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Савчук В.С., Романець О.А.
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ В ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ:
ДО СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
АНОТАЦІЯ
Досліджено процес проникнення спеціальної теорії відносності (СТВ) у підручники, що використовувалися узакладахвищої освіти
України від моменту виникнення теорії до середини ХХ ст. Вивчені оригінальні праці вчених, що працювали в Україні,
відповідні підручники та методичні підходи в роботах. Проаналізований підхід Л. Кордиша до виведень перетворень
Лоренца, що й донині використовується у сучасних підручниках з фізики.
Матеріали і методи. Метод дослідження: системний аналіз методичних підходів до викладення понять теорії відносності.
Аналізу підлягали підручники, поширені в Україні у досліджуваний період.
Формулювання проблеми. Становленню методики викладення СТВ та загальної теорії відносності (ЗТВ) у підручникахприсвячено
незначну кількість наукових праць; методи, що використовуються для пояснення класичних питань теорії
відносності «відкривалися» без урахування досвіду їх становлення і розвитку; низка прац ь є невідомою.
Результати. Доведено, що О.П. Грузинцев першим в Україні у 1911 р. увів теоретичні основи СТВ у підручники. Показано, що до
1930-х рр у підручниках, питання СТВ або відсутні, або висвітлювалися обмежено. Наприкінці 1930 -х рр. формується
новий погляд на викладення теоретичної фізики з урахуванням новітніх досягнень. Ці принципи були втілені
Л.Д. Ландау та його співробітниками у серії підручників.
Висновки. Саме в представленні теорії відносності у підручниках того часу і були закладені методич ні відмінності її викладання.
Методика викладання теорії відносності формувалась у підручниках. Їх автори доносили до студентства СТВта ЗТВ,
спираючись на досвід їх осмислення залежно від своїх поглядів на їх важливість. Чіткі методичні підходи ще не були
вироблені і знаходилися у пошуковому стані. Але, напрацювання Л. Й. Кордиш а та інших стали підґрунтямрозвитку
методики викладання СТВ та ЗТВ застосовуються й у сучасних підручниках. .
КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТВ, Україна, підручники з фізики, перетворення Лоренца, методика викладання.

ВСТУП
Незва жа ючи на те, що спеці а льні й теорі ї ві дносності (СТВ) на тепері шні й ча с вже бі льше 100роківта мало хто вже
сумні ва ється у її ві рності , а пита ння СТВ викла дені як у шкі льних пі дручника х фі зики, та к і у пі дручника хдлязакладіввищої
осві ти, вона бі льше 30 рокі в ві д поча тку створення, «прокла да ла » собі шлях, щоб бути «допущеною» до пі дручників(які
вже ста ли для на с кла сикою), а не ті льки і снува ти суто в на уковому спі втова ристві .
Мета ці єї ста тті – простежити ета пи ста новлення СТВ у пі дручника х, що використовува лися в Укра їні ві д 1913року
до середини ХХ ст., та розі бра ти і проа на лі зува ти методичні за са ди виведення перетворень Лоренца , що і за ра з
використовуються при викла да нні фі зики.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ста ття за снова на на системному а на лі зі оригі на льних пі дручникі в вчених, що пра цюва ли в Укра їні у за зна чений
пері од, а бо чиї пі дручники були вида ні в Укра їні . Системний а на лі з як ба зовий метод системного пі дходу, дозволяє
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розгляда ти множину пі дручникі в як ту ці лі сні сть, що повинна зумовлюва ти їх вла стивості , як певної системинаданнязнань
з за зна ченого на пряму.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Першим на вча льним вида нням в Укра їні , де було розглянуто пита ння пов’яза ні зі спеці а льноютеорією відносності,
на на ш погляд, є курс лекці й О.П. Грузинцева з ма тема тичної оптики (Грузинцев, 1911). У ньому вчений і педа гог розглянув
та кі пита ння, як теорема ві дносності Лоренца та її за стосува ння до перетворень рі внянь поля у випа дку поступального
руху, а та кож виведення А. Ейнштейна для перетворень координа т і ча су. Та ким чином, ві н першим в Укра їні уві в у
на вча льний процес пита ння спеці а льної теорі ї ві дносності .
