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 - Хотілося б дізнатися 3 будь-які факти 
з Вашого життя. 
- Вибір професії, факультету, університету 
– це триєдиний, але по суті, єдиний 
фактор. Після закінчення факультету вибір 
подальшого життєвого шляху, професії 
(викладацької, наукової, науково-
викладацької). І, думаю, що найсильніший 
вибір полягає в тому, що я внутрішньо 
відданий факультету і університету.  
- 3 епітета про себе…Яким Ви себе 
бачите зараз? 
-  Слухайте, у вас простих питань немаєJ. 
Головна риса -    доброзичливість. Коли 
люди приходять, щоб поспілкуватися про 
свою турботу, то думка тільки одна – яким 
чином можна допомогти даній людині? 
Мені здається, що в середовищі колег, 
студентів, аспірантів відзначають 
компетентність. І третє - хоч звучить як два 
попередні досить нескромно – не 
зашореність в мисленні, а широта бачення 
проблеми.  
- Чи хотіли Ви, будучи студентом, стати 
деканом? 
- Нещодавно (просто пощастило в цьому 
житті)  подивився фільм Люка Бессона 
«Ангел-А». Якщо такого не вдалося ще 
зробити, то раджу всім подивитися. 
Унікальна на сьогодні річ – фільм чорно-
білий, і це теж приваблює. Фільм, 
фактично, побудований на контакті двох 
героїв – його і її (на розкритті характерів). 
Ідея фільму: в цьому житті людина може 
добитися всього, якщо поставить перед 
собою відповідне завдання, якщо сама 

себе не буде обмежувати. В студентські 
роки мені здавалося, що «декан» - це так 
високо, так далеко,  що до цієї мети не 
дістатися ніколи. Потім, за рахунок праці, 
роботи в лабораторії, навчання в 
аспірантурі, коли прийшли наукові 
результати,  коли сходинка за сходинкою 
піднімався через наукового співробітника, 
асистента, доцента… то тоді і така задача 
«вималювалася»  реальною. Але сказати , 
що в студентські роки було реальне 
бажання стати деканом…Повторюся, 
треба було дуже багато знати, вміти 
спілкуватися з абсолютно різними людьми. 
Тоді - ні, потім - так.  
- Чи були у Вашому житті моменти, коли 
Вам здавалося, що життя втрачає сенс? 
- Коли людина говорить чесно,  то вона 
повинна визнати, що є в житті періоди, 
довші за часом чи коротші, коли важко… 
Наскільки важко і як виходити з ситуації 
залежить від конкретної людини. Дехто, як 
у вищезгаданому фільмі стає на місток – і 
в воду, дехто знаходить сили і мужність, 
щоб перебороти труднощі і йти далі. Я 
думаю, що чи не найважче в цьому плані 
на радіофізичному факультеті доводиться 
нашим студентам. Тому що коли пройшов 
школярський «запал» і великий об‘єм 
інформації треба не тільки засвоїти, але і 
зрозуміти і вміти ним скористатися, 
виникають внутрішні сумніви – цього не 
розумію, там ще темна область, чи зможу 
я це все? Коли перші курси пройшли, далі 
йде ніби простіше, вже відчуваєш, що 
можеш, що вмієш, що знаєш, що це можна 

зрозуміти, виміряти, осмислити, тут можна 
побачити закономірність. Тоді ці 
результати надають і внутрішніх сил. А 
загалом,  думаю, що кожна людина в таких 
випадках шукає свій вихід – дехто сам із 
собою знаходить можливість перебороти,  
декому потрібне спілкування з родичами, 
знайомими, товаришем, приятелем, але 
так чи інакше розумна людина не може не 
сумніватися.  Хоч Аристотель сказав, що 
сумнів – це початок мудрості,  але 
порівняйте це з іншим – «блажен, кто 
верует». Щасливе життя тоді, коли не 
сумніваєшся, а віриш. А коли життя іде у 
сумніві, то рано чи пізно стає важко. Але 
без сумніву, немає ні наукового 
дослідження, ні викладацької роботи. Тут 
головне, не встати вздовж чорної смуги, а 
йти поперек неї. 
- В чому Ви сумніваєтесь і у що Ви 
вірите? 
-  Про велике: я щиро вірю у добре 
майбутнє України. Це велика країна, яка 
підніметься, стане на свій шлях і займе 
достойне місце серед країн планети 
Земля. Сумніваюсь, що це вдасться 
зробити швидко. Я вірю, що ми готуємо 
наших випускників на високому, 
сучасному, світовому рівні. Сумніваюсь, 
що при такому фінансуванні зі сторони 
держави для підготовки фахівців 
природничих наук, такий рівень вдасться 
втримати довго.  
- Чи вірите Ви в Бога? В кінець світу? 
- Нічого вічного, крім, як говорять шахісти 
«вічного шаху в шахах», немає  і бути не 
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Увага! Відтепер ви можете 

безкоштовно отримувати не тільки 
друковану версію РФФ.Live, а й 
електронну версію прямісінько на 
вашу електронну поштову скриньку! 
Для цього необхідно просто 
надіслати листа на адресу 
RFF.Live@gmail.com з вашого е-
мейлу, в полі „тема” написавши 
„підписка”.  

