
Олександра Анциферова, 
Світлана Оліх 

 
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ У ФІЗИЦІ 

 
Ми живемо у світі, в якому все постійно змінюється. Людям 

притаманна така риса характеру, як цікавість і жага до вдосконалення. 
Саме вони стали рушійними силами у розвитку суспільства з початку 
існування людства. Цьому сприяв такий фактор як швидкість зміни 
поглядів і розвитку. 

З давніх-давен люди шукають відповідь на питання, як ми з’явилися 
чи хто нас створив. У процесі еволюції створювались багато теорій нашого 
походження, які втілювались у різних релігійних концепціях. Стародавні 
мислителі прагнули пояснити все що відбувається навколо в міру своїх 
знань. Так створюється і розвивається фізика, як наука про Всесвіт. 

Надбанням сьогодення можна назвати Великий адронний коллайдер 
(ВАК) – це втілення людського досвіду попередніх поколінь. Він 
збудований для того, щоб зрозуміти саму суть нашого існування, те як 
утворився Всесвіт. 

Питання колайдера має дуалістичний характер. З одного боку це 
великий крок вперед, що дасть можливість переосмислити наше уявлення 
про створення життя і відкриє нові розділи у фізиці. Проте, це новий етап 
розвитку людства і є чимось невідомим. 

Теорію зародження і еволюції Всесвіту, яку сьогодні називають 
«теорією великого вибуху» запропонував 1931 року бельгійський абат і 
астроном Жорж Леметр. Він припустив, що розбігання галактик можна 
екстраполювати в минуле, звівши все до єдиної точки, яку абат називав 
«первинним атомом» [1, 36]. 

ВАК (англ. Large Hadron Collider, LHC) – найбільший у світі 
прискорювач елементарних частинок, створений у Європейському центрі 
ядерних досліджень (CERN), поблизу Женеви (Швейцарія). Фінансування 
та розробку проекту здійснюють понад 10000 науковців та інженерів, 
представників різних університетів і лабораторій з понад 100 країн світу. 

Прискорювач розташований в тунелі (у формі тора діаметром 27 км) 
на глибині до 175 метрів (570 футів ) під землею на кордоні Франції та 
Швейцарії, поблизу Женеви. Як свідчить назва, він призначений для 
прискорювання адронів, зокрема протонів і важких іонів. 

В експерименті задіяно понад 30 країн світу. Зокрема, українські 
(харківські) науковці з Харківського фізико-технічного інституту та НТК 
«Інститут монокристалів», фізик-теоретик Г. М. Зинов’єв брали участь у 
частині проекту ВАК – роботах над системою детектування ALICE 
(внутрішньою трековою системою) [2, 14]. 

Фінансування української частини робіт здійснювалося коштом 
Українського науково-технічного центру, створеного відповідними 



департаментами США, Японії та Канади, а також INTAS, ЦЕРН і НАТО, 
адже офіційно участь України в CERN досі не оформлено. 

Багато хто побоюється, що прагнення зрозуміти всесвіт можуть 
знищити не лише людство, а й усю планету шляхом утворення у колайдері 
чорних дір, які здатні поглинути все на своєму шляху. Гіпотетично 
ймовірно, що чорні діри можуть вилетіти з колайдера, при цьому 
долетівши до центра Землі почнуть поглинати її атоми, поступово 
спустошуючи планету. Це буде кінцем світу. Більшість фізиків 
стверджують, що колайдер є цілком безпечним і не несе загрозу людству. 
Тож, незважаючи на заспокоєння вчених все ж певні ризики існують, адже 
всі ми є людьми і кожному з нас властиво помилятися. Тож будемо чекати 
нових відкриттів від вчених ВАК. 

Отже, таку тематику доцільно використовувати на уроках фізики, 
астрофізики, астрономії та інших дисциплін, як додатковий матеріал для 
всебічної обізнаності студентів. 
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