
Олексій Юрійович Нечипорук: 
 

не можу проводити заняття на повний шлунок! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-  Дата і місце Вашого народження? 
- Київ 
- А дата? 
- А навіщо дата? Що мені за це 

будуть підкладати якісь сувеніриJ? Якщо 
для цього, то будь-ласка – 29 червня 1958 
року. До речі, знаєте де це було?  Це було 
в колишній університетській клініці, яка 
знаходиться в Ботанічному парку за 
Червоним корпусом. 

- Розкажіть про Ваше навчання в 
школі, університеті. Які предмети Вам 
подобалися? Яку ви школу закінчили? 

- Це була 91-а школа, яка 
знаходиться біля Сінного ринку(він  зараз 
в руїнах). Така досить цікава школа. Там 
навчалося багато відомих осіб, зокрема, 
Мажуга Ю. (був  суперзіркою в театрі ім. 
Лесі Українки) та інші відомі постаті. На 
жаль, ця школа більше контактує з КПІ, 
ніж з нашим  університетом. Цікавими 
предметами там були фізика, англійська 
мова, література. 

- А в університеті які вам більше 
подобалися предмети? 

- Тут не можна казати „подобається 
чи не подобається”. В університеті є 
обов’язкова програма, але я спеціально 
йшов сюди, щоб стати радіофізиком. 
Дещо давалося для навчання як усім, 
дещо простіше, дещо не давалося. 

- А який викладач найбільш якісно 
пояснював матеріал, який давався в 
університеті? 

- По-перше, це було досить давно і я 
вже забув, але у мене залишилось таке 
враження, коли я навчався на нашій 
кафедрі на 4-му курсі,  що дуже якісно 
пояснював матеріал Олег Васильович 
Третяк. Звісно, зараз він інакше все читає, 
зараз все змінилося і випускники кафедри 
знають про це більше, ніж я. А на 
молодших курсах, мабуть, Арнольд 
Терентійович Янішевський досить гарно 
пояснював, фізику – Дмитро Олексійович 
Городецький, хоча він не вів у мене 
жодного семінару, тому мені важко 
сказати, я тільки по лекціях можу судити. 
А загальні для всіх спеціальностей лекції, 
семінари, лабораторні – це різні форми 
навчання, тому тут різні підходи і казати, 
що людина, яка читає лекції, однозначно 
гарно буде вести семінари чи проводити 
лабораторні – це перебільшення. Це  

 

 
 

можливо, але це не є правилом, 
скоріше, навпаки. 

- А Ви на 5-рки вчилися? 
- Ні. В мене середній бал був чотири з 

половиною і навіть була у мене одна 
трійка. Просто у мене були принципові 
непорозуміння з одним викладачем, і я не 
захотів перескладати, щоб вступати з 
першого разу в аспірантуру, тому я 
вступив через рік. 

 - З яким викладачем Вам зараз 
найкраще співпрацювати, писати 
статті...? 

- У нас є наукова група, яку очолює 
Вадим Васильович Данілов. 

- А можете розказати про те, як 
створювався електронний підручник, 
за який Ви отримали нагороду? 

- Це мультимедійний підручник, це не 
є електронною книжкою. Це дещо 
розширене видання, паперу жалко, бо він 
коштує багатоJ , а на компакті стільки 
місця, що туди скільки завгодно можна 
записати. Якось ми з Вадимом 
Васильовичем захотіли покращити життя 
нашим студентам і включити туди, крім 
того тексту що ми читаємо, україномовний 
варіант російських паперових видань, це 
по-перше, а по-друге, ми хотіли додати 
туди електронну бібліотеку. Ми за декілька 
років відсканували величезну кількість 
книжок за допомогою наших дипломників. 
Багато книжок є унікальними, але 
необхідними для навчання і засвоєння 
матеріалу і, на жаль, їх майже немає в 
„живих” бібліотеках. Тут також є тести, 
віртуальні лабораторні роботи. 

- А де їх можна знайти? 
- Вони є по одному чи двом 

примірниках в наших лабораторіях, 
більшість з них по нашій тематиці, яка 
називається „Спін хвильова електроніка та 
електродинаміка” (майже все принципове, 
що видавалося з 60-х років, відсканували і 
розмістили в цьому підручнику). 

