимушене задовольня-
тися атомарними структурами, які пропонує нам природа, але 
теоретично фізик міг би синтезувати будь-яку речовину за 
заданою хімічною формулою. Тоді його слова здавалися фан-
тастикою, оскільки не існувало технологій, що дозволяли б 
оперувати окремими атомами на атомарному ж рівні (мається 
на увазі можливість пізнати окремий атом, узяти його та по-
ставити на інше місце). Фейнман призначив нагороду в $ 1000 
тому, хто вперше зможе помістити текст сторінки з книги на 
шпильковій голівці, з метою стимулювати інтерес до цієї 
сфери (зазначена подія сталася в 1964 р.). 

У 1974 р. японський фізик Норіо Танігучі ввів термін на-
нотехніка, запропонувавши описувати механізми розміром 
менше 1 мкм. 

Німецькими фізиками Гердом Біннігом і Генріхом Рорером 
був створений скануючий тунельний мікроскоп (СТМ), що 
дозволив маніпулювати речовиною на атомарному рівні 
(1981 р., пізніше отримали Нобелівську премію). Скануючий 
атомно-силовий (АСМ) мікроскоп розширив види досліджу-
ваних матеріалів (1986).  
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У 1985 р. Роберт Керл, Харольд Крото, Річард Смоллі відкрили 
новий клас сполук – фулерени (Нобелівська премія, 1996). 

У 1988 р. незалежно один від одного французький і німе-
цький учені Альберт Ферт і Петер Грюнберг відкрили ефект 
гігантського магнітоопору (ГМО) (у 2007 присуджено Нобе-
лівську премію з фізики). Магнітні наноплівки й нанодроти 
завдяки цьому ефекту стали використовуватися для створення 
пристроїв магнітного запису. Відкриття ГМО послужило 
основою для розвитку спінтроніки. З 1997 р. компанія IBM 
у промислових масштабах почала виготовляти спінтронні 
прилади – голівки для зчитування магнітної інформації на 
основі ГМО, розмірами 10–100 нм. 

У 1989 р. Дональд Ейглер (США) з фірми IBM виклав назву 
своєї фірми атомами ксенону.  

1991 р. ознаменувався відкриттям вуглецевих нанотрубок 
японським дослідником Суміо Ііджимою; у 1998 р. голландсь-
кий фізик Сіз Деккер створив транзистор на їх основі, а в 2004 р. 
він з'єднав вуглецеву нанотрубку із ДНК, уперше отримавши 
єдиний наномеханізм, тим самим відкривши дорогу розвитку 
біонанотехнологіям. 

 
1.10.2. Наночастинки 
 
Сучасна тенденція до мініатюризації показала, що речовина 

може мати абсолютно нові властивості, якщо взяти дуже мале-
ньку її частинку. Частинки розмірами від 1 до 100 нм зазвичай 
називають наночастинками. 

Виявилося, що наночастинки деяких матеріалів мають ду-
же хороші каталітичні й адсорбційні властивості. Інші матері-
али показують дивовижні оптичні властивості, наприклад, 
надтонкі плівки органічних матеріалів застосовують для ви-
робництва сонячних батарей. Такі батареї, хоч і мають порів-
няно низьку квантову ефективність, дешевші й можуть бути 
механічно гнучкими. 

Удається домогтися взаємодії штучних наночастинок із при-
родними об'єктами нанорозмірів – білками, нуклеїновими кис-
лотами тощо. Ретельно очищені наночастинки можуть само-
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стійно вбудовуватися в певні структури. Така структура містить 
строго впорядковані наночастинки й також часто виявляє незви-
чайні властивості. 

Нанооб 'єкти поділяються  на  три основні  класи:  
1) тривимірні частинки, що одержані вибухом провідників, 

плазмовим синтезом, відновленням тонких плівок тощо;  
2) двовимірні об'єкти – плівки, що отримуються методами 

молекулярного нашарування, CVD (хімічне осадження з газової 
фази), ALD (утворення плівок завтовшки в один атом), іонного 
нашарування тощо; 

3) одновимірні об'єкти – віскери, які отримують методом мо-
лекулярного нашарування, уведенням речовин у циліндричні 
мікропори тощо. 

 
Також існують нанокомпозити – матеріали, що отримані вве-

денням наночастинок у будь-які матриці. На даний момент ши-
роке застосування має тільки метод мікролітографії, що дозво-
ляє одержувати на поверхні матриць пласкі острівкові об'єкти 
розміром від 50 нм. Цей метод застосовується в електроніці, а 
методи CVD і ALD – переважно для створення мікронних плі-
вок. Інші методи зазвичай використовуються в наукових цілях. 

Оскільки багато фізичних і хімічних властивостей наночас-
тинок, на відміну від об'ємних матеріалів, сильно залежать від 
їхнього розміру, то в останні роки значний інтерес становлять  
методи вимірювання розмірів наночастинок у розчинах: аналіз 
їхніх траєкторій, ультразвукові методи. 

 
1.10.3. Фулерени 
та вуглецеві нанотрубки 
 
Ще Демокріт у своїй атомістичній концепції Всесвіту зве-

рнув увагу на те, що світ складається з багатьох "цеглинок" – 
хімічних елементів та їхніх сполук, що розрізняються між 
собою особливими властивостями. Як не однакові властивості 
кожної з "цеглинок", так не однакові їхні історії. Одні елеме-
нти, такі як мідь, залізо, сірка, вуглець, відомі з доісторичних 
часів. Вік інших вимірюється тільки століттями, незважаючи 
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на те, що ними, навіть не відкритими, людство користувалося 
завжди (кисень, наприклад, був відкритий лише у XVIII ст.). 
Треті були відкриті 100–200 років тому, але стали дуже важ-
ливими лише в наш час. До них належать уран, алюміній, бор, 
літій, берилій та ін. 

У 1985 р. Гарольд Крото (Велика Британія), Роберт Керл і Рі-
чард Смоллі (США) абсолютно несподівано відкрили принци-
пово нову сполуку – фулерен, унікальні властивості якої спри-
чинили цілий шквал досліджень. У 1996 р. першовідкривачам 
фулеренів присуджена Нобелівська премія. 

Основою молекули фулерену є вуглець, унікальний хімічний 
елемент, що відрізняється здатністю з'єднуватися з більшістю 
елементів і утворювати молекули найрізноманітнішого складу і 
будови. Вуглець перебуває у двох основних алотропних станах: 
графіт і алмаз. З відкриттям фулерену, можна сказати, вуглець 
придбав ще один алотропний стан. Для початку розглянемо 
структури молекул графіту, алмаза і фулерену. 

Графіт має шарувату структуру. Кожен його шар складається 
з атомів вуглецю, що ковалентно пов'язані один з одним у пра-
вильні шестикутники. Сусідні шари утримуються разом слабки-
ми силами Ван дер Ваальса, унаслідок чого вони легко ковзають 
один по одному. Прикладом може служити простий олівець: 
коли ви проводите графітовим стрижнем по паперу, шари по-
ступово відшаровуються один від одного, залишаючи слід. 

Алмаз має тривимірну тетраедричну структуру. Кожен атом 
вуглецю ковалентно пов'язаний із чотирма іншими. Усі атоми в 
кристалічній ґратці розташовані на однаковій відстані (154 нм) 
один від одного. Кожен з них зв'язаний з іншими прямим кова-
лентним зв'язком і утворює в кристалі, яких би розмірів він не 
був, одну гігантську макромолекулу. Завдяки високій енергії 
ковалентних зв'язків С-С алмаз володіє високою міцністю і ви-
користовується не тільки як дорогоцінний камінь, але і як сиро-
вина для виготовлення шліфувальних інструментів. 

Фулерени отримали назву на честь архітектора Ричарда Бак-
мінстера Фуллера, який придумав подібні структури для вико-
ристання їх в архітектурі (тому їх також називають бакіболи). 
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Фулерен має каркасну структуру, дуже нагадує футбольний 
м'яч, що складається з "латочок" п'яти- і шестикутної форми. 
Якщо уявити, що у вершинах цього багатогранника містяться 
атоми вуглецю, то ми отримаємо найстабільніший фулерен C60. 

У молекулі C60, яка є найвідомішим, а також найбільш симе-
тричним представником сім'ї фулеренів, кількість шестикутни-
ків дорівнює 20. При цьому кожен п'ятикутник межує тільки із 
шестикутниками, а кожен шестикутник має три спільні сторони 
із шестикутниками і три – з п'ятикутниками. 

Структура молекули фулерену цікава тим, що всередині та-
кого вуглецевого "м'ячика" утворюється порожнина, у яку, за-
вдяки капілярним властивостям, можна ввести атоми й молеку-
ли інших речовин, що дає, наприклад, можливість їх безпечного 
транспортування. 

Під час дослідження фулеренів були синтезовані й вивчені 
також інші молекули, що містять різну кількість  атомів вуг-
лецю – від 36 до 540. Однак різноманітність вуглецевих кар-
касних структур на цьому не закінчується. У 1991 р. японсь-
кий професор Суміо Іїджима виявив довгі вуглецеві цилін- 
дри – нанотрубки. 

Нанотрубка – це молекула з понад мільйоном атомів вуг-
лецю, що є трубкою з діаметром близько нанометра і довжи-
ною кілька десятків мікрон. У стінках трубки атоми вуглецю 
містяться у вершинах правильних шестикутників. Структуру 
нанотрубок можна уявити так: беремо графітову площину, 
вирізаємо з неї смужку та згортаємо її в циліндр. Здавалося б, 
що може бути простіше – береш графітову площину і згорта-
єш у циліндр! – проте до експериментального відкриття нано-
трубок ніхто теоретично їх не передбачав. Отже, ученим за-
лишалося тільки вивчати їх і дивуватися. А дивуватися було 
чому – адже ці дивовижні нанотрубки в 100 тис. разів тонші й 
у 50–100 разів міцніші за людську волосину, мають у шість 
разів меншу щільність! Модуль Юнга – рівень опору матеріа-
лу деформації – для нанотрубок удвічі вищий, ніж для зви-
чайних вуглецевих волокон, тобто трубки не тільки міцні, але 
й гнучкі, і нагадують не ламкі соломинки, а жорсткі гумові 
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трубки. Під дією механічної напруги нанотрубки поводяться 
досить екстравагантно: вони не рвуться, не ламаються, а про-
сто перебудовуються! 

Ці надзвичайні властивості нанотрубок можна використову-
вати для створення штучних м'язів, які при однаковому обсязі 
можуть бути вдесятеро сильнішими, ніж біологічні, не бояться 
високих температур, вакууму і багатьох хімічних реагентів. 
З нанотрубок можна створити надлегкі й надміцні композитні 
матеріали, щоб шити з них одяг, наприклад для пожежних і ко-
смонавтів. Нанокабель від Землі до Місяця з одиночної трубки 
можна було б намотати на котушку розміром з макове зернятко. 
Невелика нитка діаметром 1 мм, що складається з нанотрубок, 
могла б витримати вантаж у 20 т, що в кілька сотень мільярдів 
разів більше її власної маси! 

Щоправда, сьогодні максимальна довжина нанотрубок ста-
новить десятки й сотні мікронів, що, звісно, дуже багато за 
атомними масштабами, але занадто мало для буденного викори-
стання. Однак довжина отриманих нанотрубок поступово збі-
льшується. Зараз учені вже впритул підійшли до сантиметрового 
рубежу. Отримані багатошарові нанотрубки довжиною 4 мм. 
Тому є всі підстави сподіватися, що в найближчому майбутньо-
му вчені навчаться вирощувати нанотрубки довжиною в метри й 
навіть сотні метрів. 

Безумовно, це сильно вплине на майбутні технології: адже не 
видимий неозброєним поглядом "трос", у тисячі разів тонший за 
людську волосину і здатний утримувати вантаж у сотні кілогра-
мів, знайде безліч застосувань. Нанотрубки бувають різні: одно- 
і багатошарові, прямі та спіральні. Крім того, вони демонстру-
ють цілий спектр найнесподіваніших електричних, магнітних, 
оптичних властивостей. Наприклад, залежно від конкретної 
схеми графітової площини (хіральності) нанотрубки можуть 
бути як провідниками, так і напівпровідниками. Електронні вла-
стивості нанотрубок можна цілеспрямовано змінювати шляхом 
уведення всередину них атомів інших речовин. 

Порожнечі всередині фулеренів і нанотрубок давно приваб-
лювали увагу вчених. Експерименти показали, що якщо всере-
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дину фулерену ввести атом якої-небудь речовини, то це може 
змінити його електричні властивості й навіть перетворити ізоля-
тор на надпровідник! 

А чи можна таким самим чином змінити властивості нанот-
рубок? Виявляється, що так. Учені змогли помістити всередину 
нанотрубки цілий ланцюжок із фулеренів з уже вбудованими в 
них атомами. Електричні властивості такої незвичайної струк-
тури сильно відрізнялися як від властивостей простої нанотруб-
ки, так і від властивостей нанотрубки з порожніми фулеренами 
всередині. Варто зазначити, що для таких сполук розроблені 
спеціальні хімічні позначення. 

З нанотрубок можна робити, наприклад, унікальні дроти 
для мікроприладів. Їхня унікальність полягає в тому, що 
струм протікає по них практично без виділення тепла й дося-
гає величезного значення – 107 А/см2. Класичний провідник 
за таких значень миттєво б випарувався. Розроблено також 
кілька застосувань нанотрубок у комп'ютерній індустрії. 
У 2006 р. з'явилися монітори з пласким екраном, що працю-
ють на матриці з нанотрубок. Під дією напруги, що приклада-
ється до одного з кінців нанотрубки, інший кінець починає 
випускати електрони, які потрапляють на фосфоресційний 
екран і викликають світіння пікселів. При цьому зерно зобра-
ження буде фантастично малим: порядку мікрона! 

Інший приклад – використання нанотрубки як голки сканую-
чого мікроскопа. Зазвичай таке вістря є гостро заточеною воль-
фрамовою голкою, але за атомними мірками така заточка все 
одно достатньо груба. Нанотрубка ж є ідеальною голкою діаме-
тром порядку кількох атомів. Прикладаючи певне напруження, 
можна підхоплювати атоми й цілі молекули, які містяться без-
посередньо під голкою, і переносити їх із місця на місце. 

Незвичайні електричні властивості нанотрубок зроблять їх 
одним із основних матеріалів наноелектроніки. На їх основі 
виготовлені нові елементи для комп'ютерів, які забезпечують 
зменшення пристроїв порівняно з кремнієвими на кілька по-
рядків. Зараз активно обговорюється питання про те, у який 
бік піде розвиток електроніки після того, як можливості по-
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дальшої мініатюризації електронних схем на основі традицій-
них напівпровідників будуть повністю вичерпані (це може 
статися в найближчі п'ять – шість років), і нанотрубкам від-
водиться безперечно лідируюче положення серед перспектив-
них претендентів на місце кремнію. 

Ще одне застосування нанотрубок у наноелектроніці – ство-
рення напівпровідникових гетероструктур, тобто структур типу 
метал-напівпровідник або стику двох різних напівпровідників 
(нанотранзистори). Тепер для виготовлення такої структури не 
треба буде мати окремо два матеріали, а потім зварювати їх 
один з іншим. Потрібно лише в процесі збільшення нанотрубки 
створити в ній структурний дефект (а саме замінити один з вуг-
лецевих шестикутників на п'ятикутник), просто надломивши її 
посередині особливим чином. Тоді одна частина нанотрубки 
буде володіти металевими властивостями, а інша – властивостя-
ми напівпровідників! 

Нанотрубки – ідеальний матеріал для безпечного зберігання 
газів у внутрішніх порожнинах. У першу чергу це стосується 
водню, який давно стали б використовувати як паливо для авто-
мобілів, якби громіздкі, товстостінні, важкі й небезпечні балони 
для його зберігання майже не перекреслили його головну пере-
вагу – велику кількість енергії, що виділяється на одиницю маси 
(на 500 км пробігу автомобіля потрібно всього близько 3 кг 2Н). 

З огляду на те, що запаси нафти на планеті не вічні, авто-
мобіль на водневому паливі був би ефективним розв'язанням 
багатьох екологічних проблем. Тому, можливо, незабаром 
замість традиційного бензину з'являться нові водневі "бензо-
баки" з нанотрубками. 

У нанотрубки можна не тільки поміщати атоми та молеку-
ли поодинці, але й буквально "вливати" речовини. Як пока-
зують експерименти, відкрита нанотрубка володіє капілярни-
ми властивостями, тобто начебто втягує речовину в себе. 
Таким чином, нанотрубки можна використовувати як мікро-
скопічні контейнери для перевезення та зберігання хімічно 
або біологічно активних речовин: білків, отруйних газів, па-
лива, навіть розплавлених металів. 
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Потрапивши всередину нанотрубки, атоми або молекули вже 
не можуть вийти назовні: кінці нанотрубок надійно "запаяні", 
а вуглеводне кільце занадто вузьке для того, щоб більшість ато-
мів "пролізли" через нього. У такому вигляді активні атоми або 
молекули можна безпечно транспортувати. Потрапивши до міс-
ця призначення, нанотрубки розкриваються з одного кінця й 
випускають свій вміст у строго визначених дозах. Експерименти 
такого роду вже зараз проводяться в багатьох лабораторіях, 
а операції "запаювання" та "розпаювання" нанотрубок цілком 
можливі за сучасних технологій. Уже створена нанотрубка з 
одним закритим кінцем. 

Можливо, вигадають ефективніші методи доставки ліків на 
основі вірусів і нанокапсул. На основі нанотрубок також ство-
рено конвеєр, здатний точно транспортувати окремі атоми з ве-
ликими швидкостями вздовж нанотрубки. 
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Розділ 2 
 

ДОСЯГНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ 
 
 

2.1. Створення спеціальної 
теорії відносності 

 
2.1.1. Фундаментальні суперечності 
в основах класичної механіки 
 
Після створення теорії електромагнітного поля й експериме-

нтального доказу його реальності перед фізикою постало за-
вдання з'ясувати, чи поширюється принцип відносності руху 
(сформульований у свій час ще Галілеєм) на явища, що прита-
манні електромагнітному полю. Принцип відносності Галілея 
був справедливий для механічних явищ. У всіх інерціальних 
системах (що рухаються прямолінійно і рівномірно одна віднос-
но одної) застосовні однакові закони механіки. Однак чи спра-
ведливий цей принцип, що встановлений для механічних рухів 
матеріальних об'єктів, для немеханічних явищ, особливо тих, які 
представлені польовою формою матерії, зокрема електромагніт-
них явищ? Коріння теорії відносності лежать саме в цьому ком-
плексі проблем фізики кінця ХІХ ст. 

Відповіді на ці запитання лежали в галузі вивчення закономі-
рностей взаємозв'язку рухомих тіл з ефіром, але не як з механіч-
ним середовищем, а як із середовищем, що є носієм електромаг-
нітних коливань. Віддалені витоки такого роду досліджень 
складалися ще у ХVIII ст. в оптиці тіл, що рухаються. Уперше 
питання про вплив руху джерел світла та приймачів, що реєст-
рують світлові сигнали, на оптичні явища виникло у зв'язку 
з відкриттям аберації світла англійським астрономом Джейм- 
сом Бредлі в 1728 р. 
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Аберація світла – це зміна спостереженого положення 
світила на небесній сфері внаслідок скінченності швидкості 
світла і руху Землі по орбіті (річна аберація) або обертання 
Землі (добова аберація), або вікової аберації (зумовленої ру-
хом Сонячної системи в просторі). 

Аберація виникає внаслідок зміни напрямку поширення 
світла при переході від однієї інерціальної системи відлі-
ку до іншої. 

Питання про вплив руху джерел і приймачів світла на оп-
тичні явища для хвильової теорії світла було значно складні-
шим, ніж для теорії, що заснована на уявленні про його кор-
пускулярну природу. Розв'язання цього питання вимагало 
введення деяких припущень. Зазначені гіпотетичні припу-
щення стосувалися явищ, які було дуже складно з'ясувати 
дослідним шляхом: як фізичні тіла із масою взаємодіють з 
ефіром (вважали, що ефір проникає в тіла); чи відрізняється 
ефір усередині тіл від ефіру, що перебуває поза ними, і якщо 
відрізняється, то чим; як поводиться ефір усередині тіл при 
їхньому русі тощо. 

Томас Юнг, торкаючись питань оптики рухомих тіл, уже 
звернув на це увагу. Він зазначив, що явище аберації світла 
може бути пояснене хвильовою теорією світла, якщо припус-
тити, що ефір усюди, у тому числі й усередині рухомих тіл, 
залишається нерухомим. У цьому випадку явище аберації по-
яснюється так само, як у корпускулярній теорії світла. 

У 1846 р. англійський учений Джордж Стокс розробив 
нову теорію аберації на основі аналогій з гідродинамікою. Він 
виходив із припущення, що Земля при своєму русі повністю 
захоплює навколишній ефір, через що швидкість ефіру 
на поверхні Землі точно дорівнює її швидкості. Однак пода-
льші шари ефіру рухаються все повільніше й повільніше, і ця 
обставина викликає викривлення хвильового фронту, що 
сприймається як аберація. Із цієї теорії випливає, що в будь-
яких оптичних дослідженнях, виконаних на Землі, не може 
бути виявлена швидкість її руху. 
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Існував і третій погляд. Він належав Огюстену Френелю, 
якому спала на думку дуже цікава ідея про часткове захоп-
лення ефіру рухомими тілами. Френель показав також, що 
коефіцієнт захоплення має порядок v /c (відношення швидко-
сті тіла до швидкості світла), а значить, перевірка цієї ідеї 
потребує дуже точного експерименту. 

Порівнюючи свою теорію з теорією Френеля, Стокс зазна-
чав, що обидві теорії, хоч і ґрунтуються на протилежних гіпо-
тезах, але практично приводять до тих самих результатів. 

Принципово питання зводилося, по суті, до двох можливих 
гіпотетичних припущень. 

Перше припущення полягало в тому, що ефір повністю за-
хоплюється системою, яка рухається. Ціла низка дослідів, 
виконаних ще в ХІХ ст., показала, що швидкість світла зав-
жди однакова в усіх системах координат, незалежно від того, 
рухається джерело випромінювання чи ні, і від того, як воно 
рухається. Отже, гіпотеза про те, що ефір повністю захоплю-
ється системою, яка рухається, дозволяла дотримуватися 
принципу відносності, але суперечила дослідженням. 

Друге припущення прямо протилежне першому: рухома си-
стема проходить через ефір, не захоплюючи його. Це припу-
щення, по суті, ототожнює ефір з абсолютною системою відлі-
ку і приводить до відмови від принципу відносності Галілея, 
адже в системі координат, пов'язаній з ефірним морем, закони 
природи відрізняються від законів у всіх інших системах. 

Отже, тільки в одній системі координат, яка пов'язана з не-
рухомим ефірним морем, швидкість світла була б однаковою 
в усіх напрямках. У будь-якій іншій системі, що рухається 
відносно ефірного моря, вона залежала б від напрямку, у яко-
му відбувалося вимірювання. А це означає, що для перевірки 
другої гіпотези необхідно виміряти швидкість світла у двох 
протилежних напрямках. Для цього скористалися рухом Землі 
навколо Сонця: швидкість світла в напрямку руху Землі відрі-
знялася б від швидкості світла в протилежному напрямку. 

Очевидно, що якщо Земля не захоплює при своєму русі на-
вколишній ефір, то в першому випадку ця швидкість дорівнює 
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1 ,c nν = −  а в другому 2 ,c nν = +  де n – швидкість Землі. Таким 
чином, різниця у швидкості світла в першому і другому випад-
ках є величиною першого порядку малості щодо / .n c  

У всіх проведених на Землі дослідженнях із визначення 
швидкості світла вона визначається за часом, що потрібен для 
проходження світлом відстані в прямому та зворотному на-
прямках. Отже, для того щоб визначити вплив руху Землі на 
швидкість світла, залишається можливість порівняти час про-
ходження світлом певної відстані L туди і назад один раз уз-
довж руху Землі, а іншим разом – у напрямку, протилежному 
цьому руху. Однак у цьому випадку різниця в часі в першому 
і другому випадках є величиною вже другого порядку малості 
щодо /n c , тобто величиною порядку 2( / ) .n c  

Таким чином, хоча принципово за допомогою експеримен-
ту і можна розв'язати питання про поведінку ефіру при русі 
Землі, проте внаслідок малості величини 2 8( / ) 10−≈n c  очіку-
ваний ефект має бути надзвичайно малим. Однак такий екс-
перимент був у 1887 р. здійснений Майкельсоном і Морлі. 
Його результати достовірно свідчили, що швидкість світла не 
підпадає під вплив руху Землі. 

Це поставило друге припущення в дуже скрутне станови-
ще. Для того щоб урятувати його, Фітцджеральд і, незалежно 
від нього, Лоренц висунули в 1892 р. оригінальну гіпотезу. 
Суть її полягала в тому, що негативний результат досліджен-
ня Майкельсона – Морлі може бути пояснений тим, що кожне 
рухоме у ефірі тіло скорочує свої розміри в напрямку свого 
руху щодо ефіру. Відповідно до цієї гіпотези розміри тіл при 

русі у ефірі зменшуються в напрямку руху в 21 ( / )n c−  ра-
зів. Ця гіпотеза разом з гіпотезою незахоплюваного, усюди 
нерухомого ефіру суто формально пояснювала негативний 
результат дослідів Майкельсона. Однак жодних розумних 
теоретичних міркувань щодо причин зміни розмірів тіл вона 
не висувала. Більше того, гіпотеза Фітцжеральда – Лоренца 
припускає, що взагалі не існує ніяких (ні емпіричних, ні тео-
ретичних) засобів, які давали б можливість розв'язати питан-
ня про те, чи рухається тіло щодо ефіру. 
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Отже, на рубежі ХІХ–ХХ ст. розвиток фізики зумовив ус-
відомлення суперечностей і несумісності трьох принципових 
підстав класичної механіки: 

1. Швидкість світла в порожньому просторі завжди по-
стійна, незалежно від руху його джерела або приймача. 

2. У двох системах координат, що рухаються прямолінійно 
і рівномірно одна відносно одної, усі закони природи строго 
однакові й немає ніякого засобу виявити абсолютний прямо-
лінійний і рівномірний рух (принцип відносності). 

3. Координати та швидкості перетворюються від однієї 
інерціальної системи до іншої згідно з класичним перетво-
ренням Галілея. 

 

Було ясно, що ці три положення не можуть бути логічно 
об'єднані, оскільки вони несумісні. Тривалий час зусилля бага-
тьох фізиків були спрямовані на те, щоб якимось чином змінити 
перші два положення, залишивши незмінним третє як само со-
бою зрозуміле. З іншого боку, чималі зусилля були витрачені на 
те, щоб дослідним шляхом, постановкою безлічі експериментів 
довести правильність, істинність перших двох положень. Уреш-
ті-решт з'явилася навіть ідея заміни перетворень Галілея, але 
вона виступила лише у вигляді гіпотези adhoc. 

Французький математик і фізик Анрі Пуанкаре (1854–1912) 
звернувся до проблем, що були розглянуті Лоренцом. На від-
міну від останнього, Пуанкаре відразу виходив із принципу 
відносності, який він поширив на оптичні й будь-які інші 
явища природи. Пуанкаре найближче підходив до основних 
уявлень теорії відносності, а в розробці математичного апара-
ту він був навіть попереду Ейнштейна. Однак Пуанкаре так і 
не зважився на повний розрив із класичними принципами й 
уявленнями, хоча і був близький до цього. 

Внутрішньою логікою свого розвитку фізика підводилася 
до необхідності знайти нестандартний новий шлях для розв'я-
зання фундаментальних суперечностей в її принципових заса-
дах. Цей шлях був знайдений великим фізиком ХХ ст. Альбе-
ртом Ейнштейном (1879–1955). 
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2.1.2. Створення 
А. Ейнштейном спеціальної 
теорії відносності 
 
У вересні 1905 р. у німецькому журналі "Аппа1еп der Physik" 

з'явилася робота Ейнштейна "До електродинаміки тіл, що руха-
ються". Ейнштейн сформулював основні положення спеціальної 
теорії відносності (СТВ), яка пояснювала і негативний результат 
досліду Майкельсона – Морлі, і зміст перетворень Лоренца, до 
того ж містила новий погляд на простір і час. 