Пі сля курсу лекці й О.П. Грузинцева серед перших за ра дянських ча сі в пі дручникі в, в якому досить дета льно було
розглянуто пита ння спеці а льної теорі ї ві дносності , зокрема виведення перетворень Лоренца , був один з томі в
п’ятитомного пі дручника з фі зики росі йського фі зика О.Д. Хвольсона (Хвольсон, 1923). Цей пі дручник, який був
перекла дений й і ноземними мова ми, вплинув на вибі р на укового шляху ба га тьох ві домих на да лі фі зикі в, зокрема в
одному і з своїх листі в 17-рі чний Е. Фермі , ма йбутні й нобелі вський ла уреа т, писа в: «Я очень ра д, что взялсяза этотучебник,
та к ка к он углубил те зна ния физики, которые у меня уже были, и позна комил меня со многим, о чем я не имел ни
ма лейшего предста вления…» (Шашуков, 2006).
У 1920-ті роки з пі дручникі в, які друкува лися в Укра їні , можна на зва ти пі дручник О.О. Ейхенва льда , який хоча і не
жив в Укра їні , а ле був обра ний у 1919 році а ка демі ком ВУАН, що, можливо, вплинуло на його рі шення вида ти сві й
пі дручник «Электричество» у 1926 р. у Києві (Ейхенвальд, 1926). На да лі цей пі дручник декі лька ра зі в перевида ва вся. У
п’ятому (Ейхенвальд, 1928) та шостому (Ейхенвальд, 1931) вида ннях цього пі дручника , що вийшов вже в Росі ї,
О.О. Ейхенва льд уві в розгляд принципу ві дносності для електрома гні тних полі в, електрома гні тну ма сурухомого зарядута
за лежні сть ма си ві д швидкості руху, проте фі зичних за са д СТВ вчений не на водить, за зна ча ючи щодо формули Лоренца:
«К тем же формула м пришел Эйнштейн на основа нии своего более общего принципа относительности, но принцип
Эйнштейна выходит из ра мок на шего изложения» (Ейхенвальд, 1931).
Звернення до пі дручникі в за кордонних а вторі в, що перекла да лися в Укра їні , теж пі дтверджує думку про те,що
СТВ ще не ста ла пості йним а трибутом пі дручника з фі зики. Зокрема , не зустрі ча ємо викла дення СТВ увідомомупідручнику
(був допущений в якості пі дручника для вищих на вча льних за кла ді в) ні мецького фі зика Е. Г. Ва рбурга . Цей пі дручник
виходив в Укра їні (Варбург, 1923) і Росі ї (Варбург, 1934), а ле на ві ть у вида нні 1934 року в ньому ві дсутні пі дрозді ли,
присвячені СТВ.
На скі льки на да лі в Укра їні спеці а льна теорі ї ві дносності зна йшла за ра дянських ча сі в ві дбиття у пі дручника х з
фі зики для вищої школи? Щоб ві дпові сти на це пита ння, треба чі тко уявляти, що процес пі дготовки на вчальнихпосібників
та вида нь в СРСР зна ходився пі д безпосередні м на глядом на ла штова них у певному і деологі чному дискурсі ві дповідних
орга ні в та був центра лі зова ним. На ведемо для пі дтвердження ці єї думки ті льки декі лька на зв публі ка ці й ста лінського
пері оду щодо пі дручникі в: Суворов Н. «К вопросу об учебника х по физике»; Молотов В.М. «Выпуск учебников – дело
госуда рственной ва жности»; Дубицкий Н.М. «За советский учебник по теоретической физике»; Фок В.А. «За подлинно
на учную советскую книгу»; «Ма териа лы сессии физической группы Ака демии на ук СССР по вопроса м препода ва ния
физики во втуза х»; Яковлев Р. «Советский ученик меха ники еще не созда н»; Немилов А. «Ка ков должен ба ть советский
естественнона учный учебник для высшей школы»; «О философских ошибка х в труда х а ка демика Л.И. Ма ндельшта ма
(Решение Учёного совета Физического института имени П. Н. Лебедева АН СССР, 9 февра ля 1953 г.)». Ця тема проходить
як одна з ва жливих у спра ві пі дготовки фа хі вці в у вищі й школі у виступа х па рті йних ді ячі в, вчених, функці онері в вищої
школи. Зверта є на себе ува гу той фа кт, що ці публі ка ці ї досить ча сто зна ходять мі сце на шпа льта х га зет «Пра вда » та
«Известия», у пері одичних вида ннях «Социа листическа я реконструкция и на ука », «Книга и пролета рска я революция»
тощо. Тобто у вида ннях, через які па рті я бі льшовикі в доводила як до широкого за га лу людей, та к і до вченихвідповідні
і деологі чні на ста нови в сфері книгодрукува ння, пі дгото вки та вида ння пі дручникі в. Ці на ста нови та за садиставалипотім
основою пода льшого розгляду і визна чення ці нності та ва жливості пі дручникі в пі д ві дпові дним і деологі чним кутом.