- Розкажіть, як Ви стали 
заступником декана? 

- Геннадій Андрійович Мєлков, 
попередній декан, запросив мене 
займатися виховною роботою із 
студентами. Він знав, що я вмію це робити 
і що це мені цікаво і на це не шкода свого 
часу. 

- Тобто, Ви зарекомендували себе 
якось? 

- Дійсно. До цього, я був останнім 
парторгом факультету (можливо, вам це  

 
 

 
 

невідомо). Ми на останніх своїх 
зборах голосуванням припинили 
діяльність нашої партійної комуністичної 
організації, все було зроблено 
демократично і вчасно. За останні 2 роки 
існування партії на факультеті, ми були чи 
не єдині в університеті, хто боровся із 
негативними явищами, які були в нашому 
житті і залежали від дій Комуністичної 
партії. Це була типово соціал-
демократична ідея, яку ми пропагували 
весь час і якої притримувались. І якщо 
траплялися якісь події, наприклад, 
голодування студентів на Майдані, події у 
Вільнюсі, Тбілісі, кожного разу в нас була 
своя виважена, розумна позиція, яку ми 
вивішували на стендах і яка не 
підтримувала генеральну стратегічну лінію 
компартії СРСР.  

- Олексію Юрійовичу, складається 
таке враження, що і Сергій 
Миколайович Савенков також 
займається виховною роботою. 

- Звісно, він має займатися виховною 
роботою, яка пов’язана з академічним 
аспектом нашої роботи на факультеті (в 
деканаті), бо хто повинен займатися тими, 
хто не встигає? Звісно, що Сергій 
Миколайович, він певною мірою виховує і 
це правильно. 

- Як Ви відноситесь до 
Болонського процесу? 

- Це один з можливих варіантів 
розвитку вищої школи в Україні, дещо 
можна беззаперечно взяти, дещо (треба 
подумати), брати чи не брати, від чогось 
можна і відмовитись. Країни, в яких він 
введений, не повністю притримуються 
того, що записано в деклараціях, в 
документах. Ці правила весь час 
розширюються, уточнюються, нові аспекти 
додаються, тому ви не знайдете жодної 
країни, яка б підписалася під усіма 
пунктами, які є в цих деклараціях.  Наша 
країна повинна теж залишити все, що 
гарне і, як казав Шевченко, „Чужого 
навчайтеся і свого не цурайтеся”. 

- А є якийсь термін, коли введуть 
цей процес? 

- Поки що, в нас є декілька років на 
те, щоб ми вивчили, 
проекспериментували, я думаю, що до 
2010 року має бути прийняте остаточне  
рішення, хоча це процес, (тому так і 
називається - „Болонський процес”). Я 
думаю, якщо в державі розумні люди  
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будуть цим керувати, то це дійсно буде 
сам процес, він видозмінюватиметься, бо 
життя змінюється, і не може бути 
Київський університет весь час 
консервативним (коли став на одну 
позицію і весь час її не змінює). Ми маємо 
дивитися на те, що навколо, на ринок 
праці, де студенти будуть потім 
працювати, як їх цей ринок праці 
приймає(як зовнішні чинники, так  і 
внутрішні). Поки що все нормально, 
хочеться, звичайно, щоб було краще, але, 
на мій погляд, це процес. Не треба його 
один раз прийняти і потім нічого не 
видозмінювати. Ми ж змінюємо одну-дві 
лекції щороку, особливо на старших 
курсах, лабораторні роботи нові, якщо є 
можливість, ставимо, замінюємо одні 
курси іншими. Так і має бути в сенсі цього 
Болонського процесу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Уявіть собі, якщо в університеті 
змінити систему з 5-бальної на 12-
бальну, то це піде на користь навчанню 
чи навпаки? 

- Болонська ідея (А В С D…) містить 
більше ніж 5 градацій.  5 – це замало, а 12 
– забагато. Ця градація є, на мій погляд, 
розумною. Інша справа, як я розумію, 
існує якесь обмеження на кількість  „А”, 
„В”, у %-ах. Для цього треба звикнути, як 
кажуть, „З кожною думкою треба 
переспати”J. Можливо це і нормально, 
можна і 5 залишити, а можна і трішечки 
більше зробити. На мій погляд, це не є 
принциповим.  

