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гіршим. Я зростав на книгах Даррелла, Сетона-Томпсона, Твена, Лондона, котрі 

примушували посміхатись, надихали мене і додовали снаги долати усілякі життєві 

негаразди». Макс Кідрук - мрійник, і тут він в черговий раз нагадав, що ті люди, котрі йдуть 

по життю своїм власним шляхом набагато щасливищі за тих, хто змирився з буденністю. 

«Доки світло не згасне назавжди» – науково-фантастичний роман та соціальна драма 

з елементами містики. Це наполовину наукова фантастика, яка має під собою доволі жорстке 

наукове підґрунтя та наполовину – соціальна драма. Цей роман має оригінальний соціальний 

сюжет, котрий перетинається з іншими творами автора. Книга розповідає про життя 

одинадцятикласниці Рути та її сестри Індії, про реальність та сновидіння, про вирішення 

проблем минулого. Роман дає читачу самому відчути почуття героїв, їх проблеми та радощі. 

Кідрук захоплює читачів саме емоціональним станом своїх героїв, їх переживанням і 

відношенням до околишнього середовища. Автор вводить у свої твори містику, щоб більш 

розгорнути сенс книги у жанрі наукової фантастики та соціальної драми. Дія, яка 

відбувається з головними персонажами роману дає змогу читачу зрозуміти чому саме це 

відбувається, а не інше, відчути емоційний стан персонажа. Що до роману його наукова 

складова гармонійно вписується у сюжет та пояснює багато незрозумілих моментів. Але 

породжує звичне для таких ситуацій питання - яка ймовірність, що описані події можуть 

статися у реальному житті? Паралельний світ представлено як сіру, струхнявілу та пусту 

версію реальності. Так, ніби увесь світ водночас покинули всі люди і він просто руйнувався. 

Цей світ дуже гарно розкриває нам той стан, у якому знаходиться сама Рута, адже він є її 

віддзеркаленням. Також роман «Доки світло не згасне назавжди» доповнюється мобільним 

додатком, де читач може із головою поринути у світ книги та відчути неймовірні емоції. 

Додаток і книга тісно взаємопов’язані між собою, що є дуже актуальним для сучасних 

читачів у більшій частині-молоді. 

Отже, Макс Кідрук пише у різних жанрах літератури і з кожним разом вдосконалює 

свої письменницькі навички. Автор виносить проблему «Власного Я» та сприйняття себе та 

свого оточення, духовної війни особистості з її вчинками и думками.  
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Уперше явища, що нині називаються електричними, були помічені в древньому Китаї, 

Індії, а пізніше в древній Греції. Від грецької назви бурштину – «електрон» - явище це 

пізніше отримало найменування електризації. У 1707 році французький фізик дю Фей виявив 

відмінність між електрикою, що отримується від тертя скляної кулі (чи круга) і отримуваним 

від тертя крута з деревної смоли. У 1729 гадові англійці Грей і Уилер виявили здатність 

деяких тіл проводити електрику і уперше вказали на те, що усі тіла можна розділити на 

провідники і непровідники електрики.  

Але значно важливіше відкриття було описане в 1729 році Мушенбреком - професором 

математики і філософії в місті Лейдене. Він виявив, що скляна банка, обклеєна з обох боків 

олов'яною фольгою (листочками станиоля), здатна накопичувати електрику.  

У 1747-1753 рр. американський учений і державний діяч Бенджамин Франклін провів 

ряд досліджень і супутніх їм відкриттів.Ввів використовуване досі поняття двох заряджених 
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станів : "+" і "-". Пояснив дію лейденської банки, встановивши визначальну роль діелектрика 

між обкладаннями, що проводять. Встановив електричну природу блискавки. Запропонував 

ідею громовідводу, встановивши, що металеві вістря сполучені із землею знімають 

електричні заряди із заряджених тел. Висунув ідею електричного двигуна. Уперше 

застосував для запалення пороху електричну іскру.  
Найбільшим відкриттям в цій області в XVIII столітті було виявлення в 1791 році 

італійським анатомом Луїджі Гальвани появи електрики при зіткненні двох різнорідних 

металів з тілом препарованої жаби. Італійський учений, Алессандро Вольта 

експериментально довів, що електричні явища, які спостерігав Гальвани, пояснюються 

тільки тим, що певна пара різнорідних металів, розділена шаром спеціальної 

електропровідної рідини, служить джерелом електричного струму, що протікає по замкнутих 

провідниках зовнішнього ланцюга. Ця теорія, розроблена А. Вольта в 1794 році, дозволила 

створити перше у світі джерело електричного струму у вигляді так званого Вольтова стовпа. 

Досліди з електричним струмом привертали увагу багатьох вчених різних країн. У 1802 році 

італійський учений Романьози виявив відхилення магнітної стрілки під впливом 

електричного струму, що протікав по розташованому зблизька провідникові. У кінці 1819 

року це явище було знову спостережуване датським фізиком Ерстедом, який у березні 1820 

року опублікував на латинській мові брошуру під заголовком "Досліди, що стосуються дії 

електричного конфлікту на магнітну стрілку". У цьому творі "електричним конфліктом" був 

названий електричний струм. Невелика, всього в п'ять сторінок, книжка Ерстеда в тому ж 

році була видана в Копенгагені на шести мовах.  

Особливо слід сказати про діяльність чудового вченого Андре Мари Ампера, того, що 

започаткував вивчення динамічних дій електричного струму і що встановив цілий ряд 

законів електродинаміки. Однією з найважливіших заслуг Ампера було те, що він уперше 

об'єднав два роз'єднаних раніше явища - електрика і магнетизм - однією теорією 

електромагнетизму і запропонував розглядати їх як результат єдиного процесу природи. У 

1827 році німецький вчений Георг Ом відкрив один з фундаментальних законів електрики, 

що встановлює основні залежності між силою струму, напругою і опором ланцюга, по якому 

протікає електричний струм. У 1831 році англійський вчений Майкл Фарадей відкрив 

електромагнтіну індукцію та на її підставі винайшов перший електрогенератор. Також він 

ввів поняття магнітного та електричного поля і створив елементарний електродвигун. Це був 

електричний провідник, що обертався навколо магніту. Кирхгоф у 1847 році сформулював 

закони розгортання струмів в складних ланцюгах. Таким чином до середини XIX століття 

електрика перетворюється на науку. 
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