Ейнштейн пішов третім із трьох можливих шляхів подо-
лання суперечностей у принципових засадах класичної меха-
ніки (перші два були вичерпані Генріхом Герцом і Гендрі-
ком Лоренцом). Ейнштейн був переконаний, що необхідно 
зберегти як правильні два перші твердження (принцип стало-
сті швидкості світла і принцип відносності), але відмовитися 
від перетворень Галілея. І справа не просто в тому, щоб суто 
формально замінити їх іншим перетворенням. Він побачив, 
що за перетвореннями Галілея криється певне уявлення про 
просторово-часові співвідношення, яке не відповідає фізич-
ному досліду й реальним просторово-часовим співвідношен-
ням речей. Такою найслабшою ланкою принципових підстав 
класичної механіки було уявлення про абсолютну одночас-
ність подій. Цим поданням, не усвідомлюючи його складної 
природи, і користувалася класична механіка. 

Появі статті Ейнштейна "До електродинаміки тіл, що руха-
ються", у якій уперше були викладені основи теорії відносності, 
передувало, за словами самого автора, сім – десять років напо-
легливих роздумів над проблемою впливу руху тіл на електро-
магнітні явища. Перш за все, Ейнштейн твердо переконався в 
загальності принципу відносності, тобто дійшов висновку, що й 
стосовно електромагнітних явищ, а не тільки механічних, усі 
інерціальні системи координат абсолютно рівноправні. Водно-
час із принципом відносності Ейнштейн вважав ясним також 
існування інваріантності швидкості світла в усіх інерціальних 
системах відліку. У спогадах він писав, що ще в 1896 р. у нього 
виникло запитання: якщо б можна було погнатися за пучком зі 
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швидкістю світла, то мали б ми перед собою не залежне від часу 
хвильове поле? Таке все-таки здається неможливим! Отже, 
Ейнштейн, мабуть, ще в молодості прийшов до принципу, згідно 
з яким у всіх інерціальних системах швидкість поширення світ-
лової хвилі однакова. 

Як же можна поєднати ці два принципи? Одночасна їхня дія 
здається неможливою. Проте з такого парадоксального стано-
вища Ейнштейн знаходить вихід, аналізуючи поняття одночас-
ності. Аналіз підводить його до висновку про відносний харак-
тер цього поняття. В усвідомленні відносності одночасності 
полягає "родзинка" всієї теорії відносності, висновки якої, у 
свою чергу, зумовлюють необхідність перегляду понять просто-
ру і часу – основоположних понять усього природознавства. 

У класичній фізиці завжди вважалося, що можна говори-
ти про абсолютну одночасність подій одразу в усіх точках 
простору. Ейнштейн переконливо показав неправильність 
цього подання. 

Однак якщо ввести таке означення одночасності, то внаслі-
док скінченної швидкості поширення світла це поняття стає від-
носним. Інакше кажучи, одночасні події в одній системі не 
будуть одночасними в іншій системі, що рухається відносно 
першої системи. 

Дійсно, нехай у точках А та В, розташованих на відстані L 
одна від одної, містяться нерухомі годинники, які синхронізова-
ні за правилом, наведеним вище. Нехай тепер спостерігач, що 
рухається відносно годинників з постійною швидкістю n у 
напрямку АВ, захоче перевірити синхронність ходу годинника. 
Він повинен вважати час руху сигналу від А до В рівним 

/ ( ),B At t L c n− = −  а проміжок часу руху сигналу у зворотному 
напрямку / ( ).B At t L c n− = +  Однак принцип постійності швид-
кості світла припускає, що швидкість світла відносно рухомого 
спостерігача незмінна й дорівнює c. Отже, не існує способів 
установлення синхронності годинників; годинники, синхронні 
для спостерігача, коли він у спокої, перестають бути синхро-
нними, коли він рухається відносно системи, у якій у спокої пе-
ребувають годинники. Значить, поняття одночасності відносне. 
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Події, які є одночасними для одного спостерігача, не є одночас-
ними для іншого спостерігача, що рухається відносно першого. 

Нове розуміння одночасності, усвідомлення її відносності 
зумовлює необхідність визнання відносності розмірів тіл. Щоб 
виміряти довжину тіла, потрібно зазначити його межі на масш-
табі одночасно. Однак що є одночасним для нерухомого спосте-
рігача, не є одночасним для рухомого, тому й довжина тіла, ви-
міряна різними спостерігачами, які рухаються відносно один 
одного з різними швидкостями, буде різною. 

На наступному етапі становлення спеціальної теорії віднос-
ності цим загальним ідейним міркуванням Ейнштейн надає ма-
тематичну форму, зокрема виводить формули перетворення ко-
ординат і часу – перетворення Лоренца. Однак у Ейнштейна ці 
перетворення вже мають інший зміст. Те саме тіло має різну 
"справжню" довжину, якщо воно рухається з різною швидкістю 
відносно масштабу, за допомогою якого ця довжина вимірюєть-
ся. Те саме стосується часу. Проміжок часу, протягом якого 
триває якийсь процес, різний, якщо вимірювати його годинни-
ками, що рухаються з різними швидкостями. У теорії Ейнштей-
на розміри тіл і проміжки часу втрачають абсолютний характер, 
який їм приписували раніше, і стають відносними величинами, 
що залежать від відносного руху тіл та інструментів, за допомо-
гою яких здійснювалося їх вимірювання. Вони набувають тако-
го самого змісту, який мають уже відомі відносні величини, такі 
як швидкість, траєкторія тощо. Отже, Ейнштейн доходить ви-
сновку про необхідність зміни просторово-часових уявлень, які 
напрацьовані класичною фізикою. 

Крім формул перетворень координат і часу, Ейнштейн виводить 
також релятивістську формулу складання швидкостей, показує, що 
маса тіла також є відносною величиною, що залежить від швидко-
сті. До того ж він показує, що між масою тіла і його повною енер-
гією існує певне співвідношення. Він формулює такий закон: 

 
 

Маса тіла є мірою енергії, яка міститься 
в ньому у співвідношенні 

2.E mc=  
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Створення СТВ було якісно новим кроком у розвитку фізич-
ного пізнання. СТВ відрізняється від класичної механіки тим, 
що спостерігач із засобами спостереження органічно входить у 
фізичний опис релятивістських явищ. Опис фізичних процесів 
у СТВ істотно пов'язаний з вибором системи координат. Фізич-
на теорія описує не фізичний процес сам по собі, а результат 
взаємодії фізичного процесу із засобами дослідження. Звертаю-
чи на це увагу, А. Ейнштейн у статті "До електродинаміки тіл, 
що рухаються" (1905) пише: "Судження будь-якої теорії стосу-
ються співвідношень між твердими тілами (координатними сис-
темами), годинниками й електромагнітними процесами". У СТВ, 
у якій склалося усвідомлення того, що не можна дати опис 
фізичного процесу самого по собі, а можна тільки дати його 
опис відносно певної системи відліку, уперше в історії фізики 
безпосередньо виявилися діалектичний характер процесу пізнан- 
ня, активність суб'єкта пізнання, невідривна взаємодія суб'єкта 
й об'єкта пізнання. 

 
 

2.2. Створення й розвиток 
загальної теорії відносності 

 
2.2.1. Принципи та поняття 
ейнштейнівської теорії гравітації 
 
Класична механіка та СТВ формулюють закономірності фізи-

чних явищ тільки в інерційних системах відліку. Проте ані класи-
чна механіка, ані СТВ не дають засобів для реального виділення 
таких інерціальних систем. Виходило так, що закони фізики 
справедливі лише для деякого досить вузького класу систем ко-
ординат (інерціальних). Цілком закономірно виникла проблема 
поширення законів фізики й на неінерціальні системи. Після 
створення СТВ Ейнштейн почав замислюватися над поширенням 
принципу відносності на випадок неінерціальних систем. 

Можливість реалізації такої ідеї Ейнштейн побачив на 
шляху узагальнення принципу відносності руху – поширення 
принципу відносності не тільки на швидкість, але й на при-
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скорення рухомих систем. Якщо відмовитися від приписуван-
ня абсолютного характеру не тільки швидкості, а й приско-
ренню, то виділений клас інерціальних систем утратить свій 
сенс, і можна буде так формулювати фізичні закони, щоб їх 
формулювання мало сенс стосовно будь-якої системи коор-
динат. Це і є змістом загального принципу відносності. Це 
означає, що точно так само, як не можна говорити про швид-
кість тіла взагалі, безвідносно до якого-небудь іншого тіла, 
так, очевидно, і прискорення має конкретний сенс відносно 
деякого фактора, що викликає й визначає його. 

До Ейнштейна існували два погляди на причини, що поро-
джують інерціальні сили в прискорених системах. Ньютон вва-
жав, що таким фактором є абсолютний простір, а Ернст Мах – 
дія загальної маси Всесвіту. Ейнштейн пішов іншим шляхом – 
шляхом поширення принципу еквівалентності сил інерції та сил 
тяжіння (інертної та гравітаційної мас) на оптичні явища. 

Еквівалентність інертної та гравітаційної мас у класичній ме-
ханіці була відома. Ще Галілей установив, що всі тіла на Землі, 
якщо не враховувати опір повітря, падають з однаковим приско-
ренням. Ньютон підтвердив його висновок дослідами з маят-
никами. У 1890 р. угорський фізик Лоранд Етвеш перевірив 
цей факт із великим степенем точності – 10–9 (зараз досягнута 
точність 10–12). 

Деякі фізики висловлювали думку, що гравітаційна та іне-
ртна маси завжди рівні й мають однакову природу. Однак, 
оскільки відповідно до теорії відносності енергія володіє іне-
рцією, то вона повинна мати й вагу. Ейнштейн звернувся до 
зазначеної проблематики й замислився над тим, чи не має 
енергія також важкої (гравітаційної) маси, і вже у 1911 р. 
отримав нові результати та ідеї, які потім лягли в основу за-
гальної теорії відносності (ЗТВ). 

У центрі його роздумів опинилося запитання: чи можна оці-
нювати рух рівноприскореної системи S′ відносно інерціальної 
системі S, яка перебуває у відносному спокої? Теоретичний ана-
ліз підводить його до висновку, що дві системи відліку, одна з 
яких рухається прискорено, а в іншій, хоча вона перебуває в 
спокої, діє однорідне поле тяжіння, щодо механічних явищ екві-

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 67

валентні. Це твердження Ейнштейн ілюструє прикладом, у яко-
му спостерігач у закритому ліфті не може визначити, чи руха-
ється прискорено ліфт, чи всередині нього діють сили тяжіння. 
Еквівалентність, що існує між прискоренням і однорідним по-
лем тяжіння, яка справедлива для механіки, Ейнштейн поширює 
на оптичні й узагалі будь-які фізичні явища. Такий розширений 
принцип еквівалентності був покладений ним в основу загальної 
теорії відносності. У подальші роки Ейнштейн, продовжуючи 
розвивати ці ідеї, створив нову теорію, яку назвав загальною 
теорією відносності. Побудову цієї теорії він закінчив у 1916 р. 

З погляду ЗТВ простір не має постійної (нульової) кривиз-
ни. Кривизна його змінюється від точки до точки. Кривизна 
простору визначається полем тяжіння. Можна сказати більше: 
поле тяжіння є не чим іншим, як відхиленням властивостей 
реального простору від властивостей ідеального евклідового 
простору. Величина поля тяжіння в кожній точці визначається 
значенням кривизни простору в ній. Таким чином, рух матері-
альної точки в полі тяжіння можна розглядати як вільний інер-
ціальний рух, але такий, що відбувається вже не у евклідовому 
просторі, а в просторі зі змінною кривизною. У результаті рух 
матеріальної точки вже не є прямолінійним і рівномірним, 
а відбувається вздовж геодезичної лінії викривленого просто-
ру. Звідси випливає, що рівняння руху матеріальної точки, а 
також і променя світла, має бути записано у вигляді рівняння 
геодезичної лінії викривленого простору. 

Для визначення кривизни простору необхідно й достатньо 
знати вираз для компонент фундаментального тензора, який 
у теорії Ейнштейна аналогічний потенціалу в теорії тяжіння 
Ньютона. Отже, завдання полягає в тому, щоб, знаючи розпо-
діл мас у просторі, визначити функції координат і часу (ком-
понентів фундаментального тензора); тоді можна записати 
рівняння геодезичної лінії та розв'язати проблеми руху матері-
альної точки, поширення світлового променя тощо. Ейнштейн 
розв'язав це завдання і знайшов спільне рівняння гравітацій-
ного поля, яке в класичному наближенні переходило в закон 
тяжіння Ньютона. Таким чином, проблема тяжіння була роз-
в'язана ним у загальному вигляді. 
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ЗТВ кардинально відрізняється від первинних фундамента-
льних фізичних теорій. Вона відмовляється від багатьох старих 
понять, таких як сила, потенціальна енергія, інерціальна систе-
ма, евклідів характер простору-часу тощо, водночас формулюю-
чи нові. Оскільки в гравітаційних полях не існує твердих тіл і 
хід годинника залежить від стану цих полів, то ЗТВ змушена 
користуватися нежорсткими (деформованими) тілами відліку. 
Така система відліку (її називають молюском відліку) може ру-
хатися довільно, її форма може змінюватися, а використовува-
ний годинник – мати як завгодно нерегулярний хід. Водночас 
ЗТВ поглиблює поняття поля, пов'язуючи воєдино поняття інер-
ції, гравітації та метрики простору-часу, зберігає інваріантний 
зміст поняття точки в просторі з визначеною кількістю вимірів 
(простір Рімана) тощо. 

 
2.2.2. Експериментальна перевірка 
загальної теорії відносності 
 
ЗТВ стала фундаментом для виявлення нових загальних вла-

стивостей і закономірностей Всесвіту. Першим її успіхом було 
пояснення відкритої ще в 1859 р. (і незрозумілою з погляду кла-
сичної теорії) додаткової швидкості руху перигелію Меркурія 
(близько 4,3′′ на століття) під впливом гравітаційного поля Сон-
ця. Відповідно до ЗТВ результатом дії поля тяжіння є те, що рух 
матеріальної точки, так само як і поширення світлового проме-
ня, уже не є рівномірним і прямолінійним. Поширення вис- 
новків ЗТВ на оптичні явища породжує низку незвичайних нас-
лідків: явище червоного зсуву спектрів зірок і відхилення світ-
лового променя під дією гравітаційного поля. 

Таким чином, у ЗТВ був отриманий новий фундаментальний 
результат: швидкість світла не є постійною величиною, вона 
змінюється, коли світло проходить крізь поле тяжіння, залежно 
від співвідношення напрямків поширення світла та сил тяжіння. 
Звідси, зокрема, випливає, що промінь світла, проходячи повз 
тіла, що володіє сильним полем тяжіння, має викривлятися, як-
що його напрямок не збігається з напрямком сили тяжіння. Та-
кий ефект виявляється, наприклад, при спостереженні сонячного 
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затемнення, коли можна порівняти положення групи зірок на 
небесній сфері поблизу Сонця з положенням тієї самої групи 
зірок уночі. У першому випадку світлові промені від зірок, про-
ходячи біля поверхні Сонця, мають викривлятися в його граві-
таційному полі, отже, спостерігатимуться зміщеними відносно 
їх звичайного положення на небесній сфері. 

Досліди з вимірювання відхилення променів світла, що про-
ходять біля Сонця, мали велике значення для широкого визнан-
ня загальної, а разом з нею – і спеціальної теорії відносності. 
У 1919 р. одна англійська експедиція попрямувала до Бразилії, 
а інша – на один із островів, що розташований біля африкансь-
кого материка, для перевірки цього ефекту. Спостереження обох 
експедицій підтвердили існування ефекту Ейнштейна. Передба-
чуваний зсув групи зірок, видимих поблизу Сонця під час зате-
мнення, дійсно мав місце, хоча точність вимірювань була не-
велика. Проведені в 1922 р. нові виміри також підтвердили 
існування ефекту, передбаченого теорією Ейнштейна. 

Інший результат, отриманий у теорії Ейнштейна, – наявність 
червоного зміщення в спектрах небесних тіл – був підтвердже-
ний Чарльзом Сент-Джоном у 1923–1926 рр. при спостереженні 
спектра Сонця. У 1925 р. Уолтер Адамс підтвердив висновки 
теорії, спостерігаючи спектр супутника Сіріуса, що має надзви-
чайно велике поле тяжіння. 

Таким чином, можна перелічити деякі експериментальні під-
твердження загальної теорії відносності: зміни орбіти Меркурія, 
червоне зміщення для світла, викривлення променів світла по-
близу Сонця, обумовлене кривизною простору. Узгодження те-
орії з дослідом досить хороше, але чистота експериментів по-
рушується різними складними побічними впливами. 

 
2.2.3. Сучасний стан теорії гравітації 
та її роль у фізиці ХХ ст. 
 
Загальна теорія відносності зіграла у фізиці ХХ ст. особливу 

та своєрідну роль. 
По-перше, вона є теорією тяжіння, хоча, можливо, і не ціл-

ком закінченою, не позбавленою деяких недоліків. Це виявля-
ється в тому, що математичний апарат теорії настільки склад-
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ний, що майже всі завдання, крім найпростіших, здаються 
нерозв'язними. Труднощі, зокрема, полягають у тому, що гра-
вітація – це вид енергії; гравітація як фізичне поле сама має 
(як, наприклад, і електромагнітне поле) енергію та імпульс, а 
значить, і масу. Зважаючи на такі труднощі (можливо, вони 
швидше технічного характеру, але можуть бути принципови-
ми), учені досі, через більше ніж 100 років після того, як була 
сформульована загальна теорія відносності, усе ще намага-
ються в ній розібратися. 

Тому цілком закономірно, що у ХХ–ХХІ ст. фізики продов-
жували спроби створення альтернативних теорій тяжіння. Їх 
створено вже понад 20. Деякі з них, як і теорія Ейнштейна, ви-
ходять із геометричного тлумачення гравітації, а інші – з понят-
тя поля, заданого в пласкому просторі-часі. Майже всі альтерна-
тивні теорії не передбачають нових експериментів, тому їхнє 
евристичне значення не дуже велике. Серед фізиків давно вже 
визнано, що загальна теорія відносності дає найкращий відомий 
опис простору-часу і гравітації. Таке визнання значною мірою 
обумовлене справді дивовижною красою та ідейно-теоретичною 
витонченістю теорії. 

По-друге, на основі ЗТВ були розвинені два фундаментальні 
напрями сучасної фізики: 

• геометризовані єдині теорії поля; 
• релятивістська космологія. 
 
Успішна геометризація гравітації змусила багатьох фізиків 

замислитися над питанням про сутність фізики відносно геомет-
рії. Тут склалися два протилежні погляди. 

1. Поля і частинки безпосередньо не визначають характер 
просторово-часового континууму, він сам служить лише ареною 
для їх виявлення. Поля і частинки є сторонніми для геометрії 
світла, їх треба додати до геометрії, щоб узагалі можна було 
говорити про будь-яку фізику. 

2. У світі немає нічого, крім порожнього викривленого прос-
тору. Матерія, заряд, електромагнетизм та інші поля є лише ви-
явом викривленого простору. Фізика – це геометрія. 
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ЗТВ виявилася перехідною теорією між першим і другим 
підходами. У ній представлений змішаний тип опису реальності: 
гравітація геометризована, а частинки і поля, відмінні від граві-
тації, додаються до геометрії. 

Успіх геометризації гравітації спонукав багатьох учених 
(у тому числі й самого Ейнштейна) до спроб об'єднання елект-
ромагнітного та гравітаційного полів у межах досить загального 
геометричного формалізму на базі ЗТВ. З подальшим відкрит-
тям різноманітних елементарних частинок і відповідних до них 
полів природно постала проблема включення їх у межі подібної 
єдиної теорії. Таким чином було покладено початок тривалого 
процесу пошуків геометризованої єдиної теорії поля, яка за за-
думом має реалізувати другий підхід – зведення фізики до гео-
метрії, створення т. зв. геометродинаміки. 

 
 

2.3. Теорія Великого вибуху 
 
Великий вибух (англ. Big Bang) – загальноприйнята космоло-

гічна модель, що описує ранній розвиток Всесвіту, а саме – по-
чаток його розширення, перед яким Всесвіт перебував у сингу-
лярному стані. 

Теорію запропонував у 1931 р. бельгійський абат і астроном 
Жорж Леметр. Спочатку теорія Великого вибуху називалася 
моделлю динамічної еволюції. Знаючи про розбігання галактик, 
про що свідчили спостереження Едвіна Хаббла, і незалежно 
отримавши рівняння Фрідмана, Леметр припустив, що розбіган-
ня галактик можна екстраполювати в минуле, зводячи все до 
єдиної точки, яку Леметр називав первинним атомом. 

Уперше термін "Великий вибух" (Big Bang) застосував су-
противник теорії Фред Гойл у своєму виступі на радіо в 1949 р. 
(сам Гойл дотримувався гіпотези безперервного народження 
матерії при розширенні Всесвіту). "Big Bang" означає англійсь-
кою радше "Великий бах" – саме так Гойл зневажливо охаракте-
ризував гіпотезу Леметра. Він сказав: "Ця теорія заснована на 
припущенні, що Всесвіт виник у процесі одного-єдиного потуж-
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ного вибуху й тому існує лише кінцевий час ... Ця ідея Великого 
вибуху здається мені абсолютно незадовільною". Однак вислів 
набув усталеності та втратив початкове негативне забарвлення. 

 
2.3.1. Основні космологічні гіпотези 
 
Класична космологічна модель. Успіхи космології та кос-

могонії XVIII–XIX ст. завершилися створенням класичної полі-
центричної картини світу, що стала початковим етапом розвитку 
наукової космології. Всесвіт у ній вважається нескінченним 
у просторі й часі, тобто вічним. Основний закон, що управляє 
рухом і розвитком небесних тіл, – закон всесвітнього тяжіння; 
простір грає пасивну роль вмістилища цих тіл. Кількість зірок, 
зоряних систем і планет у Всесвіті нескінченно велика. Кожне 
небесне тіло проходить тривалий життєвий шлях. На зміну по-
мерлим, точніше погаслим, зіркам приходять нові, молоді світи-
ла. У такому вигляді класична космологічна модель Всесвіту 
панувала в науці до кінця XIX ст. 

Наприкінці ХІХ ст. з'явились вагомі сумніви щодо класичної 
моделі, які набули форми космологічних парадоксів – фотомет-
ричного, гравітаційного і термодинамічного. 

У ХVІII ст. швейцарський астроном Жан Філіп де Шезо 
висловив сумніви щодо просторової нескінченності Всесвіту. 
Якщо припустити, що в нескінченному Всесвіті існує нескін-
ченна кількість зірок і вони розподілені в просторі рівномір-
но, то з кожного напрямку погляд земного спостерігача неод-
мінно натикався б на якусь зірку. Тоді небосхил, суцільно 
усіяний зірками, мав би нескінченну світимість, тобто таку 
поверхневу яскравість, що й Сонце на його тлі здавалося б 
чорним більмом. Однак цього немає, тому дане парадоксаль-
не твердження отримало в астрономії назву фотометричного 
парадокса Шезо – Ольберса. 

Наприкінці ХІХ ст. німецький астроном Хуго фон Зелігер 
привернув увагу наукової спільноти до іншого парадокса, 
також стосовно поглядів на нескінченність Всесвіту. У не-
скінченному Всесвіті з рівномірно розподіленими в ньому 
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тілами сила тяжіння з боку всіх тіл Всесвіту на задане тіло є 
нескінченно великою чи невизначеною (результат залежить 
від способу обчислення). Оскільки цього немає, то Зелігер 
дійшов висновку, що кількість небесних тіл у Всесвіті обме-
жена, отже, і сам Всесвіт не є нескінченним. Це твердження 
одержало назву гравітаційного парадокса. 

Термодинамічний парадокс було сформульовано також у 
ХІХ ст. Він випливає з другого закону термодинаміки – принци-
пу зростання ентропії. Світ сповнений енергії, яка підпорядко-
вується закону збереження енергії. Здається, що з цього закону 
неминуче випливає вічний круговорот матерії у Всесвіті. Якщо 
в природі матерія не зникає і не виникає з нічого, а лише пере-
ходить з однієї форми існування до іншої, то Всесвіт вічний, а 
матерія перебуває в постійному кругообігу. Таким чином, згаслі 
зірки знову перетворюються на джерело світла і тепла. 

Тому несподівано пролунав висновок із другого закону тер-
модинаміки, що відкрили в середині ХІХ ст. Вільям Томсон 
(лорд Кельвін) і Рудольф Клаузіус. За всіх перетворень різні 
види енергії врешті-решт переходять у тепло, яке прагне до ста-
ну термодинамічної рівноваги, тобто розсіюється в просторі. 
Оскільки процес розсіювання тепла незворотний, то рано чи 
пізно всі зірки згаснуть, усі активні процеси в природі припи-
няться, настане теплова смерть Всесвіту. 

Таким чином, три космологічні парадокси змусили вчених 
засумніватися в класичній космологічної моделі Всесвіту, спо-
нукали їх до пошуків нових, несуперечливих моделей. 

 
Релятивістська модель Всесвіту. Нова модель Всесвіту бу-

ла створена в 1917 р. А. Ейнштейном. Її основу становила реля-
тивістська теорія тяжіння. Ейнштейн відмовився від постулатів 
абсолютності та нескінченності простору й часу, однак зберіг 
принцип стаціонарності, незмінності Всесвіту в часі та його скі-
нченності в просторі. Властивості Всесвіту, на думку Ейнштей-
на, визначаються розподілом у ньому гравітаційних мас. Відпо-
відно до цієї моделі простір однорідний та ізотропний, тобто в 
усіх напрямках має однакові властивості; матерія розподілена 
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в ньому рівномірно; час нескінченний, а його плин не впливає 
на властивості Всесвіту. На підставі розрахунків Ейнштейн зро-
бив висновок, що світовий простір є чотиривимірною сферою. 

Об'єм такого Всесвіту може бути виражений хоча й дуже ве-
ликою, але скінченною кількістю кубометрів. Всесвіт Ейнштей-
на містить обмежену кількість зірок і зоряних систем, тому до 
нього незастосовні фотометричний і гравітаційний парадокси. 
Однак привид теплової смерті тяжіє й над Всесвітом Ейнштей-
на. Вічність йому не притаманна. 

Таким чином, незважаючи на новизну й навіть революцій-
ність ідей, Ейнштейн у своїй космологічної теорії орієнтувався 
на звичну класичну світоглядну настанову на статичність світу. 

 
Модель Всесвіту, що розширюється. У 1922 р. радянський 

геофізик і математик А. А. Фрідман на підставі строгих розра-
хунків установив, що Всесвіт ніяк не може бути стаціонарним. 
Фрідман зробив це відкриття, спираючись на сформульований 
ним космологічний принцип, побудований на двох припущен-
нях: про ізотропність та однорідність Всесвіту. Ізотропність тут 
розуміється як відсутність виділених напрямків, однаковість 
Всесвіту в усіх напрямках. Однорідність Всесвіту розуміється як 
однаковість усіх його точок. 

Фрідман довів, що рівняння Ейнштейна мають розв'язки, згі-
дно з якими Всесвіт може розширюватися або стискатися. При 
цьому йшлося про розширення самого простору, тобто про збі-
льшення всіх відстаней світу. Всесвіт Фрідмана нагадував миль-
ну бульбашку, що роздувається, у якої і радіус, і площа поверхні 
безперервно збільшуються. 

Спочатку модель Всесвіту, що розширюється, мала гіпотети-
чний характер і не мала емпіричного підтвердження. Однак у 
1929 р. американський астроном Е. П. Хаббл виявив ефект чер-
воного зміщення спектральних ліній. Це було витлумачено як 
наслідок ефекту Допплера – зміна частоти коливань або довжи-
ни хвиль через рух джерела хвиль і спостерігача відносно одне 
одного. Червоне зміщення було пояснене як наслідок віддалення 
галактик одна від одної зі швидкістю, що зростає з відстанню 
(приблизно 55 км/с на кожен мільйон парсеків). 
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У результаті своїх спостережень Хаббл висунув і обґрунту-
вав гіпотезу, згідно з якою Всесвіт – це безліч галактик, розділе-
них величезними відстанями. 

