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Якісна освіта відкриває вікно

не лише у світ знань, 

а й у перспективне майбутнє. 

На власному досвіді я пере�

коналась, що бути освіченою

людиною — це не тільки  прес�

тижно, але й модно. Все поча�

лося з простого бажання поба�

чити світ, а закінчилось захоп�

леністю та стимулом рухатись

уперед. Вступаючи на фізич�

ний факультет Київського наці�

онального університету імені

Тараса Шевченка, я і гадки не

мала наскільки цікавим і різно�

манітним буде моє студентське

життя. 

Перші два роки навчання

за спеціальністю «оптотехні�

ка» були перенасичені лекція�

ми, семінарами, лабораторни�

ми роботами із загальної фізи�

ки та вищої математики, копіт�

кою працею над підручника�

ми, конспектами та

комп’ютерними програмами.

Світ науки здавався складним і

незрозумілим. 

Зазвичай на третьому році

навчання починаєш стомлюва�

тися від величезного обсягу ін�

формації. Виникає питання: яке

відношення до обраної спеці�

альності мають усі ці інтеграли,

матриці, тензори? 

Ти вже готовий здатись, бо

за суцільними формулами не

видно ніякої науки. Але найці�

кавіше чекає тебе попереду.

Саме зараз потрібно занурю�

ватись у навчальний процес з

головою і гребти попереду

всіх. Ні, я не маю на увазі кон�

куренцію. Я кажу про особис�

тий розвиток, бажання реалі�

зуватись. 

Ні для кого не секрет, що

близько половини студентів

націлена «просидіти» кілька ро�

ків в університеті задля отри�

мання престижного диплому.

Можу з упевненістю сказати,

що більшість молодих людей,

які так бездумно марнують своє

життя, у майбутньому працю�

ватимуть, у кращому випадку,

менеджером чи касиром в су�

пермаркеті. Чи таке майбутнє

ти уявляв собі, коли вступав до

Національного університету, до

храму науки та знань? 

На щастя, існує інша поло�

вина студентів — вони зацікав�

лені у навчанні, не бояться

труднощів, наполегливо пра�

цюють та прагнуть реалізува�

тись у науці.  До них, сподіваю�

ся,  належу і я, студентка п’ятого

курсу кафедри оптики Київ�

ського Національного універси�

тету імені Тараса Шевченка. Я

хочу розповісти свою історію,

в якій кожен може почерпнути

нову і корисну для себе інфор�

мацію.

Я виросла в родині  фізиків.

Світ науки з дитинства притя�

гував мене своєю загадковістю

та неосяжністю. 

Ще зі шкільних років я по�

чала шукати своє місце у фізи�

ці. Чим я тільки не цікавилась: і

сучасними лазерними техно�

логіями, і міжсупутниковим

зв’язком, і фізикою поверхні.

Врешті  зупинила свій вибір на

молекулярній оптиці, а саме —

на дослідженнях рідин за до�

помогою розсіяння світла. Діз�

налась, що при проходженні

світлової хвилі через прозоре

середовище спостерігається

явище вторинного випромі�

нювання. 

Різноманітні процеси, які

супроводжують розповсюд�

ження світла, визначають

складний характер спектраль�

ного та кутового розподілу вто�

ринних хвиль. Існують кілька

видів розсіяння, названі імена�

ми вчених, що їх відкрили: Ре�

леївське, Мандельштам%Бріл�

люенівське, Раманівське. Дос�

лідження розсіяного світла доз�

воляє зазирнути в захоплюю�

чий та парадоксальний світ рі�

динних систем. 

Зрозуміла, що вивчення

явища розсіяння світла вимагає

глибоких знань і молекулярної

фізики, і електрики, і оптики, і

квантової механіки, а також,

вищої математики з усіма її ін�

тегралами, матрицями та тен�

зорами. 

Навчаючись на четверто�

му курсі, я вперше взяла участь

у справжній науковій конфе�

ренції, організованій Міжна�
родним Товариством Опти�
ки та Фотоніки (Society of

Photo%Optical Instrumentation

Engineers — SPIE). Познайоми�

лася з науковою молоддю —
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студентами та аспірантами з

України, Росії, країн Європи та

Азії. Саме для вільного спілку�

вання з іноземцями стало у на�

годі ґрунтовне володіння анг�

лійською мовою, до чого мене

спонукали батьки та викладачі

університету.

Тоді і не уявляла, що ця

конференція стане першим

кроком до моїх мандрів по сві�

ту. Особливо ні на що не споді�

ваючись, я подала матеріали

своєї наукової роботи на іншу

конференцію під егідою SPIE,

яка мала проходити в листопа�

ді 2012 року в Барселоні (Іспа�

нія). Яким же було моє здиву�

вання, коли невдовзі  отримала

відповідь із запрошенням зро�

бити усну доповідь, а також із

пропозицією здійснити поїз�

дку на кошти SPIE.     

Так я і опинилась у Барсе�

лоні — старовинній столиці

Каталонії, де життя вирує цілий

рік, де туристам, і особливо сту�

дентам, нудьгувати не дово�

диться. Барселона — ідеальне

місце для спілкування науков�

ців з усього світу.

Про цю несподівану по�

дорож у мене залишилася без�

ліч незабутніх вражень, які

важко вмістити в рамки неве�

ликого нарису. Тому розповім

коротко про те, що вразило

найбільше. 

Барселона — місто  казко�

вої архітектури, в якій серед�

ньовіччя, готика, бароко, мо�

дерн поєднуються із найсучас�

нішими тенденціями містобу�

дування. 

