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 Марія Стельмах  
Чортківський державний медичний коледж 

 

Керівники роботи:  Юрчак Л.В., 

Гуменюк Г.Н.  

 

 
Квітка української душі 

 
Душа України, але голос Америки... Талановита донька емігрантів зі 

Львова. Безперечно, Квітку Цісик можна 

назвати однією з найвідоміших жінок, 

якими пишається Україна.  

Квітка народилася в Нью-Йорку і 

все життя прожила в США, де у 1949 році 

опинилася її родина, втікаючи від 

окупації та радянської влади. Проте, 

навіть перебуваючи далеко від 

Батьківщини, сім’я  Цісиків завжди жила з 

Україною в серці.  

Повне ім’я співачки – Квітослава. Рідні і близькі її називали Квіткою. А 

популярність у США вона здобула під артистичним псевдо – Кейсі – поєднання 

перших літер імені та прізвища – Kvitka Cisuk. 

 У дитинстві Квітка була пластункою, тому вивчала українські пісні, 

звичаї і обряди. Дівчина  захоплювалася балетом. Так, юначка виконала 

головну роль у постановці «Попелюшка», в якій брало участь понад 60 дітей. 

Цісик мала колоратурне сопрано, володіла технікою, поширеною в 

карпатських селах, – «білим голосом», який нагадував звучання скрипки. Вона 

з легкістю експериментувала зі стилями – від джазу до класики. І мала 

неабиякий успіх як у виконанні попсових пісень, так і в оперному співі.  
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Після смерті батька-скрипаля Квітка змушена була шукати додаткові 

можливості заробітку: пропонувала записи різноманітним компаніям, співала у 

нью-йоркських клубах. Так її помітили продюсери. Відтоді в Америці Цісик 

стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних 

роликів. Її голос звучав у рекламних компаніях «Кока-Коли», American Airlines, 

«Макдональдсу». Протягом 16 років вона була офіційним голосом «Форд 

Моторз». Багато американців і досі пам’ятають музичний джингл «Have you 

driven a Ford lately» у виконанні Кейсі Цісик. Ця ж компанія підрахувала, що 

голос Цісик прослухали понад 22 мільярди разів, тобто у кілька разів більше, 

ніж населення Землі. 

У 1978 році пісня «Ти осяюєш моє життя», яку виконала Квітка Цісик в 

однойменному фільмі, отримала «Оскар» і «Золотий глобус», а також була 

номінована на «Греммі» в категорії «Пісня року». У цьому фільмі Квітка 

виконала всі жіночі партії, а також спробувала себе як актриса, зігравши  роль 

подруги головної героїні. Кейсі періодично співала пісні й до інших 

американських фільмів, зокрема  до стрічок «Один і тільки», «Коло для двох», 

«Дівчина-працівниця» та ін. 

Квітка Цісик побувала в Україні лише один раз. У 1983 році вона 

приїхала з мамою у Львів, але ця поїздка не афішувалася і була майже таємною. 

Після цього в репертуарі Квітки з'явилися пісні Володиира Івасюка. «Ще ніхто і 

ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івасюка, як це зробила 

Квітка», – так скаже потім Назарій Яремчук. 

Квітка Цісик записала два україномовні альбоми – «Квітка» в 1980 році, а 

також «Два кольори» в 1989-му. Це родині коштувало більше двохсот тисяч 

доларів. Для  запису альбомів вона наймала кращих музикантів Нью-Йорка, 

акомпанувала на піаніно Квітці її рідна сестра Марія, а правильну українську 

вимову ставила мама. Обидві платівки у 1990 році були номіновані на премію 

«Греммі» в категорії «сучасний фольк», але слави на чужій землі вони їй не 

принесли. Потрапивши в радянську Україну контрабандою, пісні Квітки Цісик 

зруйнували вакуум, який утворився після смерті Івасюка. Їх слухали і думали: 
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якщо за океаном зберегли свою українську ментальність, то ми теж маємо це 

зробити. У радянській Україні на Цісик існувала заборона, оскільки вона була 

емігранткою та співала пісні УПА та січових стрільців.  

 

На першому україномовному альбомі Квітки Цісик написані слова: "Ця 

збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в 

розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу". На 

іншому - "Присвячую поривам нескореного українського духу...". Такі слова 

могла сказати людина, яка, перебуваючи далеко від України, носила її у своєму 

серці. 

Хвороба не дала можливості знову відвідати Україну. У 1992 році лікарі 

повідомили про страшний діагноз – рак молочної залози. Відміряли їй кілька 

місяців життя, які тривали сім років. Квітка померла, не доживши п’ять днів до 

свого 45-річчя. Від цієї ж недуги померли її мама та сестра. 

Знаючи це, з особливим щемом слухаю її останню пісню, записану 

українською, – "Журавлі" на вірші нашого земляка Богдана Лепкого: 

Чути кру-кру-кру 

В чужині помру, 

Заки море перелечу – 

Крилонька зітру… 



 7 

Квітка все-таки повернулася на Україну. Усе частіше почали з’являтися 

статті про співачку, організуватись концерти. У Львові її ім’ям назвали вулицю, 

на фасаді будинку, у якому проживала родина Цісиків, відкрили меморіяльну 

дошку, започаткували музей. Але найкращою даниною пам’яті про співачку є 

придбання пересувних цифрових мамографів “Квітка”. Саме цим щороку  

завершується благодійний американсько-український проект “Незабутня 

Квітка”.  

Небесний, чистий, неповторний колоритно-карпатський голос Квітки 

Цісик можна слухати годинами. Як невідворотно шкода, що ми були позбавлені 

цієї можливості стільки років. І як добре, що талант Квітки продовжує жити на 

теренах України. Так, пісня "Ой верше, мій верше" допомогла Джамалі здобути 

перемогу на конкурсі "Нова хвиля". А минулого року в проекті «Голос країни» 

перемогла завдяки неперевершеному виконанню  репертуару Квітки львів’янка 

Оксана Муха. Квітка української душі, красива, ніжна, трепетна, вразлива і 

яскрава, завжди цвістиме, прикрашатиме  пісенну палітру України та 

прославлятиме і далі наш талановитий народ. 
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Роксолана Доронюк  
Чортківський державний медичний коледж 

 

Керівники роботи: Ігнацевич І.І., 

Бала А.Б.  

 

Як українське покоління Z  може здивувати  
і прославити світ 

         
 

 Ми – покоління Z. Ми - діти сучасного Інтернету, які не знають світу без 

миттєвого доступу до інформації та швидкого сервісу. Ми не тільки 

користуємось перевагами соціальних медіа, а й інвестуємо у створення 

контенту багато часу і зусиль. 

У чому ж наша особливість, чим ми відрізняємо ся від інших? 

 Навіщо питати дорогу в перехожих, якщо є Google Maps? 

 Робити домашку, переписуватися з друзями на фоні ввімкненого відео - 

запросто. 

 Багато друзів у Facebook, вподобайки на дописах своїх викладачів в 

Instagram. 

   Молоді українці, які живуть у світі Інтернету й гаджетів, розробляють 

технології та устаткування, які змінять наше життя. 

Члени гуртків суспільних дисциплін та англійської мови зацікавились 

юними винахідниками, котрі стали творцями унікальних технологій і розробок.  

Пропонуємо вашій увазі 

топ 10. 

1. Захисний бар’єр від 

розливу нафти. 

Випускник київського 

природничо-наукового 

ліцею №145 Артем Матеуш 
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розробив проект металевого захисного 

бар’єра, який у разі нафтової аварії не 

дозволятиме рідині розтікатися на 

велику площу. 

Окрім того, винахідник своєю 

розробкою показав, як піднімати нафту 

на поверхню із затонулих танкерів без 

великих енергетичних та фінансових 

затрат. Винахід був створений для 

того, щоб захищати океан та його мешканців у разі аварій. Позитивним є також 

те, що пристрій призначений для багаторазового використання.  

Торік Артем показав свій прилад на конкурсі «ІнтелЕко-Україна» й був 

нагороджений першим місцем. Також хлопець представляв свій екологічний 

винахід і на виставці у Нідерландах.  

 

2. Робот, який доглядає 

рослини та тварин за 

відсутності господаря.  

Мар’яна Романович і 

Андрій Стоян - учні Малої 

академії наук з Івано-

Франківська. Вони створили 

робота, який за відсутності 

господарів самостійно 

доглядатиме за рослинами та 

годуватиме домашніх тварин. Утім, учні працюють над тим, щоб навчити його 

мислити. За словами юних 

науковців, робот має поливати 

лише тоді, коли дійсно потрібно - 

залежно від вологості ґрунту, а 
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тваринам давати їжу, коли вони зголодніли, а їхні миски порожні.  

 

3. Скло, що накопичує 

енергію сонця. 

Андрій Береза - винахідник 

особливого скла. Він стверджує, 

що формула скла не надто 

складна, а тому, якщо вдатися до 

масового виробництва, 

коштуватиме недорого. «Моє 

скло накопичує енергію сонця вдень, а вночі випромінює її за принципом 

люмінесцентної лампи. На поверхню скла наноситься прозорий фотоелемент - 

плівка, яка протягом дня накопичує світло, а ввечері взаємодіє з газом у 

прошарках вікна і працює як енергозберігаюча лампа. 

 Люмінофорне скло можна використовувати і як рекламний носій. Рекламу 

можна нанести на внутрішній бік скла. Такі щити не заважатимуть мешканцям 

будинків чи квартир, бо світитимуть тільки назовні».   

 

4. Автономний пристрій для отримання прісної води та електроенергії. 

Михайло Литовченко - юний 

дніпропетровський технік, який 

придумав винахід для отримання 

прісної води та електроенергії 

безкоштовно.  

Щоб пристрій запрацював, його 

потрібно помістити в море, адже 

воно діє на основі чистої енергії 

хвиль. Така установка з 10 модулів 

здатна виробити за рік 400 метрів 

кубічних прісної води і 6 мегават 
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електроенергії на годину. Вона розрахована на малі острівні держави. Хоча, 

може стати в нагоді і Україні. Михайло і далі планує вдосконалювати свій 

винахід.  

 

5. Проект Camtouch, що перетворює стіни, підлогу чи стіл у сенсорну 

поверхню. 

Проект Camtouch Андрія 

Коноваленко з Луганщини, може 

перетворити стіни, підлогу чи стіл у 

сенсорну поверхню, використовуючи 

комп’ютер, проектор, веб-камеру та 

лазерну указку. 

Це дешевша альтернатива дорогих 

мультимедійних дощок, а впровадження 

такого дива коштує всього 200 грн. Будь-яка 

українська школа зможе собі таке дозволити. Зараз 

програма може працювати як на потужних апаратах, 

так і на стареньких комп’ютерах; імітує комп’ютерну 

мишку і ще деякі функції. Наступна ціль - зробити так, 

щоб вона розпізнавала рухи рук та натискання пальців.  

 

6. Програма, що виявляє мікро-тріщини. 

 Ілля Літкін - запорізький школяр, створив 

програму, аналогів якій немає в світі. Його винахід 

дозволяє виявити дрібні тріщини на різних 

поверхнях і застосовується переважно в астрономії 

та матеріалознавстві. 

Знайти та якісно проаналізувати тріщини на 

мікро- та макрорівнях 

(тобто від мас-штабів молекул до поверхні планет) 
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можна за допомогою програми науковця й наданих для аналізу фотографій. 

Завдяки своєму винаходу, Ілля отримав можливість стажуватися в одному з 

найкращих дослідних центрів планети – Аргонській національній лабораторії у 

США. 

7. Папір з опалого листя. 

Це унікальна технологія виготовлення паперу, 

яка вирішує відразу дві екологічні проблеми: 

масової вирубки лісів і спалювання опалого листя. 

Її придумав український школяр (зараз вже 

студент) із Закарпаття Валентин Фречка. 

Спочатку, 

каже, проводив свої досліди вдома, а коли 

вони дали перші результати - перебрався в 

лабораторію.  

Валентин навчився використовувати в 

роботі те, що є під рукою. Наприклад, 

подрібнити листя звичайним блендером на високій швидкості - і виявилося, що 

це працює. Форму для заливки аркуша паперу виготовив своїми 

руками. Його папір - кремового кольору, досить міцний. На 

ньому можна писати, малювати, друкувати в принтері, 

використовувати для конвертів та екопакетів. У 2018 році технологія Валентина 

Фречка  отримала золото на Олімпіаді геніїв у США. 

 

8. Порятунок світового океану.  

Нафтова плівка на воді вбиває все живе: через неї 

не проходить кисень. А якщо 

нафта густа і щільна, то і 

сонячне світло теж. У 

більшості існуючих 

абсорбентів є істотний 
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недолік: вони поглинають нафту тільки з поверхні, але не проникають 

всередину, тому що вода забиває їх пори.  

Винахід київського школяра (тепер уже 

студента другого курсу Київської політехніки) 

Миколи Іванченко взяв золото на Genius в Нью-

Йорку в 2017 році. Він знайшов технологію 

швидкого очищення води від нафти. Для цього 

використовує спеціально оброблений абсорбент 

на основі перліту - дешевої гірської породи, яка 

застосовується навіть у садівництві. Перліт відштовхує воду, і в його пори 

потрапляє тільки нафта. 

І ось ще важливо: зібрану таким способом з поверхні води нафту можна 

знову використовувати. 

 

9. Молекулярний конструктор. 

Десятикласник з Дніпра Андрій 

Горбонос став срібним призером 

Олімпіади геніїв у США в цьому році. 

Його винахід дозволить електрокарам 

довше їздити без підзарядки. Щоб 

домогтися цього, школяр цілий рік 

працював в лабораторії, вивчаючи нові властивості вже відомої хімічної 

речовини. І прийшов до висновку: якщо її 

використовувати замість літію в акумуляторах, 

то їх ємність 

збільшиться.  

Такі 

суперконденсатори можна використовувати 

в системах харчування електромобілів, 

апаратах життєзабезпечення, 
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електростанціях, резервних генераторах. Наприклад, вимикають електрику в 

лікарні - можна підключити запасний генератор на винахід школяра. Він може 

працювати дуже довго за рахунок підвищеної ємності і швидко заряджається. 

 

10. Аналізатор якості повітря.  

Учень Маріупольського технічного ліцею Артем Агванян взявся вирішити 

серйозну проблему свого міста - придумав портативний пристрій для 

визначення якості повітря. Воно дозволяє точково аналізувати стан повітря, а 

отримані дані виводить у вигляді інтерактивних графіків і зон: безбарвна - 

безпечна, жовта - небезпечні домішки, 

червона - гранична концентрація шкідливих 

летючих з'єднань. Для достовірності даних 

Артем використовував технологію 

Blockchain. Розмір аналізатора повітря 

дозволяє носити його з собою. Коштує він в 

п'ять разів дешевше аналогів - до $20.  

Розробка Артема взяла третє місце на Міжнародному конкурсі наукових 

проектів INSPO 2018 у Туреччині.  

Україна повинна пишатися та підтримувати своїх молодих вчених, адже 

майбутнє нашої країни нерозривно пов’язане з майбутнім вітчизняної науки. 

Ми підібрали для Вас 10 найбільш відомих молодих вчених, які зробили 

неймовірно цікаві винаходи. Вони заслуговують на те, щоб про них дізналася 

вся Україна. 

 

Література 

1. https://ua-news.liga.net/society/articles/pokolinnya-z-sim-vinahodiv-yunih-

ukraintsiv-yaki-zminyat-krainu-a-moje-i-svit 

2. http://www.isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-student-1-0-spec-cifra.pdf 

https://ua-news.liga.net/society/articles/pokolinnya-z-sim-vinahodiv-yunih-ukraintsiv-yaki-zminyat-krainu-a-moje-i-svit
https://ua-news.liga.net/society/articles/pokolinnya-z-sim-vinahodiv-yunih-ukraintsiv-yaki-zminyat-krainu-a-moje-i-svit
http://www.isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-student-1-0-spec-cifra.pdf
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Катерина Стельмах  
Чортківський державний медичний коледж 

 

Керівники роботи: Полутренко М.П., 

Івануць В.З.  