КРАЩИЙ СПОСІБ 
ЗДАТИ СЕСІЮ НА 

ВІДМІННО - СИЛЬНО 
ЗЛЯКАТИСЯ 

 
Вчені з Університету Вісконсін-
Медісон (США) встановили, що сам 
факт очікування небезпеки активує 
центри пам'яті та сприяє більш 
стійким та яскравим спогадам про 
майбутню подію.  
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може. Рано чи пізно, і планета Земля, і 
людство в тому варіанті, в якому воно є 
зараз, існувати перестануть. В якому 
варіанті це відбудеться і коли – це 
залежить, безумовно,  від самого людства. 
Варіант, пов’язаний з тим, чи є інший 
Розум…Мені здається, що сьогодні це 
питання вже перестало бути навіть 
дискусійним. Було б дуже наївно вважати 
себе єдиною розумною істотою у Всесвіті. 
Цих цивілізацій може бути багато. 
Безумовно, є… Відома точка зору, що 
існує інформаційний, загально розумовий 
простір. Наскільки це відповідає сучасним 
уявленням – покаже час.  
- Чи не здається Вам, що людина, 
думаючи, що вона найрозумніша істота 
у Всесвіті, показує свою розумову 
обмеженість? 
- Мені дуже подобається у цьому 
відношенні висловлювання Ейнштейна, 
стосовно нескінченостей: «Є дві 
нескінченності – Всесвіт і людська дурість. 
Стосовно першого, я ще сумніваюсь…»J. 
Вважати, що немає інших набагато 
розвиненіших світів, які пізнали глибше 
матерію, вміють використовувати 
властивості простору-часу, краще ніж 
сьогодні це робить людство, це настільки 
банально, що немає про що говорити, 
бо вже скільки книг написано, 
зокрема, по тібетським 
дослідженням. Відома 
думка: попередня 
цивілізація, яка існувала 
на планеті Земля, 
володіла вмінням 
керувати гравітацією. 
Усі ці унікальні 
споруди (піраміди 
Хеопса, башти в 
Тібеті, в 
Америці…), 
будову яких не 
можна 
пояснити на 
сьогодні. 
- Чи 
можливо 
пояснити 
якимись 
фізичними законами тунель під Ла-
Маншем? 
- Це сучасні технології. А те що в горах 
роблять кілометрові тунелі, причому з 
протилежних кінців; геодезична прив’язка 
через супутники така, що тунелі виходять 
стик-в-стик. Хоч, здавалося, 
зорієнтуватися на таких віддалях 
надзвичайно складно. Безумовно, в цьому 
світі є речі, які вражають. Найбільші 
досягнення тут в найменшому – у 
наноелектроніці. Коли вже доходиш до 
того, що робочим елементом електронного 
приладу є, наприклад, 1 електрон в 
даному місці чи його відсутність, коли 
розмір досліджуваного елемента 
співрозмірний з розміром одного атома, 
коли ці десятки мільйонів елементів 
розташувати в правильному порядку і ця 
схема працює – просто фантастика.  
- Чи є конкуренція і різниця між 
фізичним факультетом і 
радіофізичним? 
- Фізикам дуже не подобається, коли цю 
різницю вказують, жартома, звичайно, в 
такому варіанті: «радіофізики – це ті, хто 
чув про фізику по радіо, а фізики про 
фізику навіть по радіо не чулиJ». А якщо 
серйозно – то, звичайно, є і велика. 
Починається, фактично, з назви – в них 

напрямок підготовки – фізика, в нас 
напрямок підготовки – прикладна фізика. У 
всьому світі прикладна фізика виділилася з 
фізики давним давно і відкриває свої 
інститути (Інститут Прикладної Фізики, 
Прикладної Оптики тощо) в багатьох 
країнах. Назва відображає різницю по суті. 
«Фізика»  зорієнтована на вивчення 
фундаментальних законів, 
закономірностей, залежностей,  явищ 
природи. «Прикладна фізика»  направлена 
на те, щоб використати фундаментальні 
знання в конкретному приладі. У німців 
зараз немає структури між університетами, 
науково-дослідними інститутами і 
виробництвом. Те, що зробили фізики до 
впровадження у виробництво не доходить, 
тому що немає проміжної ланки. Таку роль 
виконує прикладна фізика. Наприклад, 
теоретично розраховано поширення 
імпульсів у волоконних світловодах, є 
певні режими, де імпульс поширюється як 

солітон. Солітон 
зберігає свою форму, 
і по одному волокну 
хоч і так можна 
передати багато 
інформації за 
одиницю часу , 
але в солітонному 

імпульсі 
можна 

передати ще більше з меншими втратами 
інформації і на більші віддалі. Тут 
прикладна фізика вирішує, як зробити ці 
режими. Тобто треба вводити теоретичні 
результати і реалізовувати їх у 
виробництві. Поки у нас все буде «до 
лампочки», нічого гарного не вийде.  
   Раніше соціалізм  був зорієнтований на 
виробництво товару, капіталізм – на те, 
щоб отримати прибуток, хоча він теж 
виробляє товар,  але якщо при соціалізмі 
товар залежується на складах, поки 
громадяни все одно його не куплять через 
обмеженість у виборі. Тобто нам треба 
готувати таких фахівців, які були б 
потрібними у суспільстві, не обов’язково по 
прямій галузі. Головне – що це 
підготовлені розумні люди зі своїми 
методиками розв’язання різних фізичних, 
математичних і практичних задач, з 
широкими знаннями з вмінням їх 
застосування. 
- Чому припинилася співпраця з 
військовим комплексом? 
- Дивує і радує прекрасна обізнаність з 
історії факультетуJ.  ВПК в тому вигляді, в 
якому він був у СРСР,  перестав існувати. 
Тоді себе дуже добре обманювали: 
військовий бюджет був тоді 20 млн.крб 
радянських,  у США – 20 млрд.$, в цих і в 