Багато фантастичних за

формою та зовнішнім оздоб�

ленням будинків належать ви�

датному архітектору Антоні
Гауді (1852%1926). Його твор�

чий почерк  неповторний, його

архітектура настільки ж далека

від загальноприйнятої, як гео�

метрія Лобачевського — від

класичної Евклідової.

Киянам та гостям україн�

ської столиці добре відомий

так званий «Будинок із химера�

ми» — споруда з прикрасами на

міфологічні та мисливські сю�

жети, яка свою назву отримала

саме за скульптурні прикраси,

тематика яких — тваринний

наземний та підводний світи,

атрибути полювання, казкові

істоти. 

Уявіть собі, що схожих за

стилістикою споруд у Барсело�

ні сотні. І кожен дивує фантазі�

єю художника, що наповнює

свій твір найдивовижнішими

та найнесподіванішими персо�

нажами. 

Особисто мене вразив бу�

динок Лео Морера (Casa Lleo

Morera), — шедевр каталон�

ського модерну: шестиповер�

хова жила будівля, побудована

1864 року, яка мала назву Casa

Rocamora і належала сім’ї фаб�

рикантів Морера. У 1902 році

глава сім’ї доручив реконструк�

цію будівлі Луісу Доменек%і%

Монтанеру, який конкурував із

самим Антоні Гауді. 

До оздоблення фасаду та

інтер’єру будинку Лео Морера

залучили найкращих скуль�

пторів того часу. Широкі бал�

кони третього поверху прик�

рашають чотири дівчини, що

уособлюють технічний прог�

рес, як його уявляли собі на

початку XX століття. Кожна з

них тримає в руках одне з но�

вітніх досягнень техніки того

часу — фотоапарат, телефон,

фонограф та електричний

ліхтар. 

Візитівка Барселони — Парк Гуель, створений Антоні Гауді

Балкон третього поверху будинку Лео Морера, 
справа — дівчина з ліхтарем
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Саме дівчину з ліхтарем я

сприйняла як символ мого пе�

ребування на науковій конфе�

ренції, присвяченій оптичній

інженерії, або просто — опто�

техніці.

Барселона — світова столи�

ця футболу, законодавець фут�

больної моди. Святковою ат�

мосферою спортивних змагань

просякнуте буквально все жит�

тя міста. Звідусіль — з вікон жит�

лових будинків, вітрин газетних

кіосків та магазинів, з вітрового

скла машин на вас дивляться

обличчя гравців улюбленого

клубу каталонців та мільйонів

уболівальників у всьому світі.

«Фірмові» гранатові кольори

можна побачити скрізь: на фа�

садах будівель, на дитячих ві�

зочках, на сорочках та крават�

ках офісних службовців. З мо�

більних телефонів лунає попу�

лярний рінгтон — світовий хіт

«Барселона», який виконували

Монсерат Кабальє та Фредді

Меркюрі і який вважають неофі�

ційним гімном цього футболь�

ного клубу. Кожний третій хло�

пець носить зачіску, як у Ліонеля

Мессі — футболіста № 1 у світі.

Сама конференція прохо�

дила в новому сучасному районі

Барселони поблизу моря. Здава�

лось би, несумісне поєднання

висотних будівель і романтич�

ного морського пейзажу з тися�

чами великих і малих вітрил. 

Усі доповіді та презентації

було організовано у виставко�

вому центрі CCIB (Barcelona In�

ternational Convention Centre).

Привітні люди, яких я зустріла

вже при вході, стали моїми дру�

зями на весь період перебуван�

ня в Барселоні. Серед них були

не лише студенти та аспіранти,

а також професори та академі�

ки з різних куточків світу. 

Особливо вразила різно�

барвність національностей лю�

дей, які об’єднані однією ідеєю,

однією метою — фізикою.

Виставковий центр усере�

дині нагадує сучасний аеровок�

зал, де немає поверхів у звичай�

ному розумінні, а є, окрім кон�

ференц�залів, офісних примі�

щень та бібліотек — безліч пе�

реходів, майданчиків, затиш�

них  місць, де у перервах між

доповідями точилися запальні

наукові дискусії чи велися спо�

кійні зацікавлені розмови між

близькими за темою дослід�

жень науковцями. 

Саме у такому спілкуванні я

дізналася, що молекулярною

оптикою цікавляться не лише в

Європі, Сполучених Штатах

Америки та Японії, але і в таких

віддалених країнах, як Брази�

лія, Таїланд, Нова Зеландія. 

Окрім суто наукової тема�

тики , мене багато розпитували

про життя українських студен�

тів: чим зайняті у вільний час, де

працюють, яку музику слуха�

ють, яким спортом захоплю�

ються. Виявилось, що незважа�

ючи на великі відстані між на�

шими країнами, студенти скрізь

дихають одним повітрям, вирі�

шують одні проблеми (у першу

чергу — працевлаштування), за�

кохуються і радіють життю. 

Саме на такій натхненній

ноті дописую цей нарис напе�

редодні поїздки до Італії — на

Зимову школу з оптики під егі�

дою Міжнародного центру
теоретичної фізики (Internati�

onal Centre for Theoretical

Physics — ICTP).  Після повер�

нення сподіваюсь продовжити

свої нотатки. 

До зустрічі у наступних ви�

пусках «Країни знань»!

Наталія Кузькова,
студентка 5 курсу

фізичного факультету
Київського національного

університету
імені Тараса Шевченка

Виставковий центр Барселони — CCIB

Робочі моменти конференції


