
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 

  
Дата і місце народження: 1973 рік,  
Івано-Франківськ. 

Навчався в 95 школі, старші класи в 
КПНЛ №145. Закінчив фізичний факультет 
за спеціальністю „теоретична фізика”, 
закінчив аспірантуру в Інституті Фізики 

З 2000 року навчає студентів РФФ. 
 
Андрій Яремович починає розмову: 
-Пригадуєте, в цьому році студенти 

третього курсу приготували книжку - збірку 
лекцій. 

Необхідно зробити подібну книжку по 
формулам, з інтегралами, циліндричними 
функціями, гамма-функціями, короткою 
довідковою літературою за три курси. 
Викладачі були б дуже вдячні за це, і така 
інформація була б дуже корисна 
студентам. 

- Ви вже 6 років навчаєте студентів. 
Який факультет вас краще розуміє? 

- На радіофізичному факультеті 
організація учбового процесу краща, і 
студенти тут дисциплінованіші. Але на 
фізичному рівень знань в середньому 
вищий, науки, які вивчаються там, мають 
фундаментальний характер. Я викладаю 
теоретичні дисципліни, тому, мабуть, мені 
було б цікавіше на там, але і на РФФ є 
дуже багато здібних студентів, наприклад, 
ті, хто готував „Збірку лекцій Обухівського” 
і ще багато інших. Я вважаю що на РФФ 
було б доцільно ввести спеціалізацію 
„теоретична радіофізика”, тому що є 
студенти, котрі мають необхідні навички. 

- А як же кафедра математики і 
теоретичної радіофізики? 

-То дещо інше, на кафедрі займаються 
переважно математикою! 

- Які дисципліни охоплювала б ця 
спеціальність? 

- На ній би просто глибше і детальніше 
вивчали фізику. 

- Який найулюбленіший предмет з 
тих, що Ви викладаєте?  

    
    
 

- Статистична фізика(посміхається). Це 
моя спеціальність! Хотів би читати лекції з 
цього предмету, але доки не захистився 
не маю права. В минулому семестрі я 
спробував вести електродинаміку, мені 
сподобалося. Я вважаю, що кожен 
викладач повинен читати те, що у нього 
краще всього виходить. 

Про себе скажу, що оскільки я закінчив 
„теоретичну фізику”, то теоретичні курси в 
мене краще всього виходять і ще деякі з 
циклу математичної фізики. 

-В якому віці Ви зрозуміли, що ви 
теоретик? 

-(посміхається)...На фізичний 
факультет я поступав цілком свідомо, 
вважаю, що в Україні немає кращого ВУЗу 
ніж КНУ, він дає належний рівень. Потім 
відчув у собі сили і пішов на кафедру 
теоретичної фізики. 

- Чи були якісь вагання при вступі 
до ВУЗу? 

- Спочатку я поступав до МФТІ, де  
просто хотілося перевірити свій рівень. 
Якби трохи раніше дізнався про МДУ, із 
задоволенням спробував би себе там.   

 - Уявімо собі, що у Вас є можливість 
зараз обрати факультет для навчання, 
РФФ чи ФФ? 

-Звичайно, фіз. фак! Чітко треба 
розуміти різницю: фізичний факультет - це 
фундаментальна фізика, радіофізичний - 
прикладна фізика. Були пропозиції 
об’єднати їх, я вважаю що такої потреби 
немає! 

- Чи відрізняється студентське 
життя за час Вашого навчання від 
теперішнього? 

- Важко відповісти, оскільки я ніколи не 
вважав себе компанійською людиною. 
Взагалі до епохи помаранчевої революції, 
я думав, що студенти пасивні в 
громадському житті. Минулорічні події 
змінили мою думку. 

- Чи знижується з кожним роком 
рівень студентів?   

-Взагалі, коли я вчився був такий самий 
рівень як і зараз, але, як кажуть інші 
викладачі, з 90-2000й роки рівень впав. 
Зараз він знову відновився. Справа в тому 
що впав конкурс на факультет, і тому в 
групах є багато людей з рівнем 
неналежним для того, щоб бути студентом 
Університету.  

Якщо взяти кращих студентів, які були 
вони раніше, то такі і залишилися. 

Ефективне зниження рівня полягає 
лише в тому, що з’явилося багато 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
двійочників, яких не можна вигнати через 
брак конкурсу на факультет. 

- Конкурс впав через низьке 
фінансування? 

- Це - хибна думка! Фінансування науки 
на достатньому рівні. За кордоном люди, 
які працюють в промисловості, отримують 
зарплатню вдвічі більшу, ніж люди , які 
працюють в галузі освіти або науки. Так 
само і у нас! У нас просто загальний 
рівень зарплат нижчий. Зараз можна не 
їхати за кордон, займатися наукою тут, і 
отримувати достойну зарплатню. 

- Якій галузі науки потрібно 
приділяти найбільше уваги і грошей? 