Звернемо в цьому контексті ува гу на за зна чену вище ста ттю щодо фі лософських помилок у пра цях
Л.І. Ма ндельшта ма , оскі льки вони є на йближчими до теми дослі дження за тема тикою, що розгляда ється. Асаме,критиці
було пі дда но пі дручник за реда кці єю Л.І. Ма ндельшта ма ( Мандельштам, 1934). Як було за фі ксова но в рі шенні ві д 9
лютого 1953 р. вченої ра ди Фі зичного і нституту і м. П.М. Лєбєдєва АН СРСР: «Не опира ясь на единственно верное ученое
мировоззрение, Л. И. Ма ндельшта м допустил в своих труда х ряд философских ошибок субъективно -идеа листического
ха ра ктера , которые гла вным обра зом содержа тся в V томе полного собра ния трудов, – в посмертно изданныхлекцияхпо
физическим основа м теории относительности, чита нных в 1933–1934 гг., и в лекциях по основа м ква нтовой меха ники,
прочита нных в 1939 г.» (Успехи физических наук, 1953). Та ким чином, на поча тку 1930-х рокі в Л.І. Ма ндельшта м вже читав
повноці нний курс лекці й з фі зичних основ теорі ї ві дносності . Але вида ний ві н був лише у 1950 р. за конспекта ми лекці й,
зробленими учнями Л.І. Ма ндельшта ма . І одра зу ж ста в мі шенню для критики за «і деологі чні » прора хунки.
У процесі ці єї критики, пі д га слом боротьби за і деологі чну чистоту в фі зиці , яка розгорнула ся на вколо школи
Л.І. Ма ндельшта ма пі сля його смерті , як зга дува в С.М. Ритов, «конкретным ма териа лом для обвиненийвидеалистических
«изма х» послужили:
1) книжка С.Э. Ха йкина «Что та кое силы инерции» (1940) и его же за меча тельный учебник «Меха ника » (1947), в
которых он опира лся на идеи Ма ндельшта ма ;
2) двухтомный «Курс физики» под. реда кцией Н.Д. Па па лекси (1947 и 1948 г.), во втором томе которого была
на писа на мною гла ва «Оптика движущихся тел и специа льна я теория относительности»;
3) пятый том «Полного собра ния трудов» Л.И. Ма ндельшта ма , содержа вший, в ча стности, его лекции 1933-1934
гг. по специа льной теории относительности (в моей обра ботке)» (Рытов, 2003).
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За зна чимо, що Ритов Сергі й Миха йлович – зна ний ра дянський фі зик, спеці а лі ст в га лузі ра ді офі зики. З пита нь
викла да ння фі зики ві домий як а втор пі дручника «Введение в ста тистическую ра диофизику» та низки на уково-популярних
вида нь і розді лі в з теорі ї ві дносності у деяких пі дручника х.
Виника є пита ння, чи були ра ні ше пі дручники, в яких розгляда лися б певні пита ння теорі ї ві дносності ще до видання
пі дручника Л.І. Ма ндельшта ма , в Укра їні . Певну ві дпові дь на це пита ння можна зна йти в ретельному дослі дженні ,
проведеному Ка рлом Холлом (Холл, 2004), який в культурно-і сторичному а спекті розглянув курс теоретичної фі зики
Л.Д. Ла нда у та Є.М. Лі фшиця, що і нині є основним при викла денні теоретичної фі зики на фі зичних фа культетах.Уконтексті
ці єї пра ці зга дуються пі дручники, які передува ли курсу теоретичної фі зики Ла нда у та Лі фшиця, і які були побудова ні на
визна нні спеці а льної теорі ї ві дносності . Серед та ких пі дручникі в на зива ються пі дручник Я.І. Френкеля, вида ний за
кордоном вна слі док того, що у вида нні в СРСР а втору було ві дмовлено, пі дручник І.Є. Та мма з основ теорі ї електрики.