Фрідман запропонував три моделі Всесвіту. 
1. Всесвіт розширюється повільно для того, щоб унаслідок 

гравітаційного тяжіння між різними галактиками його розши-
рення сповільнювалося й, урешті-решт, припинялося. Після цьо-
го Всесвіт починає стискатися. У цій моделі простір викривля-
ється, утворюючи сферу. 

2. Всесвіт розширюється нескінченно, простір викривлений 
і нескінченний. 

3. Простір плаский і нескінченний. 
 
За яким із наведених варіантів відбувається еволюція Всесві-

ту, залежить від відношення гравітаційної енергії до кінетичної 
енергії розльоту речовини. 

Якщо кінетична енергія розльоту речовини переважає над 
гравітаційною енергією, що перешкоджає розльоту, то сили тя-
жіння не зупинять розбігання галактик і розширення Всесвіту 
матиме незворотний характер. Цей варіант динамічної моделі 
Всесвіту називають відкритим Всесвітом. 

Якщо ж переважає гравітаційна взаємодія, то темп розши-
рення з часом сповільниться до повної зупинки, після чого по-
чнеться стиснення речовини аж до повернення Всесвіту в поча-
тковий стан сингулярності. Такий варіант моделі називається 
осцилюючим, або закритим Всесвітом. 

У випадку, коли сили гравітації дорівнюють енергії розльоту 
речовини, розширення не припиняється, але його швидкість із 
часом буде прагнути до нуля. 

 
2.3.2. Розвиток подій 
 
Сучасні уявлення про сценарій подій після Великого вибуху 

такі. Про початковий стан Всесвіту в момент Великого вибуху 
не можна сказати нічого. Імовірно, Всесвіт займав надзвичайно 
малий об'єм, у якому не діяли жодні відомі нам фізичні закони 
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(вони не діють за критичним порогом, відомим як комптонівсь-
ка довжина хвилі об'єкта). Тому події, що ініціювали вибух, 
залишаються невідомими (Великий вибух відбувся більше 
13 млрд років тому). 

Всесвіт почав розширюватися від стану сингулярності, коли 
температура була дуже високою, а густина і тиск мали нескін-
ченно великі значення (такий стан мають описувати ще невідомі 
закони фізики, де всі взаємодії об'єднані). Відомі фізичні закони 
почали діяти тоді, коли внаслідок вибухоподібного розши-
рення густина зменшилася до 1093 г/см3, що мало статися через 
10–43 с від початку вибуху. Цей етап розвитку від початку до 
планківського часу 10–43 с називається допланківською ерою. 

Далі, за класичною схемою Великого вибуху, починається 
планківська епоха: у цей час гравітація відокремилася від 
інших полів. Проміжок часу між 10–43 та 10–36 c називають 
епохою великого об'єднання. Наприкінці цієї епохи в стані 
Всесвіту стався фазовий перехід, що зумовив наступну ін-
фляційну епоху – час надзвичайно швидкого експоненціаль-
ного розширення. Це було зумовлено появою чотирьох сил, 
що діють у сучасному Всесвіті – тяжіння, електромагнітної, 
а також слабкої та сильної взаємодій на субатомному рівні. 
У жорстких умовах Великого вибуху ці сили були однією 
надсилою. Гравітація одразу виділилась, але три інші залиша-
лися пов'язаними, доки Всесвіту не виповнилось 10–35 с. Після 
цього всі сили почали діяти самостійно. 

Після інфляції (приблизно 10–34 с), упродовж якої Всесвіт 
розширився принаймні в 1026 разів, він складався із кварк-
глюонної плазми. Десь у проміжку часу до 10–31 с відбувся про-
цес, який називають баріогенезисом – порушення симетрії, уна-
слідок чого у світі навколо нас більше частинок, ніж античасти-
нок. Інфляція закінчила діяти, коли Всесвіту було 10–12 с. Він 
був дуже однорідним, а розширення викликало падіння темпе-
ратури практично до –273 ˚C (оцінка у наш час). 

Подальше розширення до часів порядку 10–11 с спричинило 
перехід матерії до стану, про який можна говорити впевненіше, 
оскільки він вивчається фізикою високих енергій. У час прибли-
зно 10–6 c в охолодженій у процесі розширення кварк-глюонній 
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плазмі почали утворюватися баріони – протони та нейтрони. 
Енергії цих частинок уже не вистачало для народження пар, то-
му почалася масова анігіляція – уціліла тільки одна частинка 
на 1010, античастинки практично зникли. 

До 10–4 с тривала адронна ера, протягом якої головну роль ві-
дігравало випромінювання, важкі частинки розпадалися і взаєм-
но перетворювалися. З розширенням Всесвіту температура, тиск 
і густина в ньому зменшувалися, і наприкінці адронної ери від-
булася анігіляція нуклонів (протонів і нейтронів) з антинукло-
нами. Саме тоді сформувалася певна асиметрія між частинками 
та античастинками: порівняно незначна кількість античастинок 
залишилася (приблизно 10–9), оскільки як частинки, так і анти-
частинки, що відповідають їм (у даному випадку – важкі бозо-
ни), розпадалися за двома різними каналами (схемами) унаслі-
док подальшої анігіляції, і залишилася певна кількість того, що 
називається речовиною. 

Починаючи з 10–4 с (лептонна ера) важливу роль відігравали 
легкі частинки – мюони, електрони й позитрони, а закінчилася 
ця ера їхньою взаємною анігіляцією зі збереженням певної кіль-
кості електронів. У момент 0,2 с від початку розширення ефек-
тивна взаємодія нейтрино з речовиною припинилася, Всесвіт 
став прозорим для нейтрино, які вже не залежали від речовини, 
"відривалися" від неї. 

Менш ніж за 1 с Великий вибух та інфляція утворили всю 
речовину Всесвіту (приблизно 1050 т). Унаслідок розпаду 
X-бозонів утворювалися електрони та нейтрино. Через 1 с після 
вибуху температура у Всесвіті сягала 10 млрд ˚C і кварки злили-
ся в протони та нейтрони. 

З моменту t ~ 10 с почалася ера випромінювання, яке акти-
вно взаємодіє з речовиною і кількість квантів якого набагато 
(у 109 разів) перевищує кількість частинок. Таке співвідно-
шення зберігається дотепер. Відбувся також синтез основної 
частини наявного у Всесвіті гелію. 

Наприкінці ери випромінювання плазма перейшла від іоні-
зованого до нейтрального стану: електрони рекомбінували з 
ядрами водню (протонами) і гелію (альфа-частинками). Це – 
епоха рекомбінації. 

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 78

У наступні 3 хв почали утворюватися хімічні елементи. 
Після падіння температури до 1 млрд ˚C виникли умови для 
існування стабільних ядер. Протони та нейтрони, стикаючись, 
утворювали ядра гелію та легкого металу літію й важких ізо-
топів водню. Поки протони та нейтрони не порозліталися да-
леко, Всесвіт нагадував ядро величезної зірки, у якій відбува-
вся синтез елементів. 

Через кілька хвилин після вибуху розпочався первинний 
нуклеосинтез із утворенням важчих багатонуклонних ядер. 
Нейтральні атоми стали утворюватися приблизно через 
400 тис. років. Завдяки розширенню Всесвіту енергія квантів 
стала недостатньою для іонізації атомів, поглинання квантів 
не відбувалося, Всесвіт став прозорим для електромагнітного 
випромінювання. Цей процес супроводжувався утворенням 
реліктового випромінювання, оскільки в плазмі електромагні-
тне поле невідривно пов'язане із зарядженими частинками, а 
під час утворення нейтральних частинок воно відокремлюєть-
ся. Існування цього реліктового випромінювання доведено 
у 1965, коли воно було зареєстроване. 

Від моменту 1 млн років розпочалася ера речовини, яка три-
ває й нині. Поступово в однорідному газі нейтральної речовини 
почали утворюватися газові туманності, а ще пізніше – галакти-
ки та окремі зорі. 

Проте багато запитань стосовно цієї епохи залишаються поки 
без відповіді. Зокрема, не розв'язане питання формування галак-
тик і зірок. Утворилися галактики раніше першого покоління 
зірок або навпаки? Чому речовина зосередилася в дискретних 
утвореннях – зірках, галактиках, скупченнях і надскупченнях, 
коли Всесвіт як ціле розлітався в різні боки? 

Є два основні погляди на проблему формування галактик. 
Перший полягає в тому, що в будь-який момент часу на зроста-
ючій суміші речовини та випромінювання могли існувати випа-
дково розподілені області зі щільністю вище середньої. У ре-
зультаті дії сил тяжіння ці області спочатку відокремились у 
вигляді дуже протяжних згустків речовини, у яких потім почав-
ся процес фрагментації, що спричинив утворення хмар менших 

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 79

розмірів. Останні пізніше перетворилися на скупчення й окремі 
галактики, які ми спостерігаємо й нині. 

Далі в цих менших (галактичних розмірів) згустках, знову-
таки під дією сил тяжіння, у випадкових неоднорідностях гус-
тини почалося формування зірок. 

Існує також інший погляд на перебіг подій: спочатку із флук-
туацій щільності в первинній кулі, що розширювалась, сформу-
валися численні (малі) галактики, які з плином часу об'єдналися 
у скупчення, надскупчення і, можливо, навіть у більші ієрархіч-
ні структури. 

Головним пунктом у цій суперечці є запитання: мав процес 
Великого вибуху вихровий, турбулентний характер чи перебігав 
гладкіше? Турбулентності у великомасштабній структурі сього-
днішнього Всесвіту відсутні. Всесвіт виглядає дивовижно згла-
дженим у великих масштабах, незважаючи на деякі відхилення. 
Переважно далекі галактики та скупчення розподілені по всьому 
небу достатньо рівномірно, а рівень ізотропності фонового ви-
промінювання досить високий (вище ніж 1 : 3000). Усі ці факти, 
мабуть, свідчать про те, що Великий вибух був безвихровим, 
упорядкованим процесом розширення. Однак звідки ж у такому 
випадку виникли флуктуації щільності, що стали пізніше галак-
тиками? Розв'язання цього питання ускладнюється тим, що ми 
не маємо у своєму розпорядженні даних спостережень, що на-
лежать до критичного моменту створення зоряних систем. 

Згідно із загальноприйнятим поглядом мікрохвильове фонове 
випромінювання дає нам інформацію про ту епоху, коли вік 
Всесвіту налічував приблизно 700000 років. Останні дані, шви-
дше за все, свідчать на користь другої із двох згаданих вище 
гіпотез, згідно з якою створення галактик передувало форму-
ванню скупчень і надскупчень. 

Завдяки успішному поясненню деяких явищ за допомогою 
моделі Великого вибуху нині майже не викликає сумніву реаль-
ність походження мікрохвильового фонового випромінювання з 
розширення первинної вогняної кулі в той момент, коли речо-
вина Всесвіту стала прозорою. 
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2.3.3. Сучасне бачення 
подальшої еволюції Всесвіту 
 
Відповідно до закону всесвітнього тяжіння Ньютона ефек-

тивна гравітаційна сила, що діє на частинку, яка перебуває 
всередині порожньої сферичної оболонки, дорівнює нулю. 
Тяжіння, що викликається різними частинами оболонки, вза-
ємно компенсується. Те саме має місце й у загальній теорії 
відносності. Отже, якщо обрати для дослідження типову сфе-
ричну область Всесвіту, то все інше можна вважати порожни-
стою товстостінною оболонкою, що розташована поза облас-
тю, яка нас цікавить, оскільки внаслідок космологічного 
принципу всі напрямки у Всесвіті рівноправні, а речовина в 
ньому розподілена рівномірно. 

Тоді можна припустити, що на галактику, розташовану біля 
краю обраної нами області, діють сили тяжіння тільки з боку 
речовини, що перебуває всередині обраної сфери. Якщо речови-
на розподілена рівномірно, то галактика буде притягатися до 
центра сфери так, начебто там зосереджена вся укладена всере-
дині сфери маса. У русі щодо центра сфери ця теоретична галак-
тика має поводитися, як снаряд, випущений назовні з цієї точки. 

Є кілька сценаріїв подальшої еволюції Всесвіту залежно від 
його параметрів, зокрема густини. Проблема передбачення май-
бутнього ускладнюється тим, що результати спостережень 
останніх десятиліть не зовсім вкладаються у стандартну модель 
Великого вибуху. 

Пояснення цих явищ, зокрема пласкої форми Всесвіту, при-
скорення його розширення тощо можна дати, увівши додаткові 
параметри в теорію, припустивши, що у Всесвіті, крім звичайної 
матерії частинок та античастинок, існує т. зв. темна матерія, до 
того ж її навіть більше, ніж звичайної, а також темна енергія. 

До цих модифікацій вважалося, що за достатньої густини ре-
човини у Всесвіті розширення припиниться і він почне стиска-
тися й розігріватися – процес рушить у зворотному напрямі. За 
недостатньої густини Всесвіт продовжуватиме розширюватися 
зі щодалі меншою швидкістю. 
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Теорія Великого вибуху спирається на чотири експеримента-
льні "стовпи": 

1) розбігання галактик за законом Хаббла, яке вимірюється 
на основі червоного зсуву спектральних ліній унаслідок ефекту 
Допплера; 

2) наявність реліктового випромінювання; 
3) поширеність хімічних елементів у Всесвіті з перевагою ле-

гких – водню та гелію; 
4) великомасштабний розподіл і еволюція галактик, про яку 

свідчать астрономічні спостереження. 
 
2.3.4. Проблеми 
й нерозв'язані питання 
 
Існують також інші погляди на процеси, що відбуваються 

у Всесвіті. Наприклад, крім теорії розширення Всесвіту, існу-
вала теорія, що Всесвіт є стаціонарним, тобто не еволюціо-
нує, не має ані початку, ані кінця в часі. Частина прихильни-
ків такого погляду заперечували розширення Всесвіту, а 
червоне зміщення пояснювали гіпотезою про "старіння" світ-
ла. Однак з'ясувалося, що ця гіпотеза суперечить спостере-
женням, наприклад, виявляється залежність тривалості спала-
хів наднових зірок від відстані до них. 

Інший варіант, що не заперечує розширення Всесвіту, 
представлений теорією стаціонарного Всесвіту Фреда Хойла. 
Однак ця теорія також погано узгоджується із результатами 
спостережень. 

У деяких теоріях інфляції (наприклад вічної інфляції) кар-
тина Великого вибуху відповідає ситуації лише в частині 
Всесвіту, яку ми можемо спостерігати (Метагалактиці), але не 
однакова для всього Всесвіту. 

Крім того, у теорії Великого вибуху не розглядається пи-
тання про причини виникнення сингулярності або матерії та 
енергії для її виникнення, зазвичай просто постулюється її 
безначальність. Вважається, що розв'язати питання про існу-
вання і походження початкової сингулярності має теорія ква-
нтової гравітації. 
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Професор радіоастрономії Манчестерського університету 
Бернард Лоувелл висловлювався із приводу сингулярності, що 
у спробі фізично описати початковий стан Всесвіту ми натикає-
мося на перешкоду й не знаємо, чи можна цю перешкоду подо-
лати. Може, усі наші спроби науково описати початковий стан 
Всесвіту заздалегідь приречені на невдачу? На його погляд, це 
запитання, а також концептуальні труднощі, пов'язані з описом 
сингулярної точки в початковий момент часу, є однією із основ-
них проблем сучасної наукової думки. 

На сьогоднішній день цю перешкоду не змогли подолати на-
віть найвидатніші вчені з тих, що розробляють теорію Великого 
вибуху. Таким чином, ця теорія стикається з непереборними 
проблемами буквально із самого початку. У більшості науково-
популярних викладів теорії Великого вибуху складності, пов'я-
зані з вихідною сингулярністю, або замовчуються, або згаду-
ються побіжно. У спеціальних же статтях учені визнають їх го-
ловною перешкодою. Результати спостережень підтверджують 
припущення, що Всесвіт виник у певний момент часу. Однак 
сам момент початку творіння, сингулярність, не підкоряється 
жодному з відомих законів фізики. 

Якщо будь-яка модель Всесвіту постулює сингулярність, то 
це, безсумнівно, створює великі теоретичні труднощі. Намагаю-
чись позбавитися питання сингулярності, учені запропонували 
теорію нескінченно пульсуючого Всесвіту. Відповідно до неї 
Всесвіт розширюється, потім стискається до сингулярності, по-
тім знову розширюється і знову стискається. Ця теорія, на пер-
ший погляд, знімає питання про походження Всесвіту – у нього 
немає початку і кінця, він існує вічно. 

Однак досі механізм пульсування задовільно не пояснений. 
Крім цього, Стівен Вайнберг у праці "Перші 3 хвилини" ствер-
джує, що кожен цикл розширення і стиснення повинен спричи-
няти певні прогресуючі зміни, а це значить, що у Всесвіті має 
бути початок, інакше вся його історія буде регресом, розтягну-
тим на вічність. 

Є також певна кількість зафіксованих фактів, які погано 
узгоджуються із ізотропністю й однорідністю спостережува-
ного Всесвіту: наявність переважного напрямку обертання 
галактик, неоднорідності в їхньому розподілі на найбільших 
доступних масштабах. 
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2.3.5. Теорія та релігія 
 
22 листопада 1951 р. Папа Римський Пій XII оголосив, що 

теорія Великого вибуху не суперечить католицьким уявлен-
ням про створення світу. Консервативні протестантські хрис-
тиянські конфесії також вітали теорію Великого вибуху як 
таку, що підтримує історичну інтерпретацію вчення про тво-
ріння. Деякі мусульмани стали вказувати на те, що в Корані є 
згадки Великого вибуху. Згідно з індуїстським ученням у 
Всесвіту немає початку та кінця, він розвивається циклічно, 
проте в "Енциклопедії індуїзму" зазначається, що теорія нага-
дує, що все відбулося волею Брахмана, який "менший від 
атома, але більший від найбільшого". 

 
2.3.6. Замість висновку 
 
Всесвіт еволюціонує, бурхливі процеси зміни матерії відбу-

валися в минулому, відбуваються зараз і відбуватимуться в май-
бутньому. Наші сьогоднішні уявлення про Всесвіт украй далекі 
від того, щоб вважати, що в ньому в незмінному часі та просторі 
перебігають вічно повторювані процеси. Усе виявляється наба-
гато складнішим і цікавішим. Бурхливо розвивається й наука 
про Всесвіт – космологія. 

 
 

2.4. Темна матерія і темна енергія 
 
За даними супутника WMAP оцінка складу Всесвіту така: 

~ 0,4 % – зірки, ~ 3,65 % – міжгалактичний газ, ~ 22 % – темна 
матерія, ~ 74 % – темна енергія. Нижче будуть наведені також 
інші кількісні оцінки його складу. 

Темна матерія – один з компонентів Всесвіту. Існування її 
виявлено нещодавно за гравітаційним впливом на видиму 
матерію та фонове випромінювання, оскільки вона не випро-
мінює й не розсіює електромагнітне випромінювання, а також 
не бере участі в сильній (ядерній) взаємодії. Припущення про 
її існування необхідне для пояснення розбіжностей між маса-

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 84

ми галактик, скупчень галактик і всього Всесвіту, виміряних 
за їхніми динамічними характеристиками, і масами видимої в 
них матерії – зірок, газу, пилу з міжзоряного й міжгалактич-
ного середовища. 

На основі спостережень структур більших за розмірами гала-
ктик та їх інтерпретації в межах теорії Великого вибуху встано-
влено, що темна матерія становить 26,8 % від сумарної густини 
всіх компонент Всесвіту. Для порівняння: звичайна речовина 
становить лише 4,9 % від сумарної густини Всесвіту, решта гус-
тини – 68,3 % – припадає на темну енергію. Якщо не брати до 
уваги темну енергію, то темна матерія становить близько 80 % 
від кількості матерії Всесвіту, а звичайна (видима) матерія – 
лише близько 20 %. 

 
2.4.1. Походження назви 
 
Термін темна матерія був запропонований Фріцем Цвіккі 

у 1934 р. для позначення невидимої маси, на існування якої вка-
зували виміряні орбітальні швидкості галактик у скупченнях. 
Згодом також інші спостереження вказали на наявність темної 
матерії у Всесвіті. Ці спостереження включають: 

• швидкості обертання галактик, визначені за допплерівсь-
кими зміщеннями і їхніх спектрах; 

• гравітаційне лінзування фонових об'єктів скупченнями 
галактик; 

• розподіли температури та інтенсивності гарячого газу в 
галактиках і скупченнях галактик; 

• динамічні характеристики Всесвіту, такі як стала Хаббла та 
параметр прискорення; 

• анізотропію температури та поляризації реліктового 
випромінювання; 

• великомасштабну структуру Всесвіту тощо. 
 
Темна матерія відіграє провідну роль у моделях формування 

великомасштабної структури та еволюції галактик і здійснює 
помітний вплив на анізотропію температури та поляризації ре-
ліктового випромінювання. Усі ці дані свідчать про те, що гала-
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ктики, скупчення галактик і Всесвіт загалом містять набагато 
більше матерії, ніж та, яка взаємодіє з електромагнітним випро-
мінюванням. Велика частина темної матерії, яка не взаємодіє 
з електромагнітним випромінюванням, є не тільки темною 
(не випромінює світло), а й, за означенням, абсолютно прозорою 
(не поглинає і не розсіює світло). 

Хоча темна матерія відіграє важливу роль у космології, прямі 
докази її існування та конкретне розуміння її природи залиша-
ються недосяжною метою. Гіпотеза про існування темної мате-
рії найбільш прийнятна для пояснень спостережуваних аномалій 
у галактичному обертанні, однак розглядаються також альтер-
нативні підходи, які загалом належать до категорій квантових 
і модифікованих класичних теорій гравітаційної взаємодії. 

 
2.4.2. Баріонна 
й небаріонна темна матерія 
 
Невелика частина темної матерії може виявитися баріонною 

темною матерією астрономічних тіл, таких як масивні компактні 
об'єкти гало (планети, чорні діри, холодні зорі на кшталт корич-
невих карликів тощо), які складаються зі звичайної матерії, од-
нак випромінюють мало або взагалі не випромінюють електро-
магнітні хвилі. Вважається, що переважна більшість темної 
матерії у Всесвіті – небаріонна. Вважається також, що вона не 
взаємодіє зі звичайною речовиною електромагнітним шляхом, 
тобто частинки темної матерії не несуть електричного заряду. 
Небаріонна темна матерія містить нейтрино і значну частину 
інших, поки що гіпотетичних, частинок, наприклад аксіони. 

На відміну від баріонної, темна небаріонна матерія прямо 
не впливала на утворення (синтез) первинних хімічних еле-
ментів у ранньому Всесвіті (в епоху нуклеосинтезу), тому її 
присутність виявляється тільки через гравітаційне тяжіння. 
Однак якщо частинки темної матерії можна описати за допо-
могою теорії суперсиметрії, то вони можуть взаємодіяти між 
собою, утворюючи побічні продукти, такі як фотони й нейт-
рино, які можна реєструвати. 
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Небаріонну темну матерію прийнято класифікувати за масою 
частинок або їхньою дисперсійною швидкістю (масивніші час-
тинки рухаються повільніше). Згідно з цією класифікацією тем-
ну матерію поділяють на: 

• гарячу (HDM); 
• теплу (WDM); 
• холодну (CDM). 
 
Найбільше обговорюються моделі холодної темної матерії, 

найімовірнішими частинками якої є нейтраліно. Гаряча темна 
матерія містить маломасивні нейтрино. Холодна темна матерія 
зумовлює висхідне ієрархічне формування структури Всесвіту 
(спочатку формуються малі гравітаційні системи, які зливають-
ся й утворюють більші гравітаційні системи), тоді як гаряча – 
низхідне (первинно однорідні гравітаційні системи з часом фра-
гментуються на менші підсистеми). 

 
2.4.3. Дані спостережень. 
Криві обертання галактик 
 
Як згадувалось вище, перший доказ на користь існування 

темної матерії отримав Фріц Цвіккі в Каліфорнійському тех-
нологічному інституті в 1933 р. Він застосував теорему віріа-
лу (що пов'язує між собою кінетичну та потенціальну енергії 
системи) до великого скупчення галактик у сузір'ї Кома й 
отримав свідчення про існування невидимої маси. Цвіккі оці-
нив загальну масу скупчення на базі руху галактик поблизу її 
краю й порівняв її з видимою масою, оціненою за кількістю 
галактик і загальною яскравістю скупчення. Він виявив, що 
розрахована за теоремою віріалу маса приблизно в 400 разів 
більша за візуально спостережувану. Маси видимих галактик 
у скупченні було занадто мало для пояснення їхніх орбіталь-
них швидкостей. Цей факт відомий як проблема прихованої 
маси. Цвіккі зробив висновок, що існує невидима форма ма-
терії, яка забезпечує достатню кількість маси, а отже, і граві-
тації, що не дозволяє скупченню розлітатись. 
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Велика частка доказів існування темної матерії походить із 
вивчення рухів галактик. Багато з них достатньо однорідні, от-
же, згідно з теоремою віріалу, загальна кінетична енергія має 
становити половину від загальної гравітаційної енергії галактик. 
Проте спостереження свідчать, що кінетичної енергії виявляєть-
ся значно більше. Зокрема, покладаючи, що гравітаційна маса 
зумовлена лише видимою матерією галактики, доходимо висно-
вку, що зорі, далекі від центра галактики, мають набагато більші 
швидкості, ніж ті, які передбачає теорема віріалу. Галактичні 
криві обертання – залежність швидкостей обертання від відстані 
до центра галактик – не може пояснити тільки видима матерія. 
Припущення, що видима матерія становить лише невелику час-
тину галактик, є найпростішим способом пояснити це. Дуже 
часто галактики виказують ознаки того, що складаються пере-
важно з приблизно сферично-симетричного гало темної матерії 
та видимої матерії, що зосереджена в диску. Низька поверхнева 
яскравість карликових галактик є важливим джерелом інформа-
ції для вивчення темної матерії, оскільки вони мають надзви-
чайно низьке співвідношення вмісту видимої матерії до темної. 
У них є кілька яскравих зірок у центрі, які без наявності темної 
матерії показали б зовсім іншу спостережувану криву обертання 
віддалених від центра зірок. 

Спостереження гравітаційного лінзування фонових галактик 
скупченнями галактик дають прямі оцінки повної маси скупчень 
разом з темною матерією. У скупченнях, таких як Abell 1689, 
ефектами лінзування підтверджено наявність значно більшої 
маси, ніж та, що світиться. 

За 40 років після першого спостереження Цвіккі жодні інші 
спостереження не показали, що відношення маси (в одиницях 
маси Сонця) до світності (в одиницях світності Сонця) значно 
відрізняються від одиниці. 

У кінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Віра Рубін, молодий 
астроном Відділу земного магнетизму Інституту Карнегі у Ва-
шингтоні, представила результати вимірювання кривих обер-
тання зірок у спіральних галактиках, видимих із ребра, отримані 
за допомогою нового чутливого спектрографа, який забезпечив 
більшу точність, ніж будь-коли раніше. Разом з іншими співро-
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бітниками Рубін установила, що більшість зірок у спіральних 
галактиках рухаються по різних віддалених від центра орбітах 
приблизно з однаковою швидкістю, що вказувало на непере-
рвний розподіл речовини за межами основної частини зоряної 
складової галактик. Ця основна частина (здуття, або балдж, га-
лактики) складається із червоних гігантів, червоних карликів, 
наднових зірок, кульових скупчень зірок. Такі результати дозво-
ляють припустити, що або ньютонівська гравітація не застосо-
вується повсюдно, або що понад 50 % маси галактик містяться 
у відносно темних гало. 

Згодом інші астрономи почали підтверджувати ці результати, 
і незабаром стало зрозуміло, що більшість галактик насправді 
мають темну матерію. 