цих були боєголовки і ракети,  насправді, і 
ті,  і ті обманювали свій народ. Але 
фінансування на той час було значно 
більшим для підтримки паритету. Ще за 
часів Сталіна ніде не було виробництва від 
початкової стадії до кінцевої.(бавовну 
робили в Узбекистані, потім везли її в 
Іваново, де робили текстильну тканину).  
Після розпаду СРСР майже як у ведмедя 
Балу «на 100 маленьких медвежат»,  все 
теж було рознесено, а у окремих частин 
виникали власні і не поєднані з іншими 
інтереси. Виникли проблеми з 
міжнародними грантами, адже багато 
публікацій були закритими. На відміну від 
нас, фізики і радіофізики РФ вийшли на 
міжнародну арену раніше. Але зараз на 
нашому факультеті друкується найбільше 
статей в університеті. У нас таке мається 
на увазі співвідношення : на 2 надруковані 
статті в українських журналах , 1 – в 
зарубіжних. Зарубіжних і українських 
конференцій приблизно порівну. Зв’язки з 
ВПК залишились, для них готуємо 
випускників на «Арсенал», «Квант», 
«Генератор» (РЛК),  «Гідроприлад". 
Раніше замовлення були 
централізованими, одна московська 
організація, наприклад, давала 
замовлення на «Арсенал»,  тепер 
замовлень з Росії немає,  є замовлення з 
Китаю. Вони мають великі гроші, але їх 
вміють добре рахувати, до останнього 
юаня. Зв’язки підтримуються, але 
фінансування впало. Наприклад, на 
кафедрі «Квантової радіофізики» була 
виконана тема з Китаєм на суму в 100 
тис.$. Вони замовили не розробку,  а 
конкретно багатосмуговий 
високочастотний фільтр, з певними 
параметрами,  геометрією, масою. Китайці 
зробили виміри на цьому приладі, 

запросили наших двох виконавців 
до себе. Вони працювали на 
китайській апаратурі, яка так 
називається, бо її 
місцезнаходження в Китаї, 
провели розрахунки, які повністю 
співпали.  
   Нема питань, щоб зробити 
інтерференцію двох хвиль на 

екрані дисплея, але на столі через вібрації 
фундаменту це зробити неможливо. 
    У нас продовжуються контакти з 
операторами мобільного зв’язку. Вони не 
лінуються сюди прийти і поспілкуватися з 
нашими випускниками стосовно 
працевлаштування. Умови дуже жорсткі – 
як знання по спеціальності, так і знання 
іноземних мов.  Але оскільки у нас працює 
слов’янський характер, то «ми» не можемо 
створити спільну лабораторію, бо хочемо, 
щоб на «нас» працювали, а «ми» платили 
б якомога менше («на дурняк»).  Поки що 
цього розуміння зі сторони роботодавців 
немає.  
- Можете розказати про написання книги 
«Лазерна фізика»? 
-  Хто писав, той фігурує на титульній 
обкладинці і в бібліографічних даних. У 
співавторах є професор Коротков Павло 
Андрійович, який на факультеті разом з, на 
жаль, покійним Стрижевським 
Володимиром Леонідовичем, який 
очолював кафедру «Нелінійної оптики», з 
Конділенком Іваном Івановичем, теж, на 
жаль, покійним (він був і деканом і 
членкором, він заснував кафедру 
«Молекулярної і радіоспектроскопії», яка 
потім перейменували у кафедру 
«Нелінійної оптики») досліджував лазерні, 
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мазерні джерела та ті чи інші режими 
випромінювання. Було багато зроблено 
доцентом Пугачем по кільцевому лазеру, 
як датчику кутової швидкості. Багато робіт 
було зроблено по лазерній генерації 
гармонік, по змішуванню частот. Ця книга 
народилася не на рівному місці. Ще один 
співавтор – професор Хижняк, відома у 
світі людина, працював в Інституті Фізики, 
Прикладної Оптики, зараз у Штатах 
очолює Оптичну лабораторію. Стосовно 
того, як описувати ті чи інші явища, були 
дебати з метою написання того чи іншого 
матеріалу якомога простіше з меншою 
кількістю математики. Найбільші дебати 
були по термінології. Багато термінів 
трактуються вченими по-різному. 
Наприклад, західна Україна каже «хемія» і 
«магнетні явища». Аналогічно, «падаюча 
хвиля чи хвиля, що падає». Розумно 
зробили французи: вони створили комісію, 
яка розглядає пропозиції стосовно термінів 
і виносить рішення, які є «остаточні, не 
тому що вони правильні, а правильні, тому 
що є остаточні».  
- Чому Ви ведете курс «Квантова 
радіофізика і нелінійна оптика не на 
«рідній» кафедрі? 
- Є етичні міркування. Цю дисципліну на 
«рідній» кафедрі багато років читав Ігор 
Петрович Пугач. Я ставлюся з повагою до 
цієї кваліфікованої, доброзичливої людини, 
творчого науковця, який багато в своєму 
житті зробив і продовжує робити. 
Прийшовши на кафедру, відібрати під себе 
цей курс було б негарно і неетично і по 
відношенню до доцента Пугача, і до всього 
колективу. Поки він буде хотіти і могти 
читати цей курс на дуже високому рівні, ми 
нічого змінювати не будемо.  
- Написавши книгу про лазерну фізику, 
чи можете Ви сказати, що знаєте про 
лазери все? 
- Ні, ні, ні!!! Все про лазери ніхто не знає, 
навіть нобелівський лауреат Жорес 
Алфьоров, який працює у Петербурзі, який 
отримав премію за лазери на гетеро 
структурах, заставив лазер генерувати в 
неперервному режимі при кімнатній 
температурі.  Ми настільки просунулися 
далі, що впору писати вже іншу книгуJ.  
- Чи є якась перспектива у лазерів на 
самообмежених переходах? 
- Древні греки казали : «не можна ставити 
питання: для чого народилася ця дитина?» 
 Пройде час, дитина виросте, життя 
покаже, що вона зможе. Електромагнітна 
індукція скільки часу «пролежала», поки не 
знайшла своє втілення в електродвигунах. 
Так, напевне, і будь-яке відкриття. В свій 
час Конділенко мав чітку позицію : «Не 
запитуйте, для чого потрібно проводити це 
дослідження, раз люди його проводять, 
значить, воно потрібне». Приклад з 
лазерної фізики: російський фізик 
Фабрикант в 30-х роках проводив 
дослідження енергетичних рівнів атомів, 
молекул. Народ мало з нього не сміявся, 
але коли дійшло до того, що потрібно 
шукати активні середовища для квантових 
генераторів, треба було знати рівні і час 
життя на них, знати, де основні, 
метастабільні, збуджені. Так що відповідь 
– час покаже. 
- Коли Ви приймали в свої руки 
факультет після Геннадія Андрійовича 
Мелкова, яким був рівень факультету 
(на грані розвалу, на піднесенні)? 
- J В нас сьогодні бесіда йде так, що 
немає жодних 