 

Грані унікального таланту людини-епохи 

 
Сліпуча плазма, 

яскраві спалахи іскор 

і рівний шов у тому 

місці, де торкався 

країв металу пломінь 

зварювального 

апарата. Такою 

зазвичай постає перед 

нашою уявою 

технологія 

зварювання. Проте 

зараз 

електрозварювання 

перестало бути просто процесом спаювання металу. Тепер його пломінь працює 

не тільки на землі, під водою, в космосі, а й у людському організмі. Ці ноу хау 

належать людині, яка все життя присвятила улюбленій  справі - Борису 

Євгеновичу Патону. 

Шановні викладачі та студенти, пропонуємо вашій увазі доповідь про 

унікального вченого, який  перетворив технічний процес на мистецтво, - Бориса 

Патона. Він - перший українець, удостоєний звання «Герой України». Його 

життя – ціла епоха в науці. І не тільки українській, а й світовій. 
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Перелік його титулів, посад, звань, вітчизняних 

та міжнародних відзнак і нагород - вражає. Борис 

Патон - почесний доктор і професор багатьох 

університетів світу, член іноземних академій і 

наукових товариств.  Він - автор і співавтор сотень 

винаходів,  які насправді змінили світ.  

Нагороди Бориса Патона  

 орден Держави (1998),  

 орден Свободи (2012)  

 орден Свободи (2013) 

 орден князя Ярослава Мудрого I-Vст. 

 орден “ За заслуги “ I ст. 

 золотою медаллю Аристотеля                                      

(UNESCO Aristotle Gold Medal)  

 золота  медаль  iменi М. Ломоносова (1980),  

 медаль С. Корольова (2003) 

 медаль В. Вернадського (2004) 

 відзнака Президента України - ювілейна медаль «25 років  

незалежності України» (2016) 

У чому ж полягає феномен цієї людини? Саме це  зацікавило наших 

гуртківців. Тому ми вирішили ознайомитись детальніше із життєвим шляхом 

видатного вченого.  

Неймовірно, але факт: народився Борис Євгенович того ж дня і року, коли 

почала свою діяльність Українська академія наук - 27 листопада 1918 року. І 

такий збіг дат вбачають знаковим чи навіть доленосним. Ось уже 57 років 

вчений незмінно очолює Академію і став її живим символом, брендом  та 

"оберегом української науки".  
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Найпершим і головним своїм наставником у житті і  професії Борис 

Патон  вважав свого батька - Євгена  Оскаровича - відомого вченого-

мостобудівника, засновника та директора Інституту електрозварювання. 

Завдяки блискучому інженерному таланту Євген Патон  все своє життя він 

присвятив дуже потрібній і благородній праці — будівництву мостів. У 70-

річному віці вчений першим у світі зумів відкрити секрет і освоїти методи 

електрозварювання під флюсом. Так дві справи його життя— 

електрозварювання і мостобудування — з'єдналися в одне ціле. Найвідоміше 

творіння Євгена Оскаровича носить його ім'я. Це - знаменитий міст Патона у 

Києві.  

Після смерті батька Борису Патону довелося взяти на себе 

відповідальність за великий трудовий колектив інституту електрозварювання. 

Без права на помилку й на відпочинок. Він розумів, що за ним стоять люди, які 

на нього покладаються і він - їхня опора і підтримка.   Зараз його інститут - 

найбільший у світі науково-дослідний центр. Тут створена i пiдтримується 

сприятлива атмосфера для iндивiдуальної та колективної творчостi. Тут 

втілюється в життя багато яскравих знахідок, відкриттів і технологічних рішень 

світового рівня. Їхній абсолютний пріоритет підтверджується патентами 

багатьох країн. 
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Чи є такi метали, зварюванням яких iнститут не займався? За 

твердженням Бориса Євгеновича, немає.  

Під керівництвом 

вченого вперше у світі 

розпочато дослідження 

й застосування 

зварювальних процесів 

у космосі. Важливим є 

внесок інституту в 

спорудження 

трансконтинентальних 

нафто- і газопроводів. Сяйво дугового зварювання освітлює глибини Світового 

океану.  

Окремі з винаходів Бориса Патона мають цікаву передісторію. 

Так, після операції на стегні вчений  зібрав команду для розробки 

лазерних методик. Разом із колективом учених–зварювальників і хірургів Борис 

Патон винайшов новий спосіб з’єднання м’яких тканин, а також інструменти 

для зварювання різних видів біологічної тканини.  

Завдяки цьому скоротилася тривалість хірургічних втручань, знизилася 

ймовірність післяопераційних ускладнень та втрати крові. 

Зараз  дві третини операцій в інституті Шалімова виконуються із 

застосуванням метода Патона. Цікаво знати, що американці, які долучилися до 

практичного 

впровадження такої 

технології, назвали цю 

сміливу ідею сучасною 

революцією в хірургії. 

Метод  зварювання 

використовується під час 

косметичних 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
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операцій на молочних залозах, нижніх і верхніх кінцівках,  здійсненні 

пластики маткових труб; накладанні шва на шлунок,  герметичному 

зварюванні кишки;  відновленні неперервності слизової носової перегородки;  

видаленні мигдалин.   

Американці назвали цю сміливу ідею сучасною революцією в хірургії.  

Що ж допомагає Борису Патону впродовж багатьох десятиліть 

знаходитися в епіцентрі народження найпередовіших науково - технічних ідей 

світового рівня та їх втілення в життя ? 

Це, насамперед, його працьовитість, вимогливість до себе, наполегливість  

у досягненні мети, творча енергія і , 

звичайно,  невичерпний оптимізм. Він 

завжди у русі. В різні роки свого життя він  

захоплювався бадмінтоном, тенісом, 

водними лижами і плаванням.  Та й нині  

Борис Євгенович регулярно відвідує басейн, 

де двічі на тиждень пропливає доволі 

значну дистанцію. Саме активний спосіб 

життя вчений вважає запорукою свого 

довголіття. Неймовірно, але цього року 

йому виповнився 101 рік!.  

Борис Патон з іронією ставиться до 

того, що у 80–х роках минулого століття 

йому встановили бюст у Києві. Але такою 

була вимога постанови уряду країни: споруджувати погруддя на батьківщині 

кожного двічі Героя соціалістичної праці.  

Мабуть, найоригінальнішою подякою видатним батькові і синові за їхній 

внесок у світову науку є те, що українські астрономи, відкривши черговий 

астероїд, дали йому назву «Патони». 

До речі, Борис Євгенович, як і його батько, не гордиться славою та 

світовим визнанням. Свого часу він відмовився від посади президента Академії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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наук СРСР у Москві. Вчений був переконаний, що повинен працювати саме у 

Києві, у батьківському Інституті електрозварювання та українській Академії 

наук. Борис Патон вважає головною своєю нагородою академію, збереження 

якої – його мета, його стратегія, його місія.  

 

І сьогодні у досить поважному віці він  займає активну громадянську 

позицію в житті та допомагає вирішувати важливі питання для України.  

Власним прикладом Борис Патон  неодноразового доводив, що людина,  

закохана у свою справу, здатна втілити у життя навіть неможливі на перший 

погляд ідеї. Він надихає вже не одне покоління вчених на створення нових 

технологій, які допомагають і служать людям. 

 

 

Література 

1. Академік Борис Патон Праця на все життя Біографія 2002 

Малиновський Б. М. Академік Борис Патон - Праця на все життя. Видавництво: 

Наукова думка м. Київ. 340с. 2002г.  

2.  Б. Є. Патон : 50 років на чолі академії / НАН України ; уклад.: В. 

Ю. Омельчук, Л. С. Новосьолова, Е. П. Євженко, Д. В. Устиновський. – К.: 

Академперіодика, 2012. С. 763-772. 
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3. Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона 

: до сторіччя від дня народж. / [О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: А. Г. Наумовець 

та ін. ; фот.: О. Г. Вакаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – Київ : НБУВ, 2018. – 349 с.  

4. Міжнародна інженерна академія: Довідник (1992-2002) = 

International Academy of Engineering: Handbook (1992-2002) / під. ред. 

В.К.Хомерики. - М .: МІА, 2002. - 224 с.  

5. Патон Борис Євгенович // Хто є хто в Україні: 7000 тис. біогр. 

довідок. К, 2004. - С. 629  
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Наталія Ландяк 
Чортківський державний медичний коледж 

 

Керівники роботи: Сулима Н.В. 

 

 

Володимир Луців: бандурист і співак 
світової слави 

    

Нашого цвіту по всьому світу – хвилюючу 

глибину цього крилатого вислову яскраво відчуваємо 

тоді,  коли знайомимося з долями українців за 

кордоном. 

Серед гірських порід є камінь, який  при  

надрізанні починає  розтріскуватись і розпорошуватись 

на частинки. Назва цього каменя – діаспор, від 

грецького diaspora – розсіюватись. Світова історія 

багато народів ніби надрізала революціями, світовими війнами, політичними 

подіями. І розсіювалися відколоті частинки по світах  створюючи світові 

діаспори. 

Так склалася доля співака, бандуриста, культурно-мистецького та 

громадського діяча Володимира Луціва. 

Народився пан Володимир 5 червня 1929-го року в містечку Надвірна на 

Івано-Франківщині. Часи були дуже важкі. Одна влада змінювала іншу. Ще 

хлопчиком під час війни Володимир 

потрапляє до Польщі, а згодом до  

німецького  табору для біженців в місті 

Госляр. 

Саме у Німеччині доля звела 

Володимира із кобзарем, керівником 
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капели бандуристів імені Миколи Леонтовича , який дав йому перші уроки гри 

на бандурі. Але щоб навчатись надалі потрібно було мати власний інструмент. 

Про це подбав пан Назаренко, познайомивши хлопця з відомими майстрами – 

братами Гончаренками. Вони попросили за бандуру… 400 цигарок. Їх 

Володимир Луців зібрав за допомоги таборових поселенців.  І вже у 1947 році, 

у м. Госляр, Володимир Луців стає наймолодшим учасником капели 

бандуристів. 

У 1948 році Володимир Луців приїхав до Великої Британії – де 

розпочалась нова сторінка  його біографії. Пристосуватись до інших правил і 

канонів проживання в новому середовищі було дуже непросто. Але 

цілеспрямованим, талановитим, одержимим 

творчістю молодим людям усе під силу. 

Володимир працює на текстильній фабриці 

і бере приватні уроки з  вокалу у місті Брадфорд, 

навчається у коледжі св. Трійці у Лондоні, а з 

часом студіює вокал в консерваторії  Святої  

Кекилії у Римі. А потім почав давати концерти. 

16 концертів було з бандурою не лише у Римі, а 

й на Сицилії. Репертуар в основному складався із 

українських  пісень. Як бандурист Луців зламав 

стереотип іміджу традиційного бандуриста у червоних шароварах, з 

довгими вусами і оселедцем на голові. Він виступав у смокінгу, а пізніше у 

костюмі чигиринського полковника, співав 

думи українською мовою, у кожній з яких є 

історія України. Частину перекладали 

італійською чи французькою. Саме завдяки 

бандурі Володимира Луціва мільйони глядачів 

довідались про українську пісню, про Україну. 

Попри те, що жив далеко від рідного 

Прикарпаття, ідея державності України завжди 
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була для пана Володимира символом свободи і незалежності.  Не міг 

змиритися, коли в одній із концертних програм його представили: «Володимир 

Луців, тенор із самої Москви». Тоді він вперше розірвав контракт і взяв собі 

італійський псевдонім Тіно Вальді. Під цим артистичним псевдонімом виступав 

в усіх концертних залах світу.  

Саме як Тіно Вальді у 

1961 році він презентував 

Велику Британію на ІІІ 

Міжнародному 

європейському пісенному 

конкурсі у Бельгії. Це був 

аналог теперішнього 

Євробачення і Володимир 

здобув там перше місце. 

Найбільше його тішило те, 

що всі знали, що переможець 

від Англії - українець. Газети 

писали: «Тіно Вальді - український співак». Після перемоги  розпочалася його 

справжня професійна кар’єра.  

 Володимир працює у міжнародних музичних ревю, концертних шоу, радіо 

і телевізійних програмах. Згодом його яскравий ліричний тенор звучав сценах 

Австралії, Австрії, Бельгії, Великобританії, Голландії, Ізраїлю, Італії, Канади, 

Німеччини, США, Франції, Швейцарії, Швеції та інших країн. У супроводі 

оркестрів, хорів, фортепіано та улюбленої 

бандури десятиліттями презентує 

українські пісні й думи. Його дзвінкий 

голос, сріблистий, напрочуд  м’який тембр 

проникає в саму душу. Луців співає серцем, 

надзвичайно природно, ніби розмовляє. Його 

спів захоплює легкістю, чистотою інтонації, 
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гнучким фразуванням і, що дуже важливо, чіткою дикцією. Адже саме в слові 

криється основний ідейний зміст твору, його образно-емоційне наповнення. 

Протягом десятиріч Володимир Луців був послом і менеджером 

української культури у західному світі - він організував і провів близько 

тридцяти міжнародних турів для великих хорів, танцювальних ансамблів та 

окремих виконавців за маршрутом від Європи до Америки і навпаки. 

Багаторічну плідну творчу діяльність співака Володимира Луціва являє 

нам тридисковий серіал із записами його найкращих творів. Збірка «З Україною 

в серці» - це естрадні пісні–діаманти, де, між іншим, присутні твори Платона 

Майбороди, Кирила Стеценка, Анатолія Кос-Анатольського.  

Друга збірка - «Українські пісні й думи» - представляє справжні шедеври 

народної музики: «Чорнії брови, карії очі», «Дивлюсь я на небо», «Повій, вітре» 

та інші. Це - записи 60-70–х років, зроблені у супроводі оркестру швейцарсько–

італійського радіо, хором «Гомін» із Манчестера та камерним оркестром Стіва 

Норберта.  

Третій диск - «Міжнародні пісні» - містить 

переважно європейські пісні–перлини 50-70–х 

років, блискуче записані за участі тих же 

оркестрів. Цікаво, що більшість тих бестселерів 

перекладено українською. Усі три альбоми 

оздоблено самобутньою графікою нашого 

земляка Ростислава Глувка, який також мешкає в Лондоні. Володимир Луців 

згадує: «Саме спів не дав мені асимілюватися, розчинитися серед чужинців, 

поміж якими я в різний час перебував. Завжди, при будь-яких обставинах, 

пам’ятав, що я – українець. І цим все сказано». 

За його ініціативи хорова капела з Челтенгама вивчила 5 українських 

народних пісень, гімн «Ще не вмерла України» і два концерти Д. 

Бортнянського українською мовою. Луців був також координатором 

святкування 1000-ліття Хрещення України (Рим, 1988), повернення Глави 

УГКЦ кардинала МирославаЛюбачівського в Україну (1991) та перепоховання 
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останків патріарха Йосифа Сліпого з Апостольської Столиці до Львова (1992). 

За дорученням Єпископату УГКЦ координував музичну підготовку урочистих 

святкувань в Римі 400-річчя єднання Київської митрополії з Апостольським 

Престолом. 