По-перше, це галактики з низькою поверхневою яскравіс-
тю (LSB). Імовірно, у них скрізь домінує темна матерія, зоря-
на складова мало впливає на криві обертання. Така власти-
вість дуже важлива, оскільки дозволяє уникнути труднощів, 
що пов'язані з розділенням внеску темної та видимої матерії 
в криві обертання. 

По-друге, це спіральні галактики. Для кривих обертання га-
лактик, поверхні яких мають низьку або високу світність, отри-
мано універсальний профіль густини, що може бути виражений 
сумою тонкого зоряного диска і сферичного гало темної матерії. 

По-третє, це еліптичні галактики. Існування темної матерії у 
цих галактиках можна довести за допомогою гравітаційного 
лінзування. Рентгенівське випромінювання свідчить про наяв-
ність гарячих газів, чия гідростатична рівновага вказує на існу-
вання темної матерії. У деяких еліптичних галактиках швидко-
сті зірок на периферії є низькими, що може свідчити про 
відсутність гало темної матерії. Однак моделювання злиття дис-
кових галактик, під час якого формується еліптична галактика, 
свідчать, що зорі під дією приливних сил можуть набути малих 
швидкостей у присутності гало темної матерії. Необхідні додат-
кові дослідження, щоб прояснити цю ситуацію. 

Моделювання гало темної матерії вказують на дещо крутіші 
профілі густини, ніж ті, що отримують зі спостережень, і це є 
проблемою для космологічних моделей з темною матерією на 
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найменших масштабах галактик. Унаслідок цього в областях, де 
утворюються зірки, можуть виникати відтоки газу, які змінюють 
розподіл темної матерії. Останні моделювання карликових гала-
ктик, які враховують такі процеси, свідчать, що вибухи надно-
вих спричиняють витікання газу з малим кутовим моментом із 
центральної області галактики. Це гальмує формування балджу 
галактики й більш ніж на половину зменшує густину темної ма-
терії в центральній області розміром кілька кілопарсек. Описані 
результати узгоджуються зі спостереженнями карликових гала-
ктик. Таких розбіжностей не існує на великих масштабах та в 
інших областях гало галактик. 

Винятками із загальної картини є галактики, для яких відно-
шення маси до світності близьке до зоряного. На сьогодні вже 
проведені численні спостереження, які вказують на наявність 
темної матерії в різних частинах космосу. Завдяки результатам 
Віри Рубін для спіральних галактик і Цвіккі – для скупчень 
галактик та зібраним спостережуваним свідченням існування 
темної матерії більшість астрофізиків почали погоджуватися з 
її існуванням. 

 
2.4.4. Дисперсія 
швидкостей галактик 
 
В астрономії дисперсія швидкостей визначається середньо-

квадратичною швидкістю групи об'єктів, наприклад скупчення 
зірок у галактиці. 

Новаторська робота Рубін витримала випробування часом. 
До вимірювань кривих швидкостей зірок у спіральних галакти-
ках незабаром додались вимірювання дисперсії швидкостей в 
еліптичних галактиках. Хоча іноді трапляються об'єкти з малим 
відношенням маси до світності, вимірювання, як і раніше, ука-
зують на відносно високий вміст темної матерії. Аналогічні ви-
мірювання дисперсії швидкостей дифузного міжзоряного газу 
на краю галактики вказують не тільки на розподіл темної мате-
рії, що виходить за межі галактик, але також на те, що галактики 
віріалізовані (тобто гравітаційно зв'язані, з орбітальними швид-
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костями, передбаченими загальною теорією відносності) у ме-
жах областей, що вдесятеро більші від їхніх видимих радіусів. 
Це спричинило зростання частки темної матерії від 50 %, як це 
показували вимірювання Рубін, до теперішнього прийнятого 
значення близько 95 %. 

Є місця, де вміст темної матерії, імовірно, незначний або во-
на повністю відсутня. Існує мало доказів того, що кулясті скуп-
чення зірок містять темну матерію, хоча їх орбітальні взаємодії з 
галактиками дійсно є доказами галактичної темної матерії. Де-
який час здавалося, що виміри траєкторій зірок свідчать про 
концентрацію темної матерії в диску Чумацького Шляху, однак 
тепер з'ясовано, що висока концентрація баріонів матерії в дис-
ку галактики (особливо в міжзоряному середовищі) може по-
яснити цей рух. Галактичні профілі густини, вочевидь, відріз-
няються від профілів світності. Типова модель галактик 
передбачає, що віріалізоване гало темної матерії має сферичний 
розподіл. Нещодавні дослідження, виконані в січні 2006 р. 
в університеті Массачусетса в Амхерсті, пояснили раніше не-
зрозуміле викривлення диска Чумацького Шляху результатом 
взаємодії з Великою та Малою Магеллановими хмарами й ука-
зали на те, що маса Чумацького Шляху у 20 разів більша від 
маси видимої в ньому матерії. 

У 2005 р. астроном з Університету Кардіффа заявив, що 
знайшов галактику, яка майже повністю складається з темної 
матерії. Вона розташована за 50 млн світлових років від Землі 
у скупченні Діви й має назву VIRGOHI21. Незвично, однак 
VIRGOHI21 не містить ніяких видимих зір: вона була помічена 
під час радіочастотних спостережень водню. Базуючись на кри-
вих обертання, учені припускають, що цей об'єкт містить при-
близно в 1000 разів більше темної речовини, ніж водню, і що 
загальна маса цієї галактики в 10 разів менша від маси нашої 
Галактики. Для порівняння: вважається, що Чумацький Шлях 
має приблизно в 10 разів більше темної речовини, ніж звичай-
ної. З моделі Великого вибуху і формування структури Всесвіту 
випливає, що таких темних галактик у Всесвіті має бути дуже 
багато, але ніхто раніше їх не виявляв. Якщо їхнє існування під-
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твердиться, то стане вагомим доказом для теорії формування 
галактик і створить проблеми для альтернативного пояснення 
темної матерії. 

Є кілька галактик, профілі швидкостей яких указують на від-
сутність темної матерії (наприклад NGC 3379). Існують докази 
того, що малих галактик у 10–100 разів менше, ніж це передба-
чає теорія формування галактик у моделях із холодною темною 
матерією (проблема карликових галактик). 

 
2.4.5. Скупчення галактик 
і гравітаційне лінзування 
 
Сильне гравітаційне лінзування, яке спостерігав космічний 

телескоп Хаббла у скупченні Abell 1689, указує на наявність 
темної матерії. 

Гравітаційна лінза утворюється, коли світло від дуже дале-
кого, яскравого джерела (наприклад квазара) розсіюється на-
вколо масивного об'єкта, такого як скупчення галактик, що 
міститься між самим об'єктом і спостерігачем (явище граві-
таційного лінзування). 

Як відомо, темна матерія є домінантною складовою скупчень 
галактик. Вимірювання рентгенівського випромінювання гаря-
чого міжгалактичного газу узгоджується з оцінками Цвіккі щодо 
відношення маси темної матерії до маси видимої матерії в про-
порції майже 10 : 1. Такі спостереження, що проводяться за до-
помогою космічних апаратів Chandra X-Ray Observatory, дають 
можливість отримувати незалежні оцінки мас скупчень. 

Скупчення галактик Abell 2029 складається із тисяч галактик, 
оповитих хмарою гарячого газу, і кількість маси темної матерії 
еквівалентна більше ніж 1014 мас Сонця. У центрі скупчення є 
величезна галактика еліптичної форми, яка, як вважають, була 
утворена шляхом злиття багатьох дрібних галактик. Вимірю-
вання орбітальних швидкостей галактик у їхніх скупченнях уз-
годжується з попередніми доказами існування темної матерії. 

Іншим важливим інструментом для майбутніх спостережень 
темної матерії є гравітаційне лінзування. Лінзування є ефектом, 
передбаченим у межах загальної теорії відносності. На його ос-
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нові можна оцінювати маси об'єктів, не покладаючись на їхню 
динаміку, тому лінзування є незалежним засобом вимірювання 
впливу темної матерії. При сильному лінзуванні під час прохо-
дження світла фонових галактик через гало гравітаційної лінзи 
відбувається спотворення їхнього зображення. Це явище спо-
стерігається навколо кількох далеких скупчень, у тому числі 
Abell 1689. Вимірювання геометричних параметрів спотворень 
дозволяють оцінити масу гравітаційної лінзи (скупчення галак-
тик), яка їх спричинила. Отримані для десятків скупчень на ос-
нові гравітаційного лінзування співвідношення маса : світність 
узгоджуються з оцінками вмісту темної матерії за їхніми дина-
мічними властивостями. 

Ще одна методика, розроблена протягом останніх 10 років, 
називається слабке гравітаційне лінзування і ґрунтується на ста-
тистичному аналізі хвилинного спостереження спотворення га-
лактик. Вивчаючи видиму деформацію зсуву фонових сусідніх 
галактик, астрофізики можуть отримати середній розподіл тем-
ної матерії за допомогою статистичних методів і визначити 
співвідношення маса : світність, що передбачається на основі 
інших спостережуваних характеристик великомасштабної стру-
ктури. Два методи гравітаційного лінзування, застосовані поряд 
з іншими методами виявлення темної матерії до різних об'єктів 
спостереження, дають переконливі докази того, що темна мате-
рія дійсно існує як основний компонент Всесвіту. 

Найочевиднішим спостережуваним доказом існування темної 
матерії на сьогоднішній день є Кулясте Скупчення (Bullet Cluster) 
галактик. У більшості областей Всесвіту темна й видима мате-
рія перебувають разом, як і слід було очікувати через їхнє 
взаємне гравітаційне притягання. Однак Кулясте Скупчення 
є насправді зіткненням двох скупчень галактик, що супрово-
джується просторовим розділенням темної та баріонної мате-
рії. Рентгенівські спостереження показують, що більша части-
на баріонної матерії (у вигляді газу або плазми) зосереджена в 
центрі системи. Електромагнітні взаємодії між частинками газу 
змусили їх уповільнитись і "оселитися" поблизу точки удару. 
Проте спостереження слабкого гравітаційного лінзування цієї 
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системи показали, що велика кількість маси перебуває за ме-
жами центральної частини баріонного газу. Так сталось тому, 
що частинки темної матерії слабко взаємодіють, під час зітк-
нення їхня групова швидкість не перетворюється на теплову і 
вони продовжують рухатися за інерцією. На відміну від галак-
тичних кривих обертання, цей доказ існування темної матерії 
не залежить від ньютонівської гравітації, а є прямим. В іншому 
скупченні галактик, відомому як Train Wreck / Abell 520, прос-
торовий розподіл темної матерії також повністю відокремле-
ний від розподілів галактик і газу. 

 
2.4.6. Реліктове випромінювання 
 
Відкриття та підтвердження існування космічного мікрохви-

льового фонового (реліктового) випромінювання відбулось у 
1964 р. З тих пір було виконано чимало вимірювань параметрів 
реліктового випромінювання, найвідомішими з яких є вимірю-
вання космічним апаратом NASA Cosmic Background Explorer 
(COBE). Саме COBE у 1992 р. уперше виявив флуктуації (анізо-
тропію) температури реліктового випромінювання (РВ) із до-
стовірністю приблизно 68 %. Протягом наступного десятиліття 
анізотропія РВ була додатково досліджена у великій кількості 
наземних і балонних експериментів. Основною метою цих екс-
периментів було вимірювання положення першого акустичного 
піка в спектрі потужності кутової анізотропії РВ, для чого COBE 
не мав достатнього обладнання. У 2000–2001 рр. певні експери-
менти, у першу чергу BOOMERanG, виявили шляхом вимірю-
вання типових кутових розмірів (розмір на небі) анізотропії, 
що Всесвіт є просторово-плоским. У 1990-ті рр. чутливість 
вимірювальних приладів зросла, і до 2000 р. у експерименті 
BOOMERanG було встановлено, що максимум амплітуди коли-
вань у спектрі спостерігається на масштабах приблизно 1о. 
Ці виміри винесли вирок теорії, у якій космічні струни були 
джерелом формування великомасштабної структури, і замість 
неї була запропонована космічна інфляція. 
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Ціла низка наземних інтерферометрів забезпечувала вимірю-
вання коливань температури РВ із високою точністю протягом 
наступних трьох років. У їхньому числі – Very Small Array, 
Degree Angular Scale Interferometer (DASI) та Cosmic Background 
Imager (CBI). DASI уперше виявив поляризацію реліктового 
випромінювання, а CBI уперше отримав E-моду спектра поляри-
зації та докази того, що вона перебуває не у фазі з T-модою спе-
ктра. Наступник COBE, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(WMAP), виконав найдетальніші вимірювання великомасштаб-
ної анізотропії реліктового випромінювання з 2009 р. За ре-
зультатами вимірювань WMAP, що відіграють ключову роль у 
становленні сучасної стандартної моделі космології, а саме 
LCDM-моделі (скорочення від Lambda-Cold Dark Matter) плос-
кого Всесвіту, домінує темна енергія, доповнена темною матері-
єю й атомами з флуктуаціями густини, що мають гауссівський 
розподіл. Основні властивості Всесвіту визначають п'ять пара-
метрів: густина речовини, густина атомів, вік Всесвіту (або, що 
еквівалентно, постійна Хаббла), амплітуда початкових коливань 
та її залежність від масштабу. Ця модель також вимагає існу-
вання епохи космічної інфляції. 

Дані WMAP дозволили виключити цілу низку космологічних 
моделей, фактично підтвердивши одну з них – LCDM-модель. 

Таким чином, теорія Великого вибуху має задовольняти всі 
наявні астрономічні спостереження, зокрема РВ. У космології 
реліктове випромінювання виникло під час Великого вибуху і 
спочатку мало температуру тисячі градусів Кельвіна, а згодом 
охолонуло до трьох градусів Кельвіна внаслідок розширення 
Всесвіту за останні тринадцять мільярдів років. Анізотропія ре-
ліктового випромінювання пояснюється як наслідок акустичних 
коливань у фотон-баріонній плазмі, яка проіснувала до моменту 
рекомбінації – приблизно 379000 років після Великого вибуху. 
Спектр потужності анізотропії реліктового випромінювання має 
великий основний (перший) пік і менші за амплітудою інші пі-
ки. Основний пік указує переважно на вміст баріонної матерії, 
тоді як третій пік здебільшого свідчить про вміст темної матерії. 
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2.4.7. Огляди неба 
й акустичні коливання 
 
Акустичні коливання фотонно-баріонної плазми в ранньо-

му Всесвіті залишили слід у просторовому розподілі видимої 
матерії у вигляді баріонних акустичних осциляцій (БАО), 
які можуть бути виявлені за даними оглядів неба, таких 
як Sloan Digital Sky Survey (SDSS) і 2dF RGS. Їхні виміри узго-
джуються з даними анізотропії температури й поляризації релік-
тового випромінювання, що отримані космічним телескопом 
WMAP, при врахуванні обмежень на параметри космологічної 
моделі та відносний вміст темної матерії. Хоча дані анізотропії 
температури й поляризації РВ та БАО зумовлені акустичними 
коливаннями у фотонно-баріонній плазмі в ранньому Всесвіті, 
ці коливання спостерігаються в різні епохи його існування. 

 
2.4.8. Вимірювання відстаней 
до наднових типу Ia 
 
Наднові зірки типу Ia (народжуються в результаті вибуху 

білого карлика) можна використовувати як "стандартні свічки" 
для вимірювання фотометричних відстаней до віддалених гала-
ктик, а великі масиви даних таких вимірів – для обмеження кос-
мологічних моделей. Зокрема, вони накладають обмеження на 
густину темної енергії для плоскої LCDM-моделі Всесвіту і па-
раметри стану для квінтесенційних моделей Всесвіту. Ці дані 
узгоджуються з даними спостережень РВ космічним телеско-
пом WMAP щодо вмісту темної матерії. 

 
2.4.9. Лайман-альфа ліс 
 
В астрономічній спектроскопії Лайман-альфа ліс є сумою 

зміщених відповідно до закону Хаббла альфа-ліній поглинання 
нейтрального водню в серії Лаймана, що неоднорідно розподі-
лений уздовж променя зору на шляху світла, яке надходить від 
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далеких галактик чи квазарів. Спостереження Лайман-альфа 
лісу використовують для обмежень параметрів космологічних 
моделей. Ці дані узгоджуються з даними спостережень РВ кос-
мічним телескопом WMAP щодо вмісту темної матерії. 

 
2.4.10. Реєстрація частинок 
темної матерії 
 
Прямі методи реєстрації частинок темної матерії ґрунтуються 

на спробах реєстрації іонізації та/або збудження речовини дете-
ктора ядрами віддачі, що можуть утворюватися у результаті вза-
ємодії частинок темної матерії. 

Найточніші експерименти сьогодні виконуються у підземних 
лабораторіях. Для них використовують: 

• напівпровідникові германієві детектори (Heidelberg-Moscow, 
IGEX, TEXONO); 

• кріогенні болометри (CRESST, CDMS, EDELWEISS, EURECA); 
• детектори на інертних газах (ZEPLIN, XENON, WARP); 
• сцинтиляційні детектори із кристалами NaI(Tl) (DAMA/LIBRA) 

і CsI(Tl) (KIMS). 
Результатів поки що немає. 
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Розділ 3 
 

БІОЛОГІЧНИЙ СВІТ 
 
 

3.1. Гіпотези виникнення життя 
 
Протягом усієї історії цивілізації перед людством поставало 

складне, болісне питання про походження життя. 
Найбільше дискусій у біології та філософії виникало завжди 

саме навколо цієї проблеми. Деякі дискусійні підходи не втра-
тили актуальності до нашого часу. Оскільки йдеться про дуже 
віддалене минуле, то розмірковувати про нього ми можемо ли-
ше гіпотетично. 

Сьогодні виконується багато теоретичних досліджень щодо 
ймовірної історії виникнення всього живого на планеті Земля. 
Слід зазначити, що провідні біологічні журнали навіть не роз-
глядають публікації про походження життя на Землі. Адже нау-
ка має справу лише з непоодинокими, повторюваними явищами, 
тоді як утворення життя поки що відоме лише в одному уніка-
льному прикладі – на нашій Землі. Тому питання виникнення 
життя (загалом) залишається проблемою філософії, богослов'я, 
наукової фантастики, але не науки. Більшість біологів ставиться 
до цієї теми дуже недоброзичливо. 

Згідно із астрономічними та геологічними даними вік Землі 
становить приблизно 4,4–5 млрд років. Поверхня планети була, 
напевно, голою й нерівною, оскільки на ній унаслідок вулканіч-
ної активності, переміщень і стиснень кори, що викликана охо-
лодженням, відбувалося утворення складок і розривів. 

Первинна атмосфера була, вочевидь, відновною, про що сві-
дчить наявність у давніх породах металів у відновленій формі 
(наприклад двовалентного заліза). Молодші породи містять ме-

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 98

тали вже в окисненій формі (наприклад Fe3+). Лабораторні до-
сліди свідчать про те, що органічні речовини (основа життя) 
набагато легше утворюються у збідненій киснем атмосфері. 

 
3.1.1. Гіпотеза креаціонізму 
 
Відповідно до гіпотези креаціонізму всі рослини, тварини, 

людина й сама Земля були створені Творцем протягом семи днів 
7,5 тис. років тому і з того часу не змінюються. Уявлень про 
Божественне створення світу дотримуються послідовники май-
же всіх найпоширеніших релігійних учень. Віра в Божественне 
виникнення життя принципово заперечує науковий підхід до 
проблеми, оскільки віра сліпа й не вимагає доказів. 

 
3.1.2. Гіпотеза самозародження 
 
Ідею самозародження життя можна відшукати вже в ученнях 

стародавніх вавилонян, єгиптян, індійських легендах. 
Надалі ця ідея отримує розвиток у працях давньогрецьких 

філософів (VIII–VI ст. до н. е.), які вважали, що живі істоти ви-
никли з води або якихось гниючих матеріалів. Зокрема, на дум-
ку Фалеса (VII–VI ст. до н. е.) і його послідовників, виникнення 
живих істот з води відбулося без усякого втручання вищих сил, 
тобто життя є властивістю матерії.  

Матеріалістичний розвиток ідеї самозародження живих істот 
утверджується пізніше в працях Демокріта (V–IV ст. до н. е.) та 
Епікура (IV–III ст. до н. е.). На думку цих філософів, виникнен-
ня живих істот – природний процес, результат діяльності приро-
дних сил, а не акта творчості духовного начала. 

Яким би це не здавалося парадоксальним на перший погляд, 
але цю ідею в період середньовіччя взяла на озброєння христи-
янська релігія. Ідея втілилася не в проблемі виникнення життя 
як такого, а в проблемі самозародження живих істот як якогось 
дива. Подібні уявлення започаткував давньогрецький філософ 
Арістотель (IV ст. до н. е.), який допускав випадкове самозаро-
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дження живих істот, стверджуючи, що хробаки, молюски й ко-
махи розвиваються з гниючого м'яса під впливом особливого 
нематеріального начала – ентелехії. 

Погляди Арістотеля на 2000 років визначили долю ідеї про 
самозародження життя, яка стає предметом деяких ідеалісти-
чних і містичних трактатів. Учений епохи Відродження Ван 
Гельмонт (1580–1644), наприклад, у своїй книзі постулював 
можливість зародження мишей із брудної білизни. Саме в 
такому вигляді ідея самозародження живих істот проіснувала 
аж до XVII ст. 

Уявлення про самозародження комах, хробаків та інших ба-
гатоклітинних істот спростував у середині XVII ст. італійський 
учений Франческо Реді, який у 1661 р. опублікував результати 
своїх експериментів. У кожну з восьми скляних посудин він 
поклав свіже м'ясо, чотири посудини залишив відкритими, 
а чотири щільно накрив марлею. Через кілька днів у м'ясі, що 
лежало у відкритих посудинах, з'явилися черв'яки (личинки 
мух). На м'ясі в посудинах, обв'язаних марлею, черв'яків не бу-
ло. Отже, вони зароджуються не із самого м'яса (як вважали до 
цього часу), а з яєць, відкладених мухами. 

Дослідження Франческо Реді завдали нищівного удару уяв-
ленням про самозародження високоорганізованих істот із бруду 
або гниючих речовин. Однак ідея самозародження не зникла, 
а набула подальшого розвитку стосовно відкритих на той час 
мікроорганізмів. 

Після того, як голландський учений Антоні ван Левенгук 
(1632–1723) за допомогою виготовлених ним збільшувальних 
лінз відкрив світ невидимих неозброєним оком дрібних живих 
істот, які він назвав мікроорганізмами, їх стали знаходити всю-
ди, де відбувається гниття або бродіння органічних речовин. 
Поширення набула думка про те, що саме тут, у відварах і на-
стоях, що розкладаються, відбувається самозародження мікро-
організмів з неживої матерії. 

Цей варіант гіпотези самозародження визнавали не тільки 
вчені ідеалістичного напряму (Готфрід Лейбніц), його під-
тримували також багато натуралістів-матеріалістів, серед 
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яких, наприклад, був французький еволюціоніст XVIII ст. 
Жорж-Луї Бюффон (1707–1788). Визнавав самозародження 
життя і Жан Ламарк (1744–1829). 

Можливість самозародження мікроорганізмів вивчав 
український учений Мартин Тереховський (1740–1796). Він 
виявив, що якщо м'ясний бульйон прокип'ятити й посудину 
запаяти, то ніякі мікроби в ньому не заводяться. Цей дос- 
лід цілком однозначно свідчив проти самозародження мік-
роорганізмів. 

Однак тогочасні вчені не вважали дані Тереховського пере-
конливими, тому що припускали, що для зародження життя не-
обхідне свіже повітря. Суперечка між натуралістами з питання 
самозародження мікроскопічних живих істот досягла апогею 
в середині XIX ст. 

На початку 60-х рр. XIX ст. Французька академія наук 
призначила премію тому, хто розв'яже проблему самозаро-
дження мікроорганізмів. Премію було присуджено в 1862 р. 
Луї Пастеру, який завдяки низці блискучих дослідів довів 
неможливість самозародження мікроорганізмів з різних на-
стоїв і розчинів органічних речовин. Суть експериментів по-
лягала в тому, що Пастер помістив прокип'ячений бульйон у 
колбу з довгим вузьким горлом S-подібної форми. Повітря в 
колбу потрапляло вільно, але мікроби проникнути в неї не 
могли, тому що осідали в S-подібному коліні горла. Вміст 
колби міг залишатися стерильним протягом багатьох місяців. 
Однак варто було колбу повернути так, щоб бульйон, який 
містився в ній, омив S-подібне коліно горла й стік назад, у ній 
незабаром починалося гниття. 

Отже, неможливість самозародження мікроорганізмів було 
переконливо доведено. 

Представники ідеалістичної філософії та релігії трактували 
досліди Пастера лише як безпосереднє свідчення принципової 
неможливості переходу від неорганічної матерії до живої в ре-
зультаті дії одних тільки матеріальних (фізичних) сил природи. 
Звідси випливав висновок, що для виникнення життя необхідне 
втручання нематеріального начала – вищого інтелекту. 
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3.1.3. Панспермія 
 
Панспермія – космогонічна гіпотеза про появу життя на Землі 

внаслідок перенесення з інших планет якихось зародків життя. 
Після робіт Пастера у скрутному становищі опинилися пред-

ставники матеріалістичного світогляду. Зокрема, представники 
механістичного матеріалізму, які заперечували якісну відмін-
ність між неживою й живою матерією, вважали, що безпосеред-
ній перехід з одного світу в інший, тобто самозародження живих 
істот, є обов'язковим. Однак усі спроби експериментально під-
твердити цей погляд наштовхувалися на нездоланну стіну фак-
тів, що йому суперечили. 

На цьому ґрунті й виникла, за висловленням англійського фі-
зика та філософа Джона Бернала, практика вивертів. До таких 
вивертів належить і гіпотеза панспермії. Ця гіпотеза виходить із 
припущення про вічність життя, стверджуючи, що життя взагалі 
ніколи не виникало, тому що воно існувало завжди в космічно-
му просторі. Відповідно до гіпотези панспермії зародки життя 
(спори рослин і мікроорганізмів, а також інші мікроскопічні 
утворення) розсіяні у світовому просторі й переносяться з пла-
нети на планету. 

Прихильники цієї гіпотези вказують на те, що Земля та бли-
жчі планети ніколи не були ізольовані, між ними завжди існува-
ли зв'язок і обмін матерією. У середньому на Землю потрапляє 
близько 1 т метеоритної речовини за добу. Ще більше осідає 
пилу – до 250 т/добу. Разом з метеоритами та пилом на Землю 
можуть потрапляти життєздатні мікроорганізми. 

Цей погляд мав би прихильників, якби була строго доведена 
наявність живих організмів у космічному пилу та метеоритах. 
Зараз у музеях Європи й Америки зберігається понад 600 метео-
ритів. Деякі з них містять органічні речовини. На інших метеори-
тах було знайдено структури, що нагадують водорості, на третіх – 
якісь скам'янілі, невідомі на Землі форми організмів. На жаль, 
і досі пошуки живих організмів у метеоритах не дали результатів. 

Гіпотеза панспермії була висунута німецьким ученим Гер-
маном Ріхтером у 1865 р. і підтримана Германом Гельмголь-
цем і Сванте Арреніусом. 
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За гіпотезою панспермії розсіяні в космосі зародки життя 
(наприклад спори мікроорганізмів) переносяться з одного небе-
сного тіла на інше з метеоритами або під дією тиску світла. За 
допомогою панспермії пояснювали й появу життя на Землі. Піс-
ля відкриття космічних променів і з'ясування дії радіації на біо-
логічні об'єкти позиція гіпотези дуже ослабла. 

Посадковий майданчик "Сервеєра-3" був обраний для посад-
ки місячного модуля "Аполлона-12" у 1969 р. Кілька компонен-
тів посадкового модуля "Сервеєра-3" були зняті й повернуті на 
Землю для вивчення довготермінових наслідків впливу суворого 
місячного середовища на штучні об'єкти та матеріали. Це був 
перший і єдиний випадок відвідування землянами штучного 
об'єкта за межами Землі станом на 2014 р. 