простих питань. Є різний час. Цей час 
вимагає різного типу керівника  і різних 
підходів до керівництва. Є періоди, відомі в 
Радянському Союзі,  коли «гайка 
закручується». А є такі як хрущовська 
«Відлига», де було більше демократії,  ніж 
раніше. Треба бути в дусі свого часу. 
Думаю, про себе у цій ситуації я говорити 
не буду, тому що це не просто нескромно, 
а дуже нескромно. Попередниками були 6 
великих осіб, починаючи від організатора і 
засновника факультету Дерюгіна. Потім 
Карханін, далі підхопив естафету 
керівництва Конділенко, після нього 19 
років керував  Находкін , Третяк 2 роки 
очолював, поки його не запросили на 
посаду першого проректора). Потім 10 
років (1992-2002) керував Геннадій 
Андрійович, причому цей період був 
найважчим не тільки для факультету, але і 
для всієї України в її новітній історії. У 94-
му зарплата була 10$ і ті своєчасно не 
виплачувались, із затримками на кілька 
місяців. Не один викладач говорив, що не 
знає за який кошт він завтра добереться 
на роботу або поїде «зайцем». Це звучить 
парадоксально, але таке було. І відомий 
доцент Янішевський, викладач від Бога, 
теж іноді не мав грошей, щоб дістатися з 
лівого берега на факультет. З головним 
завданням тих років справився, в першу 
чергу, наш ректор, який зумів зберегти наш 
університет як ціле. Не менш важливе 
завдання виконав професор Мелков, який 
зумів зберегти факультет як ціле. Він, 
безумовно, талановитий вчений, ім’я його 
відоме в світовій науці. Він дуже розвиває 
молодь, доказом чого є швидкий захист 
його аспірантами кандидатських 
дисертацій. Якщо одним реченням, то я 
дуже пишаюсь, що в мене були такі великі 
попередники. А якщо ще одним реченням, 
то хотілося, щоб наступний декан таке 
саме сказав про всіх його попередників. 
- А який статус ліцеїв при університеті, 
наприклад, ФМЛ, 145, 241? 
- 145-й і 241-й – це ліцеї, які належать 
місту і співпрацюють з факультетом згідно 
«Договору про співпрацю». Ми показуємо 
студентам лабораторії, вони приїздять на 
олімпіади до нас. Що стосується УФМЛ, то 
можу сказати, що ведеться робота за те, 
що він був структурним підрозділом 
університету ім. Шевченка. На цей час, як 
мені відомо, ця робота ще не доведена до 
кінця. Хоч університет і ліцей хочуть бути 
одним цілим, заковика тут у тому, що ліцей 
– це заклад  середньої освіти. Міністерство 
освіти каже, що згідно закону ми не маємо 
права керувати закладом середньої освіти, 
хоч він знаходиться на нашій території. 
Але з іншого боку, цей ліцей на нашій 
території, тому поки юристи виясняють усі 
тонкощі, хочеться сказати високі слова на 
адресу колективу фізико-математичного 
ліцею,  який вміє підготувати фактично 
100% своїх учнів до вступу у ВНЗ. Можна 
назвати декілька місць, де ці 100% 
продовжать своє навчання. Раніше велика 
кількість була і в Московському 
університеті імені Ломоносова, 
Московському фізико-технічному інституті, 
нині по різним причинам цей відсоток 
трохи зменшився. Основна маса йде на 
радіофізичний, фізичний, механіко-
математичний, кібернетичний і трошки  на 
хімічний, поодинокі випадки – економічний 
факультет. З такою підготовкою можна 
вчитися так як треба, але психологічна 
проблема теж є. Приходять настільки 
підготовлені, що забувають, що навчання – 