Як митець-патріот і людина з дієвою творчою енерґією Володимир Луців 

передає особистий архів в Україну, в рідну Надвірну. Тож скарбниця 

української культури 

поповнилася 

унікальними 

матеріалами (загалом 

3000 музейних 

одиниць). Це численні 

документи про 

історичні, культурні 

події, діяльність 

організацій і товариств 

за кордоном, різнопланова українознавча література, нотна бібліотека, 

фонотека, рукописний нотний архів, численна епістолярна спадщина, зарубіжна 

періодика, авторські аудіоальбоми, афіші, програми концертів, рецензії в 

діаспорній пресі, а також колекція картин визначних художників зарубіжжя. Ці 

фонди є дбайливо сформовані за тематикою: духовно-релігійна, національно-

визвольна, історична, мистецька, зокрема, музична, образотворча. Уся ця 

спадщина знаходиться в музеї Надвірнянщини.  

В 2001 році в Надвірній було засновано Культурно-мистецький фонд ім. 

В. Луціва (головою фонду є знана скрипалька Ольга Максим’юк), метою якого 

є підтримка талановитої молоді Прикарпаття. За десять років Фондом було 

відзначено близько 40 учасників за трьома номінаціями – «Митець», 

«Науковець», «Громадський діяч». 

Луців ініціює та організовує художні виставки українського мистецтва в 

галереях Великобританії, бере участь у підготовці Міжнародної конференції з 
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боротьби з організованою злочинністю, яка відбулася в Києві у серпні 1994 

року за участи представників 33-х держав світу, Організації Об‘єднаних Націй 

та Ради Європи. 

Володимир Луців має також і 

неабиякий літературний хист. Він є 

автором понад 400 статей,  рецензій, 

репортажів на мистецьку тематику. 

 1999 року у Львові видавництво 

«Дивосвіт» опублікувало його 

автобіографічну книгу «Від Бистриці 

до Темзи». Це видання заповнює прогалину в рідкісному й завжди актуальному 

жанрі української літератури –мемуаристиці. 

За вагомий особистий внесок у формування позитивного міжнародного 

іміджу України та інтеґрацію українського мистецтва у світовий культурний 

простір Володимир Луців одержав Орден «За заслуги» ІІІ  та ІІ ступенів.   

 Впродовж своєї довгої мистецької кар’єри маестро отримав багато різних 

відзнак: перше місце і чашу Європи на ІІІ 

Міжнародному пісенному конкурсі (Бельгія, 

1961), срібну медаль за виступи на кораблях 

«Квін Мері» та «Квін Елізабет» (1970), 

почесні грамоти штату Массачусетс в США 

(1966), Українського Конґресового Комітету 

Америки (США, 1980), Світового Конґресу 

Вільних Українців (Канада, 1981), Львова 

(1998) і Києва (2000), медаль Святого 

Володимира Великого Світового Конґресу 

Українців (Канада, 2008) та інші. 

Володимира Луціва за кордоном 

називають амбасадором української музики. Адже як бандурист він виступав на 

усіх континентах, у десятках країн світу. Маестро   згадує: 
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 «За плечима тисячі кілометрів з бандурою й українською піснею... І якщо 

струни мого голосу і бандури через звукові коливання передаються потаємним 

струнам душі не одному українцеві, то я можу вважати, що моя пісня-праця 

не пропала даремно».  

І насправді, високомайстерний спів Луціва допомагає усвідомити хто ми і 

чиїх батьків діти, що в нас є унікальна і самобутня культура з давніми 

традиціями та глибоким корінням. 

Про розвиток музичного мистецтва в сучасній Україні Володимир Луців 

має власні думки і спостереження: 

 «Слідкуючи, за сучасною естрадною музикою, що звучить з екранів телевізорів 

та зі сцен нашої суверенної держави, вкотре переконуюся, що експансія 

російського «ширвжитку» набуває загрозливих масштабів і загрожує нашому 

державотворчому процесу…. Чомусь складається враження, що, забувши про 

фундамент, ми зразу намагаємося звести стіни. Така будова без відповідної 

опори приречена розвалитися. Вистояти і зберегти себе, свою історичну 

перспективу в нинішньому жорстокому, динамічному, технологічному і 

мінливому світі можуть лише нації, які не втратять своєї самобутності і 

культури...» 

Cучасні комунікації роблять світ ближчим. Не такою вже далекою 

здається нам і Велика Британія. Але пам’ятайте щороку птахи повертаються 

додому, бо тільки тут таке блакитне небо, зелена трава і тільки тут така радісна 

веселка. Ми не обираєм Батьківщину, але можемо обрати як прожити своє 

життя. 
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Вони прославили український кінематограф 
    

  
 

Історія українського кінематографа почалась у 1896 році в Харкові, де 

фотограф Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних 

сюжетів, а потім улаштував перший публічний кіносеанс у Російській імперії. У 

радянські часи українське кіно було засобом державної пропаганди, але попри 

це з'являлися визнані світом митці.                                

Лише в часи незалежності українське кіно отримало свободу, але 

втратило державну підтримку. Перші 20 років фільмів знімалося мало, однак в 

останні роки ситуація змінилася. Український кінематограф переживає стрімке 

зростання, стрічки регулярно виходять у вітчизняний кінопрокат. Покоління 

перспективних митців дебютує із повнометражними фільмами, налагоджується 

співпраця українських кінокомпаній з міжнародними партнерами, що дозволяє 

емоційно випереджати події та заявляти про "ренесанс" українського кіно. 

 Гуртківці дослідили  вітчизняні фільми різних часів та з’ясували, які з них 

найкращі та найвідоміші серед художнього жанру. Режисерами шедеврів кіно є 

українці не стільки за походженням, скільки за станом душі.                                                                                                                                                      
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 Список очолює Олександр Довженко – метеор на обрії безрадісного ХХ 

століття. Митця шанували і шанують у широкому світі не за його перші три 

великі українські фільми «Звенигора», «Арсенал», а головно – за фільм 

«Земля». Стрічки належать до періоду «розстріляного відродження» і були 

заборонені Кремлем у час масового нищення України на початку 30-х років. 

Фільм «Земля» глядачі могли розуміти без перекладу в Парижі, Лондоні та 

Нью-Йорку, в Токіо, Делі та Римі. Але в підневільній Україні до цієї 

кінострічки приклеїли ярлик «буржуазно-націоналістичної контрабанди».   

 Та вже через два роки після смерті митця в Брюсселі на міжнародній 

виставці спеціальне журі знавців кіно включило Олександра Петровича в 

перший десяток найбільших митців за всі 60 років історії кіно.                                                

 «Довженко – перший поет кіно», – так назвав Довженка Льюіс Джейкобс 

у своїй книжці «Історія американського фільму», що вийшла в Нью-Йорку у 

1939 році. ««Земля» Довженка мала глибокий вплив на молодих кіномитців, 

зокрема Франції й Англії»,– так пише Жак Садуль у своїй «Історії мистецтва 

кіно», що вийшла в Парижі у 1949 році. 

https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
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 Міжнародні знавці й дослідники кіномистецтва цінять фільми Довженка 

за те, що він поєднав загальнолюдські й вічні мотиви та проблеми зі своїм 

рідним глибоконаціональним українським ґрунтом.  

 З Україною пов'язана значна частина творчої біографії Сергія 

Параджанова. Саме в Україні він створив фільми «Наталія Ужвій», «Золоті 

руки», «Думка» (усі — 1957 року), «Перший парубок» (1958), «Українська 

рапсодія» (1961),  «Квітка на камені» (1962, у співавторстві з Анатолієм 

Слісаренком). Та міжнародне визнання прийшло до Параджанова після 

екранізації в 1964 повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Стрічка  

була удостоєна нагороди на Всесоюзному кінофестивалі в Києві у 1966 році. Та 

все ж на Заході, де фільм демонструвався під назвою «Вогняні коні»,  інтерес 

до нього був значно більшим, ніж на батьківщині. 

 Польський журнал «Екран» (1966 рік) писав: «Це один з 

найдивовижніших і найвитонченіших фільмів, які траплялося нам бачити 

протягом останніх років. Поетична повість на межі реальності й казки, 

дійсності й уяви, достовірності й фантазії… Уяві Параджанова, здається, немає 

меж. Він відкриває у фольклорі, звичаях, обрядах самобутній культурний 

ритуал в рамках якого дійсність реагує на турботу і трагедію особи». 

 Кінострічка отримала 39 міжнародних нагород, 28 призів на 

кінофестивалях (із них — 24 гран-прі) у двадцять одній країні. Параджанову 

надсилали свої вітання Фелліні, Антоніоні, Куросава, а польський 

режисер Анджей Вайдастав перед Параджановим на коліна й поцілував руку, 

дякуючи за цей шедевр. 

Геніальна комедія «За двома зайцями» Михайла Старицького 

екранізована талановитим режисером Віктором Івановим у 1961 році на 

кіностудія  імені О.Довженка. Вражаючі панорами старого Києва, тонкі жарти. 

Уривки з сюжету і сьогодні хочеться цитувати. Важливим у цьому фільмі є те, 

воно не обтяжене нічим, тому легке і вічне. 

 «Пропала грамота» – кінематографічний клейнод геніального Бориса 

Івченка, на сценарій  Івана Драча за мотивами однойменної повісті Миколи 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%B6%D0%B2%D1%96%D0%B9_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0
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Гоголя. Фільм сповнений і запального козацького гумору, і глибокого 

філософського підтексту. Зняти щось подібне в радянському союзі в 1972 році – 

це справжній подвиг. Про його влучність свідчить те, що люди буквально 

розібрали репліки акторів на цитати. За симпатіями до цього фільму чи 

антипатіями з неймовірною точністю  можна сказати про людину: «свій» чи 

«чужий». 

  Український художній фільм режисера Романа Балаяна  «Райські птахи»   

відзнятий у 2008 році. Вже через рік він завоював кінопремію «Ніка» в 

номінації «Найкращий фільм країн СНД та Балтії». Дія розгортається в СРСР 

на початку 1980-х років. Масові переслідування начебто в минулому, але 

слухати зарубіжні радіостанції все ще заборонено, висловлювати свої думки в 

присутності сторонніх людей – небезпечно, а кожен стук у двері все ще змушує 

здригатися. Слова правди звучать лише на кухнях, за заштореними вікнами, та 

пробиваються в машинописних книгах «самвидаву». Їх передають тихо, поволі, 

лише перевіреним друзям, побоюючись переслідувань. Головним героям 

належало виступити проти нелюдської державної машини, спрямувати свої 

життя на шлях до справжньої свободи. Зупинити людину не може ніхто і ніщо. 

Драматичний фільм «Плем’я», знятий Мирославом Слабошпицьким, є 

дебютною повнометражною роботою режисера. Світова прем'єра стрічки 

відбулася 2014 року на Каннському кінофестивалі. Картина розповідає про 

молодого хлопця, який прибуває до інтернату для глухих і вступає в 

кримінальне угрупування «Плем'я», а незадовго закохується. Стрічка особлива 

тим, що вона стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова –  

виключно мовою жестів, і при цьому не має субтитрів, інтертитрів чи 

закадрового голосу. Вийшла в прокат у десятках країн і була представлена на 

понад 100 кінофестивалях світу, де отримала біль ніж 40 нагород, серед яких 

Європейський кіноприз і три нагороди Каннського кінофестивалю. 

Правдивий, драматичний фільм Олеся Саніна  «Поводир, або Квіти мають 

очі» (2016)  дає можливість виховувати громадян-патріотів, які знатимуть 

історію України. Адже правдивої інформації про минуле потребують усі. При 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
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цьому важливо, щоб ці стрічки були не пропагандистськими, а максимально 

правдиво відтворювали нашу дійсність, даючи простір для власних висновків. 

В основу сюжету покладено мандри  американського хлопчика та українського 

сліпого музики Радянською Україною напередодні та під час Голодомору. 

Гасло фільму: «Заплющ очі –  дивись серцем». Український Оскарівський 

комітет обрав фільм «Поводир» для представлення України в 

номінації «Найкращий фільм іноземною мовою» на здобуття премії «Оскар». 

Стрічка  таки потрапила до повного списку Американської кіноакадемії.  

Фільм «Брама» режисера  Володимира Тихого (2017)  – це екранізація 

надзвичайно успішної п’єси Павла Ар’є «На початку і наприкінці часів» про 

мешканців Чорнобильської зони відчуження, в якій невлаштована соціальна 

реальність поєднується з містикою.  Фільм узяв участь у конкурсі мистецького 

кінофестивалю (МКФ) «Чорні ночі» у Талліні та здобув нагороди в чотирьох 

номінаціях. 

Справжнім проривом у кінематографі став кінофільм «Кіборги.Герої не 

вмирають». Дивним чином уперше в історії українського кінематографу 

вдалося поєднати якісне зображення, звук, ґрунтовно «пропрацьованих» 

персонажів, хороших акторів та сюжет на основі надважливої події в історії 

нашої держави. Під час показу «Кіборгів»  у кінотеатрах  люди ще довго 

залишалися на своїх місцях і після сеансу. Адже режисеру  А.Сеітаблаєву 

вдалося продемонструвати не просто силу Армії, як останньої надії нашої 

країни на існування в буремні часи, а й те, що ця міць сплетена з життів і 

вчинків звичайних людей. Якщо говорити коротко, це чи не перше суспільно 

знакове українське кіно без скиглення про лиху долю українців.  «Кіборги» 

стали лідером прокату, фільм отримав 8 нагород у різних номінаціях на 

українських фестивалях, зокрема «Золота Дзиґа». 

У 2018 році картина режисера Сергія Лозниці під назвою «Донбас» на 

Каннському фестивалі отримала нагороду за найкращу режисерську роботу в 

програмі "Особливий погляд" і низку гучних відгуків у світовій пресі: його 

називали  «орвеллівською антиутопією» і «криком серця». Він складається з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://www.bbc.com/ukrainian/news-43841769
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низки епізодів, у яких засобами ігрового кіно відтворені справжні історії, що 

трапилися на окупованих територіях сходу України. Кінострічку висунуто   на 

здобуття "Оскара" у категорії "Найкращий іншомовний фільм".  

Ще однією стрічкою, створеною за участю України, яку після прем'єри у 

Каннах (на Каннському МКФ у програмі "Тиждень критики") у 2018 році було 

висунуто у цій же "оскарівській" категорії, стала «Жінка на війні», (Ісландія, 

Франція, Україна) Бенедикта Ерлінгссона. У фільмі йдеться про диригентку 

хору, яка бореться за екологію рідного краю і готується удочерити дівчинку з 

Донбасу. Фільм на "Оскар" висунула Ісландія. У Каннах він здобув нагороду за 

найкращу музику разом з державною премією Каннського кінофестивалю 

"Золота залізниця". 

Зазначимо, що переважна більшість кінострічок є прикладом 

європейського мистецького кіно. Режисер Роман Бондарчук  у фільмі 

«Вулкан» (2018) поєднав документальну реальность та вигадки. Прем'єра 

кінострічки у світі відбулася на Міжнародному фестивалі у Карлових 

Варах. Дія фільму розгортається у херсонських степах, де життя йде за своїми 

законами, у тому числі  – під впливом традицій краю. У цей світ потрапляє 

столичний герой – перекладач місії ОБСЄ – і вже не може повернутися назад. 

Зрештою, після складних перипетій головний герой береться за пошук 

давно загубленого щастя. На міжнародному фестивалі в Марокко (Festival 

International du cinéma d'auteur de rabat) кінострічка «Вулкан» здобула 

Гран-прі. 

У програмі  «Панорама Берлінале» Берлінського міжнародного  

кінофестивалю 2018 року відбулася прем’єра драми «Коли падають дерева» 

(Україна, Польща, Македонія) Марисі Нікітюк, в якій історія пристрасного 

кохання молодої героїні та її бунту проти соціальних обмежень провінційного 

життя була розказана у самобутньому стилі, який поєднав натуралізм і 

магічний реалізм. 