З'ясувалося, що звичайні бактерії, стрептококи, які випадково 
забруднили камеру до запуску, вижили в латентному стані в 
суворих умовах протягом двох із половиною років і були вияв-
лені після повернення камери на Землю. 

Цей випадок може бути підтвердженням правдоподібності 
ідеї міжпланетної панспермії; водночас незалежні дослідники 
сумніваються у виживанні бактерій усередині "Сервеєр-3" 
на Місяці. 

Особливо часто ідеї панспермії згадуються в контексті обмі-
ну речовиною між Землею і Марсом, коли на його поверхні ще 
було багато води. 

Одержані у 2006 р. результати місії Deep Impact із дослі-
дження кометної речовини неспростовно доводять наявність у 
кометній речовині води та простих органічних сполук. Це вказує 
на комети як на один з можливих переносників життя у Всесвіті. 

Потужну підтримку ця гіпотеза отримала під час космічної 
експедиції "Розетта" з посадочним дослідницьким модулем 
"Філа". Експедиція здійснила м'яку посадку на комету Чурю-
мова – Герасименко й виявила ознаки органічного життя. 
Ідеться про найпростіші мікробні форми життя, які можуть 
існувати на деяких ділянках комети. Ці ділянки надзвичайно 
багаті на органічні молекули, які мають набагато складнішу 
структуру, аніж типові вуглеводи. Теоретично така органіка 

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й у
нів
ер
си
те
т".

 

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



 103 

може буди слідами життєдіяльності мікроорганізмів. До того 
ж темну кірку, що покриває деякі крижані ділянки, неоднорі-
дну структуру льоду, ударні кратери з несподівано плоским 
дном і достатньою кількістю валунів дослідники вважають 
тими властивостями, які можливо пояснити тільки життєдія-
льністю мікроорганізмів. 

Також учені розробили модель, згідно з якою екосистеми мі-
кроорганізмів здатні існувати в суворих умовах комети Чурю-
мова – Герасименко. Життя, якщо воно там дійсно є, має бути 
зосереджене в розломах льоду у внутрішніх шарах небесного 
тіла. Під час наближення до Сонця надра прогріваються й орга-
нізми дістають доступ до рідкої води. Основне джерело енергії – 
хемосинтез – переробка хімічних і органічних сполук, на які 
багатий матеріал комети. 

 
3.1.4. Гіпотеза Опаріна 
 
Проти гіпотези про переселення життя на Землю з інших 

планет були висловлені численні заперечення. Багато хто вва-
жав, що при перенесенні організмів у космічному просторі вони 
будуть убиті жорстким ультрафіолетовим випромінюванням, що 
ніщо живе не може існувати за низьких температур, які спосте-
рігаються в космічному просторі, і навряд чи зможе живий ор-
ганізм витримати високу температуру, до якої нагрівається ме-
теорит, коли пролітає через земну атмосферу. 

Відповідаючи на ці заперечення, Леслі Орджел з Інститу-
ту Солка (University of California, San Diego) висловив ще 
сміливіше припущення. На його думку, Земля могла бути "за-
сіяна" навмисно якимись розумними істотами, мешканцями 
тих сонячних систем, що у своєму розвитку випередили нашу 
планету на мільярди років. Така спрямована панспермія могла 
б, наприклад, пояснити, чому молібден – досить рідкісний на 
Землі елемент – є необхідним для живих істот як фактор бага-
тьох важливих ферментів. Однак незабаром було встановле-
но, що відсотковий вміст молібдену досить великий у морсь-
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кій воді, що є одним з підтверджень на користь загально-
прийнятого погляду про зародження життя на Землі в пер-
винному океані. 

Переважна більшість сучасних учених, що працюють у галузі 
природознавства, дотримуються гіпотези абіогенезу, яку запро-
понували Олександр Опарін (1892–1980) та Джон Холдейн 
(1860–1936). Відповідно до цієї теорії (нині доповненої та екс-
периментально доведеної) появі високорозвиненого життя на 
планеті обов'язково передувало абіогенне утворення органічних 
сполук, тобто утворення органічних сполук з неорганічних. 

У 1923 р. О. І. Опарін, виходячи з теоретичних міркувань, за-
пропонував гіпотезу, що органічні речовини, можливо вуглево-
дні, могли утворюватися в океані з простіших сполук. Енергію 
для цих процесів постачала інтенсивна сонячна радіація, голо-
вним чином ультрафіолетове випромінювання, що потрапляло 
на Землю до того, як утворився озоновий шар, який зараз затри-
мує основну його частину. На думку Опаріна, різноманітність 
простих сполук, що були в океанах, площа поверхні Землі, до-
ступність енергії й масштаби часу дозволяють припустити, що в 
океанах поступово накопичилися органічні речовини й утворив-
ся первісний бульйон. У такому первісному бульйоні, на його 
думку, могло виникнути життя. 

На час першої публікації гіпотеза не здобула особливої при-
хильності, оскільки "правовірні" біохіміки були переконані, що 
Пастер раз і назавжди довів неможливість самозародження жит-
тя. Вони не відразу зрозуміли, що О. І. Опарін та Дж. Холдейн 
пропонують щось зовсім нове і постулюють виникнення життя з 
неживої матерії не в наш час, як це припускала гіпотеза самоза-
родження, спростована Пастером, а в умовах первісної Землі, 
що мала атмосферу, позбавлену кисню, і за відсутності конку-
ренції з боку інших організмів. 

У 1953 р. Стенлі Міллер (1930–2007) у низці експериментів 
моделював умови, що існували на первісній Землі. У створеній 
установці йому вдалося синтезувати багато речовин, що мають 
важливе біологічне значення, зокрема кілька амінокислот, аде-
нін і простий цукор (рибозу). 
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Після цього Л. Орджел з Інституту Солка в схожому експе-
рименті синтезував нуклеотидні ланцюги довжиною шість мо-
номерних одиниць (прості нуклеїнові кислоти). 

Утворення подібних сполук у природі досить очікуване. Амі-
нокислота гліцин (складова частина білків) має доволі просту 
формулу: C2H5NO2. Тому навіть у місячному ґрунті та в деяких 
метеоритах було виявлено амінокислоти: гліцин, глутамін, ала-
нін, аспарагін, серин. 

Однак у жодному з дослідів С. Міллера та інших дослідників 
не вдавалось одночасно синтезувати всі 20 амінокислот, які є в 
живих організмах. Крім цього, концентрація амінокислот у бу-
льйоні була все ж занадто малою (близько 2 %). Якби ці реакції 
відбувались у невеликій водоймі, то речовинам загрожувало би 
звичайне розсіювання. 

Також слід зазначити, що умови, за яких С. Міллер проводив 
свої досліди, усе ж були досить відмінними від природних. На-
приклад, у дослідах Міллера об'єм газів піддавався дії електрич-
них розрядів протягом тижня. Це означає, що тривалість контак-
ту газів з електричним розрядом було перевищено в мільйони 
разів порівняно з блискавкою. 

Пізніше виникло припущення, що в первинній атмосфері у 
відносно високій концентрації містився двоокис вуглецю. Неда-
вні експерименти, проведені з використанням установки Мілле-
ра, у яку помістили суміш SO2 та H2O і тільки слідові кількості 
інших газів, дали такі самі результати, які отримав Міллер. 

Теорія Опаріна отримала широке визнання, але вона не дає 
відповідь на запитання, як саме відбувся перехід від складних 
органічних речовин до простих живих організмів. У цьому аспе-
кті теорія біохімічної еволюції подає загальну схему, прийнятну 
для більшості біологів. 

Чарльз Дарвін (1809–1882) був на правильному шляху, коли 
в 1871 р. писав в одному з листів: "Поширена думка, що всі 
умови для виникнення живого організму, які могли колись існу-
вати, існують і в наш час. Однак якщо навіть уявити собі, що в 
якій-небудь невеликій теплій водоймі, що містить усе необхідне 
(аміак, солі фосфорної кислоти та ін.), а також одержує світло, 
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тепло, електричну енергію тощо міг би хімічним шляхом утво-
ритися білок, здатний до подальших складних перетворень, то 
хіба не зрозуміло, що в наш час він був би негайно ким-небудь 
з'їдений або поглинутий, тоді як до виникнення живих істот 
цього трапитись не могло". 

Опарін вважав, що вирішальна роль у перетворенні нежи-
вого на живе належала білкам. Завдяки амфотерності білків 
(наявності як додатних, так і від'ємних зарядів) вони можуть 
утворювати колоїдні гідрофільні комплекси – притягати до 
себе молекули води, які створюють навколо них оболонку. Ці 
комплекси можуть відокремлюватися від водної фази, у якій 
вони перебувають, у вигляді суспензії та утворювати емуль-
сію. Злиття таких комплексів спричиняє відділення колоїдів 
від середовища (процес коацервації). Багаті на колоїди коаце-
рвати, можливо, були здатні до обміну речовинами з навко-
лишнім середовищем і вибірково нагромаджували різні спо-
луки, особливо кристалоїди. Колоїдний склад коацерватів, 
вочевидь, залежав від складу середовища. Різноманітність 
складу "бульйону" в різних місцях зумовлювала відмінності в 
складі коацерватів і постачала, таким чином, сировину для 
біохімічного природного відбору. 

Припускається, що в самих коацерватах речовини вступали 
в подальші хімічні реакції. При цьому відбувалося поглинан-
ня коацерватами іонів металів і утворення ферментів. На межі 
між коацерватами й середовищем утворювались молекули 
ліпідів, що, у свою чергу, приводило до утворення примітив-
ної клітинної мембрани, яка забезпечувала коацерватам ста-
більність. Унаслідок включення в коацерват первинної моле-
кули, здатної до самовідтворення, і внутрішньої перебудови 
вкритого ліпідною оболонкою коацервата могла виникнути 
первинна клітина. Збільшення розмірів коацерватів та їхня 
фрагментація вели до утворення ідентичних коацерватів, які 
могли б поглинати більше компонентів середовища. Така по-
слідовність подій спричинила б появу примітивного самовід-
творюваного організму, який харчувався органічними речо-
винами первинного бульйону. 
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Цю гіпотезу походження життя визнають учені, але в деяких 
вона викликає сумніви через велику кількість припущень. Аст-
роном Фред Хойл висловив думку, що гіпотеза так само безглу-
зда й неправдоподібна, як твердження, що ураган, який пронісся 
над смітником, може зумовити побудову Боїнга-747. 

Найскладніший момент цієї теорії – пояснити, як виникла 
здатність живих систем до самовідтворення. Гіпотези з цього 
питання у межах наведеної теорії малопереконливі. 

 
3.1.5. Гіпотеза РНК 
 
Гіпотеза полягає в припущенні, що попередниками живих 

клітин були молекули РНК, а не білки. 
РНК (рибонуклеїнова кислота) – клас нуклеїнових кислот, 

лінійних полімерів нуклеотидів, до складу яких входять зали-
шок фосфорної кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що міс-
тить дезоксирибозу) і азотисті основи – аденін, цитозин, 
гуанін і урацил (ДНК замість урацилу містить тимін). 

РНК синтезуються в клітинах усіх клітинних живих орга- 
нізмів, а також містяться у віроїдах і деяких вірусах. Основні 
функції РНК у клітинних організмах залежать від її типу. Коду-
ючі РНК є матрицею для трансляції генетичної інформації в 
білки, некодуючі – виконують додаткові функції, такі як транс-
порт амінокислот до рибосом, регуляція експресії генів тощо. 
У вірусах РНК може бути носієм генетичної інформації замість 
ДНК. Віроїди складаються із кільцевої молекули РНК і не міс-
тять інших молекул. 

Існує гіпотеза світу РНК, згідно з якою РНК виникли до біл-
ків і були першими формами життя. Важливим для розвитку 
цієї теорії є відкриття явища самореплікації (самовідтворення) 
молекул РНК. Вважається, що шляхом самореплікації молеку-
ли РНК еволюціонували до складніших клітинних утворень. 

Основною проблемою гіпотези є складність спонтанного си-
нтезу поодиноких молекул РНК, а також їхніх послідовностей. 
Важко також пояснити перехід від світу РНК до сучасного світу 
з його генетично контрольованим біосинтезом білків. 
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3.2. Походження та еволюція біосфери 
 
Біосфера має довгу й багато в чому драматичну історію, що 

тісно пов'язана з еволюцією Землі. Еволюцію Землі можна умо-
вно поділити на кілька фаз. 

 
3.2.1. Перша фаза. 
Формування ранньої земної кори, 
атмосфери та гідросфери 
 
Згідно з найпоширенішою серед астрономів і астрофізиків 

гіпотезою Всесвіт виник близько 14 млрд років тому вна- 
слідок Великого вибуху. Потім утворилася наша Галактика 
(8 млрд років тому). Близько 6 млрд років тому у віддаленій ча-
стині одного з рукавів Галактики розтягнута на трильйони кіло-
метрів газопилова хмара під дією гравітаційних сил поступово 
ущільнилася й перетворилася на водневий диск, що повільно 
обертався. З його центральної частини утворилося Сонце, де за 
надзвичайно високих температури й тиску почалися реакції яде-
рного синтезу, у процесі яких водень перетворювався на гелій 
і виділялася величезна кількість енергії. 

Периферичні залишки диска також зближувалися під дією 
сил взаємного притягання, поступово ущільнювалися, поки не 
перетворилися на суцільні сфери – планети Сонячної системи. 
Згодом поверхні таких сфер тверднули, утворюючи первинну 
планетарну кору. Первинна кора нашої планети – Землі – утво-
рилася приблизно 4,6 млрд років тому. 

Відтоді на її поверхні осідали метеорити й космічний пил. 
Завдяки ізотопному аналізові таких метеоритних залишків 
(метеоритного свинцю) удалося визначити час виникнення 
земної кори, тобто дату народження нашої планети. Із тріщин 
тонкої кори неперервно вивергалася розжарена лава, а разом 
із нею – гази. 

Утримувані гравітаційними силами, ці гази утворили пер-
винну атмосферу планети. Вона складалася з метану, аміаку, 
водяної пари, вуглекислого газу, сірководню, ціанистого водню 
і практично не містила кисню й озону. 
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Коли поверхня планети охолола, водяна пара почала кон-
денсуватися в атмосфері й випадати першими дощами, розчи-
нюючи численні мінерали земної кори. Поступово вода нако-
пичувалася, утворюючи океани. На планеті сформувалася 
гідросфера. Циркуляція атмосферних мас, води й розчинених 
у ній мінералів, переміщення магматичних продуктів на по-
верхню планети та знову в її надра породили великий (геоло-
гічний) кругообіг речовин. Закінчувалася перша фаза еволю-
ції нашої планети. 

 
3.2.2. Друга фаза. 
Передбіологічна (хімічна) еволюція 
 
Протягом цієї фази (4,6–3,8 млрд років тому) на Землі від-

бувалися процеси синтезу й накопичення простих органічних 
сполук, необхідних для існування життя: амінокислот і прос-
тих пептидів, азотистих основ, простих вуглеводів. Ці сполу-
ки, "цеглинки життя", виникли внаслідок процесів абіотично-
го синтезу. 

Гіпотеза про можливість виникнення таких сполук абіотич-
ним шляхом, тобто без участі живої речовини, обговорювалась 
вище в підрозд. 3.1.4. Уперше її висловив у 1923 р. російський 
біохімік О. І. Опарін, а вперше експериментально перевірив у 
1953 р. американський учений С. Міллер. Експерименти С. Міл-
лера, повторені й підтверджені в багатьох інших лабораторіях, 
довели: майже всі мономери біополімерів могли синтезуватись 
абіотичним шляхом. 

Цікаво, що в зразках місячного реголіту (поверхневої породи, 
яка не має аналогів на Землі) також знайдено "цеглинки життя": 
деякі амінокислоти й прості вуглеводи – одні із основних ком-
понентів нуклеїнових кислот. Органічні речовини нагромаджу-
валися в океані, утворюючи т. зв. первинний бульйон. Одні ві-
рять у біблійну історію створення, інші – в аргументи сучасного 
природознавства, але всі згодні, що життя зародилося в океані. 
Ні Бог, ні природа не могли б створити людину з безживної вул-
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канічної породи. Тривалий і складний розвиток, вінцем якого 
стала людина, починався в товщі океану, коли енергія Сонця 
вперше перетворила гази та продукти вивітрювання гірських 
порід на протоплазму й живі клітини. 

Релігія розглядає виникнення життя на Землі як акт тво-
ріння Господа, даючи часом досить витончені тлумачення 
опису цього акту Книгою Буття й різко критикуючи наукові 
гіпотези природного походження життя. Деякі вчені, у тому 
числі видатні, – Володимир Вернадський (1863–1945), Френ-
сіс Крік (1916–2004) вважають, що живі організми були зане-
сені на Землю з Космосу або з метеоритами й космічним пи-
лом (гіпотеза панспермії) або "зародки життя" розсилалися на 
зорі геологічної історії Землі якоюсь космічною надцивіліза-
цією для запліднення безживних, але потенційно придатних 
для життя планет (спрямована панспермія). 

Проте більшість біологів і еволюціоністів вважають, що жит-
тя на Землі виникло природним шляхом, у результаті процесів 
абіогенного синтезу. Сьогодні на основі цього припущення ви-
сунуто цілу низку наукових гіпотез, які, конкуруючи між собою, 
усе ж мають спільні принципові позиції: 

а) виникненню життя передувало нагромадження у Світо-
вому океані органічних речовин, синтезованих абіогенним 
шляхом; 

б) у зонах концентрації цих речовин виникли молекули, здатні 
до самокопіювання (реплікації), тому Річард Докінз (нар. 1941) 
запропонував називати такі молекули реплікаторами; 

в) на основі реплікаторів сформувалися реакції й механізми 
матричного синтезу (у тому числі біосинтез білків), генетичний 
код, що й зумовило виникнення на планеті клітин живої речови-
ни. Перше твердження вже доведене експериментально, а для 
другого і третього фізиками, математиками, біологами й хіміка-
ми запропоновано низку моделей, кілька з яких мають непрямі 
експериментальні підтвердження. 

Незалежно від того, яким шляхом з'явилося життя на нашій 
планеті, жива речовина докорінно змінила її зовнішній вигляд: 
на Землі виникла біосфера. 
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3.2.3. Третя фаза. 
Виникнення біологічного 
кругообігу речовин 
 
Ця фаза еволюції нашої планети почалася приблизно 

3,8–4 млрд. років тому. Рештки перших живих організмів (їхній 
вік становить 3,8 млрд років) дійшли до нас у вигляді  стромато-
літів – вапнякових решток синьо-зелених водоростей і актино-
міцетів, а також у вигляді осадових порід, у яких шари двовале-
нтного заліза чергуються із шарами окисненого тривалентного, 
подібно до того, як це нині спостерігається в мікробних матах на 
узбережжях багатьох субтропічних морів. 

Перші живі організми мали примітивну (прокаріотичну) 
будову, були анаеробами, тобто організмами, які існують у без-
кисневому середовищі. Вони жили в морях, ховаючись на гли-
бині від згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця, 
оскільки на планеті ще не існувало захисного озонового шару. 
Необхідні для життя енергію й речовини перші мешканці Землі 
діставали, використовуючи готові органічні сполуки первинного 
бульйону, тобто були гетеротрофами. 

Така "споживацька" стратегія життя, що ґрунтувалася на ви-
користанні обмежених запасів органічних речовин, нагрома-
джених протягом тривалої передбіологічної історії, могла б при-
звести до цілковитої переробки всього низькоентропійного й 
енергетично цінного матеріалу у відходи й урешті-решт – до 
загибелі всього живого. 

Проте криза не настала, оскільки серед величезної різномані-
тності способів добування енергії й поживних речовин, які 
"випробовувалися" у давньому світі прокаріот, швидко з'явився 
принципово новий тип живлення – автотрофний. Організми-
автотрофи для побудови своїх клітин не використовували готові 
органічні речовини, а самі синтезували їх із неорганічних – вуг-
лекислого газу, води, азотовмісних і фосфоровмісних сполук. 
Такі процеси потребували значних енергетичних затрат. Необ-
хідну енергію автотрофи діставали або за рахунок окисних реа-
кцій у процесі хемосинтезу, або в результаті прямого вловлю-
вання й перетворення променистої енергії Сонця – фотосинтезу. 
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Перші автотрофні організми, мабуть, були хемосинтезуючи-
ми й діставали потрібну енергію, окиснюючи або сірку в сірко-
водні до молекулярної сірки, або двовалентне залізо до тривале-
нтного тощо. Однак справжня революція в юній біосфері 
почалася з появою фотосинтезуючих бактерій – ціанобактерій 
(синьо-зелених водоростей), які навчилися використовувати 
найпотужніше й найстабільніше в планетарному масштабі дже-
рело енергії – сонячне світло. 

З появою автотрофів на планеті замкнувся цикл біологічного 
кругообігу речовин і на мільярди років відступила загроза енер-
гетичного та харчового голоду. Автотрофи, що здатні синтезу-
вати органічні речовини з неорганічних, отримали загальну 
назву продуценти, а гетеротрофи, які розкладають органічні 
сполуки до неорганічних, – редуценти. 

Водночас виникла ще одна група організмів, які використо-
вували готові органічні речовини, не розкладаючи їх до мінера-
льних, а трансформуючи в інші органічні речовини. Цю групу 
споживачів – трансформаторів готової органіки – називають 
консументами. Першими консументами були бактерії, що жи-
вились органікою загиблих продуцентів (сапротрофний тип жи-
влення) або вели паразитичний спосіб життя всередині клітин 
продуцентів чи консументів-сапротрофів. 

Відтоді естафету життя розпочинали автотрофи-продуценти, 
які з вуглекислого газу й води за допомогою сонячного світла чи 
енергії окисно-відновних реакцій створювали молекули простих 
цукрів. Далі цукри полімеризувалися в полісахариди або транс-
формувалися в амінокислоти, нуклеотиди, жирні кислоти, гліце-
рин тощо, з яких утворювалися білки, нуклеїнові кислоти, жири 
та інші необхідні для клітини компоненти. 

З погляду другого закону термодинаміки продуценти ство-
рювали низькоентропійні сполуки, використовуючи поглинуту 
променеву енергію. Ці низькоентропійні, а отже, високоенерге-
тичні органічні речовини потім споживалися консументами. 
Зазвичай консументи спочатку поглинали складні органічні ре-
човини, а потім частково розкладали їх на простіші, наприклад, 
полісахариди – на прості цукри, звільняючи енергію, потрібну 
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для підтримання своєї життєдіяльності. Добута енергія витрача-
лася на трансформацію залишків використаних складних орга-
нічних речовин у інші необхідні речовини та підтримання про-
цесів метаболізму організмів-споживачів. 

І, нарешті, органічна речовина відмерлих продуцентів і консу-
ментів споживалася редуцентами. Давні редуценти, на відміну від 
консументів, виділяли в зовнішнє середовище ферменти (екзофер-
менти), що розкладали складні органічні сполуки на простіші, 
а потім поглинали ці прості сполуки. Усередині клітин більшу час-
тину поглинутих простих органічних сполук редуценти окиснюва-
ли до мінеральних речовин, одержуючи необхідну енергію, а із за-
лишків створювали потрібні для себе складніші органічні речовини. 

Отже, жива речовина (біота) – продуценти, консументи й ре-
дуценти – утворила ланцюг живлення (трофічний ланцюг), який 
через неживу речовину – мінеральні сполуки – замкнувся в ко-
ло. Відтоді продуценти синтезували органічні речовини з неор-
ганічних, консументи їх трансформували, а редуценти розклада-
ли до мінеральних сполук, які потім знову споживалися 
продуцентами для процесів синтезу. З потоку речовин у цьому 
колі утворився біологічний кругообіг речовин. 

Геологічний і біологічний кругообіги речовин разом склали 
біогеохімічний кругообіг, поєднавши в ньому водночас величе-
зну потужність першого та надзвичайні швидкість і активність 
другого. Біогеохімічний кругообіг налагоджувався приблизно 
1,5–2 млрд років, потім стабілізувався, суттєво не змінюючись 
протягом більш як 2 млрд років – дотепер. Поява фотосинтезу-
ючих продуцентів, крім усього іншого, мала один важливий на-
слідок – на Землі сформувалася киснева атмосфера, яка визна-
чила подальші етапи еволюції планети та її біосфери. 

Майже всі первинні організми були анаеробами. Кисень, 
життєво необхідний переважній більшості видів, що існують 
нині, для давніх організмів був однією з найсильніших отрут. 
Надзвичайно активний окиснювач, вільний кисень руйнував, 
дезактивував, "спалював" більшість ферментів давніх бакте-
рій-анаеробів, тому вони діставали енергію лише за рахунок 
безкисневих і низькоефективних процесів бродіння та роз- 
щеплення простих цукрів – шляхом гліколізу. Однак саме 
кисень виділяли в процесі фотосинтезу первинні продуценти-
фотоавтотрофи – синьо-зелені водорості.  
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Оскільки через високу вулканічну активність планети давні 
моря були дуже теплими, то лише незначна кількість цього кис-
ню розчинялась у воді Світового океану. Основна маса кисню 
нагромаджувалася в атмосфері, де зрештою окиснювала метан 
і аміак у вуглекислий газ, вільний азот і його оксиди. З дощами 
вуглекислий азот і азотні сполуки потрапляли в океан і там спо-
живалися продуцентами. Поступово кисень замістив у атмосфе-
рі метан і аміак. Частина кисню під впливом сонячного світла й 
електричних розрядів у атмосфері перетворювалася на озон. 
Молекули озону, концентруючись у верхніх шарах атмосфери, 
прикрили поверхню планети від згубної дії ультрафіолетового 
випромінювання, що йшло від Сонця. 

У цей час у Світовому океані серед бактерій виникли види, 
здатні спочатку тільки захищатися від розчиненого у воді кис-
ню, а згодом вони навчилися використовувати його для окис-
нення глюкози й одержання додаткової енергії. На зміну низько-
ефективним процесам бродіння та гліколізу прийшов енергети-
чно набагато вигідніший процес кисневого розщеплення прос-
тих цукрів. Організми, що діставали енергію таким шляхом, не 
лише не отруювалися киснем, а навпаки, мали від нього ко-
ристь. Такі організми називаються аеробними. Оскільки шар 
озону захищав тепер клітини від ультрафіолетового випроміню-
вання, то аероби почали колонізацію багатих на кисень поверх-
невих шарів Світового океану і його мілководдя – шельфу. Жива 
речовина заселила всю гідросферу. 

 
3.2.4. Четверта фаза. 
Заселення суші 
 
Ця важлива фаза в розвитку нашої планети та її біосфери 

ознаменувалася виникненням істот принципово нового типу – 
побудованих із еукаріотичних клітин. Еукаріотичні клітини 
значно складніші за прокаріотичні. Вони диференційовані на 
системи певних органоїдів (ядро, мітохондрії, ендоплазмати-
чна сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, хлоропласти тощо), 
здатні до мітозу, мейозу і статевого процесу, можуть живити-
ся шляхом фагоцитозу й піноцитозу, тобто шляхом активного 
захоплення і поглинання мікроскопічних сторонніх об'єктів 
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(бактерії, фрагменти клітин) і твердих частинок одноклітин- 
ними організмами або деякими клітинами багатоклітинних 
тварин. Явище фагоцитозу в 1882 р. відкрив нобелівський 
лауреат Ілля Ілліч Мечников (1845–1916). 

Завдяки здатності до статевого процесу еукаріоти еволю-
ціонують набагато швидше за прокаріот і мають більший ада-
птивний потенціал, а отже, краще пристосовуються до змін 
умов існування. Вважають, що еукаріотична клітина виникла 
приблизно 1,2 млрд років тому в результаті серії симбіозів 
різних прокаріотичних клітин, одні з яких дали початок клі-
тині-хазяїну, інші – трансформувалися в мітохондрії та хло-
ропласти. Перші еукаріоти були гетеротрофними одноклітин-
ними організмами. Вони шляхом залучення до своєї клітини 
прокаріотичних фотоавтотрофів поклали початок еукаріотич-
ним одноклітинним водоростям. 