це процес неперервний. Якщо не вчився 
сьогодні, завтра, післязавтра, тиждень, то 
наздогнати потім все буде або важко, або 
неможливо. Хлопці і дівчата одразу 
помічають різницю в рівні : якщо студент з 
фізмату вже розв’язав задачу, то інший не 
знає, з якої сторони починати «кусати цю 
задачу». І це служить негативну службу і 
приводить до того, що цей (з ліцею – 
прим. Ред.) кидає навчання,  і врешті-
решт, ліцеїстів приходиться відраховувати 
за неуспішність, а цей (не з ліцею – прим. 
Ред.) працює кожен день і підтягується до 
«хорошиста» чи відмінника.  
- Чи є на факультеті «скаути», які їздять 
по Україні, шукають таланти і агітують 
вступати на РФФ? 
-  Велика профорієнтаційна робота в 
різних напрямках, якщо казати офіційною 
мовою, ведеться. Але, насправді, як 
показує досвід, ці таланти треба знаходити 
де-завгодно (на селі, на хуторах), тому що 
не обов’язково вони народжуються в 
столиці чи в крупних містах. Крім того, що  
відвідуються школи і запрошують сюди на 
олімпіади (в цьому році олімпіада 
проводилась  одинадцятий раз), вже 3 
роки щомісяця по Першій програмі 
українського радіо йде програма «Знавці 
радіофізики», де розповідаються цікаві 
факти з історії фізики, про відкриття, про 
роботу на факультеті, про фізичні події,  
ставляться питання, на які 10-класники та 
11-класники присилають відповіді, 
переможцям - призи. Головний приз – 
право вступу сюди за результатами 
співбесіди (за багато правильних чи одну 
оригінальну відповідь). У цьому році 
поступило так 5 осіб. Подібну програму 
«Шанс» по тій же Першій програмі 
проводять журналісти, проводять 
«Подорож планетою» географи. Треба 
переконати наших студентів «не для 
галочки» зайти у рідну школу, запитати у 
вчителя фізики про тих, хто може в цьому 
році сюди поступити і з цими людьми 
поговорити. Що я маю на увазі: якщо 
батько чи мати скаже трирічній дитині про 
те, що не добре засовувати ножиці двома 
кінцями в розетку, бо як бабахне, то буде 
сильно боляче…Дитині хоч 10 разів це 
говори, але вона візьме ножиці і піде, але 
якщо 3-річній дитині 4-річний брат чи 
сестра скаже: «нє-нє», то це стає одразу 
зрозуміло і совати не буде. Коли розказує 
професор, доцент – то одне, коли розказує 
одноліток або рік-два різниці – то зовсім 
інше. Наприклад, наші випускники 
працюють в Інституті Напівпровідників в 
Німеччині, стають там керівниками 
відповідного рівня і часто сюди 
приїжджають і запрошують працювати там 
випускників факультету. Тобто,  «живий» 
потенціал використаний ще далеко не 
повністю. Ну і телебачення, звичайно, але 
воно стало таким дорогим, що фінанси не 
дозволяють… 
- Я нещодавно Вас бачив по 
телебаченню на одному з регіональних 
каналів… 
- Було таке. Це була програма 
«Перехрестя». Вони щось готували з 
приводу входження в травні минулого року 
України в Болонську декларацію. В цьому 
році з 1 вересня на 1 курсі почалося 
навчання згідно вимог Болонської 
декларації. Хоча у нас ці вимоги частково 
були введені давно, але, наприклад, 
атестації носили інформаційний характер, 
щоб студент бачив, яку дисципліну треба 
підтягнути. А якщо зовсім погано, то 
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заступник декана нагадає про прощання з 
факультетом. Тепер для першокурсників 
ця атестація перестає бути 
інформаційною. Кожна дисципліна розбита 
на контролі (3 або 2 в семестрі), в 
сумарному балі враховується також 
кількість балів за домашні завдання, за 
колоквіуми. Оце уже той плюс, з яким 
йдуть на підсумковий іспит (щось подібне 
робиться в курсі РТКС). Тепер це буде по 
всім дисциплінам. 
- Це не зачепить старші курси? 
- Вистачило розуму жорстко вводити цю 
систему лише з першого курсуJ. 
Насправді, закон зворотної дії мати не 
повинен. Якщо людина щось зробила, а 
завтра вийшов закон, згідно якого її треба 
нагородити, то треба було цю дію зробити 
тоді, коли вийшов закон чи після його 
виходу, а «назад» - нагороди не буде. Ті, 
хто був прийнятий на факультет в минулі 
роки, згідно графіку навчального процесу, 
закінчать факультет, згідно цього плану, а 
нинішні першокурсники – вже по 
Болонському процесу (після того, як вони 
перейдуть на курс вище, система буде 
такою ж) і т.д. Тобто це те, що пішло по 
тим рейкам,  які приведуть нас до більшого 
об’єднання з європейською освітою. 
- Чи можливо для теперішніх 
старшокурсників поїхати на рік-два за 
кордон і навчатися там? 
- Можливо, і приклади такі є. Для цього не 
потрібно ніякої Болонської декларації  
(вона рекомендує, щоб ВСІ студенти один 
семестр, чи, бажано, рік,  навчались по тій 
же спеціальності в іншому навчальному 
закладі, бажано, не в рідній країні). Інший 
колектив, перевірка того, що вивчив, що ні, 
вдосконалення мови, змога побачити і 
засвоїти культурне надбання інших 
народів, - це дасть змогу також побачити 
інші підходи до навчання, до викладання, 
до організації навчального процесу. 
Питання лише в тому, як це виконати, де 
взяти фінансування. Наш університет має 
приблизно 170 договорів про співпрацю з 
іншими університетами, зокрема, 
приїжджали сюди з університету з Лідса, з 
Англії. Їм сподобалось усе, що вони тут 
побачили і вони сказали: «ми б із 
задоволенням направляли  сюди своїх 
студентів, якби не бачили ваших 
гуртожитків». J Для того, щоб забезпечити 
обмін, необхідно, щоб були відповідні 
житлові умови, які відповідають 
європейським стандартам. 
- Як Ви ставились до того, що кафедра 
«Фізичної електроніки» давно ввела 
основи Болонського процесу на 
факультеті? І чи збирається факультет, 
найближчим часом, відміняти 
«спеціаліста»? 
- Ще до висловлювання великого Мау «На 
клумбе должно цвести 100 цветов», було 
висловлювання не менш великого китайця 
і філософа Мі «На кожну річ повинна бути 
1000 поглядів». На мою думку, єдність 
повинна бути в різноманітності, треба 
щоб навчальний процес проводили різні 
люди, які можуть мати різну швидкість 
мовлення, більше чи менше «розжовують» 
те чи інше положення, якийсь жарт через 
15 хвилин для того, щоб відволікти увагу 
від матеріалу, а потім знову її привернути. 
Але це все повинно робитися на високому 
професійному рівні, доброзичливо, з 
любов’ю до тих, кого навчаєш, інакше це 
не робота, інакше це мука. Навчити – це не 
самоціль, знання – це не кінцева мета, це 
засіб, треба навчитись і користуватися 