Мова про пі дручники з фі зики, вида ні в Укра їні в перші й половині два дцятого столі ття, не йде.
На ше дослі дження пі дтверджує, що поді бних пі дручникі в в Укра їні в цей пері од не виходило. На нашпоглядна це
були певні причини. Зокрема , проблема створення пі дручникі в для вищої школи вза га лі в СРСР, особливо з природничих
на ук, ста ла на порядку денному у 1930-ті роки. В Укра їні в цей ча с було не дуже ба га то фі зикі в нової хвилі,які бнамагалися
створити та кий пі дручник. Фі зики-теоретик Л.Й. Кордиш вже помер, Л.Я. Штрум був за а рештова ний та розстрі ляний. З
фі зикі в-теоретикі в в Укра їні до скла да ння курсу теоретичної фі зики звернулися Л.Д. Ла нда у та Є.М. Лі фшиць, що на той
ча с пра цюва ли у Ха ркові , і розпоча ли та м пі дготовку ві домого курсу теоретичної фі зики, причому рукопис«Теорияполя»
був пі дготовлений ще в Ха ркові . Як вка зує К. Холл: «Что ка са ется послевоенных изда ний, то Френкель ещё сомнева лся,
пра вильно ли будет с педа гогической точки зрения принима ть принцип относительности в ка честве исходного для
микроскопической электродина мики. Ещё много лет спустя после войны никто не реша лся использова ть та кой подходв
своих учебника х. Ла нда у же и Лифшиц для своего учебника «Теория поля» (за конченного в конце 1939 г.)
воспользова лись ка к ра з этой та ктикой, и она не изменила сь до сих пор » (Холл, 2004, с. 174).
Отже, можна конста тува ти, що прецедент появи на вча льних книг, в яких би розгляда лися пита ння СТВ,
спостері га вся в Укра їні пі сля створення ці єї теорі ї у 1910-х рока х, а ле не на був широкого поширення у пода льші роки.З
причин, які могли вплинути на це, можемо вка за ти на та кі фа ктори, як поступове зникнення у той пері од в Україні фізиківтеоретикі в, що могли б на писа ти та кий пі дручник (Л.Й. Кордиш, Л.Я. Штрум, Є.М. Лі фшиць, Л.Д. Ла нда у). Ча стина з них
пі шла з життя за рі зних обста вин, ча стина виїха ла до Росі ї. Крі м то го, перехі д до центра лі зова ного регулюванняпроцесу
вида ння пі дручникі в теж вплинув на можливості друку поді бних пі дручникі в в Укра їні .
Бі льші сть пі дручникі в з фі зики, якими користува лися у за кла да х вищої осві ти Укра їни, були росі йськими.
На прикла д «Курс физики : Электричество. Оптика . Физика а томного ядра : Т.2. (ред. Папалекси Н.Д., 1948). З тих російських
пі дручникі в, які перекла да лися укра їнською мовою і вида ва лися в Укра їні , можна на зва ти, зокрема , ві домийпідручник
К.А. Путі лова , який вийшов у Росі ї у 1934 р. (Путилов, 1934; Путилов, 1963) і у перекла ді укра їнською мовою у Ха ркові у
1936 р. (Путилов, 1936). Озна йомлення з текстом пі дручника сві дчить, що в ньому ві дсутнє послі довне викла дення СТВ.
Йде мова лише про електрома гні тне походження ма си та за лежні сть ма си електрона ві д швидкості й формулюється
«ча стный принцип относительности Эйнштейна ». Й це зрозумі ло, оскі льки К.А. Путі лов був серед тих, хто боровся з
«і деа лі стичними» концепці ями в фі зиці . У третьому томі , що вийшов вже у 1963 р., й у який ув і йшли оптика , а томна і
ядерна фі зика , не К.А. Путі ловим, а його спі ва втором В.О. Фа брика нтом був на писа ний розді л «Оптика », в якому один з
пі дрозді лі в був присвячений нега тивному результа ту дослі ду Ма йкельсона і теорі ї ві дносності ( Путилов ,1963).