У 2019 році вийшов у світ драматичний фільм  «Додому». Сюжет стрічки 

передає увесь біль сім’ї кримчанина Мустафи. Родина втратила старшого сина і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)


 35 

батько хоче поховати хлопця на батьківщині, у Криму. Історія актуальна саме 

для України. У фільмі немає жодних згадок про політику, він дає чітку 

відповідь, а, може, навіть і ляпас тій частині суспільства,  якій давно байдуже, 

чий Крим. І справа тут не в українсько-російському конфлікті, а в корінному 

населенні, яке одного разу втратило свій дім, а тепер втрачає його вдруге. Шлях 

додому – про нього мріяли сотні тисяч депортованих кримських татар. І  якщо 

ви людина, для якої «рідна земля» не просто словосполучення, тоді ця сумна, 

відверта і неймовірно красива стрічка обов’язково зачепить у вашій душі 

потрібні струни. Український оскарівський комітет обрав драму «Додому» 

режисера Нарімана Алієва як національного претендента від України на премію 

«Оскар» 2020 року  за найкращий фільм іноземною мовою. 

Українське кіно продовжує дивувати та вражати світ. Сьогодні за 

даними Української кіноасоціації, триває робота над 30 фільмами, у яких ролі 

виконують як українські, так голлівудські і європейські актори.                                                          

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Незабаром на великий екран вийде «Чорний ворон» за мотивами 

бестселера Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон», що розповідає про 

одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії 

– запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної 

влади в 1920-х роках, вже після окупації УНР, у Холодному Ярі.                                                                                      

 Нещодавно відбулася прем’єра фільму «Ціна правди». Кінострічка 

розповідає про валлійського репортера, який вперше в західній пресі заявив під 

власним ім'ям про український Голодомор.   

Сподіваємося, що влада й надалі буде підтримувати розвиток 

українського кіно, за яким можна вивчати правдиву історію України, досі 

прикриту, приховану, заплутану, перекручену.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C._%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
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Діана Розум  

Чортківський державний медичний коледж 

 

Керівники роботи: Бідна С.І. 

 

Зірковий шлях Марії Приймаченко 
 

 

 

Прима українського живопису. Художниця-

самоучка, яка поєднала у своїх 

 картинах традиції українського прикладного 

мистецтва і політ власної  фантазії та представила 

світу  справді  народну Україну.  

У 1909 році в селі Болотня, що на Київщині  

народилась Марія Приймаченко.  

 З 6 років дівчинці діагностують страшну 

хворобу кісток-поліоміє-літ. В подальшому 

усе життя вона переживатиме страшні болі, 

не одну операцію та ходитиме  на милицях. 

Неможливість  працювати в полі  дала 

дівчинці вдосталь вільного часу, і вона 

почала малювати: «Весь світ проходив у 

моєму селі, у якому народилася, зросла... 

Я малюю стільки, скільки себе пам`ятаю, 

малюю звірів, птахів, кіти. І всі мої думи, 

всі легенди відкрились в цих краях.  всі 

мої звірі з цих країв. Лелекою на стрісі, 

вишивками матері, сумною дівочою 

піснею, ранковим туманом. І здається мені, що у кожному дереві, у кожній 

краплі дощу уся Батьківщина моя...».    
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 У 17-річному віці Марія  знайшла 

синюватий глей, яким розмалювала власну 

хату. Вчинок дівчини припав до душі усій 

околиці – незабаром її чекало перше 

замовлення. За розмальовування  хати сусідів 

отримала винагороду – порося. Згодом, саме це 

порося допомогло  її сім’ї вижити в голодні 

часи.  

Підгрунттям картин Приймаченко є її народна творчість. В них легко 

впізнаються візерунки писанок, орнаменти вишиванок, образи зі старовинних 

розписів, геометрія та узори кераміки. Із  них промовляють герої  народних 

казок, легенд, пісень, усього того, що золотою ниткою пов`язує не одне 

покоління українців. Часом  її запитували: «Чому у ваших творах немає 

людей?» На це вона відповідала: «Люди  завжди є в них - це я». Марія не могла 

реалістично малювати  тварин: «Навіщо 

малювати їх такими, як вони є, вони і так 

красиві. А я малюю на радість людям…». 

На подальшу долю вплинув щасливий 

випадок - малюнки Приймаченко  побачила 

художниця Тетяна Флору і запросила місткиню 

до Києва на роботу в центр мистецтв  при 

Київському музеї. У 1936 році її полотна представлені  на Першій 

республіканській виставці народного 

мистецтва. Спочатку Київ, потім Москва, 

згодом  Варшава, Пекін, Париж - схиляли 

голови перед роботами Болотнянської 

селянки. Пабло Пікассо зачаровано 

зізнавався, що це прекрасні роботи 

геніальної жінки, а Марк Шагал 

настільки надихнувся її чудернацькими 
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істотами, що перейняв у власну творчість подібні мотиви. Сама ж майстриня 

повернулася додому.  

Тут у 1941 народила сина Федора. Дивовижно, але художниця з сином 

завжди жили у великій скруті, ніколи не брала грошей за картини – вона їх 

лише дарувала... Сюди приїжджали Параджанов і 

Яблонська, щоб провідати Марію, про яку влада забула до середини 50-х років.  

       60-ті роки - період найбільшого 

розкриття  таланту Марії Приймаченко. 

Київська творча молодь влаштувала 

народній 

художниці 

авторську 

виставку.  Про неї знову узялися писати, а 

мисткиня 

створювала 

шедеври – 

один за одним. 

Наче хто з 

лантуха  насипав 

чудернацьких 

робіт: “Звірі в гостях у лева”, “Соняшники з 

бджолами та горохом”,“Щур у дорозі”,“Соняшник 

життя”, “Чорний звір”. Хотілося жити, хотілося 

дарувати радість. З’явилися нові 

знайомі, з-поміж яких: літератори – 

Михайло Стельмах, Павло Тичина, 

Микола Бажан, Микола Вінграновський, 

співак Дмитро Гнатюк. За серію 

декоративних панно «Людям на радість»  

стала лауреатом премії імені 

Пабло Пікассо 
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Т.Г.Шевченка.  

     В рідному селі Марія  відкрила дитячу художню студію: «Я навчаю їх 

малювати квіти, звірів, птахів, щоб кожен, хто малює, завжди приносив радість 

людям, щоб  в кожному їхньому малюнку була доброта».  

Упродовж її життя не раз змінювалися кольори на прапорі нашої 

Батьківщини, та попри все це не змінювалася Марія Оксентіївна. Звичайна 

селянка, проте залишалася  природженим глибоким філософом із гарним 

почуттям гумору,  горда та незламна. У її доробку понад тисяча картин. У 

Національному музеї українського народного мистецтва в Києві  зберігається  

понад 650 полотен українки, ще понад 200 тішать око в залах інших музеїв 

України  та за її межами, і не менше 200 перебувають у приватних колекціях. 

Справжньої ціни своїм шедеврам авторка не знала. Власні картини зберігала 

вдома - під іконою Богоматері. Вони були наївно перекладені пожовклими 

газетами, а від стороннього людського ока накриті зеленою українською 

хусткою.  

Напередодні смерті вона щиро зізналася: «Я 

там опинюся, де живуть мої звірі і цвітуть мої 

квіти, – і останнє її передбачення також 

справдилося». 

Вже після смерті 2006 року її будинок, у 

якому жив син художниці Федір, пограбували. 

Винесли понад 70 картин, кожна вартістю до 10 

тисяч доларів. Частину правоохоронним органам вдалося повернути, частина ж 

вважається втраченою і, ймовірніше за все, перепродається на чорному ринку.  

Сьогодні за її картинами полюють вітчизняні та 

зарубіжні колекціонери, а без імені Приймаченко не 

обходиться жодне світове видання про наївне 

мистецтво.  

Художниця-філософ, художниця-загадка,  яка 

говорила мовою квітів та сонця,  що не потребує   
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перекладу та залишиться  найщирішою  на всі часи: «Роблю сонячні кіти, тому 

що людей люблю. Творю на радість, на щастя людям. Щоб всі народи один 

одного любили, щоб жили вони як квіти по всій землі..» 

А для нас Марія Приймаченко залишила  у спадок прекрасні полотна і не 

менш важливі слова, які повинні стати пророчими: «Якщо робиш справу, у яку 

віриш - ніщо не стане  на заваді». 

 

 

Література 

1. https://www.lustrum.com.ua/життя-марії-приймаченко-в-10-фактах 

2. https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2610303-maria-prijmacenko-1-akbi-  

noj-umiv-maluvati.html 

3. https://velykiukrainci.livejournal.com/46202.html 

4. https://www.youtube.com/watch?v=xHzMCfr7GD4 

5. https://www.youtube.com/watch?v=jXBPF_WzO_w 

6. ttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Примаченко_Марія_Оксентіївна& 

stable =1 

 

 

 

    

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2610303-maria-prijmacenko-1-akbi-%20%20noj-umiv-maluvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2610303-maria-prijmacenko-1-akbi-%20%20noj-umiv-maluvati.html
https://velykiukrainci.livejournal.com/46202.html
https://www.youtube.com/watch?v=xHzMCfr7GD4
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Вероніка Бичковська 

Чортківський державний медичний коледж 

 

Керівники роботи: Хмелик Л.І., 

Паньків С.В. 

 
          

Майбутнє медицини за молодим поколінням 
 

 

Україна -  Батьківщина  

талановитих винахідників, імена 

яких стали відомі на весь світ. 

Молоде покоління українців 

успішно продовжує вражати 

світову наукову спільноту своїми 

блискучими ідеями.  

Студенти коледжу успішно 

представляють наш навчальний заклад 

на різноманітних конкурсах та 

олімпіадах. Нещодавно ми раділи 

успішному виступу команди на 

Всеукраїнській олімпіаді з 

міжнародно

ю участю із 

симуляційно

ї медицини 

«TernopilSimOlymp–2019» де, вони були визнані 

кращими серед медичних коледжів.  
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І, як не втомлюється наголошувати наш директор, Любомир Степанович: 

наші студенти найкращі та ще й творчі молоді 

люди. Тому, слід рухатись далі адже є 

міжнародні престижні конкурси.  

Отримавши тему конференції, учасники 

гуртка “Іноземна мова” вирішили  розповісти про 

наших однолітків, які намагаються змінити світ 

медицини своїми сміливими винаходами. В результаті пошуку ми знайшли 

інформацію  про наших ровесниць  Софію Лисенко  та Ольгу Харасахал.  

Юна винахідниця Софія Лисенко, родом з України. Софії було 3,5 роки, 

коли батьки залишили Львів та іммігрували до США. Дівчина завжди була 

допитливою і успішно навчалася в школі. В 17років Софія Лисенко втілила в 

життя ідею створення комп’ютерної моделі роботизованої капсули ДНК, 

що в перспективі дозволить доставляти ліки прямо в мозок людини для 

лікування хвороб Альцгеймера і Паркінсона.  Свій проект вона презентувала у 

престижному науковому конкурсі Google Science Fair, у якому зайняла призове 

місце. А сьогодні Софія Лисенко веде перемовини із найбільшими 

фармакологічними компаніями про можливу співпрацю. Ми раді чути про 

успіхи Софіі, яка не тільки захоплюється наукою, але й грає в оркестрі на 

скрипці і залюбки спілкується українською.  Та Бостон дуже далеко від 

Чорткова, а Маріуполь – значно ближче… 

Завдяки інтернету та сучасним 

гаджетам, ми познайомилися і почали 

спілкування з Ольгою Харасахал , - іншою 

героїнею нашої розповіді. Оля – наш 

одноліток і цікавий співрозмовник. Ще в 

молодших класах,вона вирішила стати лікарем. В 2015 році відвідала 

конференцію, яка проводилася на кафедрі біомедичної інженерії, в Маріуполі, 

на якій виступав  завідувач хірургічним відділенням онкологічного диспансеру. 
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Він шукав волонтерів. У прифронтовому місті кадрів не вистачає буквально 

всюди. Тому, Ольга стала волонтером онкодиспансеру і присвятила свою 

наукову роботу меланомі – раку шкіри. 

 Більшу частину свого часу вона  проводила в діагностичному корпусі, де її 

мама працює лікарем-лаборантом, і змогла на практиці дослідити різні види 

меланоми. В 2017 році,в диспансері хотіли придбати методику для діагностики 

пухлинних клітин, схвалену в США. Та таке придбання було надто дороге  для 

місцевого бюджету. Це і підштовхнуло Ольгу до 

розробки нового методу 

діагностики, який був би 

не менш ефективним, але 

не таким дорогим.  

І вона розробила 

свій проєкт.  За 

допомогою представленої методики можна дізнатися про початок 

метастатичного процесу задовго до того, коли шанси пацієнта на одужання 

будуть низькими. Метод дозволяє діагностувати рак за аналізом крові. Ольга 

розробила апарат вакуумної фільтрації для первинної обробки крові. За два 

роки цим методом було обстежено 152 пацієнта Маріупольського 

онкодиспансеру. Результати клінічних досліджень показали високу 

ефективність винаходу. Раніше це було неможливим.  

Ольга Харасахал захищала свою роботу на Всеукраїнському конкурсі Intel 

Еко – Україна -2019. Два найкращих проекти, були представлені на Intel 

International Science and Engineering Fair у Феніксі (США). Це 

наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний «конкурс молодих геніїв» 

для школярів та студентів з усього світу.  

Ольга Харасахал посіла четверте місце у своїй категорії та отримала 

грошову підтримку свого проєкту. Відтепер Ольга має два патенти на 

обладнання для виявлення раку. 

https://innovationhouse.org.ua/statti/diahnostyka_raku_za_10_xvylyn_yak_pracyuye_innovacijna_metodyka/
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Цього року Оля була зарахована на 

державне місце відділення українського 

Національного медичного університету ім. О. 

О. Богомольця.  Вона продовжує займатися 

наукою. Нещодавно у 

місті Нову-Амбургу 

(Бразилія) проходив 

один з найбільших світових конкурсів наукових 

проєктів – Міжнародний науково-технічний ярмарок  

MOSTRATEC-2019, де Ольга здобула  золоту медаль та 

відзнаку світової спільноти «Вільна наука». Ольгу 

Харасахал , як автора наукового проєкту, запросили 

цього року посісти місце експертного журі премії Global Teacher Prize Ukraine. 

Любомир Романків, українець, без якого Стів Джобс не створив би свій 

перший комп’ютер, звертаючись до молодих науковців, завжди наголошував: 

“Виходьте за рамки і будьте непоступними. Своїм ентузіазмом до праці 

дивуйте інших”.  

 

 

 

Література: 

1. https://ua-news.liga.net/society/articles/pokolinnya-z-sim-vinahodiv-yunih-

ukraintsiv-yaki-zminyat-krainu-a-moje-i-svit 

2. http://www.isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-student-1-0-spec-cifra.pdf 

3. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

4. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

5. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

6. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

 

 

https://ua-news.liga.net/society/articles/pokolinnya-z-sim-vinahodiv-yunih-ukraintsiv-yaki-zminyat-krainu-a-moje-i-svit
https://ua-news.liga.net/society/articles/pokolinnya-z-sim-vinahodiv-yunih-ukraintsiv-yaki-zminyat-krainu-a-moje-i-svit
http://www.isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-student-1-0-spec-cifra.pdf
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Іванна Тарас  

Чортківський державний медичний коледж 

 

Керівник роботи: Попіль Л.Б. 

 

Ми йдемо до світла 

 

 

Художницю Соню 

Делоне називають жінкою 

Ренесансу. І не тільки тому, що 

вона проявила себе у різних 

сферах – живописі, 

прикладному мистецтві, моді і 

промисловому дизайні, що була 

надзвичайно обдарованою не 

тільки як художник – новатор, але як і дружина, мати та ділова жінка. Соня з 

легкістю міняла країни та мову, національність та культуру. Але при цьому 

зберігала себе як особистість, легко та радісно сприймала світ. 

