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видатний німецький астроном
 та математик 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1571


Один з найвидатніших вчених ХVІІ ст. та основоположник нової 
астрономії Йоганн Кеплер (1571-1630) є яскравим представником своєї 
епохи, з її переплетінням соціальних інтересів, політичних течій, 
ризикованих компромісів та жорстоких війн. У нього всі елементи 
старого і нового часу були сплетені у велетенський клубок.  
     Кеплер був універсальним генієм і зробив внесок у науку, техніку,  
літературу, математику. Він відкрив закони руху планет (закони 
Кеплера), на основі яких склав планетні таблиці (Рудольфови). Заклав 
основи теорії затемнень. Винайшов телескоп, у якому об’єктив і 
окуляр — двоопуклі лінзи.

   До 450 річчя від дня народження цього видатного вченого 
пропонуємо переглянути виставку, на якій усі мають можливість 
побачити не тільки книги ХІХ-ХХ ст., а й унікальні прижиттєві праці 
Йоганна Кеплера.

http://www.astrosvit.in.ua/astroslovnyk/zakony-keplera
http://www.astrosvit.in.ua/astroslovnyk/zakony-keplera


“Пути, которыми люди проникают в суть 
небесных явлений, представляются мне 
почти столь же удивительными, как и 
сами эти явления”. 

Й. Кеплер

Кеплер та імператор Рудольф II. Гравюра 
Ф. Бюло, 1862 р.



“Оптика в астрономії” (Ad Vitellionem paralipomena, 
quibus astronomiae pars Optica traditur) 1604

 

Ця робота Кеплера вважається 
основною у науці про оптику. 
Автор досліджує властивості 
світла, застосовуючи ідеї 
відображення та заломлення 
для пояснення астрономічних 
явищ, таких як розмір 
астрономічних тіл та природа 
затемнень. Він також досліджує 
роботу світла по відношенню до 
камер-обскурів та людського 
ока.



“Про нову зірку в сузір'ї Змієносця” (De stella 
nova in pede Serpentarii...) 1606. 

Кеплер написав книгу після появи нової яскравої вечірньої 
зірки (SN 1604), також відомої як сверхнова Кеплера.



“Про шестикутні сніжинки” (Strena seu de nive 
sexangula”) 1611 

Це перший науковий трактат, 
присвячений кристалографії, 
написаний у формі листа своему 
другу. У трактаті Кеплер 
опублікував перше пояснення 
гексагональної симетрії сніжинок і 
розширив дискусію на гіпотетичну 
атомістичну фізичну основу 
симетрії, який потім став відомим 
як твердження про 
найефективніший механізм, яким 
є гіпотеза Кеплера для упаковки 
сфер. Кеплер був одним з 
першопрохідців математичних 
застосувань нескінченно малих.



“Про комети” (“De Cometis Libelli”) 1619. 

Книга на три розділи. Перший 
містить спостереження Кеплера за 
кометами 1607 і 1618 років і теорією 
руху комет, яку він вивів з цих 
спостережень. У другому розділі 
обговорюється фізична природа 
комет. У третьому розділі 
обговорюється астрологічний 
зв'язок із кометами. Як вчений, 
Кеплер визнав, що астрологічні 
вірування засновані на забобонах, 
але, як людина його віку, він був 
схильний розділяти ці вірування. 
Це мислення включало віру в те, що 
комети віщували зло і катастрофу. 
П'ять розкладних пластин 
ілюструють спостереження 
Кеплера.



Удосконалюючи основний інструмент своєї роботи – телескоп, Кеплер написав 
ґрунтовну наукову розвідку «Диоптрика» (Dioptrice seu demonstration…) 1611 р.



В історії логарифмів Кеплеру 
належить розробка оригінальної 
теорії побудови логарифмічних 
таблиць, складання з їх допомогою і 
видання власних таблиць, що пізніше 
неодноразово перевидавались, їх 
плодотворне і багаторазове 
застосування в важливих 
астрономічних обчисленнях. 
Загалом таблиці Кеплера видавалися 
не менше чотирьох разів протягом 75 
років.

“Доповнення до тисячі логарифмів” (Supplementiim 
Chilias Logarithmorum) 1625 



“Рудольфові таблиці” (Tabulae Rudolphinae), 1627

Рудольфові таблиці - це монументальна праця, у 
якій великий астроном надав дані, за допомогою 
яких можна було визначити місцезнаходження 
планет.



“Новая стереометрия винных бочек, 
преимущественно австрийских, как 
имеющих самую выгодную форму и 
исключительно удобное употребление 
для них кубической линейки. С 
присоединением дополнения к 
Архимедовой стереометрии” 
(Neue stereometrie der fässer, besonders 
der in der form am meisten geeigneten 
österreichischen und gebrauch der 
kubischen visierrute), 1908

Праця була видана у 1615 році. Ученого 
вразило, що продавець вина, занурюючи 
лінійку в бочку з вином, одним виміром 
визначав об'єм вина в бочках різної 
форми і розмірів. Так народилася книжка, 
яка ознаменувала нову епоху в історії 
математики.



Новая стереометрия винных бочек, преимущественно австрийских, как 
имеющих самую выгодную форму и исключительно удобное употребление 
для них кубической линейки. С присоединением дополнения к 
Архимедовой стереометрии. Сочинение Иоганна Кеплера, математика 
императора Цезаря Матвея I и его верных чинов Верхней Австрии с 
цезарской привилегией на XV лет / худ. А.П. Радищев. М.; Л.: Госуд. Технико-
теоретическое изд-во, 1935. Фронт., 360 с., ил. 17,7×12,7 см.