Згодом від автотрофних і гетеротрофних еукаріот відокре-
милося кілька груп грибів. До того ж одноклітинні гетеро-
трофні прокаріоти є родоначальниками багатоклітинних без-
хребетних тварин. 

За порівняно короткий час – кілька десятків мільйонів років – 
еукаріоти "перевідкрили" багатоклітинність, "відкрили" тканин-
ну будову, і близько 430–415 млн  років тому перші рослини – 
нащадки водоростей, а слідом за ними – і різноманітні тварини 
та гриби – вийшли на сушу, завершуючи колонізацію всієї пове-
рхні нашої планети. З виходом живої речовини на сушу приско-
рилися процеси вивітрювання гірських порід. Відтоді не лише 
коливання температури, дощі та вітри руйнували гірські масиви, 
а й величезна армія рослин, бактерій, грибів і лишайників по-
дрібнювала, розпушувала, розчиняла мінерали. 

Консументи-тварини, споживаючи продуцентів, швидко 
переносили вміщені в органічній речовині елементи на значні 
відстані, редуценти вивільняли, розкладали, перевідкладали ор-
ганіку консументів. Частина вивільнених мінеральних і напівпе-
рероблених органічних речовин трансформувалася в гумус, 
утворюючи родючі біокосні системи – ґрунти. Те, що не повер-
талося в біологічний кругообіг або не запасалося в ґрунті, зми-
валося дощами в річки й виносилося у Світовий океан, де спо-
живалося, концентрувалось або перевідкладалось у вигляді 
осадових порід мешканцями гідросфери. 
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Тектонічні переміщення земної кори повільно виносили оса-
дові породи на поверхню, роблячи нагромаджені в них речовини 
знову доступними для живої речовини літосфери. За сучасними 
оцінками, протягом усієї історії існування біосфери в біогеохі-
мічному кругообігу брали участь не менше ніж 1,5 млрд видів 
живих істот, переважна більшість яких виникла протягом четве-
ртої фази історії Землі. При цьому одні види поступово, а іноді й 
раптово, вимирали внаслідок локальних чи глобальних катаклі-
змів або поступово витіснялися новими, більш пристосованими 
до даних умов існування. 

Через мутації, різноманітні процеси, пов'язані з перенесенням 
генів і симбіозами, під дією природного добору види змінюва-
лися, породжуючи нові. Нині людині відомо понад 1,7 млн ви-
дів, які існують на нашій планеті: близько 30 тис. видів прокарі-
отів, 450 тис. видів рослин, 100 тис. видів грибів і 1 млн 200 тис. 
видів тварин (з них понад 1 млн видів – комахи). Проте, навіть 
за дуже обережними оцінками, це становить менше 10 % кілько-
сті видів, які насправді живуть разом з нами на Землі. Частка 
нашого виду – Homo sapiens (людина розумна) – у загальному 
генофонді планети не перевищує 0,00006 %. 

Тривалий шлях життя на Землі – це урок для всіх. І якщо лю-
дина вважає себе улюбленим дитям Природи, то вона повинна 
знати цей урок і пам'ятати, що давні істоти, які не змогли при-
стосуватися й не відповідали мінливим факторам довкілля, за-
повнюють нині своїми скелетами палеонтологічні музеї. 

 
 

3.3. Людина і розум 
 
Людський розум обговорюють філософи й письменники вже 

не одне століття. Однак що ж таке розум насправді? 
Для кращого розуміння цього майже неосяжного поняття 

можна назвати деякі функції, що саме розум дозволяє виконува-
ти. Їх також можна охарактеризувати як розумові здібності, тоб-
то здатність учитися з досвіду, пристосовуватися, адаптуватися 
до нових ситуацій, застосовувати знання, щоб управляти до-
вкіллям або мислити абстрактно. 
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3.3.1. Означення поняття 
 
У словнику Даля розум визначається як ментальна сила, 

що дає змогу пізнавати, міркувати, порівнювати й вирішува-
ти; це здібність до правильного, послідовного погоджування 
ідей і думок. 

За словником Брокгауза та Ефрона розум у філософському 
розумінні – це суттєва для людини здатність до складного мис-
лення; розуміння в широкому сенсі. Розум – це спроможність 
абстрагуватися й узагальнювати, яка включає також свідомість. 
Свідомість, у свою чергу, визначається як здатність мислити 
й пізнавати в поняттях об'єкти та їхні відносини між собою; 
розуміння понять і речей, що є результатом міркувань. 

Суспільні науки визначають розум як здібність строго оперу-
вати поняттями, правильно класифікувати факти та явища, зво-
дити отриману інформацію в певну систему; мислення. З вище-
сказаного можна зробити висновок, що розум – це здатність 
людини оперувати даними, правильно класифікувати їх і при-
ймати рішення, виходячи з них. 

 
3.3.2. Етимологія 
і близькі поняття 
 
Змістовно розум є близьким до латинського слова intellectus 

(розуміння) – психічної якості, складеної зі здатності пристосо-
вуватися до нових умов, навчатися на основі отриманого досві-
ду, розуміти й застосовувати абстрактні концепції та використо-
вувати знання для управління навколишнім середовищем. 

Латинське слово ratio також позначає розум, міркування, 
розрахунок, об'єднуючи поняття розуму і свідомості. Однак ро-
зум у сучасному баченні не створює нового знання, а лише сис-
тематизує вже існуюче. 

Дух (від грец. Πνευµα – пневма) – субстрат мислення і ба-
жання, здатний залишати тіло людини. Дух можна зіставити зі 
свідомістю. Свідомість – здатність співвідносити себе зі світом, 
ідеально відтворювати дійсність, хоча іноді вживається як сино-
нім розуму; не виробляє безпосередньо судження і висновки. 
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3.3.3. Розум у філософії 
 
Розум – одна з форм свідомості, спрямована на самого себе 

і понятійний зміст свого знання (Кант, Гегель). Розум вислов-
лює себе в принципах, ідеях та ідеалах. Розум слід відрізняти від 
інших форм свідомості – споглядання, розсуду, самосвідомості 
й духу. Якщо розум як мисляча свідомість направлений на світ 
і головним своїм принципом має несуперечливість знання, рів-
ність собі в мисленні, то розум як розсуд, що усвідомлює себе, 
співвідносить не тільки різний зміст між собою, а й самого себе 
з цим змістом. Унаслідок цього розум може містити суперечно-
сті. Гегель вважав, що тільки розум досягає істини, тобто вклю-
чає у свою єдність протилежні характеристики. 

Думки без змісту порожні, а споглядання без поняття сліпі. 
Пізнання розсуду – пізнання через поняття. Можливе лише одне 
застосування розсудом понять – за допомогою них він судить. 
Розсуд – здатність створювати судження. Основні розсудкові 
поняття – категорії (кількість, якість, відношення). Дія розсуду 
виявляється в синтезі чуттєвого матеріалу завдяки застосуванню 
категорій до споглядань. 

Між розсудом і розумом існує тісний зв'язок, проте між ними 
є принципова відмінність: якщо розсуд – це здатність створюва-
ти єдність явищ за допомогою правил, то розум – це здатність 
створювати єдність правил розсуду за принципами. Принципи – 
синтетичне знання з понять, яких не може досягти розсуд. 

 
3.3.4. Розум і мова 
 
Розум найчастіше пов'язують безпосередньо з людським мов-

ленням (мовою), яке підкорюється принципу закріплення за одним 
знаком невизначеної множини дійсних і можливих (минулих, ни-
нішніх і майбутніх) явищ, схожих або гомогенних між собою. 

При дослідженні знака з урахуванням його цілості, незалеж-
но від того, що йому відповідає, можна визнати справжній вираз 
мислення за допомогою слів, де розумовий аналіз розрізняє його 
елементи, наприклад форми або закони. 

Досліджуючи можливість мислення без застосування мови, 
нідерландський філософ і математик Лейзен Брауер (1881–1966) 
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доводив, що математика є автономним аспектом, оскільки цей 
вид діяльності не залежить від мови, а принципи та ідеї мате-
матики є більш фундаментальними та глибокими, аніж мовні, 
тому що не мають зв'язку зі словесним сприйняттям інформа-
ції. Спираючись на дослідження Брауера, можна говорити про 
здатність природної мови лише до копіювання ідей з певним 
співвідношенням з нею самою, як, наприклад, співвідношення 
фотографії та пейзажу. 

 
3.3.5. Розум і божество 
 
У давні часи розум за традиціями був частиною блага та 

божества. Визнання Арістотелем (який визначив Божество як 
самомислення) і стоїками (що створили вчення про світовий 
розум) за розумним мисленням абсолютної цінності, що поро-
джувало недовіру з боку неоплатонізму, який вважав розум і 
розумову діяльність другорядними й визнавав пріоритетність 
"надрозумного блага" або "байдужої єдності". За християнськи-
ми традиціями розум не має нічого спільного з Богом, оскільки 
християнство вбачає в наближенні до Бога не розум, а запобі-
гання гріху. Водночас Климент Олександрійський, Василь Ве-
ликий, Григорій Ніський та інші патристи (послідовники т. зв. 
патристики – напрям у філософії І–VIII ст., заснований отцями 
церкви) наполягали на твердженні, що образ Божий міститься 
в розумності людини. 

 
3.3.6. Розум і мозок 
 
Мозок – це фізична і біологічна матерія, що міститься в че-

репі й несе відповідальність за фундаментальні електрохімічні 
нейронні процеси. Відповідно до сучасної науки мозок вважа-
ють складною нейронною мережею, яка не тільки продукує, але 
й аналізує незліченну кількість логічно пов'язаних між собою 
електрохімічних імпульсів, а результатом цих процесів є внут-
рішній світ людини, його розум. 

Нині наукове співтовариство переважно схиляється до дум-
ки, що розум є результатом роботи мозку. Цю ідею поділяють 
і прихильники штучного інтелекту. 
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Висловлюються також думки про подібність розуму до алго-
ритму, що керується комп'ютером. Взаємозалежність мозку й 
таких понять, як розум, свідомість, дух, душа, пам'ять, розсуд є 
основою для багатьох теорій, одна з яких навіть стверджує, що 
розум існує незалежно від мозку. 

Поняття розуму і мозку мають певні відмінності у філософії 
свідомості. Крім того, існує психофізична проблема, головним 
об'єктом дослідження якої стає питання про співвідношення 
ментальних станів мозку. 

 
3.3.7. Висновки 
 
Людський розум – це механізм, який дозволяє ставити завдан-

ня, класифікувати дані й приймати рішення на основі цього. Спо-
чатку розум ставить творчі цілі; чим менше в нього руйнівних 
цілей, тим розум чистіший. За допомогою віри розум може ви-
значати критерій правильності дій, і стає зрозумілим, що духовна 
природа людини керує її розумом, тому людина не є твариною. 

Щоб дотримуватися правильно обраного курсу дій у житті, 
роботі розуму сприяє воля людини, її свобода у виборі вчинків і 
здатність до вибору цілей діяльності. Кожна людина сама оби-
рає свій шлях у житті – для цього в неї є розум. 

Можна зазначити, що наш розум розвивався протягом цілих 
тисячоліть і пройшов шлях від примітивних ідей до поступового 
ускладнення й осягнення складнішої інформації та пізнання 
більш глобальних речей. 

 
 

3.4. Ноосфера 
 
Згідно з еволюційним ученням на Землі постійно триває про-

цес еволюції всіх живих істот. Умовно історію розвитку нашої 
планети можна поділити на два періоди – до та після появи лю-
дини, яка своєю (розумовою) діяльністю безпосередньо впливає 
на наповнену живою природою біосферу. Нині основною та 
єдиною силою, що впливає на біосферу, є розум людини, оскі-
льки фізіологічно вона мало змінилася з доісторичних часів, але 
завдяки розвитку розуму стала використовувати такі технічні 
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засоби, які викликали інтенсивні зміни навколишнього світу. 
У цих змінах і полягає розвиток біосфери в ноосферу – сферу 
взаємодії суспільства та природи, у межах якої людська розумо-
ва діяльність стає визначальним фактором. 

 
3.4.1. Поява терміна 
 
У 1925 р. французький філософ і природодослідник 

П'єр Тейяр де Шарден (1881–1955) вигадав слово ноосфера. 
Однак тоді цей дещо спіритуалістичний нематеріальний термін 
був відокремлений від науки. Лише пізніше Володимир Івано-
вич Вернадський (1863–1945) визначив ноосферу як біосферу, 
що контролюється розумом людини. 

Французький математик і філософ Едуард Леруа (1870–1954) 
запропонував поняття ноосфери у 1927 р. і трактував її як мис-
лячу оболонку, що формується людською свідомістю. Розгляну-
вши закономірності еволюції життя, Е. Леруа дійшов висновку, 
що в людині біологічна еволюція себе вичерпала. Подальша 
еволюція живого на нашій планеті, за його твердженням, здійс-
нюватиметься тільки духовними засобами: суспільні взаємини, 
мова, розум тощо. І це буде ноосфера, яка зможе замінити біо-
сферу. Під ноосферою Е. Леруа розумів закономірний етап роз-
витку органічного світу, коли домінантна роль у еволюції нале-
жатиме духовній творчості людини та продуктам її праці. 

У цьому його погляди відрізнялись від уявлень П. Шардена, 
який розглядав ноосферу як мислячий пласт, який поступово 
розгортається зі світу тварин і рослин і приходить на останньо-
му етапі психогенезу до усвідомлення тотожності всього сущого 
з точкою Омега – Божеством. На думку П. Шардена, весь уні-
версум охоплений процесом розвитку космогенезу. Космогенез 
складається з таких етапів: біогенезу (виникнення та еволюції 
живого), антропогенезу (становлення людини), ноогенезу (роз-
витку мислячої матерії) і христогенезу (генези Христа в речах). 

На кожному з цих етапів відбувається специфічний розвиток: 
спочатку віталізація, тобто виникнення форм життя; далі інте-
ріоризація – виникнення спільності існування людей; потім пла-
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нетизація – перетворення людства на надорганізм і, нарешті, 
аморизація, або злиття в точці Омега любові абсолютної та осо-
бистої, Людини і Христа. 

Ключові положення, які лягли в основу концепції ноосфери, 
опрацьовувались задовго до її створення. Маються на увазі дум-
ки про особливу роль людини в геологічній історії Землі, які 
висловлювались представниками різних галузей науки. 

 
3.4.2. Учення Вернадського 
про ноосферу 
 
Найґрунтовніше вчення про ноосферу належить В. І. Вер-

надському – радянському природознавцю (хоча існують дум-
ки, що повного структурованого вчення Вернадського як та-
кого не було). Як зазначалось вище, термін "ноосфера" був 
уведений у науковий оборот французьким філософом Е. Ле-
руа в 1927 р.; її концепцію він розробив у співпраці з палео-
нтологом і геологом П. Шарденом, прослухавши лекції з гео-
хімії, які Вернадський читав у 1922–1923 рр. у Сорбонні. 
Сам Вернадський став використовувати термін після того, як 
прочитав книгу Леруа. Уперше він ужив цей термін у листі 
до російського геолога Лічкова 7 вересня 1936 р. Проте ідеї 
Леруа та Шардена мали більше ідеалістично-філософський 
характер, оскільки обидва були католицькими мислителями 
та спиралися на ідеї неоплатонізму. В. І. Вернадський же 
підійшов до розгляду проблеми як природознавець. 

Український учений Сергій Андрійович Подолинський 
(1850–1891), обрахувавши баланс надходження і накопичен-
ня енергії для планети Земля, визначив еквівалент фізичної 
та розумової праці й показав культурний вплив джерел енер- 
гії на формування економіки та соціуму Землі. Цим він дав 
поштовх і підґрунтя працям В. І. Вернадського, К. Е. Ціол-
ковського та інших космістів. Космізм у роботах Костянти-
на Едуардовича Ціолковського (1857–1935) і Олександра Леоні- 
довича Чижевського (1897–1964) дає нову якість розуміння 
межам ноосфери. 
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У такому розумінні ноосфера поширена в пізнанні засобами 
телескопів до меж далеких галактик, і ми отримали інформацію 
про аномалії сонячної планетарної системи проти норми, що 
переважає у Всесвіті. У межах руху космічних зондів, планетар-
них роботів-дослідників Марс почав відкривати свої таємниці. 
Уже розробляються проекти освоєння інших планет і космічно-
го простору. Ноосфера розширюється і переміщенням у про- 
сторі – послання у 1960-ті рр. для позаземних цивілізацій про 
людство на планеті Земля біля Сонця на краю Галактики. 

Вважається, що найповніше уявлення Вернадського про ноо-
сферу викладено в його книзі "Наукова думка як планетарне 
явище", що була видана повністю вже після смерті вченого. До 
речі, на засіданні вчених, присвяченому 125-річчю з дня наро-
дження В. І. Вернадського 11 березня 1988 р., його вчення про 
перехід біосфери у ноосферу було названо вершиною природо-
знавчої та філософської творчості. 

На цьому засідання були виділені 12 умов існування ноосфе-
ри в майбутньому, які були сформульовані Вернадським у різ-
них його роботах: 

1. Заселення людиною всієї планети. 
2. Різке зростання засобів зв'язку й обміну між різними 

країнами. 
3. Посилення зв'язків, у тому числі політичних, між держава-

ми Землі. 
4. Переважання геологічної ролі людини над іншими геологі-

чними процесами, що перебігають у біосфері. 
5. Розширення меж біосфери й вихід у Космос. 
6. Відкриття нових джерел енергії. 
7. Рівність людей усіх рас і релігій. 
8. Збільшення ролі народних мас у розв'язанні проблем і вну-

трішньої політики. 
9. Свобода наукової думки і наукового пошуку від тиску ре-

лігійних, філософських і політичних побудов і створення в гро-
мадському й державному ладі умов, сприятливих для вільної 
наукової думки. 

10. Підйом добробуту трудящих. Створення реальної мож-
ливості не допустити недоїдання, голоду, злиднів і послабити 
вплив хвороб. 
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11. Розумне перетворення первинної природи Землі з метою 
зробити її здатною задовольняти всі матеріальні, естетичні 
й духовні потреби чисельно зростаючого населення. 

12. Виключення війн із життя людства. 
 
З розвитком ноосфери й посиленням впливу людини на на-

вколишнє середовище виникли глобальні проблеми, такі як 
війни, демографічна та екологічна проблеми тощо. Усі вони 
випливають із взаємодії людства з біосферою. Наприклад, де-
мографічна криза виникає через неможливість задовольнити все 
населення території життєво необхідними ресурсами; головною 
причиною воєн також є ресурси. Надзвичайна небезпека війни 
посилюється тим, що людина взяла атом на озброєння (Вернад-
ський казав про це ще у 1922 р.). 

 
3.4.3. Сучасний погляд 
на вчення про ноосферу 
 
До ідей Вернадського звернулись у 70-ті рр. ХХ ст. у зв'яз-

ку з активним громадським обговоренням майбутньої еколо-
гічної кризи. Особливо важливу роль у цьому зіграла Перша 
міжнародна конференція з навколишнього середовища і роз-
витку (1972). У 1992 р. з'явилася концепція сталого розвитку, 
яка багато в чому повторює думки Вернадського. Так сталося 
повернення до ідеї ноосфери. Під ноосферою стали розуміти 
стан природи і суспільства, у якому в результаті діяльності 
людини встановлюється сталий розвиток – такий розвиток 
людства, який зберігає баланс між задоволенням сучасних 
потреб людини і захистом інтересів майбутніх поколінь, 
у тому числі довколишнього середовища. 

Як же ідеї ноосфери співвідносяться з дійсною екологіч-
ною ситуацією? Учені фіксують зростаючу деградацію навко-
лишнього середовища: виснаження озонового шару, зміну 
клімату, втрату біорізноманіття, активізацію процесів опусте-
лювання і збезлісення. 

Антропогенний вплив на навколишнє середовище, який не 
має перевищувати певної межі – господарської ємності біосфе-
ри, призвів до такого перевищення вже на рубежі ХIХ–ХХ ст., 
і з тих пір наша планета перебуває в стані екологічної кризи. 
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Ознаки катастрофи стають усе більш очевидними. Де ж та жа-
дана гармонія людини і природи? Чи існують хоча б ознаки її 
виникнення? Ні, підозри щодо виникнення ноосфери не спосте-
рігається. Вектор розвитку цивілізації (її промисловості, культу-
ри, бізнесу та освіти) має напрям аж ніяк не на гармонізацію 
відносин людини і природи, не на зупинку кризових явищ, які 
струшують планету, а навпаки, на їх усебічний розвиток. Варто 
тільки прислухатися до ЗМІ, що роздувають споживчі інстинкти 
мас і за кінцевим рахунком провокують руйнування середовища 
в інтересах промислових гігантів різних країн. 

Активна діяльність із використання природи для миттєвих по-
треб техногенної цивілізації, а фактично подальшого її винищення, 
не зменшується. Заклики берегти природний світ залишаються 
лише на папері. Наукові розробки, які доводять згубність револю-
ційного самоуправства щодо природи, не беруться до уваги керів-
ництвом більшості країн світу. Реальність свідчить про те, що ідея 
створення ноосфери, у якій "діалектично" поєднуються інтереси 
природи й людини, виявилася нежиттєздатною. Стало очевидно, 
що людство будує не ноосферу, а техносферу, і ця побудована ро-
зумом оболонка Землі з її техногенними продуктами може призве-
сти не тільки людство, але й усе живе до неминучої загибелі. Тако-
го висновку дійшло вчене середовище. 

Ідеалістичне вчення Вернадського про ноосферу стверджує, що 
нестабільність і криза суперечать організованості світоустрою, 
а отже, вихід із кризи, спричиненої розвитком людини, полягає в 
подальшому розвитку цієї ж людини – становленні її досконалі-
шим, відповідальнішим господарем Землі. Критики ж запевняють: 
саме така настанова людини, відчуття себе господарем планети, 
спричиняє екологічну та інші кризи, оскільки перевершити себе 
Homo sapiens не здатен. Таким чином, лише в критиці й відмові від 
ноосферного вчення можливий вихід із кризової ситуації. 
 
 

3.5. Гени та хромосоми 
 
Ген – одиниця спадкоємного матеріалу, що відповідає за 

формування певної елементарної ознаки. Ген є ділянкою мо-
лекули ДНК. ДНК – дезоксирибонуклеї́нова кислота – один 
із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забезпечує 
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зберігання, передавання з покоління в покоління і реаліза-
цію генетичної програми розвитку й функціонування живих 
організмів. Основна роль ДНК у клітинах – довготривале 
зберігання інформації про структуру РНК і білків. РНК – 
рибонуклеїнова кислота – клас нуклеїнових кислот, лінійних 
полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фос-
форної кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезо-
ксирибозу) і азотисті основи – аденін, цитозин, гуанін і ура-
цил (ДНК замість урацилу містить тимін). 

Хромосома – це велика молекулярна структура, де міститься 
близько 90 % ДНК клітини. Усі хромосоми містять дуже довгий 
неперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-моле- 
кулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжні нук-
леотидні послідовності. Слово хромосома походить від грецьких 
слів χρωµα – колір та σώµα – тіло. Хромосоми еукаріотів скла-
даються з лінійної макромолекули ДНК, що намотана на специ-
фічні білки-гістони, формуючи матеріал хроматин. У клітинах 
прокаріот зазвичай міститься єдина хромосома, яка, на відміну 
від еукаріот, є кільцевою та позбавлена гістонів. Утім, це прави-
ло не є абсолютним: існують бактерії з більше ніж одною хро-
мосомою; у деяких бактерій хромосоми є лінійними; у кількох 
видів архей виявлені специфічні гістони. 

Генетика людини вивчає явища спадкоємності й мінливості 
в популяціях людей, особливості успадкування нормальних 
і патологічних ознак, залежність захворювань від генетичної 
схильності та факторів середовища. Генетика людини – одна 
з найважливіших проблем теоретичних основ сучасної меди-
цини. Закономірності генетики в більшості випадків мають уні-
версальний характер. Вони однаково важливі для рослин і тва-
рин, а також мають велике значення для людини. 

Генетика є однією з найпрогресивніших наук природознавст-
ва. Її досягнення змінили природничо-наукове та, значною мі-
рою, філософське розуміння явищ життя. Роль генетики для 
практики селекції та медицини дуже велика. Значення її для ме-
дицини зростатиме з кожним роком, оскільки генетика торка-
ється найважливіших галузей біології та фізіології людини. 
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Завдяки досягненням генетики розробляються методи ліку-
вання деяких спадкоємних захворювань, наприклад фенілкето-
нурії, цукрового діабету та ін. Тут медико-генетична робота 
покликана полегшити страждання від дії дефектних генів, 
отриманих пацієнтами від батьків. Упроваджуються в практику 
прийоми медико-генетичного консультування і пренатальної 
діагностики (під час вагітності), що дозволяє попередити розви-
ток спадкоємних захворювань. 

Наука, що вивчає структуру, функцію та спадкоємну переда-
чу генів, називається генетикою. Наука, що вивчає сукупність 
усіх генів, локалізованих у геномі окремого організму, назива-
ється геномікою. 

 
3.5.1. Історія досліджень 
 
У 1854 р. Ґреґор Мендель (1822–1884) розпочав серію експе-

риментів на насінні гороху з метою встановити закономірність 
спадкоємної передачі ознак. Він уперше запропонував теорію 
про наявність факторів, які передаються від батьків до нащадків. 
У результаті експериментів зі схрещування він дійшов виснов-
ків, що певні ознаки передаються незалежно, а також існують 
домінантні та рецесивні ознаки. Він висунув гіпотезу про гомо-
зиготні та гетерозиготні стани, чим заклав фундамент для розпі-
знавання відмінності генотипу й фенотипу. Пізніше його від-
криття були сформульовані в законах Менделя. 

1900 р. вважається роком "перевідкриття" законів Менделя, 
коли ботаніки Гуго де Фріз (1848–1935), Еріх фон Чермак 
(1871–1962) та Карл Корренс (1864–1933) збагнули, що існує 
кількісна закономірність успадкування факторів, які відповіда-
ють за вияв ознак у нащадків. 

Термін ген був запропонований у 1909 р. данським ученим 
Вільгельмом Йохансеном (1857–1927) для опису спадкоємного 
фактора. Очевидно, що це похідний термін від слова генетика, 
який уже раніше, у 1905 р., був запропонований Вільямом Бет-
соном (1861–1926) (з грецької Γεννώ – дати род, родити). 
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На той час хімічна природа гена залишалась повністю неві-
домою. Хоча хромосоми були вже описані, лише в 1910 р. робо-
тами Томаса Моргана (1866–1945) був доведений зв'язок між 
хромосомами і спадкоємністю. Т. Морган був переконаний, що 
спадкоємність не передається матеріальним носієм, і спробував 
заперечити закони Менделя за допомогою експериментів. Нато-
мість досяг зворотного: остаточно довів, що гени розміщені на 
хромосомах, які є матеріальним носієм спадкоємної інформації. 
Була сформульована хромосомна теорія спадкоємності. Разом з 
іншими науковцями Т. Моргану також удалось побудувати пе-
ршу генетичну карту. Оскільки під мікроскопом тоді вже спо-
стерігали обмін ділянками хромосом (кросинговер), то розраху-
вали, що чим ближче два гени розташовані один до одного, тим 
менша частота потрапляння на іншу ділянку гомологічної хро-
мосоми в результаті кросинговеру. Стало можливим розрахува-
ти відстань між генами на хромосомі (у сантиморганах). 

У 1927 р. роботи Германа Мюллера (1890–1967) з опромі-
нення дрозофіл рентгенівським випромінюванням показали кі-
лькісну залежність між дозою та мутагенним ефектом. Це оста-
точно довело факт, що гени є фізичними об'єктами, на які можна 
впливати ззовні. Термін мутація ввійшов у науковий лексикон. 