15 листопада у Києві відбулася презентація виставки робіт легендарної 
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художниці, роботи якої вперше були виставлені в Луврі. Це дві графічні роботи 

Соні, які зберігаються в Національному художньому музеї, – єдині приклади її 

спадщини в Україні. Також експонуються особисті речі Соні Делоне, її 

листування з близькими, вінтажні плакати і книги.  

 Мисткиня прожила щасливе життя і була надзвичайно успішною жінкою. 

Щоб розказати про це, слід звернутись бо її біографії. 

Дослідники розходяться в думках стосовно того, де саме народилася 

художниця. Деякі вважають, що Сара народилась в місті Гаджийськ 

Полтавської області, а інші стверджують , що вона народилась в Одесі. Проте 

достовірно відомо, що у віці 5-ти років Сара переїхала в Санкт-Петербург до 

дядька Арні Терка, який забрав дівчинку до себе через смерть Сариного батька. 

З цього моменту Сара Штерн стала Сонею Терк. 

Сім’я багато подорожувала світом і саме під час подорожей Соня 

зрозуміла, що понад усе хоче малювати. У свої 18 років Соня вступила в 

академію витончених мистецтв у Карслуе, а згодом в Академію Ла Паллет в 

Парижі. Її викладачами були Едмон Аман-Жан, Амеде Озанфан, Дюнуайе де 

Сегонзак. 

Під впливом талановитих викладачів, а також регулярних відвідувань 

паризьких музеїв, натхненна роботами Гогена, Ван Гога, Руссо, вона почала 

малювати свої перші роботи. 

З часом батьки Соні почали наполягати на її поверненні додому для того, 

щоб дівчина влаштувала своє особисте життя. Така перспектива зовсім не 

влаштовувала Соню, і вона вийшла заміж за розрахунком за німецького 

галериста Вільгельма Уде. Для 

художниці-початківиці стосунки з 

власником галереї були на користь, 

а для Вільгельма це була зручна 

можливість відвести підозри від 

його гомосексуальності. 

Проте пара була разом 
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недовго, через два роки Соня розлучилась з чоловіком, завагітніла від 

молодого абстракціоніста Роберта Делоне та вийшла за нього заміж. Подружжя 

народило сина Шарля, який згодом стане впливовим дослідником та 

популяризатором джазу. До речі, з Робертом її познайомив сам Уде і на все 

життя зберіг з парою Делоне дружні стосунки, усіляко підтримуючи 

художників у майбутньому.  

Із цього моменту починається найяскравіший період у творчому житті 

Соні Делоне. 

Про взаємний вплив подружжя на розвиток творчості вона казала: «Він 

дав мені форму, а я дала йому колір». 

Що саме мала на увазі Соня стає  зрозуміло при аналізі стилю в 

мистецтві, який започаткувало подружжя Делоне – «симультанизм». З 

латинської «simul» – означає «разом» або «одночасно», а самі Делоне 

пояснювати симультанизм як «зображення руху кольору в світлі». Гійом 

Аполлінер назвав цей стиль «орфізм», порівнюючи його з давньогрецькою 

музикою Орфея.  

Надзвичайно швидко Соня 

перетворила свій власний будиночок в 

арт-об’єкт: меблі, світильники, 

текстиль – все було перероблено 

руками художниці, всюди можна 

побачити її талант сміливого 

колориста і оригінального дизайнера. 

В своїх роботах вона використовувала 

різноманітні кусочки тканин для одягу, папір для колажів. Першим її виробом 

стало одіяло з клаптиків, яке в 1911 році Соня пошила для свого сина. Критики 

відмічають, що саме це одіяло, яке тепер зберігається в Музеї сучасного 

мистецтва в Парижі, поклало початок її власному стилю 

Коли в Росії відбулася революція, Делоне були в Барселоні. Стало 

зрозуміло, що більше матеріальної підтримки від дядечка вони не отримають. 
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Тоді Соня зважилася змінити поле діяльності: вона починає створювати і 

продавати модні аксесуари - сумочки, шарфи, хустки - малює ескізи суконь і 

гральних карт, туфель і розписує посуд. Згодом  відкриває в Мадриді Соня-хауз 

- бутик, де продавалися аксесуари та одяг, створені за її ескізами. У 1918 році 

мисткиня зустрічається з Сергієм Дягілєвим, чия трупа в цей час була на 

гастролях в Іспанії, і він замовляє їй і Роберу декорації і костюми до 

знаменитого балету «Клеопатра». 

Абстрактний малюнок потіснив всі інші, ставши самим модним, 

передовим і затребуваним в модному світі. Шарфи, светри і тканини за ескізами 

Соні Делоне користувалися надзвичайною популярністю, їх купували навіть 

голлівудські знаменитості - наприклад, кінозірка Глорія Свенсон не тільки 

придбала у Соні пальто з аплікацією, а й демонструвала та пропагувала у  

Голлівуді, завдяки чому її творіння потрапили на кіноекран. Поступово 

замовлень стало так багато, що Соня разом з відомим модельєром Жаком 

Хаймом відкрила на Єлисейських полях «Симультанний бутик». Для власного 

модного дому Делоне створює моделі в дусі часу. Вона  й сама була найкращою 

моделлю для своїх робіт – мінімалістичне пальто, спідниці і плаття прямого 

крою з яскравим геометричним принтом. Завдяки їй світ побачили «сукні-

поеми», на яких були зображені вірші у 

поєднанні з симультанними образами. В одній з 

таких суконь Соня вперше з’явилась на богемній 

вечірці в 1913 році і викликала захоплення у 

модному світі. 

Про її роботи паризький журнал L'art 

vivant писав: «Ці набивні і вишиті тканини 

підпорядковані одному принципу - рівновазі 

обсягу і кольору. Композиціям мадам Делоне 

властиво сильне і глибоке почуття прекрасного 

ритму ... У них панують абстракція, постійна, 

але видозмінена геометрія, жива і піднята до висот легкістю її натхнення, що 
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супроводжується примхливою грою її пензля і всеперемагаючої радості 

кольору ». 

Про те, наскільки візіонером    була Делоне, можна судити навіть по 

колекціях останніх років: весняно-літня від Celine минулого року була 

натхненна її роботами кінця 1930-х, у круїзного показі Valentino 2015 року - 

характерний принт у вигляді зиґзаґу, а в нинішніх весняно літніх колекціях 

Disquared2 і Junya Watanabe - майже дослівне цитування картин Соні. А її 

принцип уявлення речей як двомірних моделей сьогодні, в епоху домінування 

візуальної Діджитал-культури, виглядають як ніколи актуально (згадати 

колекцію Comme des Garçons весна-літо - 2012 побудовану повністю на 

площинному крої). 

У 1963 році Делоне подарувала Франції 117 робіт, у тому числі картини 

Роберта. Наступного року Соня Делоне мала першу по життєву персональну 

виставку в Луврі. 

У віці 90 років вона отримала найвищу нагороду Франції – Орден 

Почесного Легіону. 

Соні Делоне померла у свої 94 роки, навіки ввійшовши в історію світової 

моди як художниця, поєднавша мистецтво та одяг. 

На жаль, в країні, де вона народилася, є лишень дві картини,  хоча її ім'я 

стоїть одним з перших серед художників світового авангарду, і вона ніколи не 

забувала землі, що дала їй життя і здатність бачити всі барви світу. "Яскраві 

фарби я люблю, - писала Соня Делоне в книзі спогадів. - Це фарби мого 

дитинства, фарби України ". 

 

Література 

1. Деменок Євгеній. Соня Делоне [Інтернет-ресурс] / Євгеній Деменок. – 

Режим доступу: http://odessa-memory.info/index.php?id=440 

2. Дубина И. Пример для подражания: художница и дизайнер Соня Делоне. 

[Інтернет-ресурс] / И. Дубина. – Режим доступу: 

https://theblueprint.ru/fashion/sonia-delaunay 

http://odessa-memory.info/index.php?id=440
https://theblueprint.ru/fashion/sonia-delaunay
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3. Корнієнко Яніна. Соня Делоне: законодавиця моди українського 

походження [Інтернет-ресурс] / Яніна Корнієнко. – Режим доступу: 

https://wisecow.com.ua/mistecztvo/zhinochi-imena-v-mistecztvi/sonya-delone-

zakonodaviczya-modi-ukrayinskogo-poxodzhennya.html 

 

https://wisecow.com.ua/mistecztvo/zhinochi-imena-v-mistecztvi/sonya-delone-zakonodaviczya-modi-ukrayinskogo-poxodzhennya.html
https://wisecow.com.ua/mistecztvo/zhinochi-imena-v-mistecztvi/sonya-delone-zakonodaviczya-modi-ukrayinskogo-poxodzhennya.html
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Богдана  Віннічук 

Кременецький  медичний коледж  імені Арсена Річинськогоий 

 

Керівник роботи: Бойко Т.Я.  

 

 

Життєвий шлях та здобутки геніального 
кардіохірурга Миколи Амосова 

 

 «Якби можна почати життя спочатку, я вибрав 

би те ж саме: хірургію, і на додаток - мудрування 

над "вічними питаннями" філософії: істина, 

розум, людина, суспільство, майбутнє людства!» 

М.М. Амосов 

 

Талановитого вченого, геніального кардіохірурга, філософа, всесвітньо 

відомого письменника, батька української біокібернетики Миколу Амосова 

справедливо називають видатним українцем. Він створив інститут серцево-

судинної хірургії та першим здійснив протезування мітрального клапана серця, 

а на міжнародному рівні вперше ввів у вживання протезування клапанів серця, 

що мають антитромботичні властивості. 

Хоча народився Микола Михайлович 6 грудня 1913 року на російській 

Вологодщині, світової слави він зажив в Україні. Його насичене життя завжди 

було наповнене науковими пошуками й надзвичайними відкриттями. 

Мама - Єлизавета Кирилівна все життя працювала акушеркою на 

медичному пункті в селі Вільхове. «Усі мої предки були селянами, крім матері. 

Вона працювала акушеркою в селі. Жили ми вкрай скромно, мама не брала 

подарунків від пацієнтів. Так вона і залишилася для мене прикладом на все 

життя. Бабуся навчила молитися, сільське господарство — працювати, а 

самотність — читати книги».  Батько був учасником Першої світової війни, у 

1919 році повернувся з німецького полону. Та через деякий час батько залишив 
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сім'ю, за що Микола Амосов його так ніколи і не пробачив. Сім'єю і 

підтримкою для нього завжди була мама. 

Маленький Амосов уникав дітей і був дуже замкнутим. До школи не вмів 

ні писати, ні читати. Але зате дуже швидко освоїв ази елементарних наук, і вже 

через кілька місяців після вступу до навчального закладу зміг прочитати 

«Робінзона Крузо». У школі не любив заняття фізкультури.  

Початкову школу Микола Михайлович закінчив у рідному селі, а з 1926 

року навчався в череповецькій школі. З дитинства захоплювався книгами, саме 

мати привила йому любов до літератури. Після закінчення Лісомеханічного 

технікуму в Череповці у 1932 році, він отримав диплом техніка і влаштувався 

механіком на Архангельській електростанції, де пропрацював три роки. В цей 

час виникає нове захоплення - створення різних механізмів та винаходів. Через 

нестачу технічних знань, Микола Амосов вступив до Всесоюзного заочного 

індустріального інституту (ВЗІІ) у Москві. У цьому ж році Микола Михайлович 

одружився на Галині Соболєвій. 

Але одного вузу виявилось замало. І у 1935 році Микола Михайлович 

вступив до Архангельського державного медичного інституту.  

Навчаючись на п'ятірки в Архангельському інституті, паралельно 

викладає, а потім закінчує два складних курси в медінституті за рік. Згодом 

починає професійну практику, але все одне вважає, що йому недостатньо 

навантаження. 

Паралельно навчаючись у двох вузах, Амосов набував досвіду та 

майстерності у галузях техніки і медицини, за що отримав два дипломи: 

інженера та медика, і обидва з відзнаками. 

Та мирне громадське життя зупинила війна і Миколу Амосова призвали до 

лав Червоної Армії. На посаді військового хірурга він пройшов всю страшну 

війну на багатьох фронтах - Західному, Брянському, 1, 2 і 3-му Білоруських 

фронтах, а також на 1-му Далекосхідному фронті. У польовому пересувному 

шпиталі Амосов зустрів долю з новою дружиною, операційною медсестрою 

Лідією Денисенко, 1944 року вони одружились. 
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У 1946 році керуючий інститутом Скліфосовського - С. С. Юдін - допоміг 

Амосову демобілізуватися. За його протекції хірурга відправили до Москви. 

Кожен день він відвідував медичну бібліотеку і удосконалював свої знання, 

вивчав іноземні матеріали. У грудні того року Юдін запропонував Амосову 

стати завідувачем операційним корпусом. Правда, проводити операції йому 

ніхто не пропонував. Його метою в цій лікарні було приводити техніку в 

робочий стан.  

Микола Амосов за час військових дій зібрав матеріал для кандидатської 

дисертації на тему «Про поранення колінного суглоба», яку успішно захистив у 

Горькому (нині - Нижній Новгород) 1948 року. За ці страшні роки Амосов став 

досвідченим хірургом і міг оперувати будь-які частини тіла. 

Після війни Микола Михайлович продовжив хірургічну практику, успішно 

оперував хірургічні та онкологічні ураження легенів, стравоходу, кардіального 

відділу шлунка. Він став завідувачем відділення хірургії Брянської обласної 

лікарні, в якій створив власну методику резекції легенів при раку і 

туберкульозі. По цій темі видатний хірург захистив спочатку кандидатську, а 

потім і докторську дисертації. 



 55 

Але незабаром його спіткало нещастя. Несправедливий слідчий захотів 

зробити собі кар'єру, осквернили авторитет талановитого хірурга, і завів 

кримінальну справу, в якому говорилося, що Микола видаляв легені здоровим 

людям. На жаль, ніхто на партійному зібранні не намагався виправдати 

Амосова. Коли помер Сталін, його справу закрили, і досвідчений хірург зміг 

знову використовувати свій талант для порятунку людей. 

У листопаді 1952 року Микола і Лідія Амосови переїхали до Києва. 

Миколу Михайловича запросили для керівництва спеціально створеною 

клінікою торакальної хірургії. Амосов захистив докторську дисертацію на тему: 

«Пневмонектомії і резекції легенів при туберкульозі» і був обраний на кафедру 

в медінституті. У 1956 році в сім'ї Амосових народилася донечка Катя. Для 

Миколи Михайловича ця подія стала справжнім дивом, він був чудовим 

турботливим батьком. 

 

У 1955 році одним з перших в історії медицини почав лікувати вади серця, 

створив апарат штучного кровообігу «серце-легені». Спочатку вчений 

спробував вимкнути серце на собаці. Коли його досвід увінчався успіхом, були 

проведені операції на людському організмі.  
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Поворотним у кар'єрі геніального хірурга став 1957 рік. Він вперше 

стикнувся в Мексиці з операцією на серці, в якій використовувався апарат 

«штучне серце». Після повернення на батьківщину, кар'єра лікаря Амосова 

стрімко злітає. Спочатку він очолює лабораторію, потім відділ біоенергетики, а 

згодом стає директором Інституту серцево-судинної хірургії у Києві. За цей час 

він разом з іншими науковцями розробив власний апарат штучного 

кровообігу. За роки своєї медичної практики кардіохірург провів понад 6 тисяч 

операцій на серці. 

Видатний лікар невтомно працював кілька десятків років, впроваджуючи 

новітні технології і революційні способи проведення надскладних хірургічних 

операцій. Микола Амосов у 1963 році першим у Радянському Союзі здійснив 

протезування мітрального клапана серця, а в 1965 році створив і вперше в світі 

впровадив у практику антитромботичні протези серцевих клапанів. 