З укра їнських пі дручникі в з фі зики можна на зва ти хі ба що пі дручник А. В. Желехі вського, вида ний у 1935 р., про
який йде мова , як про перший повноці нний пі дручник з фі зики в Укра їні , вида ний укра їнською мовою (Желехі вський,
1935) та пі дручники Д.А.Рожа нського (Рожа нський, 1932) і Н.Ю. Пома за нова (Помазанов, 1935; Помазанов, 1935). Але й
та м не зна ходимо ві дпові дного викла дення СТВ.
Тим не менш, досить ці ка вим є той фа кт, що в Укра їні у 1930-ті роки вже були пі дручники, перекла дені зіноземної
мови, в яких можна було зустрі ти доста тньо повну і нформа ці ю стосовно спеці а льної теорі ї ві дносності , пристосованудля
викла да ння. Та к, у 1935 р. в Ха ркові укра їнською мовою вийшов пі дручник з фі зики В. Вестфа ля, призначенийдлястудентів
уні верситету та вищих техні чних шкі л (Вестфаль, 1935). У зверненні до чита чі в «Ві д вида вництва » говорилось, що
«на уково витрима ний викла д ма тері а лу не ті льки «кла сичної фі зики», а й погляді в суча сної нові тньої фі зики робить
книжку Вестфа ля ці нним посі бником. Хоча вона й не пристосова на до певних програ м на ших виші в та витші в, проте,
безперечно, в ба га тьох випа дка х ста не ці нним посі бником у вивченні курсу фі зики на окремих фа культета х витші в та
уні верситеті в» (Вестфаль, 1935, с. 3). Це, ді йсно, чи не перший пі дручник в Укра їні , в якому СТВ ві дведено окремийрозділ,
а в ньому розглянуті комплексно і послі довно принцип ві дносності меха ні ки, га лі леєве перетворення, «Ма йкельсонова
спроба », основні твердження спеці а льної теорі ї ві дносності , Лоренцові перетворення, ві дносні сть ча су, ві дносні сть
довжин, теорема скла да ння швидкостей, Френелі в коефі ці єнт зведення, ма са і швидкі сть, і т. п. У цьому пі дручнику
розгляда ла ся і за га льна теорі я ві дносності , зокрема та кі її пита ння, як гі потеза екві ва лентності , ві дхилення сві тла ,
Ейнштейні вський за кон гра ві та ці ї та рух перигелі ю Меркурі я, теорі я ві дносності та геометрі я простору, тощо. На наш
погляд, та кому викла денню ма тері а лу сприяло особисте зна йомство і спі впра ця В. Вестфа ля з А. Ейнштейном у
Берлі нському уні верситеті .
Пі дручника ми, в яких пита нням спеці а льної теорі ї ві дносності , ві дводилося спеці а льне мі сце, ста ли підручникиз
теоретичної фі зики, які поча ли з’являтися у 1940-х – 1950-х рока х в Росі ї. Зрозумі ло, що до перших та ких підручниківтреба
ві днести пі дручник Л. Ла нда у та Є. Лі фшиця, про який вже йшла мова вище, і створення якого розпоча лося ще пі д ча с
на укової та викла да цької ді яльності Л.Д. Ла нда у у Ха ркові ( Ландау, 1941), тобто і дейно змі ст цього підручника формувався
ще в Укра їні . Крі м того, можна на зва ти ще деякі ві домі пі дручники з теоретичної фі зики, в яких розглянуті доситьдетально
пита ння СТВ, до створення яких причетні фі зики – вихі дці з Укра їни. Зокрема , вида ння 1950-х рокі в пі дручника
«Теоретическа я физика » (Компанеец, 1955; Компанеец, 1957) учня Л.Д. Ла нда у О.С. Компа ні йця, який на родився у
Ка териносла ві , за кі нчив фі зико-меха ні чний фа культет Ха ркі вського меха ні ко -ма шинобуді вного і нституту і певний час
викла да в у ха ркі вських та дні пропетровських за кла да х вищої осві ти.
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Вивчення рі зних ва рі а нті в виведення перетворень Лоренца сві дчить, що вони ма ли еволюці йний характер,який
був пов’яза ний з розширенням можливостей їх за стосува ння для рі зних фі зичних систем і середовищ. Координа тний
пі дхі д, який з’явився і сторично першим, був уза га льнений введенням 4-х вимі рних величин, а це дозволило, поширити
використа ння методі в тензорного обчислення з за га льної теорі ї ві дносності на спеці а льну теорі ю ві дносності.Детально
це пита ння було розглянуте у ста тті (Щерба к, 2008).