- Питання до Вашої викладацької 
роботи. Чому Ви берете в основному 
предмети, з яких лише є залік? 

- Так традиційно склався навчальний 
план у нас на кафедрі, якщо він буде  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

видозмінений і в мене будуть іспити – 
немає проблем. 

- За яких умов Ви погодитесь стати 
член-кором? 

- Це питання недоречне, бо всі, хто 
планують стати член-корами, повинні 
захистити докторську дисертацію і мати 
визначні досягнення в своїй галузі. До 
речі, чи не єдиний член-кор Академії Наук 
СРСР був Денисюк, який зробив певний 
прорив в галузі кольорової голографії. 
Кандидат наук в член-кори – це з галузі 
фантастики. В саморобних академіях, які в 
нас є, можна, звичайно, стати академіком 
без ступеня, але якщо брати ті академії 
наук, що існують 70-80 років, то вони 
містять певні вимоги для дійсних членів і 
член-корів. 

ДАЛІ БУДЕ!!! (продовження в 
наступному номері) 

 
 
 

АНЕКДОТИ 
 

• На питання: „Чи користуєтесь ви 
Інтернетом?” ствердно відповіли 
100% українців. Такий результат 
опитування, проведеного нещодавно 
в Інтернеті. 

• Тато посилає сину телеграму (!! J): 
- Як пройшов екзамен?  
- Екзамен пройшов блискуче, 
професори у захопленні! Просять 
повторити восени! 

• Пиво – це ще один доказ того, що Бог 
любить нас и хоче, щоб ми були 
щасливі (Б. Франклін) 

• В центрі Києва пограбована приватна 
квартира. За відбитком долоні  
зловмисника криміналістам вдалося 
встановити, що жити він буде довго і 
щасливо, але великого кохання так і 
не зустріне. 

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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Гра  „12 кроків  до числа”.  Є 12 питань, кожне містить 2 варіанти відповіді. За відповідь „а” на непарні питання 
дається 1 бал, за „б” – 0. На парні за „а” – 0, за „б”- 1. Після відповідей пропонується бали виписати в ряд з ліва на право (спочатку бал 
за перше питання, праворуч за друге ітд). Якщо правильно відповісте, то після переведення числа, яке ви маєте в двійковому коді,  
отримаєте число 5 в 5-тій степені в десятковому коді. 
 
1. Залежність частоти від показника заломлення: 
 А) дисперсія              Б) дифракція 
 2. Яка функція в 0 дає нескінченність, а при інших значеннях аргументу  - 0? 
А) θ - функція Хевісайда             Б) δ - функція Дірака  
3. pv=mRT/M – це рівняння: 
А) Бойля-Маріотта                 Б) Клапейрона-Менделєєва 
4. T=2π√(L/g) – це період коливань: 
А) математичного маятника  Б) пружинного 
5. Хто сформулював закони фотоефекту? 
А) Максвел                           Б) Столєтов 
6. За що Ейнштейн отримав нобелівську премію? 
А) за фотоефект                      Б) за теорію відносності 
7. Індуктивності при паралельному з‘єднанні додаються як: 
А) при паралельному з‘єднанні резисторів Б) при паралельному з‘єднанні ємностей 
8. Який оператор зображається квадратом? 
А)  Гамільтона           Б) Д’Аламбера 
9. Одне з рівнянь Максвела в інтегральній формі – це: 
А) теорема Котельникова   Б) теорема Остроградського-Гаусса 
10. Кількість енергії електромагнітного поля, яка щосекунди перетинає 1 см2 поверхні перпендикулярно до напряму поширення 
– це фізичний зміст: 
А) діелектричної проникності   Б) вектора Умова-Пойнтінга 
11)  Одна з умов виникнення биттів в нелінійному консервативному осциляторі: 
А) точний резонанс           Б) вільна складова коливань носить періодичний характер 
12) Яким тролейбусом можна доїхати до інституту фізики ім.. В.Є. Лашкарьова? 
А) 42               Б) 1 
Номер 
питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бал             

 
 