З 1968 року Микола Амосов став директором новоутвореного Київського 

НДІ серцево-судинної хірургії МОЗ УРСР і працював на цій посаді до 1989 

року. В цьому медичному інституті було проведено близько 7000 резекцій 

легенів, понад 95 000 операцій, пов'язаних з вадами серця, у тому числі близько 

36 000 з апаратом штучного кровообігу. 

Крім хірургічної 

практики, геній медицини 

писав книги. Талант 

письменника приніс 

Амосову визнання і 

славу. Його книга «Роздуми 

про здоров'я» була видана 

гігантським тиражем - 7 

мільйонів екземплярів. 

Після того як у самого 

Миколи Михайловича 

почалися проблеми зі 



 57 

здоров’ям, розробив унікальну методику боротьби зі старістю, яка включала в 

себе щоденні помірні навантаження і правильне харчування. Ця методика 

дозволила вченому не тільки прожити 89 років, але і до 85 років не страждати 

від задишки і стенокардії. Хірург вважав, що такі вади людини, як жадібність, 

лінь і відсутність характеру, можуть погіршити стан здоров’я.  

Поради Миколи Амосова  

Правильно продуманий збалансований раціон харчування, що виключає 

вживання великої кількості жирів. Щодня потрібно вживати мінімум триста 

грамів овочів і фруктів. 

- Стабілізація ваги і приведення її до норми. 

- Обов'язкове заняття фізкультурою. Особливо це стосується дітей і літніх 

людей. Досить проводити щоденні тренування по півгодини, але такі, щоб 

організм добре пропотів. А ось годинні заняття здатні творити чудеса. Корисно 

впливає на людський організм швидка ходьба. Щодня потрібно проходити не 

менше одного кілометра пішки. 

- Контроль за психоемоційним станом. 

Дуже важливою складовою здорового і щасливого життя є гарне психічне 

здоров'я. Важливо з дитинства вчитися керувати своїм настроєм і емоціями. 

Лікар Микола Амосов наполягає на тому, щоб усі люди контролювали свої 

думки і бажання. Тільки в такому випадку людина буде щасливою і здоровою. 

Експеримент Амосова.  

В кінці свого життя хірург вирішив провести експеримент по 

омолодженню зі своїм організмом. Щоранку він пробігав по п’ять кілометрів 

підтюпцем, після чого проводив два сеанси гімнастики, кожен з яких тривав 

близько години. Дві тисячі п’ятсот рухів з гантелями щодня – запорука міцного 

хребта і всіх суглобів – вважав Микола Амосов. Щоб відпрацювати всі вправи, 

автору експерименту довелося витратити близько двох місяців. Згідно з 

методикою, потрібно відмовитися від сала і вершкового масла, а споживання 

м’яса скоротити до п’ятдесяти грамів в день. Під час експерименту Микола 

Михайлович вживав в їжу більше продуктів, але при цьому його вага не 
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змінилася. М’язи зміцніли, а шар підшкірного жиру скоротився. 

Обов’язкова умова життя – щосекундний контроль за диханням. Експеримент 

тривав більше чотирьох років. Сам Амосов стверджував, що прогрес є: м’язи 

стали більш натренованими, органи і суглоби – більш витривалими. Але сам 

процес старості уповільнити не вдалося. Звичайно, такий незначний термін 

експерименту не дає права судити про більш точні результати. 

Микола Амосов продовжував хірургічну практику до похилого віку, свою 

останню операцію на серці він провів, коли йому вже минуло вісімдесят років. 

Взимку 1998 року стан серця видатного кардіохірурга погіршився. У 

травні Амосову зробили операцію в Німеччині. Обстеження підтвердило різке 

звуження аортального клапана й ураження коронарних артерій. Німецький 

професор вшив Амосову біологічний штучний клапан i наклав два 

аортокоронарних шунта. Операція була проведена успішно, через три тижні 

Микола Михайлович повернувся додому. "Так минуло життя. Що було 

головним? Мабуть, хірургія. Операції на стравоході, легенях, особливо на 

серці робив хворим, яким загрожувала смерть часто в умовах, коли ніхто 

інший їх зробити не міг; особисто врятував тисячі життів. Працював 

чесно. Не брав грошей. Звісно, у мене були помилки, іноді вони закінчувалися 

смертю хворих, але ніколи не були наслідком легковажності чи недбалості. 

Хірургія була моїм стражданням і щастям", - писав у своєму щоденнику 

видатний український кардіохірург Микола Амосов.  

Та, на жаль, 12 грудня 2002 життя вченого обірвалося від обширного 

інфаркту міокарда. Щоденні пробіжки, гімнастику, вправи з гантелями 89-

річний Амосов не відміняв до кінця життя. 

Микола Амосов - геній української і світової медицини, 

письменник, новатор, винахідник і талановитий вчений, що випередив час. Це 

людина-епоха, видатний хірург, завдяки якому було врятовано тисячі людських 

життів. Його вклад в науку важко переоцінити. 
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У 2008 році за результатами опитування громадської думки Микола 

Амосов був визнаний другою людиною, після Ярослава Мудрого, удостоєний 

звання «великого українця всіх часів». 
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Дмитро Хилюк  

Кременецький  медичний коледж  імені Арсена Річинськогоий 

 

Керівник роботи: Моргун А.В. 

 

 

Іван Пулюй – видатний український фізик, 
електротехнік, громадський діяч 

 
 

Він мав п’ятнадцять дочок і синів, 

По світу не пустив нікого у свитині, 

Отак би й нині незалежній Україні 

Бог дав таких новітніх Пулюїв! 

Петро Іванов 

    

Народився Іван Пулюй 2 лютого 1845 

року в релігійній греко-католицькій родині у 

містечку Гримайлові. Початкову освіту здобув 

у рідному селищі.  Закінчив Тернопільську 

гімназію (1865р.), теологічний (1869р.) і 

філософський (1872р.) факультети Віденського 

університету. У 1876 році захистив докторську 

дисертацію та здобув ступінь доктора 

філософії Страсбурзького університету. У 1884 році ректорат Німецької 

Політехніки у Празі запросив Івана Пулюя очолити кафедру фізики. Тут він 

працював до виходу на пенсію. В 1889-90 роках вчений був ректором цієї 

школи, а в 1902 році став першим деканом першого в Європі електротехнічного 

факультету. 2 жовтня 1884 року Пулюй одружився в греко-католицькій церкві 

св. Варвари з панною Катериною Йосифою Марією Стозітською. Молода 

дружина була справжньою красунею, мала довге волосся (аж до колін). Пулюй 

познайомив її зі своєю роботою, зокрема з дослідженнями тривалості роботи 

електричної лампи, в ході яких йому доводилося випробовувати 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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найрізнорідніші волокна. Він запропонував їй пожертвувати своє волосся для 

виготовлення волокон І вона, одержавши згоду батьків, погодилася. Ця жінка 

стала йому вірним другом і відданою дружиною на все життя. Подружжя мало 

п'ятнадцятеро дітей. Одна з доньок, Наталка, стала дружиною композитора 

Василя Барвінського. Вчений є автором близько 50 наукових і науково-

популярних праць із фізики та електротехніки українською, німецькою та 

англійською мовами. Іван Пулюй був дійсним і почесним членом Наукового 

Товариства імені Т. Шевченка, належав до когорти вчених світової слави, що 

формували світ двадцятого століття. 

Для нас інформація про цю людину тривалий час була практично 

недоступною. За останні десятиліття лише невеличка замітка (певно єдина в 

офіційній періодиці) про Пулюя була вміщена у першому виданні УРЕ (1963, 

т.12, с.26). Мабуть, то був результат впливу виданої тоді за кордоном 

«Енциклопедії Українознавства». 

Іван Пулюй в свої роки життя був одним з відомих фізиків-

електротехніків Європи. Також професором Вищої технічної школи в 

Празі, ректором першого в Європі електротехнічного факультету, 

радником Двору імператора Франца-Йосифа, державним радником з 

електротехніки Чехії і Моравії. 

Високо цінив літературну діяльність ученого Іван Франко, який у «Нарисі 

історії української літератури до 1890 р.» характеризує Івана Пулюя як 

«знаменитого електротехніка і визначного письменника», що «дав себе знати як 

дуже талановитий полеміст у дуже делікатній справі — вживання народного 

язика в церковних книжках». Чеський інженер Франтішек Кржіжік писав, що це 

була скромна людина, якій «на публічних функціях ... залежало мало, так само 

як на шані і нагородах». Усе ж таки, крім здобуття світової слави, в 1910 році 

цісар Франц-Йосиф називав Пулюя придворним радником, а в 1916 році, з 

переходом на пенсію, нагородив його високим орденом — «Лицарським 

Хрестом Цісаря Франца-Йосифа».  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Український вчений цікавився багатьма науковими проблемами, зокрема 

в галузі молекулярної фізики. Він вивчав питання внутрішнього тертя і дифузії 

газів, проблеми обчислення таких мікроскопічних величин, як середня довжина 

вільного пробігу молекул, їх кількість в одній грам-молекулі і т. д. У цій сфері 

Іван Пулюй домігся чималих успіхів, проте його завжди серйозно цікавило 

інше питання - катодні випромінювання і Х-промені. Ще в середині 1870-х 

років, коли молодий учений з Галичини стажувався в Страсбурзькому 

університеті, він захопився вивченням явищ, які породжувалися електричним 

струмом у вакуумі. Для складних дослідів Пулюю необхідні були особливі 

скляні трубки, і тоді українець самостійно освоїв ремесло склодува. Свої 

дослідження молодий фізик продовжив 

і після повернення до Відня. Вивчаючи 

явища в трубках, він вперше зумів 

описати видимі катодні промені. 

Протягом 1880-1882 років Іван Пулюй 

випустив ряд статей на дану тему, 

докладно описавши власне відкриття. Предметним підтвердженням зроблених 

українським фізиком висновків став винахід ним газоразрядного пристрою, що 

отримав назву "лампа Пулюя". За допомогою своєї лампи Іван Пулюй зумів 

зробити разюче чіткі знімки зламаної руки 13-річного хлопчика, руки своєї 

дочки із захованою під долонею шпилькою. І місце перелому, і шпилька 

відмінно проглядалися на отриманих зображеннях. Цілком очевидно, що 

випущена в далекому 1881 році "лампа Пулюя" була справжнім прообразом 

майбутнього рентгенівського апарату. Винахід завоював срібну медаль на 

Міжнародній електротехнічній виставці в Парижі і навіть якийсь час 

випускався серійно (потім, мабуть, через нестачу фінансування, випуск був 

припинений). Дуже прикрою виглядає історія з визнанням відкриття 

українського вченого і його мимовільною конкуренцією з великим В. 

Рентгеном. Справа в тому, що свою знамениту лампу Пулюй винайшов в 1881 

році, проте, перша стаття Пулюя про походження рентгенівських променів і їх 
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фотографічну дію була подана до збірки "Доповіді Віденської академії наук" 

тільки 13 лютого 1896. Буквально за місяць до цього німецький фізик В. 

Рентген (до речі, товариш І. Пулюя по стажуванню в Страсбурзі) опублікував 

свою сенсаційну роботу "Про новий тип променів", датовану 28 грудня 1895 р. 

Відкриття німецького вченого виявилося не тільки раніше зареєстрованим, а й 

вважалося більш досконалим (що досить спірно), ніж у його українського 

опонента. Крім того, до популяризації нового явища відразу ж були підключені 

всі чималі можливості Німецької імперії, яка культивувала досягнення 

національної науки. Винахід відразу ж отримав ім'я свого автора, і промені, які 

задовго до цього вже вивчив Іван Пулюй, з тих пір називають рентгенівськими. 

11 січня 1896 р. Спогади сина Пулюя: 

«… Батько прочитав звістку про відкриття Рентгена, лежачи ще в ліжку. 

Зірвавшись з ліжка і обхопивши голову руками, він раз від разу вигукував: 

«Моя лампа! Моя лампа!»…» 

Пулюєві закидали, що він сам в одній із праць назвав невидимі промені 

рентгенівськими. Він мав важливу рису, через яку не надрукував праці раніше 

за Рентгена. «Він зробив багато для розуміння природи Х-променів. Але не все 

до кінця було зрозуміло, адже тільки 1897 року відкрили електрон, природу 

будови ядра не було з’ясовано до кінця. А Пулюй ніколи не дозволяв собі, 

маючи певне ім’я у наукових колах, публікувати ті роботи, які до кінця не 

розумів», — пояснює професор Шендеровський. 

Альберт Ейнштейн, який приятелював із Пулюєм і часто гостював у 

нього, заспокоював його так: «Іване, ви повинні бути горді, що причетні до 

цього епохального відкриття. Хто за вами стоїть: які уряди, які держави, які 

гроші? А за Рентгеном — увесь світ». 

Український дослідник, який завжди приділяв значно більше уваги 

практиці, ніж теорії, весь цей час був повністю зосереджений на суто наукових 

дослідах, постійно демонструючи значні успіхи. Так, вже в січні 1896 (ще до 

публікації своєї статті) Іван Пулюй зробив кілька якісних рентгенівських 

знімків, а вже в лютому демонстрував вченій спільноті роботу свого апарату на 
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прикладі знімків за допомогою х-променів різних частин тіла і предметів у 

футлярі. 

І хоча сьогодні ці промені носять ім'я знаменитого Рентгена, їхнє 

відкриття пов'язане з ще одним іменем — видатного українського фізика Івана 

Пулюя 

Іван Пулюй у медецині: 

- успішно розв’язав проблему концентрації променів у пучок, 

скоротив час витримки до 2-5 секунд; 

- зробив вперше у світовій практиці знімок скелета 

мертвонародженої дитини; 

- серію знімків органів людини, які дозволили виявити 

патологічні зміни в тілах пацієнтів, що підняло на новий рівень 

хірургію і терапію; 

- в 1896 р. у клініці Київського університету була проведена 

операція з залученням засобів променевої діагностики.  

Вчений був пристрасним патріотом України, який не втомлювався 

повторювати про необхідність здобуття Україною незалежності, всіляко 

популяризував “українську тему” в Європі. “Самостійність України – це 

ключ від мирного залу в Європі, – писав великий фізик, – Гордіїв вузол, 

під замком якого лежить гарантія європейського порозуміння”.  

Пулюй співпрацював з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-

Левицьким у виданні тексту Біблії українською мовою, допомагав у її 

перекладі, друкувався в українській пресі, очолював різні національно-

патріотичні об’єднання. «Пулюй добре усвідомлював процеси, які 

відбувалися в тогочасному суспільстві. Ще з 1900-х років, коли тривала 

боротьба між поляками й українцями на освітянській ниві, науковець підтримав 

студентський рух, спрямований на те, щоб навчання вели українською мовою. 

Коли ліквідували кафедри з українською мовою викладання й багато студентів 

відрахували з університетів, Іван Пулюй разом з Іваном Горбачевським створив 

спеціальний фонд, допомігши багатьом українським студентам влаштуватися 
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до європейських університетів», — розповідає дослідник історії української 

науки, чиїми зусиллями повернуто сотні імен науковців, народжених на 

українській землі, професор Василь Шендеровський. 

У розпал Першої світової Пулюй написав дві фундаментальні праці про 

ситуацію в Україні та її роль на тодішній геополітичні арені. Переконував 

Європу: Україна є й буде бар’єром, який відокремлює європейські держави від 

загарбника — Росії. «Якщо має бути протиставлена дієва заслона проти 

загрозливої сили російського велетня, то має бути звільнена Україна, ця основа 

розвитку російської влади, в інтересах найбільш можливої стабільности миру в 

Європі», — писав він у праці «Україна та її міжнароднє значення». Завдяки 

самостійній Україні московитський царизм було б витіснено з Чорного моря, 

Балкан, Дарданелл, і так було б знищено зазіхання Росії на всесвітнє панування, 

переконував Іван Пулюй: «Лише внаслідок приєднання України до Московії 

утворилася надмогутня Росія, і тільки через визволення українського народу з 

російського рабства може стати Росія знову Московією, азіатською імперією». 