цими знаннями. Ці завдання можна 
виконати лише тоді, коли людина хоче 
вчитися і кожен день багато годин це 
робить. Це важка робота, без батога дуже 
важко себе заставити, стимулювати. 
Заставити можна щоденним або досить 
частим контролем. Відомо, що скільки часу 
предмет вивчається, стільки часу предмет 
і забувається. Якщо предмет вивчений 
напередодні іспиту, то на наступну ніч він 
повністю забудетьсяJ. Болонські папери 
націлені на те, щоб спонукати, показати 
необхідність щоденного навчання 
студентів. А для цього, зокрема, є різні 
методи контролю. Модульно-рейтингова 
система була введена у всьому 
університеті, зокрема, біологічний 
факультет раніше на неї повністю 
перейшов. Що мені подобається – що у 
них всі моменти чітко відпрацьовані, що не 
подобається – відсутність підсумкового 
іспиту, а загальна думка на РФФ дійшла до 
того, що варто. На РФФ вперше в Україні 
розпочали підготовку бакалаврів. Що 
стосується питання освіти за 
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», то тут 
Міністерство освіти визначило цифру – до 
2010 року.  Залишаться 2 рівні – 
«бакалавр» і «магістр». А поки що  
«спеціаліст» і «магістр» дають однакові 
права на вступ в аспірантуру. Більше того, 
мені не відомі факти, де брали на роботу і 
визначали плату згідно рівня «спеціаліста» 
або «магістра». В Китаї  «магістра» беруть 
на роботу з посадовим окладом вдвічі 
більшим ніж у «бакалавра». Треба 
однозначно намагатись отримати диплом 
магістра. Це диплом, який відомий в цьому 
світі (в деяких країнах навіть не розуміють 
слова «спеціаліст»). Рано чи пізно, 
диференціація у зарплаті різних рівнів 
освіти буде і на Україні.  
- Чи могли б Ви вийти, як Михайло 
Поплавський, і заспівати, щоб 
підвищити конкурс на факультет? Чи 
бачите Ви себе в мистецтві? 
- J На мій погляд, людина повинна вести 
себе достойно. Якщо в людини є талант 
малювати картини, співати на сцені, їздити 
на велосипеді,  грати в шахи на 
відповідному рівні, то чому б не агітувати 
таким чином. У нього ж Інститут Культури, 
а там іде підготовка і співаків, і фотографів 
і т.д. Але якщо ти не фахівець, то  
привертати увагу багатьох людей 
виконанням чого-небудь (танцю, пісні, 
поганої наукової доповіді) – це є просто 
зловживанням своїх можливостей. Коли 
чують як він співає, то, крім веселих, 
іронічних посмішок, не виникають інші 
почуття. Своїм співом він довів іншим, що 
сьогоднішній світ вимагає рекламування, 
доведення інформації до відома якомога 
більшого числа людей. І тоді знайдеться 
хтось, хто захоче бути з дипломом вищої 
освіти (візажист, масажист, економіст і 
т.д.). На наш факультет іде студент, у 
якого в голові вже є розвинений розум. 
Знання математики і фізики розум і 
мислення розвивають і систематизують. 
Тому така дешева агітка непотрібна. Треба 
об’єктивно говорити: в цій професії є 
колосальні переваги, вона буде потрібна 
надалі і насичення тут буде спостерігатися 
нескоро. Професія «радіофізика і 
електроніка» потрібна у всьому світі, тут 
можна добитися абсолютних вершин, 
будучи навіть одинаком-дослідником , за 
винятком ядерної фізики, де експерименти 
ставлять десятки і сотні людей, а в 
багатьох речах достатньо власної голови і, 