Як прикла д на ведемо виведення, взяте зі ста тті Л.Й. Кордиша «Элемента рный вывод основны х формул теории
относительности» (Кордыш, 1911), виведення яке повні стю ха ра ктеризується твердженням Е. Уі ттекера:«Коливідносність
визна ли принципом, ді ї якого пі дкорюється уся фі зична природа , вчені на ма га лися пода ти її у формі , ві льнійвідбудь-яких
зв’язкі в з електрома гні тною теорі єю, та к щоб її можна було вивести з визна ченого на бору бі льш менш пра вдоподібних
а ксі ом» (Уиттекер, 2004, с. 72).
Виведення перетворень Лоренца Л. Кордиш проводить у спосі б, що ці лком пі дпа да є пі д визна чення
координа тного методу. Пі д координа тним методом будемо розумі ти опис фі зичних явищ, в основі якого лежа ть лі нійні
перетворення координа т прямокутної системи. Для з’ясува ння цього уявимо, що у момент збі гу систем координатІ та ІІ з
їх за га льного поча тку був випущений сві тло вий сигна л. Виходячи з визна чення принципу ві дносності , як спостері га ч
системи ві длі ку І, та к і спостері га ч системи ві длі ку ІІ повинні будуть поба чити поширення сві тлової хвилі зцентрамиА(для
І системи координа т) и В (для ІІ системи координа т). Система ІІ руха ється ві дносно системи І зі швидкі стю  . Для
спостері га ча І рі вняння сфери розповсюдження хвилі буде:
𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 − 𝑐 2𝑡 2 = 0
(1)
Для спостері гача ІІ рі вняння сфери:
𝑥 ′2 + 𝑦′2 + 𝑧′2 − 𝑐 2𝑡′2 = 0
(2)
Пока за ння годинника системи ІІ є функці я координа т, тобто t΄ можна представити у вигляді :
𝑡 ′ = 𝐴𝑡 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑦 + 𝐷𝑧
(3)
Де x, y, z – координати годинникі в ві дносно системи І, а A,B,C,D– деякі сталі.
Припуска ємо, що за лежні сть може бути бі льш скла дна:
𝑡 ′ = 𝐴𝑡 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑦 + 𝐷𝑧 + 𝐾𝑡 2 + 𝑀𝑥 2 + ⋯ . +𝐿𝑡𝑥
(4)
Неха й у момент t=0 координа ти годинникі в будуть, пока зання годинникі в, що руха ються, будуть 𝑡1′ = 𝐵𝑙 + 𝑀𝑙2 .
Оскі лькиx=l, y=z=0 через t секунд, система змі ститься на відстань𝜈𝑡, показання годинникі в, що руха ються, будуть
𝑡2′ = 𝐴𝑡 + 𝐵(𝑙 + 𝜈𝑡) + 𝐾𝑡 2 + 𝑀𝑙2 + 𝐿𝑡 (𝑙 + 𝜈𝑡)
(5)
′
Δ𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1′ = 𝐴𝑡 + 𝐵𝜈𝑡 + 𝐾𝑡 2 + 𝑀(2𝜈𝑡𝑙 + 𝑡 2) + 𝐿𝑡 (𝑙 + 𝜈𝑡)
(6)
Оскі льки пока за ння годинникі в не можуть за лежа ти ві д їхнього мі сця розта шува ння l в системі , повинна
виконува тись умова М=L=0.