Сучасники свідчили: Пулюй знав 15 мов і мріяв працювати в Київському 

університеті. Бо насамперед був і почувався українцем. Ще гімназистом 

заснував гурток із вивчення української історії та літератури. А в студентські 

роки перекладав українською мовою підручники з геометрії та ботаніки і 

молитовник. Бо вважав: звертатися до Бога українці повинні рідною мовою. 

Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Пулюй на літні місяці 

наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення 

до львівської газети «Діло». Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові 

в українській гімназії. Найстарший син Олександр пішов сімнадцятирічним 

добровольцем у лави Січового стрілецтва і до 1920 року брав участь у бойових 

діях Української Галицької армії. 

Одним з улюблених занять І. Пулюя був переклад релігійних праць із 

стародавніх мов. І.Пулюй у творчій співпраці з відомим істориком, 

письменником, етнографом, перекладачем П.Кулішем і після смерті останнього 

— з широко знаним письменником І.Нечуєм-Левицьким переклали Псалтир і 
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Євангеліє з давніх гебрейської та грецької мов. І.Пулюй першим надрукував 

українською мовою молитовник, що широко розійшовся по всій Україні. 

Видатного вченого за наукову і викладацьку працю у 1906 р. нагородили 

орденом Залізної корони, а в 1910 р. він отримав титул радника двору.  

Іван Пулюй разом з І.Горбачевським очолив Комітет допомоги 

українським біженцям з Галичини, окупованої російськими військами. Він 

заснував фонд для фінансової підтримки навчання української молоді. У 1915 р. 

вчений видав низку статей і дві брошури німецькою мовою, в яких обґрунтував 

тезу про необхідність створення самостійної української держави, яка стане 

ключем до миру і стабільності в Європі. Іван Пулюй у 1916 р. одержав 

пропозицію зайняти посаду міністра освіти Австрійської монархії, але 

відмовився за станом здоров'я і вийшов на пенсію.      

31 січня 1918р. український народ втратив великого патріота, видатного 

вченого із світовим ім'ям , чесну і талановиту людину.  

Щоб увіковічити пам’ять про відомого фізика, на честь Івана Пулюя 

названий Тернопільский національний технічний університет. Також у селі 

Гримайлів Тернопільський області розташований меморіальний музей Івана 

Пулюя, відкриття якого відбулося в 1990 році. Зібрані в його стінах експонати 

освітлюють життя та наукову діяльність відомого фізика, перекладача та 

історика. 
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«Слов’янство дало світові свого найгеніальнішого 

режисера Олександра Довженка» 

Чарльз Спенсер Чаплін 

 

Олександр Довженко 

(1894-1956) 

 

Олександр  Петрович  Довженко –  видатний український письменник, 

кінодраматург. Його ім’я широко відоме світовій громадськості як 

кінорежисера ще з 30-х років  ХХ  століття [2, С. 64]. 
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О. Довженко вважав, що кіно має необмежені можливості для митця, 

тому у віці 32 років і обрав це мистецтво, хоча з юних років мріяв стати 

художником [1, С. 72]. 

Першим своїм фільмом О. Довженко назвав «Сумку дипкур'єра».   

Серйозний успіх прийшов до митця у 1929 році після виходу на екрани 

фільму «Звенигора», але водночас це був початок особистої трагедії Довженка 

– за цю стрічку його будуть постійно звинувачувати в буржуазному 

націоналізмі. 

Наступним фільмом Довженка став «Арсенал» – фільм-поступка перед 

владою, як вважає більшість кінознавців. «Арсенал» – приниження й 

засудження визвольних змагань українського народу після розпаду царської 

імперії. 

Від липня до листопада 1929 року Довженко знімав свій геніальний твір 

«Земля», гімн праці на землі, хліборобству та людині, яка працює на землі, є 

частиною космічного ритму буття. Довженко першим у світовому кіно виразив 

світогляд, якісно відмінний від досі зображуваного. Це світогляд нації 

хліборобської, в якої спокійна гідність зумовлена її способом життя. 

Середовище і люди – єдине і нероздільне, а їхній спосіб життя є споконвічним, 

світогляд непохитним. Символіка Довженка була тісно пов'язана зі світоглядом 

українського народу, з образністю народної поезії. Але критики Павло Бляхін, 

Хрисанф Херсонський та особливо Дем'ян Бєдний миттєво почали 

звинувачувати Довженка в нехтуванні висвітленням класової боротьби, 

пантеїзмі та біологізмі, у захисті куркулів та оспівуванні журби за минулим.  

Після 32-х офіційних та приватних показів 8 квітня 1930 року «Земля» 

вийшов на київські екрани, а вже 17 квітня фільм з показу зняли. Офіційна 

причина – натуралізм та замах на звичаї. 

Довженко написав у «Автобіографії» про те, що сталося з ним після 

випуску «Землі»: «Радість творчого успіху була жорстоко пригнічена 

страховинним двопідвальним фейлетоном Дем'яна Бєдного під назвою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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«Философы» в газеті «Известия». Я буквально посивів і постарів за кілька днів. 

Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти»[1]. 

Довженко з подивом дізнався, що фільм мав грандіозний успіх у Європі, у 

той час як його було заборонено в Україні. Після прем'єри в Берліні про 

Олександра Довженка з'явилося 48 статей, у Венеції італійські 

кінематографісти назвали Довженка «Гомером кіно». А ось у Радянському 

Союзі стрічку реабілітували лише в 1958 році після міжнародного референдуму 

в Брюсселі, де він увійшов до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої історії 

кіно. 

Щоб мати можливість працювати далі, Довженко погодився «сплатити 

данину» і зняв фільм про будівництво греблі Дніпрогесу – «Іван» (перший 

звуковий фільм), який мав підтвердити незворотний шлях індустріалізації. 

Після цієї жертви на «вівтар індустріалізації», колесо знищення 

«українського буржуазного націоналізму» тільки набирало обертів. Після 

фільму «Іван» батьків Довженка вигнали з колгоспу (за доносами його батька 

характеризували як активного церковника, націоналіста, «хлібороба-власника» 

– хіба таким місце в колгоспі?), а стеження за сином посилилось. 

У 1935 році Довженко зняв стрічку «Аероград» про нове місто, яке 

виростає серед тундри, про прекрасне та світле майбутнє чукчів. З виходом 

фільму на екрани Довженко визнав себе співцем сучасності. 

За «Аероградом» йшов «Щорс», що був знятий на вимогу Сталіна. 

Довженко сценарій весь час переробляв, при цьому жертвував історичною 

правдою раз по разу, розуміючи, що її в цьому фільмі бути не може.  

Проте, при зйомках «Щорса» Довженко-режисер вдався до цікавого ходу 

– поставив більшовицький фільм на суто українському тлі (зйомки проходили в 

Чернігові та навколишніх селах). Фільм, сповнений народними піснями та 

танцями, місцевими звичаями, думами, набув національного забарвлення. 

Фільм вийшов на екрани 1 травня 1939 року одночасно в Москві та Києві, й за 

перший тиждень його продивилось близько 31 мільйона глядачів. 
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Після приєднання Галичини внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа в 

1939 році Олександра Довженка викликали до Києва, щоб організувати 

експедицію кінематографістів до Західної України та Західної Білорусі. 

Впродовж двох місяців Довженко мандрував західними землями. У результаті 

з'явилась історична хроніка «Визволення», що супроводжувалась різким 

політичним коментарем. У хроніці кінорежисер показав щойно визволений від 

польського ярма народ, але народ багатий та цивілізований, в якому живе дух 

свободи, що його важко приховати від камери. «Визволення» демонстрували з 

11 вересня 1940 року, після чого фільм швидко зник з екранів. 

У роки війни О. Довженко став кореспондентом газети «Красная звезда» і 

свідком звільнення від окупації, після чого надрукував у «Известиях» 31 

березня 1942 року статтю «Україна в огні». Однойменна назва належить і 

сценарію фільму, що його писав Довженко в 1941–1943 роках.  

30 січня 1944 року режисера викликали до Сталіна, від якого він дізнався 

про заборону свого фільму під приводом «антиленінізму, пораженства, 

ревізування національної політики й заохочення українського замість 

радянського патріотизму».  

О. Довженка звільнили з посади художнього керівника Київської 

кіностудії, викреслили зі складу всеслов'янського комітету й комітету 

присудження Сталінської премії, а також зі списків майбутньої Художньої 

ради.  

Повоєнні роки характеризувались особливим занепадом кінематографії, 

особливо української. 14 квітня 1945 року Довженко заявив: «В нашій культурі 

всі засуджені до смертної кари».  

Останні роки життя Довженко буде перебувати ніби у «вавилонському 

полоні» – тому він зняв лише один повнометражний художній фільм «Мічурін» 

за власною п'єсою «Життя в цвіту». 

 Багаторічна туга за рідною землею позначилась на моральному стані 

Довженка, він рвався до України, але марно, туди він мав право їздити у 

відрядження, а ось жити мав у Москві. 



 72 

У 1954 році на II з'їзді радянських письменників Довженко скаржився на 

знецінення фаху сценариста.  Він відкрито висловлював стривоженість тиском, 

який чинився на інтелектуальну та художню творчість, на молодих початківців 

у кіно, жалкував, що соцреалізм став усеохопним.  

 О. Довженко думав ставити картину, до якої готувався п'ять           років – 

«Поема про море». 

Щоліта до 1956 року він приїздив на будову, жив серед робітників. Під 

час обдумування сценарію Довженко почав розуміти, що він мав зафіксувати 

цінний природний та історичний ландшафт, адже після спорудження греблі 

будуть залиті історичні місця Запорізької Січі й, зокрема, Великий Луг. «Наше 

нове море – наше нове горе. Так народ говоре про море», – записав Довженко в 

щоденнику. Довженко хотів знімати фільм не тільки в Україні, але й з 

Київською кіностудією, але «добро» він не отримав. Та й фільм не зняв [3].  

Як бачимо, О.Довженку доводилося боротися за кожне своє дітище. 

Проте фізичні сили митця в такій нерівній боротьбі швидко танули. У 

багатьох місцях «Щоденника» режисер неодноразово говорить про те, що він 

міг би ще сто років працювати для України, не знаючи  ні втоми, ні нудьги, і 

ніколи б  йому не наскучила  робота,  коли  б  не  розторгане  серце, вимучене й 

знесилене од болю. Все частіше і частіше з’являються думки про смерть. 

«Перед смертю я попрошу Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в 

крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали  його  в  рідну  землю  у  

Києві  десь  над Дніпром  на  горі». «Прощай,  Україно. Прощай,  рідна,  дорога  

моя  земле-мати.  Я  скоро помру. Умираючи, попрошу вирізати з грудей моїх 

серце і хоч його одвезти і десь закопати на твоєму лоні під твоїм небом. 

Прийми його. Воно тобі вік молилось, не проклинаючи ні однієї з чужих 

земель».  

Серце О. П. Довженка раптово зупинилося о 23 годині 40 хвилин 25 

листопада 1956 року [2, С. 64]. 

Поховали Довженка на Новодівочому кладовищі в Москві. Ховали за 

державний кошт, оскільки грошей на його рахунку в ощадбанку було тільки 32 
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рублі. Траурна церемонія відбулася у Будинку літераторів. Співав друг 

небіжчика Іван Козловський, грав на скрипці Леонід Коган. З України приїхала 

делегація, проте не було колишніх друзів, наприклад Миколи Бажана. Привезли 

сніп жита, землю та яблука. Грудочку рідної землі вкинули до могили зі 

словами «Земля, по якій твої ноги ходили, нині теплом тебе приймає». На 

могилі написали російською: «Умер в воскресенье». Більшість людей, які 

приходять до нього, читають останнє слово як «воскресіння» [3]. 

Коли помер Олександр Довженко, можна було спостерігати дивний 

контраст. За кордоном пам’ять Довженка вшанували більше, ніж в Україні. 

Світова, загальна і фахова преса помістила тоді про Довженка статті, 

ілюстровані кадрами з його фільмів. У Парижі, Лондоні, Нью-Йорку та інших 

центрах світу було влаштовано на пошану покійного Довженка масові 

перегляди його фільмів. Кожний громадянин міг тоді переглянути фільми 

митця. 

Вільний світ відчув, що в особі Довженка помер не просто собі великий 

кінорежисер, а творець і речник якоїсь нової ери в мистецтві, нового творчого 

духу і світовідчування [4]. 

Після смерті Олександра Довженка Юлія Солнцева передала його 

особисті папери до Центрального державного архіву літератури і мистецтва 

СРСР. Тепер цей архів належить Росії. І сьогодні саме там зберігаються 

оригінали щоденників Олександра Петровича. Щоденники ж, які останніми 

роками виходили в Україні, були передруковані з машинописних копій, 

наданих його дружиною. Складається враження, що ніхто навіть не прагнув 

знати, яким Олександр Петрович був насправді. За заповітом Юлії Солнцевої, 

доступ до всіх щоденників Олександра Довженка буде дозволено лише в 2020 

році. А поки що ми можемо шукати Довженка лише в його фільмах. 

Вшанування пам'яті геніального митця Олександра Довженка в Україні:  

- З 1957 року Київська кіностудія носить ім'я Довженка, де ще у 1927 році 

кінорежисером був посаджений великий сад, який плодоносить до цих пір. 
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- У 1972 році було затверджено Золоту медаль ім. Довженка «За 

найкращий військово-патріотичний фільм». 

- У 1960 році створено музей Довженка в батьківській хаті. 

- 10 вересня – день народження Олександра Довженка – святкується в 

Україні як День кіно. У цей же день з 1994 року за указом Президента України 

вручається державна премія в галузі кінематографа імені                              О. 

Довженка.  

- У 1994 році було створено «Національний центр Олександра 

Довженка», робота якого зосереджена на двох основних напрямках: збирання 

та збереження фільмів (передусім національного кіно) та поширення 

кінострічок (в першу чергу українських), їхня популяризація серед населення. 

У 2006 році центр завершив роботу над виданням фільмів Довженка у форматі 

DVD, але унікальне видання розповсюджене лише в консульствах та 

посольствах як подарунок. В той же час, за кордоном, фільми Довженка на 

DVD вже давно в вільному продажу [3]. 
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4. Олександр Довженко – метеор на обрії безрадісного століття. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.radiosvoboda.org/a/26545390.html
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Наталія Дубина 

Кременецький  медичний коледж  імені Арсена Річинськогоий 

 

Керівник роботи: Дучинська Г.С.  

 

 

Життя та діяльність І. Мечникова,  

як приклад служіння майбутньому людства 

 
Академік О.О. Богомолець, відкриваючи ювілейну сесію Академії наук, 

присвячену 100-річчю від дня народження вченого відзначав: «І. І. Мечников, 

зоолог за фахом, розробив інший бік дуже важливої для медицини проблеми — 

вчення про боротьбу організму з інфекцією; він розкрив перед нами фактори, 

що визначають перебіг і результат інфекційного захворювання, і значною 

мірою сприяв відкриттю шляхів, ідучи якими, наука, зрештою, зуміє 

забезпечити людині нормальне довголіття. Серед праць, написаних І. І. 

Мечниковим, є одна, що має назву «Засновники сучасної медицини: Пастер, 

Лістер і Кох». До цих трьох великих імен вдячне людство, по справедливості, 

має додати четверте ім’я — Іллі ІллічаМечникова» [1]. 

     Метою нашої роботи було дослідити та освітити цікаві факти 

самовідданого життя та діяльності І. 