- Це не мені вирішувати! Я вважаю, що 
потрібно проводити конкурс. Для цього є 
академіки і член кори, які дивляться на 
науку з висоти пташиного польоту!  

-А Ви хочете бути академіком? 
-(сміється)...поки що не хочу! 
- Поговоримо про наукову 

діяльність! Скільки необхідно часу, 
щоб написати наукову статтю? Чи є у 
Вас муза? З ким із викладачів Ви 
співпрацюєте? 

- Не можна провести лекцію: „Як 
організовувати наукову діяльність”, про це 
немає книжок. 

У кожного свій метод і пріоритети, які з 
часом змінюються. Стосовно співпраці:  
можна десь поїхати на конференцію, 
познайомитися з науковцем і в результаті 
написати кілька спільних статей. 

- Ви писали наукові статті разом з 
Юрачківським, Калайдою... 

- Коли я був студентом, Калайда тоді 
читав „Інтегральні рівняння”, по закінченні 
запропонував зробити от таку-то роботу. 
Коли я вчився на фізичному факультеті, 
Юрачківський Андрій Павлович викладав у 
мене багато предметів, він є людиною, яка 
зробила найбільше в плані становлення 
мене як науковця, за що я йому дуже 
вдячний! Але, на жаль, він математик, а я 
все ж таки фізик,  тому співпраця у нас 
епізодична виходить.  

- Чи проводять науковці разом 
дозвілля? 

- Ми дружні, але в рамках факультету. 
Це непов’язані речі! Пригадуючи своє 
студентське життя, я був не в курсі, де і 
коли яка вечірка...так і зараз. Взагалі, все 
треба робити вчасно і це моє побажання 
всім студентам! Якщо студенту виділено 5 
років на навчання, треба вчитися; якщо 
виділено 3 роки на аспірантуру - так само! 

Жугаєвич Андрій Яремович: 
ставлю на хорошиста! 
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- Що для Вас важливіше: бути 
науковцем, чи бути викладачем? 

- Бути науковцем! Я починав свою 
діяльність з інституту фізики і раніше я не 
відчував, що буду викладачем. Після 
кількох років викладання на РФФ, я 
полюбив цю професію! Треба вміти 
знаходити підхід до кожного студента і 
індивідуально у мене це не дуже добре 
виходить. Коли я першому курсу читав 
диф. рівняння, до мене підійшли студенти, 
у яких щойно закінчилася пара у Майко 
Наталії і сказали: „от Вам непогано  було б 
послухати, як вона проводить семінарські 
заняття!”. У жінок краще виходить от така 
робота! 

- Про Вас відомо, що Ви ставите 
„мінуси” і на кожній парі проводите 
контрольні роботи. Як Ви розробили 
цю систему? 

- Це не я придумав...Цього року на 
фізичному факультеті були збори 
викладачів, де обговорювалося питання: 
„Як підвищити рівень успішності 
студентів?” Виявилося, що не я один 
практикую часті контрольні! Вважається,  
що на кожній парі доцільно виділити 10-15 
хвилин для контролю. 

Мені, взагалі, цікаві думки і побажання 
студентів! Нормально, коли студент 
підходить і каже: ”ось тут, і тут можна було 
б організувати інакше учбовий процес”(на 
жаль від студентів я цього не чув!). 
Конструктивна критика завжди 
приймається викладачами з вдячністю! 
Багато контрольних необхідно для 
своєчасного засвоєння попереднього 
матеріалу! На жаль, я помітив, що 
студенти погано роблять домашні роботи, 
і єдиний шлях заохотити їх полягає в тому, 
щоб давати замість домашніх контрольні. 
Якщо студенту щось неясно, необхідно 
підходити до викладача і разом 
розбиратися! 

- Існує думка, що Юрачківського не 
розуміє ніхто із студентів... 

- Хто хоче зрозуміти Юрачківського, той 
його зрозуміє! У кожного викладача свій 
стиль викладання! 

Андрій Павлович викладає матеріал 
для відмінників. Мабуть доцільно було б 
адаптувати матеріал для всіх. Це і є 
проблемою! В порівнянні із закордоном ( 
там групи по 10 чоловік) у нас - 20-25! 

В такій групі обов’язково буде 
відмінник, і обов’язково буде двійочник! 
Тому дисперсія знань студентів настільки 
велика, що, на жаль, приходиться вибрати  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

якийсь один рівень і працювати на ньому. 
Андрій Павлович ставить цей рівень на 
відмінника, я ставлю на хорошиста, а 
відмінникам даю додаткові задачі! 

- Як виникла ідея створити Ваш 
сайт? Чи буде створено форум? 

- Смислу створювати форум нема, 
оскільки студенти можуть підійти особисто 
до мене і поспілкуватися. А на сайті 
розміщені деякі додаткові матеріали, план 
семінарських занять, список задач, список 
формул. Тобто виконує допоміжну 
функцію і є моєю сторінкою в Internet. 