Як сві дчить проведений на ми а на лі з виведень перетворень Лоренца , Л. Кордиш виходив з положення про
рі внопра вні сть і нерці а льних систем ві длі ку, а цьому не супереча ть са ме лі ні йні перетворення координа т та ча су при
переході ві д одні єї ІСВ до і ншої. За цих умов ві н визна ча є, які коефі ці єнти будуть дорі внюва ти нулю, а які необхі дно
визна чити. Пі сля визна чення нульових коефі ці єнті в, Л. Кордиш отрима в та кі за лежності :
𝑥 ′ = 𝐴 (𝑥 − 𝜈𝑡)
𝑦 ′ = 𝑀𝑦
𝑧 ′ = 𝑁𝑧
(7)
Користуючись формула ми переходу (7) і (3) і з огляду на те, що (1) повинне тотожно перейти в (2), Л. Кордиш
визна ча є коефіцієнти:
1
А=
, (у суча сних пі дручника х цей вираз позна чається як 𝛽)
2
√1− 𝑣2
𝑐

𝑣⁄ 2
𝑣
1
𝑣
1
𝑐
𝐵=− √ 2
2 = − 2√
2 =−
2
𝑐 𝑐 −𝑣
𝑐
𝑣
1− 2
√1 − 𝑣 2
𝑐
𝑐
M=N=1
Тобто пі дставляючи їх у вира з для х′ та 𝑡 ′отримуємо перетворення Лоренца:
𝑥 ′ = 𝛽 (𝑥 − 𝑣𝑡)
𝑦′ = 𝑦
𝑧′ = 𝑧
𝑣
𝑡 ′ = 𝛽(𝑡 − 2 𝑥)
𝑐
Де 𝛽 =

1
2

√1− 𝑣2
𝑐

При переві рці виведення ми виявили деяку плута нину з позна ченнями у Л. Кордиша . Зокрема за мі сть коефіцієнта
А в системі рі внянь (7), за Кордишем стояв коефі ці єнт L, хоча у пода льшому процесі виведення ві н зна ходить са ме
коефі ці єнт А. На ха ра ктер виведення це не вплива є, проте зрозумі ло, що це дещо утруднюва ло сприйняттявиведеннядля
на ступникі в Л. Кордиша .
За зна чимо, що Л. Кордиш притримується думки, що другий постула т А. Ейнштейна є за йвим, оскі льки, на думку
вченого, ві н є просто на слі дком першого. Тобто, у цьому твердженні ві н пі дтримує певну думку європейських вчених. У
коректурі до ці єї роботи ві н ві дзна чив, що а на логі чний висновок був предста влений М. Пла нком у «Лекціяхзтеоретичної
фі зики», які ті льки-но вийшли з друку. Можливо, та ка точка зору, висловлена Л. Кордишем, була не випа дковою, а
ві дпові да ла тим уявленням, які Л. Кордиш вині с зі ста жува ння у М. Пла нка . До а на логі чних висновкі в щодо другого
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постула ту, крі м М. Пла нка , Л. Кордиша , неза лежно ді йшли В. Ігна товський (Ігнатовський, 1910), Ф. Фра нк і Г. Роте (Frank
&Rothe, 1911).
Ві дзна чимо те, що пі дхі д, за стосова ний Л. Кордишем, прості ший за в иведення перетворень Лоренца
А. Ейнштейном і використовується в суча сності у пі дручника х з фі зики (Детлаф&Яворский, 1999, с. 89–90). На можливість
полегшеного виведення (порі вняно з за пропонова ним А. Ейнштейном) вка зується, мі ж і ншим, у коментаряхредактора до
перекла ду ста тті «К электродина мике движущихся тел», «а са ме, що вони виводяться прості ше прямо з умови, що всилу
цих формул спі вві дношення 𝜉 2 + 𝜂 2+𝛿 2 − 𝑉 2𝜏 2 = 0 повинно приводити до спі вві дношення 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 − 𝑉 2𝑡 2 = 0»
(Детлаф&Яворский, 1999), що, чи не на йпершим, і за стосува в для виведення перетворень Лоренца Л.Й. Кордиш.
Отже, О.П. Грузинцев одним з перших в Росі йські й і мпері ї і першим в Укра їні уві в пита ння СТВ у на вча льні
посі бники та пі дручники з фі зики. На да лі , фа ктично до 1930-х рокі в, у пі дручника х, що за стосовува лися при викла да нні
фі зики в Укра їні , пита ння СТВ а бо не висві тлюва лися, а бо висві тлюва лися дуже обмежено (за винятком пі дручника
О.Д. Хвольсона ). У 1930-х рока х з’явилися перекла дені пі дручники, серед яких можна ві дзна чити пі дручник В. Вестфаля,
спі вробі тника А. Ейнштейна по Берлі нському уні верситету та його сподвижника , в якому спеці а льні й та за га льні йтеорії
ві дносності було ві дведено окремий розді л з дета льним тлума ченням цих теорі й та їхнього експеримента льного
обґрунтува ння. На прикі нці 1930-х рокі в, ще за ча сі в перебува ння Л.Д. Ла нда у у Ха ркові , формуєть ся новий погляд на
викла дення теоретичної фі зики з ура хува нням нові тні х досягнень в ні й, у тому числі й у СТВ та ЗТВ. Ці принципи були
вті лені у комплексі пі дручникі в з рі зних розді лі в теоретичної фі зики в пода льші й ді яльності Л.Д. Ла нда у та його
спі вробі тникі в й учні в Ю.М. Лі фшиця, О.С. Компа ні йця та і нших у 1940-і – 1950-ті роки.