У 1928 р. Фредерік Гріффіт (1879–1941) установив, що гени 
можуть передаватись від одних організмів до інших. Живий не-
вірулентний штам Streptococcus pneumoniae при змішуванні 
з убитим вірулентним штамом набував вірулентних якостей. 
У 1944 р. Освальд Авері (1877–1955), Колін Маклеод (1909–1972) 
і Маклін Маккарті (1911–2005) установили, що вірулентний фак-
тор містився в ДНК убитих бактерій, а процес передавання гене-
тичної інформації назвали трансформацією. Цим самим було 
остаточно доведено, що ДНК є носієм генетичної інформації. 

У 1941 р. Джордж Бідл (1903–1989) та Едуард Тейтем (1909–
1975) установили, що дефекти в обміні речовин пов'язані з мутаці-
ями певних генів. Була сформульована концепція "один ген – один 
фермент", яку пізніше уточнили до "один ген – один поліпептид". 

У 1953 р. нобелівські лауреати Джеймс Ватсон (нар. 1928), 
Френсіс Крік (1916–2004) та Моріс Вілкінс (1916–2004), базую-
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чись на рентгенограмах, отриманих Розаліндою Франклін 
(1920–1958), відкрили структуру ДНК. Була сформульована 
центральна догма молекулярної біології.  

Сучасне означення гена таке: дискретна ділянка геномної по-
слідовності, що відповідає одиниці спадкоємності та асоційо-
вана з регуляторними регіонами, транскрибованими регіонами 
та іншими функціональними геномними послідовностями. 

 
3.5.2. Структура гена 
 
У переважної більшості живих організмів гени закодовані 

в ланцюгах ДНК. ДНК є полімером із чотирьох типів нуклеоти-
дів, кожен з яких складається з моносахариду (дезоксирибози), 
фосфатної групи й однієї з чотирьох азотистих основ: аденіну, 
цитозину, гуаніну й тиміну. 

Найпоширенішою формою ДНК у клітині є структура у фор-
мі правої подвійної спіралі з двох окремих ниток ДНК. Азотисті 
основи одного з ланцюжків сполучені з азотистими основами 
іншого ланцюжка водневими зв'язками згідно з принципом ком-
пліментарності: аденін з'єднується тільки з тиміном (два водневі 
зв'язки), гуанін – тільки з цитозином (три водневі зв'язки). 

Завдяки хімічним особливостям зв'язку між пентозними 
залишками нуклеотидів ДНК мають полярність. Один кінець 
ДНК-полімеру закінчується 3-гідроксильною групою дезокси-
рибози й називається 3' (три-прайм), а інший – 5-фосфатною 
групою і називається 5' (п'ять-прайм). Полярність ланцюжка 
грає важливу роль у клітинних процесах. Наприклад, при синте-
зі ДНК подовження ланцюжка можливе тільки шляхом приєд-
нання нових нуклеотидів до вільного 3'-кінця. 

На молекулярному рівні ген складається із двох структурних 
одиниць: 

1) ДНК-ділянки, з якої внаслідок транскрипції зчитується од-
ноланцюгова РНК-копія; 

2) додаткових ДНК-ділянок, які задіяні в регуляції копіюван-
ня, наприклад промотор і енхансери. 
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Промотор – регуляторна ділянка ДНК, розташована перед 
(у напрямку до 5'-кінця молекули) відкритою рамкою зчитуван-
ня гена. Енхансер (англ. enhancer – підсилювач) – коротка діля-
нка ДНК, до якої можуть приєднуватися білки (фактори транс-
крипції) для збільшення рівня транскрипції гена. 

Комбінація і послідовність цих ділянок можуть бути особли-
вими для кожного конкретного гена, а структури гомологічних 
генів у різних організмів можуть суттєво відрізнятись. Типово-
му гену еукаріотів передує регуляторна ДНК-ділянка – промо-
тор, до якого приєднуються ензим РНК-полімераза і фактори 
транскрипції. 

Складовою частиною ДНК є інтрони. Інтрон – ділянка ДНК, 
яка є частиною гена, але не містить інформації про послідов-
ність амінокислот білка. Відношення довжини та кількості інт-
ронів у генах дуже різноманітне. Є гени з одним інтроном, а є 
такі, у яких інтрони становлять до 95 % усієї нуклеотидної по-
слідовності. Найдовший людський ген білка дистрофіну має 
довжину 2,5 млн нуклеотидів (це 0,08 % усього людського ге-
ному) і кодує пептид довжиною 3685 амінокислот. 

Гени прокаріотів відрізняються від генів еукаріотів тим, що 
не містять у структурі інтронів. При цьому окремі кодуючі діля-
нки можуть бути розташовані щільно одна до одної так, що ре-
гулюються спільним структурним елементом – промотором. 
У такому випадку подібний генний кластер зчитується спільним 
транскриптом, але транслюється в різні білки. Така спільна ген-
на структура називається опероном. Оперони – типові генні кла-
стери в прокаріотів. 

Загальна сукупність генів у організмі або клітині називається 
геномом. У прокаріотів переважна більшість генів міститься на 
одній хромосомі, що має вигляд кільцевої ДНК. У еукаріот за-
звичай кілька окремих лінійних спіралей ДНК упаковані в щіль-
ні комплекси – хромосоми. 

Гени, які містяться в одного виду на одній хромосомі, у ін-
шого виду можуть міститися на різних хромосомах. Місце на 
хромосомі, де міститься ген, називається локусом. Гени розподі-
лені по хромосомах не рівномірно, а частково згруповані в кла-
стери. Генний кластер може містити як випадкові гени, розта-
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шовані в безпосередній близькості один до одного, так і групи 
генів, які кодують білки, що перебувають у функціональній за-
лежності. Гени, білки яких мають схожі функції, також можуть 
міститися на різних хромосомах. 

За попередніми оцінками кількість людських генів становить 
50000–100000. Велика частина геному транскрибується у вигля-
ді інтронів і в некодуючу РНК. 

Ріст, розвиток і розмноження організмів базуються на поділі 
клітин, тобто процесі, під час якого одна клітина ділиться на дві 
зазвичай ідентичні дочірні клітини. Цьому передує подвоєння 
кожного гена в геномі (реплікація ДНК). Копії створюються за 
допомогою ферментів ДНК – полімераз, які "читають" шаблон-
ний ланцюг подвійної спіралі ДНК і синтезують новий компле-
ментарний ланцюг. Оскільки подвійна спіраль ДНК тримається 
разом завдяки комплементарності нуклеотидів, то послідовність 
одного ланцюга повністю визначає послідовність іншого, тому 
тільки один ланцюг має бути прочитаний ферментом, щоб ство-
рити точну копію. Процес реплікації ДНК напівконсервативний, 
тобто копія геному, який успадковує кожна дочірня клітина, 
містить один оригінал і один синтезований ланцюг ДНК. 

 
3.5.3. Структура хромосоми 
 
Найменшими структурними компонентами хромосом є нук-

леопротеїдні фібрили, їх видно тільки в електронний мікроскоп. 
Хромосомні нуклеопротеїди – ДНП (дезоксирибонуклеопро-
теїди) – складаються із ДНК і білків (переважно гістонів). 

Молекули гістонів утворюють групи – нуклеосоми. Кожна 
нуклеосома містить вісім білкових молекул. Розмір нуклео-
соми – приблизно 8 нм. З кожною нуклеосомою пов'язана ді-
лянка ДНК, що спірально обплітає нуклеосому ззовні. У такій 
ділянці ДНК містяться 140 нуклеотидів загальною довжиною 
50 нм, але завдяки спіралізації довжина скорочується в 5 разів. 

У хроматині близько 87–90 % довжини ДНК зв'язано з нук-
леосомами. Фібрили ДНП попарно закручуються, утворюючи 
хромонеми, які входять до комплексів вищого порядку – також 
спірально закручених напівхроматид. Пара напівхроматид утво-
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рює хроматиду, а пара хроматид – хромосому. На різних ділян-
ках однієї хромосоми спіралізація, компактність її основних 
елементів неоднакові; із цим пов'язана різна інтенсивність заба-
рвлення окремих ділянок. 

Ті ділянки хромосоми, які інтенсивно сприймають барвни-
ки, називають гетерохроматичними; вони видимі в оптичний 
мікроскоп. Гетерохроматин виконує переважно структурну 
функцію. Він перебуває в інтенсивно конденсованому (спіралі-
зованому) стані, займає однакові ділянки в гомологічних хро-
мосомах і утворює ділянки, які прилягають до центромери 
та кінців хромосоми. Втрата гетерохроматинових ділянок може 
й не позначатися на життєдіяльності клітини. 

Незабарвлені та менш ущільнені ділянки хромосоми, які де-
конденсуються і стають невидимими, містять еухроматин і тому 
називаються еухроматичними. Вважають, що саме в них розмі-
щено найбільше генів. Хромосоми під час поділу клітини, у пе-
ріод метафази, мають вигляд ниток, паличок тощо. 

Кінці плечей хромосоми називають теломерами, це спеціалі-
зовані ділянки, які перешкоджають з'єднанню хромосом між 
собою або з їхніми фрагментами. 

 
3.5.4. Висновки 
 
Отже, ген є ділянкою молекули ДНК, що визначає успадко-

вування тої або іншої ознаки. Оскільки молекули ДНК у процесі 
розподілу скручуються в хромосоми, то ген – це ділянка хромо-
соми. Унаслідок того, що в соматичних клітинах організму 
втримується подвійний набір хромосом (по одній від кожної 
батьківської особи), гени, що визначають розвиток кожної озна-
ки в клітині, теж парні. Вони містяться в спеціальних ділянках 
гомологічних хромосом – локусах. 

Переважаючий варіант ознаки з двох можливих називають 
домінантним, а той, що придушується, – рецесивним. Напри-
клад, жовтий колір насіння гороху домінує над зеленим. 

Хромосоми – це найважливіший органоїд ядра, що містить 
ДНК у комплексі з іншими білками, вони – носії спадкоємної 
інформації. Кількість, форма й розміри хромосом – головна 
ознака, генетичний критерій виду. 
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Зміна кількості, форми або розмірів хромосом стає причиною 
мутацій, часто шкідливих для організму. Ген – матриця для син-
тезу інформаційної РНК, а РНК – матриця для синтезу білка. 
Матричний характер реакцій подвоєння молекул ДНК, синте-
зу РНК, білка – основа передачі спадкоємної інформації від гена 
до ознаки, що визначається молекулами білка. 

Різноманіття білків, їхня специфічність, багатофункціональ-
ність – основа формування різних ознак в організмі, реалізації 
закладеної в генах спадкоємної інформації. Спадкоємна інфор-
мація передається шляхом реплікації молекули ДНК. В основі 
дії гена в процесі розвитку організму лежить його здатність 
за посередництвом РНК визначати синтез білків. 

 
 

3.6. Генна інженерія 
 
Ге́нна інженерія – це біотехнологічний прийом, спрямований 

на конструювання рекомбінантних молекул ДНК на основі 
ДНК, узятої з різних джерел; сукупність прийомів, методів і 
технологій отримання рекомбінантних РНК і ДНК, виділення 
генів з організму (клітин), здійснення маніпуляцій з генами й 
уведення їх в інші клітини. 

Термін інженерія, незважаючи на явно технічне забарвлення, 
уже міцно прижився в біології. Він і справді точно характеризує 
зміст дослідів, у ході яких спадкоємність у повному розумінні 
цього слова конструюється з окремих деталей. Є всі підстави 
говорити про формування нової сфери людської діяльності. 
Адже йдеться про цілеспрямовану зміну генетичної конституції 
тих чи інших живих організмів за допомогою спеціально розро-
блених підходів і технологій, об'єднаних загальною назвою – 
генна (або генетична) інженерія.  

Генна інженерія – це прикладна ланка молекулярної біології. 
Мета її – створення нових генетичних структур. Вона включає 
конструювання біологічних систем на різних рівнях організації 
живого: генному, геномному, клітинному, організменному, по-
пуляційному. 
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Генна молекулярна інженерія – створення активних реко-
мбінантних молекул з послідовним уведенням їх у клітину. 
У результаті одержують клони клітин з новими спадкоємними 
властивостями. 

Геномна інженерія створює організми з новим набором 
хромосом – капустяно-редисковий гібрид, бестер (білуга + 
+ стерлядь), мул. 

 
3.6.1. Історія та розвиток 
генної інженерії 
 
Генна інженерія з'явилася завдяки роботам багатьох дослід-

ників у різних галузях біохімії та молекулярної генетики. Про-
тягом багатьох років головним класом макромолекул вважали 
білки. Існувало навіть припущення, що гени мають білкову 
природу. Лише в 1944 р. О. Авері, К. Маклеод і М. Маккарті 
показали, що носієм спадкоємної інформації є ДНК. 

Імпульсом до розвитку генної та хромосомної інженерії та-
кож послужили досягнення клітинної біології з культивування 
клітин, тканин і органів. Іншим суттєвим фактором для спрямо-
ваного введення чужих генів у геном рослин стало відкриття в 
лабораторіях Бельгії, США і Німеччини механізму вбудовуван-
ня ґрунтовою бактерією частини свого геному в геном рослин. 
Це мало величезне наукове значення, оскільки перенесення ге-
нів дозволяло долати міжвидові бар'єри й передавати окремі 
спадкоємні ознаки одних організмів іншим. 

Конструювання потрібних генів з різноманітних фрагментів, 
уведення їх у реципієнтний організм методами генної та клітин-
ної інженерії дозволяє управляти спадкоємністю та життєдіяль-
ністю тварин, рослин і мікроорганізмів, створювати біологічні 
об'єкти з новими, корисними для людини властивостями, які 
раніше не спостерігалися в природі. 

Важливим етапом у формуванні генної інженерії як науки 
став 1953 рік, коли Дж. Ватсон, Ф. Крік та М. Вілкінс відкри-
ли структуру ДНК, що зумовило появу нової науки – молекуля-
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рної біології, завдяки якій були встановлені механізми репліка-
ції, транскрипції ДНК, здатності до гібридизації її ланцюгів, 
процесів негомологічної рекомбінації хромосом; відбулися від-
криття плазмід, ідентифікація й аналіз генів. 

Виникнення ж самої генної інженерії відносять до 1972 р., 
коли в лабораторії Стенфордського університету нобелівський 
лауреат (1980) Пол Берг отримав першу рекомбінантну (гібрид-
ну) ДНК in vitro, що поєднувала в собі фрагменти ДНК фага 
лямбда, кишкової палички, і мавпячого вірусу SV 40. 

 
3.6.2. Методи генної інженерії 
 
Одним з найсучасніших і перспективних методів генної 

інженерії для отримання нових мікробних штамів є генетичне 
копіювання (клонування). Уже на початку 1970-х рр. учені в 
лабораторних умовах отримували та клонували рекомбінантні 
молекули ДНК, культивували в пробірці клітини і тканини рос-
лин і тварин. Десять років потому на фармацевтичному ринку 
з'явився перший рекомбінантний препарат – людський інсулін. 
Учені навчилися модифікувати гени та створювати абсолютно 
нові, комбінуючи гени різних організмів; синтезувати гени за 
заданими схемами, уводити їх у живі організми та змушувати 
там працювати. Це було початком генної інженерії. 

Суть генної інженерії полягає в переміщенні окремих генів з 
одного організму (клітини) в інший, що спричиняє різні фено-
типові зміни в організмі (клітинах) реципієнта. Нині вчені мо-
жуть розрізати молекули ДНК у потрібному місці, ізолювати 
й очистити окремі її фрагменти, синтезувати їх із чотирьох де-
зоксирибонуклеотидів, зшивати такі фрагменти. 

Техніка рекомбінантних ДНК, що лежить в основі генної ін-
женерії, має велике значення не тільки для практики, але й сут-
тєво розширює можливості пізнання фундаментальних основ 
організації та функціонування геномів. З моменту зародження 
генна інженерія привертала увагу не тільки блискучими перс-
пективами, а й потенційною небезпекою деяких досліджень. 
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Першим висловив занепокоєння Пол Берг, який у США в 
1972 р. власними руками сконструював першу рекомбінантну 
молекулу ДНК. Він разом із групою відомих молекулярних біо-
логів указав на необхідність упровадження певних правил і об-
межень у роботах із рекомбінантними молекулами ДНК, побо-
юючись, по-перше, потрапляння робочих матеріалів за межі 
лабораторії, а отже, загрози внесення в організм людини або 
тварини шкідливих речовин, що можуть спричинити небажані 
ефекти; по-друге, учених турбувала невизначеність процесу вза-
ємодії рекомбінантних ДНК із геномом реципієнта. 

Тому в 1975 р. відбулася конференція, присвячена проблемам 
отримання рекомбінантних молекул ДНК, участь у якій узяли 
вчені із 16 країн, юристи, представники преси, промислових 
компаній. Вони дійшли висновку, що генна інженерія має право 
на існування, але на існування під контролем. 

Одержання гена може відбуватись різними шляхами. Ще в 
1960-х рр. індійсько-американський молекулярний біолог, лау-
реат Нобелевської премії 1968 р., Хар Корана (1922–2011) запро-
понував методологію хімічного синтезу ДНК. Ним була синтезо-
вана спочатку кодуюча частина аланінової РНК, а в 1976 р. – 
ген тирозинової РНК, який діяв при введенні в бактеріофаг. 

Наймолодшою й найпривабливішою, але ще поки не здійсне-
ною сферою використання генної інженерії можна вважати 
терапію генів. У жовтні 1985 р. у США після семимісячних 
дискусій були прийняті правила, яких повинні дотримуватися 
дослідники, що займаються питаннями терапії генів. Дозволя-
ється лише соматична терапія і забороняються операції, які мо-
жуть спричинити спадкоємні зміни. 

У широкому розумінні терапія генів включає як попереджен-
ня, так і лікування генетичних хвороб. З генно-інженерних 
позицій терапія генетичних захворювань пропонує введення 
в генетичний апарат людини, який містить пошкоджений ген 
(або гени), нормальної генетичної інформації. Ця операція може 
бути здійснена із заплідненою яйцеклітиною з подальшою пере-
садкою її сурогатній матері, щоб уведена генетична інформація 
успадковувалася. Однак при цьому виникла велика кількість 
проблем, і говорити про реальне використання цього методу 
в медицині поки що рано. 
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Спрямоване втручання в геном статевих клітин вважається 
тепер недопустимим, його заборона зазначена в Конвекції з прав 
людини в біомедицині, що прийнята Радою Європи в 1996 р. 
Однак з накопиченням знань ризик проведення подібних мані-
пуляцій знизиться, отже, почне здійснюватися корекція спадко-
вості у випадку найважчих спадкових хвороб, особливо викли-
каних дефектом одного гена. 

 
3.6.3. Генно-модифіковані продукти 
 
Генно-модифіковані продукти – це продукти, які отримані за 

рахунок змін генетичного апарату живих організмів. Усі проду-
кти, які використовуються в сільському господарстві, отримані 
за рахунок технологій, які змінюють генетичний апарат. Це 
є традиційною селекцією, а зараз – ще й методами генетичної 
інженерії, які селекцію значно пришвидшують. Традиційно се-
лекція дає, наприклад, сорт рослин за 10–15 років, а генна інже-
нерія – за рік – два. 

Головною сільськогосподарською потребою є потреба у збі-
льшенні кількості генно-модифікованих продуктів для того, щоб 
розв'язати продовольчу проблему, яка є досить гострою у світі. 
Традиційними способами це вже важко зробити. У суспільстві 
виникло багато непорозумінь і застережень щодо генно-
модифікованої продукції через слабку обізнаність із природою 
цих продуктів. Також це є результатом конкурентної боротьби 
фірм, які отримують продукти сільського господарства тради-
ційними способами. 

Генно-модифіковані продукти дуже важливі для виконання 
продовольчих програм. Вони мають бути відповідно позначені, 
а люди повинні мати право вибору: купувати їх чи не купувати, 
уживати чи не вживати. Відсутність інформації про поширення 
генно-модифікованих організмів призводить до низького рівня 
усвідомлення проблеми населенням і навіть урядовими особами. 

Можна сказати, що законодавча база в Україні щодо ГМО 
не розроблена і серйозно відстає від стандартів ЄС. Зараз в 
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Україні немає чинного закону щодо діяльності, пов'язаної з 
генно-модифікованими організмами. Багато законопроектів 
так і не стали законами. Основним з недоліків тут є недостат-
ня участь громадськості. Недоліком є також те, що інформа-
ція про генно-модифіковані продукти може бути визнана 
конфіденційною. 

Деякі з цих законопроектів ураховували стандарти ЄС, 
але за основу брали Картагенський протокол, прийнятий 
30 січня 2000 р. у м. Монреаль (Канада). Основним принци-
пом протоколу є принцип застереження: держава має право 
відмовитись від увезення на її територію ГМО, якщо вважає, 
що такі організми можуть спричинити небезпеку, не порушу-
ючи при цьому ВТО. 

Щодо чинного законодавства України, то в законі "Про за-
хист прав споживачів" є положення про те, що споживач має 
право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своє-
часної інформації про товари (роботи, послуги). І ця інформація 
має містити, крім назви товару, ціни, дати виготовлення тощо, 
ще й позначку про застосування генної інженерії під час вигото-
влення товарів. 

Пропагуючи генно-модифіковані продукти, нам кажуть, 
що все це – здобутки цивілізації. Генна інженерія дозволяє 
переносити в рослини (кукурудзу, ріпак, сою, картоплю 
тощо) гени бактерій, вірусів, тварин чи інших рослин. Це 
робиться для наділення їх новими характеристиками: швид-
ким дозріванням, вищою врожайністю, стійкістю до шкідни-
ків чи хвороб. 

Деякі ГМО, на думку спеціалістів, можуть викликати алергію 
в певних груп людей. Ситуація ускладнюється відсутністю мар-
кування на ГМ-продуктах у більшості країн світу. Уже зараз 
чимало людей із острахом дивляться на генно-модифіковане 
майбутнє, на глобалізаційні процеси. Відомо, що в продуктах 
харчової промисловості часто використовуються ферменти, які 
виробляють генно-модифіковані організми. 

Отже, тільки час розставить крапки над "і" щодо користі або 
ризику використання ГМО. 
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3.6.4. Проблеми 
 
Однією з проблем генної інженерії є її застосування в генній 

терапії. Генна терапія має своїм завданням розшифрування люд-
ського геному, тобто отримання повної інформації про спадко-
ємне оснащення людини. 

На сьогодні відомо, що багато хвороб має спадкоємну осно-
ву. Щоб їм запобігти або їх лікувати, необхідно пізнати генотип 
людини. Генна терапія – це введення до людського організму 
або клітини гена, тобто фрагмента ДНК, з метою попередження 
або лікування патологічних станів. 

Генетичні маніпуляції неприпустимі, коли принижують люд-
ське життя до ролі предмета, забуваючи при цьому, що мають 
справу із особою розумною та вільною. 

Генетики жодною мірою не зупиняються на лікуванні, а, по-
силаючись на свободу наукових досліджень, хочуть експеримен-
тувати, маючи на меті створення певного типу надлюдин, які мо-
гли б запанувати над іншими. У такій перспективі генетика легко 
перетворюється на євгеніку з усіма її негативними наслідками. 

Не треба замовчувати той факт, що генетичні відкриття мо-
жуть бути використані для селекції ембріонів, яка базується на 
усуненні тих, хто має якісь генетичні хвороби або патологічні 
генетичні ознаки. Такою була, між іншим, ідеологія гітлеризму. 
Небезпекою є також сімейна євгеніка – коли батьки, зокрема ті, 
які мають фінанси, намагатимуться поліпшити генетичний ма-
теріал своїх майбутніх дітей. 

Церква не може залишатися осторонь таких питань. У де-
яких промовах Павло ІІ неодноразово висловлювався щодо 
етичних проблем генетики, меж наукових досліджень над 
людським генотипом. 

Катехизм католицької церкви знов нагадує певні принципи та 
звертає увагу на генетичні дослідження й генну терапію. Церква 
схвалює прогрес науки і техніки, підкреслює позитивні аспекти 
цих явищ. Неодноразово виражає подив і пошану щодо зусиль 
багатьох учених і дослідників, які намагаються відкрити таєм-
ницю людського геному. Церква погоджується з думкою Всесві-
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тньої організації охорони здоров'я про те, що створення карти 
людського геному може бути великою допомогою в лікуванні й 
навіть передбаченні певних хвороб (предикативна медицина). 
Церква прихильно ставиться до цих досліджень за умови, що 
вони відкривають нові можливості лікування та генної терапії, 
основані на вшануванні життя й недоторканності суб'єктів, охо-
роні або поверненні здоров'я пацієнтам уже народженим або 
тим, які щойно мають народитися. 

Водночас втручання в тілесну природу людини, а також у її 
генетичний код, є втручанням у цілісність людської особистості. 
Це має виправдання тільки тоді, коли є терапевтична основа (не 
для панування однієї людини над іншою). Важливо не тільки 
зберегти життя, але й шанувати генетичну ідентичність кожного 
людського індивіда – головний етичний принцип, який має ле-
жати в основі генетичного втручання. 

Чи втручатися в генетичний код людини? – це не лише запи-
тання окремих учених, воно стосується всього людства. Тому 
разом із признанням принципу свободи наукових досліджень 
треба прийняти необхідність етичних орієнтирів для цих дослі-
джень і принцип відповідальності, оскільки не все, що є техніч-
но можливим, є добрим з погляду моралі. 

 
3.6.5. Висновки 
 
Генна інженерія, безперечно, є однією з найважливіших і 

найпрогресивніших наук XX–ХХІ ст. Вона багато дає вже сьо-
годні, а ще більше обіцяє на завтра. Реальним стало розв'язувати 
проблеми, над якими безрезультатно працювали роками світові 
наукові центри. З'явилась можливість нагодувати 800 млн голо-
дуючих якісною свіжою їжею, розпочати очищення довкілля в 
глобальних масштабах, зменшити обсяги споживання енергії на 
промисловому виробництві, дати надію бездітним сім'ям. У пер-
спективі – винайдення ліків від раку та СНІДу. 

Однак зі збільшенням масштабів втручання людини в приро-
ду зростають і потенційні ризики. Якщо у XX ст. планеті загро-
жувала ядерна війна, то тепер цілком реальною небезпекою ста-
ла можливість виходу ГМ-організмів з-під контролю людини. 
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Саме людини, оскільки природа влади над ними не має, вони 
чужі для неї. Мало того, що людство за якісь кілька десятиліть 
закидало довкілля синтетичними сполуками, для яких там ніко-
ли не було організмів, здатних їх переробити, так тепер на волю 
випускають живих істот, генетичних мутантів, деякі з яких до 
того ж мають можливість давати плідне потомство. 

Розвиток біотехнологій може призвести до глобальної економі-
чної кризи. Чиста їжа перетвориться на привілей багатих, а основні 
продовольчі ресурси зосередяться в руках кількох транснаціональ-
них корпорацій. Нафта перестане бути регулятором цін на ринку, 
що спричинить кардинальні зміни на економічній карті світу і до-
корінно змінить систему світового розподілу праці. 

Отже, варіанти розвитку подій найрізноманітніші: від раю на 
Землі до перетворення планети на пустельний смітник у косміч-
ному просторі. Регулюючи законодавчу базу, удосконалюючи 
технології, після детального моделювання результатів можна 
обережно впроваджувати новинки на ринок. 

Наука ніколи не була ні добром, ні злом. Сама по собі вона 
нейтральна, і лише в руках людини перетворюється на могутній 
інструмент. 

 
 

3.7. Біофізика, біохімія та біотехнології 
 
Життя як біологічно активна форма існування матерії міс-

тить також нижчі форми – хімічну та фізичну – і виявляє се-
бе, у тому числі, через них. 

Хоча сотні вчених із найдавніших часів існування людства 
вивчали те, що їх оточувало, лише у ХХ ст. дослідники 
по-справжньому торкнулися таємниць життя. Багато супере-
чливих питань нарешті було розв'язано, коли вченим удалося 
розпочати дослідження на молекулярному рівні. Саме тоді, 
можна впевнено сказати, фізико-хімічний ґрунт життєвих 
процесів набув статусу однієї з найголовніших задач при- 
родничих наук. Згодом у цій сфері було здобуто багато ціка-
вих результатів. 
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3.7.1. Біофізика 
 
Біофізика – галузь науки, яка вивчає фізичні та фізико-

хімічні явища зародження, формування, життєдіяльності, від-
творення життя на всіх рівнях, починаючи з молекул, клітин, 
органів і тканин, закінчуючи організмами та біосферою в ціло-
му, а також механізми дії фізичних факторів на організми. 