Якщо подивитися на програми курсів 
(мої лекційні матеріали) то ви побачите, 
що це є програмою-максимум, насправді 
читається набагато менше! Викладач 
повинен знати в 10 разів більше того, що 
він розповідає біля дошки! 

- Чи є якась тема на яку б Ви могли 
говорити годинами? 

-Напевно, що будь-яка тема! Головне - 
щоб були цікаві співрозмовники! 

- Чим Ви займаєтесь у вільний час? 
-У Києві є дуже багато цікавих місць! В 

студентські роки я не знав, який, 
насправді, красивий наш Київ! 

- На Вашій сторінці є деякі 
фотографії. Ви цим професійно 
займаєтесь? 

- Звичайно, ні. Мені більше 
подобається дивитися чужі фотографії, 
тому для справедливості я повинен був 
запропонувати щось своє! Гарні роботи я 
бачив на конкурсі Віталія Кличка. Хотів би 
я навчитися так фотографувати! 

- Ви любите ходити в кіно? 
-Люблю! Протягом останнього року не 

бачив хорошого фільму. 
- Яка у Вас найулюбленіша книжка з 

фізики? 
- Десятитомник Ландау, який повинен 

бути у всіх! У студентів, які хочуть мати 
хороший рівень освіти, він(десятитомник) 
повинен бути „настільною” книжкою! 
Особисто я постійно до Ландау звертаюсь. 
Більше того скажу, що я знаю його 
приблизно лише на 2%!  

- Чи є якась підготовча література 
до Ландау? 

- Конспектів лекцій достатньо, щоб 
після або паралельно з ними читати 
Ландау. 

- Яка Ваша улюблена їжа? 
- Ой...нема такого!  
- Який Ваш улюблений одяг? 
- Єдине, що я люблю...пам’ятаю йшов  
якось на роботу, переді мною були  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

студенти, які розмовляли між собою: ”У 
нас тут один викладач є, який весь час в 
кросівках ходить”...це були не наші 
студенти і, напевно, розмовляли про свого 
викладача. А я теж люблю кросівки, тому 
що дуже зручно, добиратися додому, коли 
приходиться вистоювати біля дошки по 
три пари. В черевиках це було б дуже 
складно! 

- В які Ви любите грати комп’ютерні 
ігри? 

- Грав тільки в одну комп’ютерну гру 
„Serious Sam”, просидів кілька ночей. 

- Чи багато часу Ви приділяєте своїй 
сім’ї? 

-Як і будь яка нормальна людина, я 
підтримую родинні стосунки. 

- Що означає щастя для Андрія 
Яремовича? 

- Складне питання. Напевне, 
залишатись собою. Мені для щастя багато 
не треба, аби обставини давали 
можливість бути собою! 

- Що Ви вважаєте ворогом людства? 
- В кожному суспільстві своє. Дуже 

багато людей займають не своє місце, не 
мають навичок відповідних до їхньої 
посади. Це явище глобальне, але Україні 
особливо властиве! 

- Як Ви вважаєте, скільки у Андрія 
Яремовича ступенів вільності? 

-Багато, як і в кожної людини! Задача 
викладача - проявити в студентові всі його 
ступені вільності, щоб вони запрацювали!  

- Що Ви порадите студентам, яким 
Вас важко зрозуміти? 

- Підходити на консультації! Яскравий 
приклад: сьогодні день консультацій, де 
ви бачите хоч одного студента??? 

- На що б Ви витратили мільйон 
доларів? 

- Питання абстрактне! Кожного разу, 
коли задумуюсь над ним, приходить в 
голову щось нове! 

- Які риси повинна мати справжня 
жінка? 

- Це вже зовсім!!! 
- Чи можна любити науку більше, ніж 

жінку? 
- Не можна перетинати особисте і 

професійне життя! 
 А саме велике побажання – щоб нам 

нарешті поміняли дошки з крейдових на 
маркерні! 

- Останнє запитання: як Ви 
відноситесь до Болонського процесу? 
- Позитивно, вважаю, що студенти мають 
право підбирати собі корисні предмети! 
 

 
Анекдоти 

• Чому фраза «професор завалив 
студента на екзамені» не викликає 
такого жаху, як фраза «студент завалив 
професора після екзамену»? 

• Нарешті і на консервний завод прийшли 
нові технології – тепер вони випускають 
банки даних! 

• Здійснився слоган Вітренчихи "Ната нє 
прайдьот"! 

• -  Мені потрібен Джері Гарсіа Де ла 
Пасо. Кажіть, де він, інакше я вам мізки 
повишибаю!!! 
- М-м-м… Взагалі-то ми після 
одинадцятої в гуртожиток не пускаємо 

 

Заповніть всі квадрати в 
головоломці так, щоб  в 
кожному ряду, кожній 
колонці і блоці (квадрат 
3х3, виділений жирнішими 
лініями) були всі цифри 
від 1 до 9. 
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