можливо, деякого обладнання. Тому 
хотілося вийти на телебачення, але з 
іншим – щось таке про радіофізику, про 
природничі науки,  на те, що б звернути 
увагу сучасного покоління на те, що світ 
клином не зійшовся ні на праві, ні на 
економіці,  є речі, які набагато 
цікавіші…Закон Ома як був скільки років, 
так і залишиться таким.  
- У нас на факультеті асистент підписує 
контракт на 7 років і за цей термін має 
захистити кандидатську, інакше з ним 
контракт не продовжать. Чи можна 
щось подібне зробити для доцентів, 
для того, щоб вони захищали 
докторську? 
- При укладанні контракту з викладачем є 
відведена для кандидатської дисертації 
графа «зростання професійного рівня». Це 
не тільки захист дисертації, це і участь в 
конференціях, результати яких друкуються 
у наукових журналах,  це написання 
монографії, підручника, науково-
методичних розробок. Захист 
кандидатської чи докторської – ключовий 
момент. Тут вже не треба підтверджувати 
свою кваліфікацію чимось додатковим (це 
визнано вищим офіційним органом – 
вищою атестаційною комісією). Зовсім 
необов’язково асистенту в першому 
своєму контракті писати «захист». З іншої 
сторони,  кваліфіковані люди повинні 
заходити у аудиторію. Кваліфікація 
підтверджується захистом дисертації. 2 
кафедри факультету зуміли добитися того, 
що всі їх викладачі – кандидати чи доктори 
наук . Таке саме завдання стоїть і перед 
всіма іншими кафедрами. В обов’язковому 
порядку, я, як декан, вимагаю, щоб у 
професора був підручник (це написано у 
контракті), у доцента – або підручник, або 
серйозна науково-методична розробка. Бо 
100% науково-навчальної літератури не 
вистачає, наука розвивається так, що 
потрібно осучаснити літературу. Захист 
дисертації стимулює особу до проведення 
наукових досліджень. В разі невиконання 
кандидатської дисертації з таким 
викладачем контракт продовжити не 
можна. Тому ще дається рік за наказом  на 
завершення дослідження і захисту. В такій 
ситуації успішно справився із захистом 
асистент Короновський, який отримав 
диплом кандидата наук.  
- Крім фільмів Люка Бессона, які Ви 
любите дивитися кінострічки, які Ваші 
улюблені книги та музика? 
- З сучасних авторів – Павло 
Загребельний. Все що він написав, 
знаходить живий відгук в душі, бо він вміє 
написати на позитивній ноті, незважаючи 
на сюжет. Борис Олійник мені сподобався, 
коли на очі потрапили його маловідомі 
широкому загалу вірші. Один з них я 
запам’ятав назавжди, бо написано так, як 
писалися в свій час билини – без художніх 
і поетичних вибриків,  те, що чіпає за 
глибину душі. : 
«Говорили-балакали дві верби за селом,  
потім тихо поплакали дві верби за селом, а 
про що, за чим говорили-балакали, а потім 
тихо поплакали дві верби за селом.  
Говорили-балакали дві вдови за селом, 
потім тихо поплакали дві вдови за селом, а 
про що, а за чим говорили-балакали,  
потім гірко поплакали дві вдови за селом».  
Ніяких тут високих порівнянь немає. Якщо 
згадати ситуацію в країні після війни, коли 
вдів було багато,  описано надзвичайно 
сильно. З фільмів – вдалося перейти на 
режим, коли не вистачає часу на перегляд 
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телевізора, так що серіалів не дивлюсь 
ніякихJ.  А новини дивлюсь, бо посада 
цього вимагає, зокрема, щоб бути в курсі 
офіційної хроніки, виписую газету 
«Урядовий кур’єр». В кінотеатрах іноді 
щось таке на очі попадається,  що не 
подивитися було б соромно якось. Такого 
високого рівня  як у фільмі «А зори здесь 
тихие»(фільм про війну, коли розкривався 
колосально високий духовний світ людей), 
немає. Американці роблять фільми «не 
для внутрішнього споживання», а тільки 
для виносу назовні. З театру – серце 
розділяється  між Українським 
драматичним театром ім. Івана Франка і 
російською драмою ім. Лесі Українки, бо і 
там, і там колектив акторів колосальний за 
своїми можливостями. Не подобається 
занадто оригінальна постановка класики, 
(була в театрі Франка прем’єра «По 
бравому солдату Швейку»). У музиці 
завжди був і залишаюся прихильником 
«інструменталки», хто б її не виконував.  
- А спорт? 
- Вільна боротьба припинилася, коли руку 
зламав на тренуванні, а так велосипед 
залишився в задоволення, спокійно знову 
ж таки в задоволення можу проходити 
кілометри-кілометри. У свій час – різного 
роду біг («трусцой», динамічний, з 
прискореннями),  потім зламалася нога – і 
це якось відійшло. Іноді з задоволенням 
пограю в шахи, бо колись був у мене 
перший дорослий розряд у школі, до сих 
пір жалію, що не пішов займатися в 
університетський гурток з шахів. Або можу 
подумати над якоюсь задачею, яка 
видається оригінальною.  
- Як Ви ставитесь до алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів і 
нецензурних виразів? 
- Нарешті, легке питанняJ. З тютюном 
загальна ситуація в світі відома. Жодне 
серйозне медичне дослідження не 
сказало, що це річ корисна. І в тих країнах, 
де люди мають достатній добробут для 
заняття іншими справами, давно вже не 
палять. Замість паління,  є спортивний зал 
чи щось інше.  Заборона на куріння у 
громадських місцях є абсолютно 
правильною. В свій час автотренінгом 
вдалося кинути палити. Абсолютно 
випадково прочитав про це в журналі, а 
потім це проробив. Дійсно, вдалося кинути 
15 років. Тому, секрет простий – намітити 
якусь приємну дату в житті і кожен день 
думати, що то буде той день, коли я 
випалю останню цигарку, бажано, але не 
обов’язково скорочувати поступово 
кількість цигарок на день,  а жорстка умова 
– думати про таке то число.  Класичний 
приклад того, що палити не треба : наш 
випускник пішов працевлаштовуватись на 
високооплачувану роботу, співбесіди 
проходить, після остаточної співбесіди, 
його попросили зачекати. Стає він перед 
офісом  з цигаркою, в радісному настрої її 
висмолив і недопалок кинув в урну. І 
промахнувся. І потім, аналізуючи, чому 
йому не прислали запрошення, дійшов 
висновку, що проявив елемент 
некультурності. Тут 2 в одному: і палити 
шкідливо,  і культурна людина не може 
дозволити собі кинути папірець повз урну.  
Ситуація більш складна з алкогольними 
напоями. Першою країною була Англія, де 
офіційна медицина провела дослідження і 
встановила, що людині після 40 років 
корисно випивати 30-50 мл алкоголю чи 
еквіваленту «40 градусів». Шкода від цього 
буде меншою, ніж користь. Ця доза зніме 