Кеплер Иоганн. О шестиугольных снежинках : пер. с лат. / Иоганн 
Кеплер ; Пер. и предисл. Юлий Александрович Данилов ; Отв.ред. Яков 
Абрамович Смородинский . – Москва : Наука, 1982 . – 192 с. : ил. – 
(Популярные произведения классиков естествознания).

Книга складається з чотирьох невеликих творів «О 
шестиугольных снежинках», «Разговор с звездным вестником», 
«Сон» та уривок з гороскопу «О себе». Ці твори Кеплера є 
визнаними зразками науково-мистецької прози. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/101768/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/101768/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/344567/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/201498/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/201498/source:default


Книги радянського астронома Баєва Костянтина 
Львовича (1881-1953) присвячені Й. Кеплеру.

Баев Константин Львович. Иоганн Кеплер 
(1571-1630) : Краткий биографический очерк / 
Константин Львович Баев . – 1939 . – 16 с.

Баев Константин Львович. Создатели новой 
астрономии: Коперник. Бруно. Кеплер. 
Галилей / Константин Львович Баев . – 
Москва : Просвещение, 1955 . – 125 с.



Белый Ю.А. Иоганн Кеплер 1571-1630/ Ю.А. Белый. - М.: Наука, 
1971. — 296 с. — (Научно-биографическая литература).

Книга присвячена життю та науковій діяльності видатного вченого 
кінця XVI – першої третини XVII ст. Йоганна Кеплера, 400 років від 
дня народження якого виповнилося у 1971 р.
Кеплер прожив складне та важке життя. Майже постійно його 
супроводжували гоніння на релігійному ґрунті і матеріальні 
поневіряння, що часом межують зі злиднями, але тим яскравіше 
видаються його наукові подвиги: будучи активним прихильником і 
популяризатором вчення Коперника про будову Сонячної системи, 
він у результаті тривалої і наполегливої   роботи відкрив закони руху 
планет, які носять його ім'я, заклавши цим фундамент науки 
нового часу, на якому заснована ньютонова механіка.



Коперник. Галилей. Кеплер. Лаплас и Эйлер. Кетле : Биогр. 
повествования / Сост., общ. ред. Н.Ф. Болдырев ; Послесл. А.Ф. 
Арендарь . – Челябинск; Южно-Уральск : Урал LTD, 1997 . – 455 
с. : ил. – (Жизнь замечательных людей: биографическая 
библиотека Ф. Павленкова (1890-1915) 

У представленному виданні біографії 
учених зведені разом. А близько 100 років 
тому були видані окремими книжками у 
серії "Жизнь замечательных людей", 
здійсненої Ф.Ф. Павленковим. Написані у 
новому на той час жанрі поетичної 
хроніки та історико-культурного 
дослідження, ці тексти зберігають і досі 
інформаційну та енергетико-психологічну 
цінність. Написані для "простих людей" 
російської провінції і сьогодні вони 
можуть бути рекомендовані не тільки 
бібліофілам, а й широкій читацькій 
аудиторії: тим, хто зовсім не досвідчений 
в історії та психології великих людей, і 
тим, для кого ці предмети - професія.

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/39849/source:default
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Johannes Kepler 1571 - 1971. Gedenkschrift der Universität 
Graz / Hrsg. Paul Urban, Berthold Sutter . – Graz : 
Leykam-Verlag, 1975 . – 774 S. : 72 Taf. – На нем. яз.

Ювілейне видання університету Граца.

Settgast Ann-Charlott. Weisheit-Narrheit-Gold: um 
Johannes Kepler und seine Zeit / Ann-Charlott Settgast ; 
Ill.: Hans Schönfelder . – Schwerin : 
Petermänken-Verlag, 1956 . – 359 S. – На нем. яз.

У книзі розповідається про часи життя і діяльності 
Й. Кеплер.

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/408601/source:default
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Лишевский Володар Петрович. Рассказы об ученых / 
Володар Петрович Лишевский ; Отв. ред. Ашот Тигранович 
Григорьян . – Москва : Наука, 1986 . – 168 с. : ил. – (История 
науки и техники).

У книзі розповідається про життя і наукову 
діяльність ряду видатних вчених - Кеплера, 
Д'Аламбера, Лапласа, Галуа, Столетова, 
Ковалевської та ін.

Портрет Йоганнеса Кеплера (1610 р.),
копія втраченого оригіналу з монастиря 
бенедектинців у Кремзі



Кеплер принадлежал к числу людей — 
достаточно редких, — которые не 
способны ни на что, кроме открытой 
защиты своих убеждений.

 А. Ейнштейн



Інтернет-посилання

● Садлівський Є., Бежнар Я. Пам’яті Йоганна Кеплера– генія свого часу 
http://viky.com.ua/?s=view&id=705

● Хто такий Йоганнес Кеплер? https://uk.rayhaber.com/2020/10/

● Иоганн Кеплер, ученый, математик, астроном, механик 
https://biographe.ru/uchenie/iogann-kepler/

● Левин Алексей. Человек, измеривший небо: открытия Иоганна Кеплера 
https://www.popmech.ru/science/9515-chelovek-izmerivshiy-nebo-iogann-kepler/
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https://biographe.ru/uchenie/iogann-kepler/
https://www.popmech.ru/science/9515-chelovek-izmerivshiy-nebo-iogann-kepler/