ВИСНОВКИ
Пі дручники і на вча льні посі бники з фі зики, які використовува лися в Укра їні у перші й половині ХХ столі ття в
перева жні й бі льшості не мі стили розді лі в, у яких викла да лися основи СТВ, а тим бі льше ЗТВ. Ві дпові дно, в розглядуваний
пері од ма йже не розробляла ся методика викла да ння ключових пита нь теорі ї ві дносності у за кла да х вищої осві ти;
публі ка ці ї методичного ха ра ктеру з на вча ння/викла да ння СТВ фа ктично були ві дсутні . Теорі я ві дносності у викла данні
«пробива ла » шлях через пі дручники. Са ме в предста вленні теорі ї ві дносності у пі дручника х того ча су і були за кла дені
методичні ві дмі нності її викла да ння. Автори пі дручникі в доносили до студентства ві домості про теорі ю ві дносності ,
спира ючись перева жно на досві д її осмислення, за лежно ві д своїх погляді в на її ва жливі сть та необхідність.Чіткі методичні
пі дходи ще не були вироблені і зна ходилися у пошуковому ста ні . Можна стверджува ти, що системне методичне підґрунтя
викла да ння теоретичних основ СТВ у пі дручника х ще не було сформова но. Стримува ла цей процес і та к звана «боротьба
за і деологі чну чистоту в фі зиці », яка призвела в СРСР до викриття «і деологі чних» прора хункі в у викла да нні СТВ. Тим не
менш, на укові на пра цюва ння та ких вчених як Л. Й. Кордиш та і нші ста ли пі дґрунтям пода льшого розвитку методики
викла да ння СТВ та ЗТВ у вищі й школі й за стосовуються і у суча сних пі дручника х.
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THE THEORY OF RELATIVITY QUESTIONS IN TEXTBOOKS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE:
TO THE FORMATION OF TEACHING METHODOLOGY
V.S. Savchuk
Oles Honchar Dnipro national university, Ukraine
О.А. Romanets
Dnipro academy of continuing education, Ukraine
Abstract. The process of special theory of relativity (STR) penetration into the textbooks used in higher education institutions of U krainesincethe
theory origin to the middle of the XX century is investigated. The original works of scientists who worked in Ukraine, relevant
textbooks and works methodological approaches are studied. L. Kordysh's approach to derivations of the Lorentz’transformationsis
analyzed, which it is still used in modern physics textbooks.
Materials and methods. The research method: is system analysis of methodological approaches to teaching the theory of relativity concepts.
Textbooks distributed in Ukraine during the study period were subject to analysis.
Problem formulation. A small number of scientific papers are devoted to the formation of STR and general theory of relativity (GTR) teaching
methodology in textbooks; the methods used to explain the classical theory of relativity questions were "discovered"without taking
into account the experience of their formation and development; several scientific papers are unknown.
Results. It is proved that O.P. Gruzintsev was the first to introduce the theoretical foundations of STR in textbooks in 1911 in Ukrai ne. It has been
shown that until the 1930s, questions of STR were absent in textbooks. At the end of the 1930s, a new view of the theoretical physics
teaching was formed. These principles were embodied by L.D. Landau and others in a series of textbooks.
Conclusions. The methodical features of STR teaching were laid in the textbooks of that time presentation. Their authors teach students about
STR and GTR, based on their experience understanding these theories. Clear methodical approaches were not found atthattime yet.
However, L.Y. Kordysh and others’ developments became the basic methodology of STR and GTR teaching which are used in modern
textbooks.
Keywords: STR, Ukraine, Lorentz transformations, physics textbooks, teaching methods.
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