Іншими словами, біофізика досліджує специфіку функціону-
вання фізичних законів на біологічному рівні. Разом з тим біофі-
зика поділяється на численні підгалузі: біомеханіку, біоакусти-
ку, молекулярну біофізику тощо. 

Історично у формуванні біофізики простежуються два вито-
ки: упродовж усього розвитку фізики у ХХ ст. і за зростання 
інтересу до дослідження життя зростає бажання пояснити біоло-
гічні явища мовою фізики та фізичних законів. 

Можна зазначити, що ще у XVIII ст. дослідники вдавалися до 
спроб пояснити закономірності руху крові судинами кровонос-
ної системи за допомогою гідродинамічних законів на прикладі 
води в трубах. Відкриття певних аналогій у явищах росту 
та розмноження кристалів і живих організмів породило теорію 
кристалічного стану. 

Далі була відкрита молекулярна впорядкованість у рідин-
них системах, і разом з тим виникла ідея, що користувалася 
великою популярністю в наукових колах, про те, що живе є 
рідким кристалом. Відкриття здатності кристалів змінювати 
свій об'єм при накладанні електричного потенціалу зумовило 
намагання пояснити через це фізичне явище скорочення по-
перечносмугастих м'язів. 

Варто згадати німецького фізика й фізіолога Герма-
на фон Гельмгольца (1821–1894), чиї дослідження мали велике 
значення для розвитку біофізики. Йому належить з'ясування 
принципу роботи ока як оптичної системи. Він також був пер-
шим, хто визначив швидкість поширення збудження по нерву. 

Другим витоком біофізики є фізіологія, яка разом із вивчен-
ням фізіологічних процесів досліджує внутрішні механізми в 
основі елементарних фізіологічних функцій, спираючись на 
принципи таких наук, як хімія та фізика. 
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Італійський медик і фізик Луїджі Гальвані (1737–1798) 
у "Трактаті про силу електрики при м'язовому русі" намагався 
пояснити скорочення м'язів таким: він стверджував, що їхня 
зовнішня поверхня заряджена негативною, а внутрішня – пози-
тивною електрикою, тобто м'яз є лейденською банкою, а нерв – 
провідником, через який проходить електричний заряд. 

У середині ХІХ ст. фізіологи рослин почали ставити такі пи-
тання, які пізніше перейшли й до біофізики. Наприклад, німець-
кий учений Юліус фон Майер (1814–1878) дійшов висновку, що 
функцією зелених рослин є перетворення фізичної енергії світла 
на хімічну енергію (що є основою біоенергетики). Це одна із 
основних проблем біофізики – з'ясування принципу переходу 
фізичної енергії в хімічну. 

Водночас біологи прагнули фізичних методів досліджень, які 
можна було б використати. За допомогою фізики розширюються 
функції мікроскопа і, нарешті, на початку 30-х рр. ХХ ст. з'явля-
ється перший електронний мікроскоп. 

Дещо пізніше новим знаряддям біології стають радіоактивні 
ізотопи, дедалі більше вдосконалюється спектральна техніка. 
Паралельно розширюється сфера застосування рентгенових 
і ультрафіолетових променів. Продовжує впроваджуватися еле-
ктронна техніка в біологію та інші, пов'язані з нею, науки. 

Отже, на етапі становлення біофізики робиться висновок про 
можливість використання в біології основних законів фізики як 
науки про закони руху матерії. 

 
3.7.2. Біохімія 
 
Біохімія займається дослідженнями іншої категорії – це наука 

про хімічний склад живих клітин і організмів та хімічні процеси, 
пов'язані з ними. Вона досліджує структуру й функції компоне-
нтів клітин та інших складових організму, таких як білки, вугле-
води, ліпіди, нуклеїнові кислоти тощо. 

Так само як біофізика дає відповідь на ті чи інші запитання, 
користуючись законами фізики, біохімія відповідає на запитан-
ня за допомогою хімічних методів. Біохімія також поділяється 
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на багато різноманітних підгалузей, серед яких фігурують ста-
тична (біоорганічна хімія), динамічна та функціональна біохімія. 

По-іншому цю науку також називають органічною хімією, 
а використання її законів, хоча, можливо, і несвідоме, дату-
ється далекою давниною, витоками людських культур. Уже 
багато тисяч років тому людина навчилася обробляти шкури 
тварин, готувати алкогольні напої, використовуючи процеси 
бродіння, тощо. 

Сам термін "органічна хімія" уперше використав шведський 
учений Єнс Якоб Берцеліус (1779–1848) у 1827 р., але в тради-
ційному розумінні термін був уведений у вжиток лише в 1903 р. 
німецьким біохіміком Карлом Нейбергом (1877–1956). 

Власне, початок біохімії варто пов'язувати з тим, що погляд, 
згідно з яким у синтезі бере участь славнозвісна "життєва сила", 
було спростовано. Завдячувати цим необхідно Фрідріху Велеру 
(1800–1882), який у 1828 р. займався дослідженням сечовини й 
уперше синтезував з неорганічної речовини органічну сполуку. 

Важливість біохімії пов'язана з тим, що саме на ній ґрунту-
ються всі життєві процеси, тому що вуглець здатний з'єднувати-
ся із багатьма іншими елементами й може входити в молекули 
найрізноманітнішого складу та будови. Саме ця якість вуглецю 
пояснює таку велику кількість органічних сполук: наприклад, до 
90-х рр. ХХ ст. було нараховано понад 10 млн сполук. 

Саме процес синтезу вуглецю з різними елементами став 
підґрунтям того, що почали з'являтися окремі розділи науки й 
нові галузі промисловості, наприклад виробництво синтетич-
них барвників. 

Станом на сьогодні органічна хімія має багато різноманітних 
відгалужень. Ще у 20-ті рр. ХХ ст. виділилася молекулярна біо-
логія, а згодом, зі зростанням попиту в народному господарстві, 
виділилася в окрему науку й технічна біохімія. Призначенням 
молекулярної біології є дослідження основних властивостей 
форм життя на молекулярному рівні, яким чином розвиток 
організмів, збереження й передання спадкоємної інформації то-
що зумовлені структурою та якостями біологічних білків і нук-
леїнових кислот. 
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3.7.3. Біотехнології 
 
Біотехнологія – це дисципліна, що вивчає можливості вико-

ристання живих організмів або продуктів їхньої життєдіяльності 
для розв'язання тих чи інших технологічних завдань, можливос-
ті створення живих організмів за допомогою генної інженерії. 

Нерідко можна побачити, як біотехнологією називають без-
посередньо застосування вищезгаданої генної інженерії, хоча 
сам термін містить значно ширший комплекс модифікацій біо-
логічних організмів для обслуговування потреб людини, вклю-
чаючи модифікацію рослин і тварин шляхом гібридизації. 

Досягнення цієї галузі станом на сьогодні допомагають по-
ліпшувати якість харчових продуктів і збільшувати продуктив-
ність живих організмів. До підгалузей біотехнології належать: 
біоінженерія, під якою варто розуміти застосування технічних 
засобів для розв'язання медичних проблем задля поліпшення 
здоров'я; її не слід плутати з біомедициною (яка теж належить 
до біотехнологій), яка є розділом медицини, що досліджує орга-
нізм людини з теоретичного погляду; наномедицина займається 
виправленням, конструюванням і контролем біологічних систем 
людини на молекулярному рівні за допомогою нанопристроїв; 
біофармакологія досліджує фізіологічні ефекти, які здійсню- 
ються речовинами біологічного й біотехнологічного походжен-
ня; біоніка – наука про застосування в технічних пристроях 
принципів організації, функцій і структур, узятих із живої при-
роди; біоремедіація – це комплекс методів очищення вод, ґрун-
тів і атмосфери за допомогою метаболічних властивостей біо- 
логічних об'єктів і, нарешті, клонування, гібридизація й усім 
відома генна інженерія. 

Біотехнології виникли доволі давно. При випіканні хлібу, пи-
воварінні, отриманні кисломолочних продуктів тощо людина 
здавна використовувала діяльність мікроорганізмів, що поєднує 
біотехнологію та біохімію (коріння обох убачаються в цих звич-
них, на перший погляд, процесах). 

Важлива роль у розробці наукових засад біотехнологій на-
лежить одному з найвизначніших дослідників у сфері приро-
дничих наук ХІХ ст. – французькому вченому Луї Пастеру 
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(1822–1895). Він розпочинав кар'єру хіміком, з його робіт 
найвідомішою вважається дослідження винних кислот, яке 
започаткувало стереохімію. У 50-ті рр. ХІХ ст. Пастер вирі-
шує зайнятися вивченням процесів бродіння. У 1887 р. він 
видає роботу, у якій переконливо доводить, що спиртове бро-
діння цукру – це процес, безпосередньо пов'язаний з діяльніс-
тю дріжджових грибків, які харчуються та розмножуються за 
допомогою рідини, що бродить, а частина цукру витрачається 
на побудову дріжджових клітин і виникнення таких продук-
тів, як янтарна кислота та гліцерин. 

Завдяки дослідженню маслянокислого бродіння було встано-
влено два типи бактерій: аеробні, які потребують для здійснення 
своєї життєдіяльності певної кількості повітря, і анаеробні, що 
можуть розвиватися за його відсутності. Пастер також спросту-
вав теорію самозародження живих організмів. Його роботи в цій 
сфері важливі ще й тим, що мали величезне значення для розви-
тку антисептичних методів у медицині. 

Біотехнологію умовно поділяють на два розділи: традиційна 
(куди входить технологічна мікробіологія, а також технічна, 
біохімічна та інженерна ензимологія) і нова (куди входять гене-
тична та клітинна інженерія). 

Основними напрямами досліджень біотехнології є: 
1) розроблення наукових основ створення нових біотехноло-

гій за допомогою методів молекулярної біології, генетичної 
та клітинної інженерії; 

2) одержання й використання біомаси мікроорганізмів і про-
дуктів мікробіологічного синтезу; 

3) вивчення фізико-хімічних і біохімічних основ біотехноло-
гічних процесів 

4) використання вірусів для створення нових біотехнологій. 
 
Біотехнології притаманні специфічні методи – великомасш-

табне культивування і вирощування клітинних культур рослин і 
тварин у особливих умовах. Біотехнологічні методи культиву-
вання об'єктів виконуються з використанням спеціального обла-
днання, наприклад, у ферментах вирощують гриби та бактерії 
при одержанні антибіотиків. 
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Деякі біотехнологічні методи схожі з мікробіологічними, 
біохімічними та ін. Відмінністю методів у біотехнології є те, що 
вони мають виконуватись у асептичних умовах, тобто не допус-
кається зараження об'єктів сторонніми мікроорганізмами, особ-
ливо патогенними. Патогенні види становлять небезпеку для 
навколишнього середовища та працівників, тому при їх викори-
станні потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки. 

Загалом біотехнологія – це типове породження нашого бу-
рхливого, динамічного XXI століття. Вона відкриває нові пе-
рспективи перед людським розумом, дозволяє те, що не під 
силу природі – переміщення генів між рослинами, тваринами 
й мікроорганізмами. Проблеми біотехнології надзвичайно 
різноманітні, починаючи із суто технічних і закінчуючи тон-
кими інтелектуальними, що пов'язано з відносною втратою 
впливу фундаментальної науки у зв'язку з домінуванням у ній 
проблемно-прикладних розробок. Біотехнології ж відкрива-
ють широкі перспективи для використання нових наукових 
розробок у суспільстві. 

 
3.7.4. Висновки 
 
Біологія – одна з найважливіших сучасних наук. Вона – спо-

сіб не тільки вивчення живої природи, що є основним ресурсом 
людства, але й впливу на неї. Біологія тісно пов'язана з іншими 
природничими й гуманітарними науками. У взаємодії біології з 
іншими науками виникли біофізика, біохімія, біотехнологія. 
Кожна з цих наук має важливе значення для життя людства. 

Біотехнологія й біохімія використовуються в медицині та фа-
рмакології. Починаючи з XIX ст. у фармакології набувають по-
ширення синтетичні хімічні препарати, а із середини XX ст. – 
антибіотики, особливі хімічні речовини, які утворюються мікро-
організмами та здатні здійснювати вибірковий токсичний вплив 
на інші мікроорганізми. 

Біофізика, біохімія та біотехнології допомагають розв'язувати 
екологічні проблеми, застосовуються в розробці технологій для 
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знищення забруднень навколишнього середовища, відновлення 
зруйнованих біоценозів і популяцій зникаючих видів, аклімати-
зації рослин і тварин у нових місцях проживання. 

Отже, вивчення й поширення цих наук є важливою задачею, 
оскільки без них неможливо уявити сучасне життя. Вони не 
тільки допомагають поліпшити життя людини, але служать спо-
собом пізнання самого життя. 

 
 

3.8. Біолого-медичні проблеми 
 
У наш час швидко змінюються поведінка людей, манера одя-

гатися, моральні й матеріальні цінності, цілі та ідеали, потреби й 
мотиви, сам стиль міжособистісного спілкування. Однак не-
змінним складником процесу спілкування було, є і буде нама-
гання людей вплинути одне на одного. 

У психології вплив визначається як процес і результат зміни 
індивідом поведінки іншої людини, її настанов, цілей, оцінок, 
уявлень тощо в ході взаємодії з нею. Практично всі люди праг-
нуть вплинути на тих, з ким спілкуються, але й самі піддаються 
зовнішньому впливу. 

Зі зміною суспільства міняються цілі, форми, навіть масшта-
би впливу – сьогодні психологічний вплив усюдисущий. Сучас-
ні технології дозволяють одній людині або невеликій групі лю-
дей впливати на свідомість, психіку, цінності й настанови 
величезної кількості людей одночасно без прямого контакту та 
взаємодії з ними. Газети, журнали, телебачення, радіо, тобто всі 
засоби масової інформації є тим каналом, через який навіть одна 
людина отримує можливість впливати на маси. 

Психологічний вплив лежить в основі багатьох злободенних 
суспільних процесів: пропаганди здорового способу життя та 
екологічної грамотності, діяльності цензорів, іміджмейкерів у 
політиці, фахівців з реклами й маркетингу, і цей перелік далеко 
не повний. За останні десятиріччя в науці накопичилася величе-
зна кількість досліджень, присвячених даній проблемі. 
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Таким чином, проблема соціально-психологічного впливу 
особливо актуальна саме тепер, коли доступ до ЗМІ необмеже-
ний ані з боку суб'єкта, який прагне вплинути на людей, ані з 
боку об'єктів, на яких цей вплив спрямований. 

У психології розрізняють спрямований і неспрямований  
вплив. Ми розглянемо саме спрямований, за якого суб'єкт ста-
вить завдання досягти певного результату від об'єкта впливу. 

До механізмів спрямованого впливу відносять навіювання 
і переконання, які є достатньо дієвими в умовах сучасної еконо-
мічної та політичної ситуації. Такі способи існують із неза- 
пам'ятних часів і використовуються ЗМІ, мабуть, з першого дня 
їхнього існування. 

У наші дні ЗМІ все більше й більше стають не тільки засобом 
зв'язку, що забезпечує доступ людей до інформації, різних рівнів 
контактів і спілкування, а й набувають рис найпотужнішого ін-
струменту формування свідомості, почуттів, смаків, думок ве-
личезних аудиторій людей. У численних соціологічних дослі-
дженнях постулюється ідея про те, що ЗМІ є маніпуляторами 
свідомості. Навіювання і переконання є різновидами такої мані-
пуляції. Розглянемо особливості цих механізмів та їх викорис-
тання в ЗМІ докладніше. 

 
3.8.1. Навіювання 
 
Навіювання (сугестія) як метод соціально-психологічного 

впливу є нав'язуванням певних думок і станів на тлі їх некрити-
чного (часто неусвідомленого) сприйняття. Це цілеспрямований 
і неаргументований вплив на окрему людину або групу. Перебу-
ваючи під впливом навіювання, людина його не контролює. 

Простіше за все навіяти людині те, до чого вона схильна вна-
слідок своїх потреб та інтересів. Однак це можна зробити й усу-
переч її волі, викликаючи певні почуття і стани, що штовхають 
до скоєння вчинків, які, можливо, суперечать прийнятим нею 
нормам і принципам поведінки. При навіюванні спочатку відбу-
вається сприйняття інформації, яка містить готові висновки, 
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а потім на її основі формуються мотиви й настанови певної 
поведінки. У процесі навіювання інтелектуальна (аналітико-
синтезуюча) активність свідомості або відсутня, або значно по-
слаблена, а сприйняття інформації, настроїв, почуттів, шаблонів 
поведінки базується на механізмах зараження й наслідування. 
На соціально-психологічному рівні навіювання пов'язане з 
цілою низкою факторів, від яких залежить його ефективність. 

По-перше, величезне значення мають особливості того, хто 
здійснює навіювання (сугестора) – його соціальний статус, при-
вабливість, вольові та інтелектуальні характеристики. По-друге, 
важливими є особливості того, на кого навіювання спрямоване 
(сугеренд), зокрема його здатність включати механізми психо-
логічного захисту. Третім значущим чинником є особливості 
відносин між сугестором і сугерендом – довіра, авторитетність, 
залежність. І, нарешті, ефективність навіювання залежить від 
способу конструювання повідомлення – рівня аргументованості, 
характеру поєднання логічних і емоційних компонентів, підкрі-
плення іншими впливами. 

Навіювання досягається різного роду вербальними й невер-
бальними засобами – словами, інтонацією, мімікою, жестами, 
діями сугестора. 

 
3.8.2. Гіпноз 
 
Гіпноз – тимчасовий стан свідомості, що характеризується 

звуженням її обсягу і різким фокусуванням на утриманні навію-
вання, що пов'язане зі зміною функції індивідуального контро-
лю і самосвідомості. Стан гіпнозу настає в результаті спеціаль-
них впливів гіпнотизера або цілеспрямованого самонавіювання. 
У загальнішому сенсі гіпноз – це соціально-медичне поняття 
про комплекс методик цілеспрямованого словесно-звукового 
впливу на психіку людини через її загальмовану певним спосо-
бом свідомість, що спричинює несвідоме виконання різних ко-
манд і певні реакції людини, яка перебуває в штучно виклика-
ному стані дрімоти або псевдосну. 
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Гіпнотичний вплив відомий людству вже понад три тися-
чі років. Він застосовувався жерцями Стародавнього Єгипту, 
Тибету, Індії, лікарями Сходу, згодом його використову- 
вали у практиці лікарі Стародавньої Греції та Риму. Гіпноз у 
вигляді храмового сну зберігався до середини IV ст. Потім 
спадщину жерців почали поступово прибирати до рук хрис-
тиянські ченці, що займалися "чудесними зціленнями" за до-
помогою молитов, святої води, мощей святих великомучени-
ків і накладання рук. 

З давніх-давен чаклуни і шамани, маги і жерці широко 
використовували різноманітні прийоми й кошти, викликали 
в деяких людей стан незвичайної зосередженості та відчу-
ження від навколишнього. Те, що людина не реагує на світ-
ло, шум, біль від опіків, порізів і уколів, а підкоряється по-
вністю волі того, хто приспав, просто вражало віруючих, 
здавалося їм дивом. Вважали, що душа людини залишає 
свою тілесну оболонку і входить у безпосереднє спілкування 
з духами й богами. 

Сьогодні використовують різні прийоми і техніки гіпнотизу-
вання. До першої групи належать прийоми, що впливають на ті 
чи інші аналізатори без словесного навіювання. Найчастіше за-
стосовується змішаний спосіб гіпнотизування. Він полягає в 
одночасному використанні словесного впливу і впливу на різні 
аналізатори – зоровий, слуховий, шкірний та ін. 

Занурюванню в гіпнотичний сон сприяє все те, що викликає 
природний сон, тому людину, яка хоче спати, занурити в гіпно-
тичний сон легше, ніж ту, що не хоче. Увечері загіпнотизувати 
легше, ніж удень або вранці, отже, бажано перший сеанс прово-
дити у вечірній час. При гіпнотизуванні краще посадити людину 
в зручне для неї крісло або запропонувати лягти в тій позі, 
у якій вона зазвичай засинає, тому що коли людина стоїть, у мо-
зок її надходить велика кількість подразників. 

Для ефективності гіпнозу особливо важливе значення має по-
за гіпнотизера, його жести, міміка, мова. Психічний вплив на 
людину починається вже з того моменту, як вона побачила гіп-
нотизера, а можливо, і раніше, якщо в колективі формується про 
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нього певна думка. Обстановка, зовнішній вигляд, поведінка 
гіпнотизера мають бути пристосовані до того, щоб продовжити 
цей вплив, поглибити його. 

Можна виділити три групи гіпнозу. Перша група включає 
методи переважного впливу на зоровий аналізатор, друга – на 
слуховий, третя – на шкірний. 

При дії на зоровий аналізатор людину, яку гіпнотизують, про-
сять фіксувати погляд на предметі, що розташований на відстані 
приблизно 25–30 см від її очей. Навіювання монотонні, повто-
рюються багаторазово, мають конкретний образний характер. 

До способів впливу на слуховий аналізатор належать усі ме-
тоди, коли використовуються шумові та звукові подразники. 
Добре відома дія годинника, що голосно цокає, стукоту метро-
нома, одноманітного гудіння, шуму коліс поїзда тощо. Мова 
гіпнотизера при проведенні словесного навіювання має працю-
вати відповідно – бути монотонною, тихою, одноманітною. 

Вплив на шкірний аналізатор полягає у використанні так 
званих пасів, а саме слабких, одноманітно повторюваних, по-
дразнень шкіри. 

Нарешті, при використанні вербального методу гіпнотич-
ний транс досягається тільки словами. Велику роль відігра-
ють слова, ритм, інтонація мови: гіпнотизер промовляє спо-
кійним тоном, іноді розтягуючи деякі слова з невеликими 
паузами між фразами.  

Необхідно сказати, що прийоми і методи, пов'язані з гіпно-
зом, дуже складні. Багато питань залишаються відкритими, але 
все, що накопичено світовою наукою в цій галузі, має розвива-
тися й застосовуватися тільки в гуманних цілях (лікування, до-
слідження тощо). 

Проблеми психологічного впливу нині достатньо актуальні. 
Найважливішим фактором може бути використання таких його 
механізмів, як навіювання і переконання різними видами ЗМІ, 
що часто негативно впливають на споживачів інформації. Отже, 
було б доречно розробити захисні техніки, які дозволили б лю-
дям чинити опір впливу ЗМІ, і зробити їх доступними для всьо-
го суспільства. 
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3.8.3. Телепатія, 
екстрасенсорика 
 
Телепатія – це "відчуття на віддалі", одна з форм надчуттєво-

го сприйняття, що розглядається парапсихологією як можли-
вість уявного спілкування між людьми на відстані, або відчуття 
людиною стану іншої живої істоти без участі відомих органів 
і чуття. Наукового обґрунтування телепатії як об'єктивно існую-
чого явища практично не існує. Питання про наявність у живих 
організмів особливих форм чутливості, невідомих науці, потре-
бує експериментального вивчення. 

Можна виділити деякі види телепатії. 
1. Чуттєва телепатія – телепатія, за якої в нервовій системі 

об'єкта відтворюються почуття іншої людини. Вищий її сту-
пінь – виникнення сенсорного відчуття, ідентичного сенсорному 
відчуттю джерела. Така телепатія зрідка буває усвідомленою на 
початковому етапі, але при виникненні сенсорного відчуття не-
минуче усвідомлюється як явище, що приходить ззовні. 

2. Розумова телепатія – у нервовій системі об'єкта відтворю-
ються процеси, що викликають у свідомості звукові та зорові 
відчуття, ідентичні відчуттям іншої людини. Людей, які володі-
ють цим умінням, називають телепатами. 

 
Перші наукові дослідження телепатії та інших паранормаль-

них явищ належать Товариству психічних досліджень, що за-
сноване в 1882 р. у Лондоні. Саме тоді Фредерік Майєрс (1843–
1901) пустив в обіг термін ментальна телепатія. Серед прези-
дентів Товариства було кілька дуже відомих особистостей. Воно 
існує досі та встигло викрити безліч шахраїв. 

Доктор Джозеф Бенкс Райн (1895–1980) працював у Сполу-
чених Штатах, але підтримував з Товариством тісний зв'язок. 
У 1927 р. він розпочав перше систематичне вивчення психічних 
явищ і заснував Інститут Райна (відомий зараз як Дослідниць-
кий центр Райна) в Університеті Дьюка, штат Північна Каролі-
на. Кілька десятків років доктор Райн і його дружина Луїза про-
водили перші в США експерименти під науковим контролем. 
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Вони вивчали широкий спектр явищ парапсихології та публіку-
вали звіти про свої дослідження в різних рецензованих видан-
нях. Саме Райн в одній з перших своїх книг увів термін екстра-
сенсорне сприйняття. 

Можна сказати, що лабораторія Райна встановила загальний 
стандарт психічних досліджень. Один зі співробітників лабора-
торії, доктор Карл Зенер (1903–1964), розробив систему карток з 
п'ятьма різними символами для аналізу телепатичних здібностей 
(тепер вони відомі як картки Зенера). 

У величезній більшості експериментів не вдалося вияви- 
ти навіть найменших ознак телепатії. Проте дані деяких 
експериментів показали невеликі, але примітні взаємозв'яз-
ки, які неможливо було пояснити випадковим збігом. Про-
блема в тому, що інші дослідники не можуть повторити ці 
експерименти. 

Отже, на жаль, на сьогоднішній день усім цим та іншим 
явищам чіткого наукового обґрунтування немає. Як завжди, 
щодо існування надприродних здібностей стикаються дві ос-
новні думки: скептиків і тих людей, які вважають, що мають 
такі здібності. Одні навідріз відмовляються визнавати їх існу-
вання, пояснюючи це виявом людської хитрості, спритністю 
рук і банальним обманом зору, інші ж завзято намагаються 
довести, що це існує, наводячи як приклади безліч випадків 
чудесного зцілення, знаходження зниклих людей, читання 
думок. Люди з давніх-давен звикли, що все, що не можна по-
яснити, називається чудом, надприродними силами тощо. 
Мабуть, вони просто повірили в плід своєї уяви, намагаючись 
тим самим зняти із себе зайву відповідальність. 

До надприродних явищ належить також екстрасенсорика 
(від латин. extra – понад, зовні + sensus – почуття) – термін, що 
використовується для багатьох нібито існуючих паранормаль-
них форм сприйняття або здібностей людини. Існування подіб-
них форм сприйняття або здібностей не має наукових доказів. 
Національний науковий фонд США відносить екстрасенсорне 
сприйняття до однієї з найпоширеніших серед американців псе-
вдонаукових помилок. 
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У деяких випадках феномени сприйняття, викликані патоло-
гіями суб'єктів, інтерпретуються ними як екстрасенсорні здібно-
сті. Тут доцільно ще раз повторити, що до виявів екстрасенсор-
ного сприйняття в паранауках належать телепатія, ясновидіння 
та схоже явище проскопії, лозоходство, або біоінтроскопія 
(невірно іменоване біолокацією), проте часто до таких виявів 
відносять і способи деякого нематеріального позафізичного 
впливу на предмети, організми або фізичні явища – телекінез 
(психокінез), екстрасенсорне цілительство тощо. 

 
3.8.4. Висновки 
 
Біолого-медичні проблеми та їх розв'язання нині є вагомим 

сегментом науки. Використання гіпнозу в медичних цілях є до-
волі поширеним методом, який застосовується психіатрами та 
іншими лікарями при лікуванні розладів чи залежностей пацієн-
тів. Існування кількох видів гіпнозу дозволяє коректно підібрати 
необхідний спосіб впливу для кожної окремої людини. 

Щодо телепатії, екстрасенсорики та інших паранаук, то ці 
явища належать, скоріш за все, до фантазій людини й зазвичай 
використовуються шарлатанами чи фокусниками. 
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