Мечникова на благо людства як 

приклад для наукової, викладацької та 

студентської молоді.  

     Ілля Ілліч Мечников — один з 

найвидатніших учених зі світовим 

ім’ям — народився 15 травня 1845 р. в 

селі Іванівка Куп’янського повіту 

Харківської губернії (тепер село 
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Панасівка Дворічанського району Харківської області) в родині дворянина Іллі 

Івановича Мечникова. Дитячі та юнацькі роки провів в  Україні. Тут він жив, 

вчився і виростив крила для могутніхзльотів у науковій і творчій діяльності [2].  

      У 1870 р. І. Мечников був обраний професором кафедри зоології та 

порівняльної анатомії Новоросійського університету, що знаходився в Одесі.  

     Цікавим епізодом з життя вченого є його боротьба в 70-ті роки з активним 

поширенням шкідника, іменованого «хлібним жуком». У південному регіоні 

Російської імперії і на українській території від цієї проблеми страждало багато 

аграріїв. У той період щоліта Ілля Ілліч проводив час в маєтку дружини, який  

знаходився в селі Попівка на території Черкаської області. Вчений вивів 

спеціальний грибок, який знищував «хлібного жука», що допомогло врятувати 

урожай. 

     Протягом деякого часу вчений жив і успішно працював в Харкові, Одесі, 

Києві, Черкаській області. Головною заслугою Іллі Ілліча є відкриття у 1883 

році процесу фагоцитозу, в рамках якого клітини організму знешкоджують і в 

подальшому знищують смертоносні бацили. Досить прості і гранично зрозумілі 

експерименти, які провів Ілля Мечников, стали підставою його власної теорії 

імунітету, без якої зараз важко  уявити собі розвиток медицини і біології. Без 

наукових досліджень Мечникова людству довелося б ще довго обходитися без 

антибіотиків і протиепідемічних вакцин. В розробці вакцин проти чуми, 

черевного тифу, холери та ряду інших захворювань Мечников працював досить 

активно. У віці 36 років вчений ввів собі бактерії тифу для перевірки 

ефективності створеного препарату. За сміливий експеримент вченому ледь не 

довелося заплатити власним життям. 

     Мечникова вважають засновником геронтології, яка вивчає методи 

продовження людського життя. На думку вченого, людина може прожити не 

менше 120 років. При цьому обов'язковим є дотримання ряду умов, в числі яких 

раціональний спосіб життя, продумане харчування, активна розумова 

діяльність і деякі інші елементи. Власним рецептом продовження життя вчений 

поділився в книзі «Етюди оптимізму». Кінцевою метою боротьби з 
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передчасною старістю Мечников вважав ортобіоз - досягнення «повного і 

щасливого циклу життя,що закінчується спокійною природною смертю».На 

підставі цього в сучасній науці склався 

міждисциплінарний напрям «ортобіотика». 

Основна частина наукових праць 

Мечникова присвячена еволюційній 

ембріології, геронтології та імунології. 

Мечников є також одним з авторів теорії 

порівняльної патології.   

Під керівництвом Мечникова було проведено класичні дослідження в 

процесі експериментального вивчення сифілісу,черевного тифу і холери 

.   

Заслугою вченого є введення ряду новаторських ідей в процесі визначення 

ролі мікробних асоціацій та антагонізму при інфекційному зараженні. 

Мечникова називають автором вчення 

про цитотоксини та паразитарної теорії  

виникнення онкологічних хвороб.  У 

1886 Мечников в Одесі очолив створену 

їм спільно з Н. Ф. Гамалеєю  першу в 

Росії і другу в світі бактеріологічну 

станцію, яка повинна була займатися 

виготовленням вакцин і щепленням  

проти сказу, боротьбою з сараною.           
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До роботи Мечников залучив групу молодих ентузіастів Д. К. Заболотного, 

Л. А. Тарасевича, Н. Ф. Гамалею, що стали згодом відомими мікробіологами. 

Однак через перешкоди, що чинилися йому офіційною владою, Мечников 

відмовився від завідування станцією. У нього остаточно дозріло рішення 

покинути Росію і шукати притулку за кордоном. У 1887 Мечников виїхав до 

Німеччини, а восени 1888 по запрошенню Л. Пастера переїхав в Париж і 

організував в його інституті лабораторію. 

  Перебування у Пастерівському інституті було для Мечникова періодом 

плідної праці і загального визнання. Він був обраний членом багатьох академій 

і наукових співтовариств. Приділяючи головну увагу питанням патології, 

Мечников створив в цей період цикл робіт, присвячених мікробіології і 

епідеміології холери, чуми, тифу, туберкульозу. 

У 1891-1892 Мечников розробив  вчення про запалення. Розглядаючи цей 

процес в порівняльно-еволюційному аспекті, він оцінив сам феномен запалення 

як захисну реакцію організму, направлену на звільнення від чужорідних 

речовин або осередку інфекції. 

Мечников створив російську школу мікробіологів і імунологів, серед його 

учнів А. М. Безредка, Л. А. Тарасевич, Д. К. Заболотний, Я. Ю. Бардах і ін. Крім 

наукових праць, він залишив величезну літературну спадщину - науково-

популярні і науково-філософські роботи, статті, перекази і ін.У 1908 році 

самотній старий багатій Іфла-Озіріс перед смертю заповідав Пастерівському 

інституті весь свій статок - 28 мільйонів франків. Стало можливим покращити 

лабораторне обладнання, і вперше науковий керівник інституту Пастера Ілля 

Ілліч Мечников став отримувати винагороду за свою працю.  

 У 1908 року Іллі Мечникову разом із німецьким ученим Паулем Ерліхом 

було присуджено Нобелівську  премію — «за праці з імунітету».  

Наукові ідеї та розробки І. Мечникова актуальні в теперішній час. 

Загальновідома роль мікробів зубного нальоту у виникненні карієсу та 

запальних захворювань пародонта [3, с. 61-64]. Останні дані свідчать, що у 

порожнині рота мікроорганізми перебуваючи у вигляді біоплівок набувають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%95%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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особливих властивостей і традиційні підходи у лікуванні не є ефективними. Під 

впливом різних чинників – зміни екології, оточуючого навколишнього 

середовища змінюється мікробний пейзаж ротової порожнини людини. Так у 

наш час підтверджується теорія І. Мечникова про мінливість мікроорганізмів, 

що потрібно враховувати в сучасному лікуванні. Феномен антагонізму 

молочнокислих та патогенних бактерій використовується в сучасній 

стоматології – застосування пробіотиків та еубіотиків у лікуванні пародонтиту, 

що є фізіологічним тобто природним для організму [3, с. 281-283]. Але 

виробництво більшості сучасних мікробних препаратів пов’язане з генною 

інженерією. Тривалий вплив таких продуктів на організм людини мало 

досліджений і потребує подальших наукових  спостережень. 

       Український народ шанобливо зберігає пам’ять про свого земляка, вченого 

світового виміру. Його іменем названі вулиці Києва, Одеси, Харкова, 

Дніпропетровська, інших міст України. Харківський інститут мікробіології та 

імунології й Одеський університет удостоєні імені І. І. Мечникова. 

Національний банк України у 2005 р. ввів в обіг ювілейну монету номіналом 2 

гривні, присвячену 160-річчю від дня народження Іллі Ілліча Мечникова. 

     Підсумовуючи наукову і творчу діяльність всесвітньовідомого вченого І. І. 

Мечникова, виділимо її ключові аспекти. Вчений зробив значний внесок у 

розвиток зоології, мікробіології, ембріології, імунології. Автор п’яти 

фундаментальних відкриттів: теоретичне і практичне обґрунтування 

внутрішньоклітинного травлення; розкриття суті запалення; створення 

фагоцитарної теорії імунітету; вчення про антибіотики; розвиток концепції 

довголіття. Створив потужну наукову школу. В його лабораторії в Інституті 

Пастера знайшли путівку в науку біологи і медики світового рівня [1]. 
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Світлана  Дика 

Кременецький  медичний коледж  імені Арсена Річинськогоий 

 

Керівник роботи: Гонтарук А.М.  

 

Ян Кум – легендарний засновник 
месенджера WhatsApp та кумир сучасної 

студентської молоді 
 

Використання сучасних технологій та гаджетів набагато полегшило 

життя людей. Завдяки ним ми маємо можливість спілкуватись з друзями 

та родичами, що знаходяться далеко від нас по всьому світу, можемо ділитися 

своїми думками, враженнями, фотографіями, а також — можемо отримувати 

освіту онлайн. 

 

 

Месенджер – ще одне слово, яке прийшло в наш побут зовсім недавно. 

Але, незважаючи на це, воно вже міцно вкоренилося в нашій свідомості і 

нашому повсякденному житті. Погодьтеся, що і дня без них ми не можемо 
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провести. А все чому? Тому що особисте спілкування вже давно пішло на 

другий, а то й третій план. Хоча це зовсім не означає, що люди перестали 

спілкуватися і тільки те й роблять, що сидять в інтернеті. Ні, просто 

месенджери – один з варіантів економії нашого дорогоцінного часу. Так ми 

можемо отримати відповідь від людини, яка за сотні кілометрів від нас, усього 

за кілька секунд. А в іншому випадку нам потрібно було б скористатися 

традиційною поштою або ж подолати весь шлях заради того щоб нам сказали 

кілька речень. WhatsApр –  досить відомий месенджер. Дизайн теж цілком 

мінімалістичний, який не напружує і досить простий для кожного користувача. 

Але як ви розумієте, у цьому світі немає нічого простого. І той же самий 

WhatsApp має велику кількість можливостей, про які ми просто не знаємо чи не 

хочемо знати. Але в цих функціях є багато фішок, тому давайте подивимося, 

що вони з себе представляють. Отже, у ваших руках: 

 Форматування тексту. Ви можете виділити повідомлення 

одним з трьох видів накреслення: жирний, курсив і закреслений текст. 

 Надіслати переписку з месенджера на пошту. Просто 

експортуйте чат на потрібну вам пошту. Листування може бути 

відправлено з усіма графічними елементами або без них. 

 Поставити пароль на WhatsApp. Це все в рамках вашої 

безпеки і ваших конфіденційних розмов. 

 Створити подію. Якщо вам прислали дату і час якоїсь події, то 

ви можете створити подію в календар із нагадуванням. Усе, що вам 

потрібно, –  це зробити довгий тап на елементі повідомлення і кнопка 

«Створити подію». 

 Приховати прев’ю сповіщення в повідомленнях. Якщо ви не 

хочете незручних ситуацій, в тому плані, що не бажано, щоб ваші 

повідомлення бачив ще хтось на вашому екрані, то просто послідовно 

зробіть такі дії: зайдіть в налаштування, після в меню «Повідомлення» і 

відключіть пункт «Показувати мініатюри». 
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Уродженець України Ян Кум, який імігрував у США, за 20 років 

пройшов шлях від виживання завдяки соціальній допомозі до створення 

найпопулярнішого в світі мобільного месенджера. Історію успіху Яна 

опублікувало Радіо Максимум. 

Янові вдалося змінити світ, створивши ту річ, про яку зараз знає кожен, 

хто використовує смартфон – месенджер WhatsApp. Цю людину звуть Ян Кум, 

він народився і виріс в невеликому містечку неподалік від Києва у кінці 70-х. 

У 16 років Кум разом з матір'ю емігрував в США. За програмою 

соціальної підтримки вони отримали маленьку квартиру з двома спальнями.  

Його батько перебратися за океан так ніколи і не зміг.  

Мати Кума перевезла валізи, набиті ручками, олівцями і стосом з 20 

радянських зошитів, щоб не витрачатися на канцелярію в США. На перших 

порах вона підробляла нянею, а Ян підмітав підлоги в продуктовому магазині. 

Сім'я ледве зводила кінці з кінцями. Коли матері Кума діагностували рак, їм 

доводилося виживати за рахунок її допомоги по інвалідності.  

Ян навчився вільно спілкуватися англійською, але ніяк не міг звикнути до 

поверхневого стилю спілкування американських студентів, постійно згадуючи 

про українських друзів, з якими пліч-о-пліч провів десять шкільних років.  

У школі, як і всі хлопці, Ян міг годинами грати з друзями в футбол, а 

взимку – в хокей. Однак, найбільше до душі йому стали заняття боксом. 
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Напевно, не випадково підліток вибрав саме цей вид спорту, адже він простий і 

зрозумілий, має суворі правила і вимагає повної самовіддачі. Але головне, що 

засвоїв Ян від свого тренера – не дивлячись на все, тримати удар. Оскільки 

життя було нелегким, Кум віддавав навчанню всі свої сили та без особливих 

зусиль вступив до Університету Сан Хосе. На одному з підробітків він 

познайомився зі співробітником Facebook Браяном Ектоном, який розгледів у 

студентові талант і допоміг йому влаштуватися в Yahoo, що була в той час 

однією з найбільш престижних компаній, мрією багатьох. Заради "роботи мрії" 

Кум кинув університет.  

Саме в Yahoo Кум отримав неоціненний досвід, дізнавшись зсередини 

інтернет-індустрію і познайомившись з людьми, які потім стануть інвесторами 

WhatsApp. Кум продовжував підтримувати близьку дружбу з Актоном. 

   

 

За час роботи в Yahoo Кум зумів назбирати непогані заощадження – 

близько півмільйона доларів. Вони могли дозволити йому деякий час не 

хвилюватися про пошук роботи і оцінити, чим він хоче зайнятися тепер. Кум 
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відчував, що майбутнє за "соціальними" проектами і намагався влаштуватися 

працювати в Facebook, проте отримав відмову.  

Кум не розумів, куди докласти свій талант, до тих пір, поки в 2009 році не 

купив собі iPhone і не усвідомив, наскільки великі перспективи відкриває App 

Store. Тоді розробник вирішив, що зараз – ідеальний час для створення 

мобільного додатку.  

Буквально через кілька місяців програма вийшла в App Store, проте 

популярністю не користувалася. Додаток не завантажили і сотні разів. Кум 

розчарувався і був готовий все кинути і спробувати влаштуватися хоч на якусь 

роботу, проте його умовили ще трохи почекати. 

 

Допоміг випадок – якраз в цей час Apple реалізувала функцію push-

повідомлень в iOS і Кум швидко додав їх підтримку в програму. Кум 

перепрофілював WhatsApp в повноцінний месенджер і незабаром отримав 

чверть мільйона завантажень. З тих пір популярність проекту почала зростати 

вірусними темпами: чим більше з'являлося користувачів, тим швидше починала 

рости абонентська база.  

На початку 2013 року додатком активно користувалися понад 200 

мільйонів людей по всьому світу, що перетворило його в безумовного лідера 

галузі. Після цього стало ясно, що WhatsApp – це всерйоз і надовго, так що 

розробники вирішили знову зробити програму безкоштовною для скачування.  

Доленосним для Яна Кума став 2014 рік, коли Facebook придбав його 

месенджер WhatsApp за космічні 19 мільярдів доларів. Це була одна з 

найбільших угод в інтернет-індустрії. 
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Далі Ян Кум – головний виконавчий директор компанії і входить до Ради 

директорів Facebook. Його статки оцінюються в майже 9 мільярдів доларів. При 

цьому він залишається простим працьовитим хлопцем. Як і раніше всі будні, а 

іноді і вихідні проводить на роботі. А ще Ян не любить, коли його називають 

підприємцем, оскільки таким себе не вважає. І гроші для нього не самоціль. 

Мовляв, створював компанію зовсім не з метою заробити побільше, а щоб 

зробити життя людей зручним. 

Та у травні 2018 Ян Кум вирішив піти з компанії, яку сам же й створив. 

Також він покинув Раду директорів Facebook. 

 

Література 

1.Інтернет ресурс: 

 https://24tv.ua/techno/it_biznes_tag6311/ 
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