
Томас Юнг 
Дата народження: 13 червня 1773 року 

Дата смерті: 10 травня 1829 року 

Місце народження: Милвертон, графство Сомерсет. 

Томас Юнг – фізик, астроном, Томас Юнг відомий лікар. 
Томас Юнг з’явився на світ 13 червня 1773 року у графстві 
Сомерсет у Милвертоне. Він був найстаршим із дітей сім’ї торговця. 
У Томаса було дев’ять братів-сестер. Сім’я належала релігійної 
секти. 

Він був дуже обдарованою дитиною і в два роки вже міг вільно 
читати. Володіючи феноменальною пам’яттю в чотири роки він вже 
міг відтворити твори англійських авторів, а так само поеми 
латинською мовою, хоч у той час латина ще не розумів. 

Навчаючись у школі, він був найкращим і здібним учнем. До 
чотирнадцяти років Томас Юнг вже знав близько десяти мов. 
Звичайно, батьки віддавали його в різні навчальні заклади, але Юнг 
вважав самоосвічуватися сам. 

Томас Юнг вивчав медицину в Лондоні, Кембриджі. Саме в 
Кембриджі у нього з’явилося прізвисько феноменальний. Томас Юнг 
удостоєний ступеня доктора наук, за наукову роботу з 
офтальмології. Його обрали членом Королівського товариства. 

Томас Юнг був більше практиком, ніж теоретиком. Але це не 
приносило йому матеріального достатку. Все змінилося, коли він 
отримав спадок від свого дядька. Тепер він міг займатися науковими 
дослідженнями і не думати про заробіток. 

Юнг грав на всіх музичних інструментах, які існували в той час. На 
тлі цього його зацікавила акустика. Він зауважив взаємозв’язок між 
акустикою і оптикою. Різноманітність фарб він пояснив 



коливальними рухами ефіру, а різноманітність кольорів – викликано 
різними частотами цих коливань. 

  

Юнгом було покладено початку спектрометрії, він визначив довжину 
хвилі. 

Зараз всім відомий модуль Юнга, а з’явився він у зв’язку з його 
теорією пружності та кольорового зору. На думку Юнга, в сітківці є 
три види чутливих волокон, які відповідають трьом основним квітам: 
червоний, синій, зелений. Саме завдяки Юнгом у фізиці з’явився 
термін енергія. 

Томас Юнг був дуже різнобічною особистістю, він вивчав і акустику, 
оптику, механіку, медицину, і філологію. Юнг був дуже хорошим 
музикантом, розбирався в живопису, навіть займався гімнастикою, 
був канатохідця. Він розшифровував єгипетські ієрогліфи. Саме 
Томас Юнг першим прочитав ім’я Клеопатри. 

Складно уявити, що це все було підвладне одній людині. 

Томас Юнг всі роки дуже багато працював, його організм не 
витримав такого навантаження. Помер Юнг в 1829 році 10 травня в 
Лондоні. 

Усього місяця не вистачило, щоб Томас Юнг відсвяткував своє 
56-річчя. 

Досягнення Томаса Юнга: 

• Доктор медицини. 

• Сформулював теорію про те, що в сітківці є три основних елемента 
сприймають три основних кольори. 

• Увів термін енергія. 

• Поклав початок спектрометрії. 

• Спробував побудувати єгипетський словник. 

Дати з біографії Томаса Юнга: 



• 1773 рік – з’явився на світ 

• 1794 рік – член Королівського співтовариства 

• 1795 рік – доктор медицини 

• 1804 рік – одружився 

• 1807 рік – ввів цифрову характеристику пружності (модуль Юнга) 

• 1829 рік – помер 

Цікаві факти Томаса Юнга: 

• Томас Юнг написав шістдесят голів до Британської енциклопедії.  

• Вже у вісім років Томас Юнг захопився математикою. 

• Читати Томас Юнг навчився по Біблії. 

  
 


