
Найважливіші 
досягнення науки у 20-

30-ті роки ХХ ст.



Фізика



Вчений
• Джозеф Джон Томсон

(1856-1940), англійський фізик

У 1906 р.  одержав Нобелівську премію.

Відкриття:
*у 1897 відкрив електрон, 

* провів дослідження проходження електрики через гази.



Будова електрона Томсона



Вчений
•Макс Карл Ернст Людвіг Планк

(1858-1947), німецький фізик-теоретик

У 1918 р. отримав Нобелівську премію.

Відкриття:
Створення квантової гіпотези, яка дозволила розв'язати одну

з  найважливіших проблем термодинаміки — проблему 

ультрафіолетової катастрофи;

Вивід рівнянь релятивістської динаміки та термодинаміки.



Вчений
• Альберт Ейнштейн

(1879-1955), фізик-теоретик

У 1921р. Отримав Нобелівську премію.

Відкриття:
довів основи теорії відносності про простір, час і рух.

розкрив природу світла.

він дав теоретичне обгрунтування того, яким чином атоми

молекули діють на найдрібніші частинки пилку, зважені у воді.(Броунівський рух).

згідно рівняння E = mc2, енергія, що вивільняється при розпаді атома,

дорівнює втраті маси, помноженої на квадрат швидкості світла.

завдяки цьому людство багато дізналося про будову Всесвіту. 



Відкриття Ейнштейна



Вчений
•Карл Дейвід Андерсон

(1905-1991), американський фізик-експериментатор

У 1936р. отримав Нобелівську премію

Відкриття:
 Відкрив у космічних променях позитрони і мюони. 

 В 1933 відкрив народження електронно-позитронної пари

з гамма-кванта. 

Установив, що електрони і позитрони можуть взаємопоглинатися,

перетворюючись на частки електромагнітного випромінювання – фотони.



Досягнення Андерсона



Вчений
• Джеймс Чедвік

(1891-1974), англійський фізик

У 1935р. Отримав Нобелівську премію.

Відкриття:

 відкрив елементарну частинку-нейтрон.



Математика
У 1920-1930 р. математичні науки набули в
галузі математичної логіки, теорії чисел,
функціонального аналізу, топології.



Вчений
•Давид Гільберт

(1862-1943), німецький математик

Був визнаний світовим лідером математиків.

Відкриття:
теорія інваріантів;

теорія алгебраїчних чисел;

основи геометрії;

принцип Дірихле і суміжні проблеми варіаційного числення диференційних рівнянь;

теорія інтегральних рівнянь;

розв'язання проблеми Воринга в теорії чисел;

основи математичної фізики;

логічні основи математики; 



Вчений
• Біркгоф Джордж Девід або Біркгоф Георг-Девід

(1884-1844), американський математик

Відкриття:
працював у галузях статистичної механіки теоретичної

механіки (проблема стійкості руху), загальної теорії

диференціальних та різницевих рівнянь і теорії динамічних

систем.



Досягнення Біркгофа



Астрономія



Вчений
•Кнут Еміль Лундмарк

(1889-1958), шведський астроном

Відкриття:

відкрив дев’яту планету сонячної системи-Плутон;

провів статистичне дослідження подвійних і кратних галактик; 

зробив висновок про необхідність перегляду шкали

позагалактичних відстаней;

отримав наочні свідчення обертання Галактики;

висловив припущення про обертання Сонця і найближчих до нього

зір навколо цього центру галактики.



Досягнення Лундмарка



Дякуємо за увагу!!!

Роботу виконували:

учениці 10-Б класу

Єзерська Настя та Бабенко Даша