денне напруження від роботи. У нас ця 
система не пішла, бо коли лікар каже «30-
50», то здається, що він не дописав в кінці 
«0»там і там. В Стародавній Русі 
заборонялося пити до 30 років. Вважалося, 
що це вік, коли людина живе в сім’ї, 
народжує дітей, тому чоловіку до 30 років 
пити заборонялося.  Якщо так не можна 
відмовитись від спиртних напоїв, то є інші 
принципи, то треба не пити, а пробувати. І 
тоді буде як в західних країнах, де п’ють до 
тої пори, поки не стане добре, а не так як в 
нас (п’ють до тої пори, поки не стане 
погано). Я більш 10 років тому з алкоголем 
попрощався, причому на початку було 
досить дивно, чи вдасться при такій посаді 
вести абсолютно безалкогольний спосіб 
життя. Ніхто не вірив і я, в першу 
чергу…Перший місяць – це був жах, а 
після кількох місяців, всі вже звикли. І 
виявляється, що цей спосіб життя 
можливий не тільки при будь-яких посадах 
і навантаженнях, він має колосальну низку 
переваг, починаючи з того, що ніяка зайва 
вчорашня рюмка не вилізе боком за 
кермом перед інспектором.  В будь-який 
момент дня чи ночі знаходишся в 
нормальному робочому стані, щоб 
виконувати довільну операцію і роботу.  
Другий момент:  голова може бути 
втомлена від перечитаного, 
переробленого, але не від того, що 
утворилися токсини в організмі від 
алкоголю. Третє: подібний спосіб життя не 
можна нікому ні нав’язувати, ні 
пропонувати,  людина повинна сама 
підійти до цього свідомо,  а потім порівняти 
періоди «з» і «без» і порівняти, який з цих 
періодів кращий. Хоч і пішло зниження від 
міцних алкогольних напоїв до 
слабоалкогольних, але, на жаль, пиво – річ 
доступна і за місцем вживання,  і за часом 
вживання, і за ціною.  Найскладніша 
ситуація, звичайно, з культурою. Культура 
– річ багато пластова, багатошарова, 
багатоелементна,  і недарма у своїх 
виступах наш ректор, ректор МГУ 
Садовничий завжди підкреслюють, що 
вищий навчальний заклад – університет – 
це триєдиний центр: центр і навчання, і 
науки, і культури.  Є ази культури, ази, які 
полягають в тому, що треба правильно 
привітатись з людиною; хлопець, заходячи 
в приміщення, повинен зняти кепку чи 
шапку «на автоматі»; коли старші входять 
до аудиторії, треба піднятися; пропустити 
вперед дівчину, жінку, старшого товариша;  
продовжуючи тим, що міститься всередині 
себе – знання історії країни, факультету, 
власної родини, знання культурних 
цінностей, надбань в літературі, в 
мистецтві. Це важко, непросто піднятися 
на такий рівень і утримувати його, а потім 
ще більше піднімати, але це треба робити. 
Немає і не може бути людини без 
культури. 
- Давайте пограємо в «асоціації». Я кажу 
Вам слово, а Ви  - перше слово, яке 
спадає на думку.  
Наука – навчання, 
Вакуум - високий , 
Лазери – все стороннє, 
Екзамени – кому якJ 
Студент – викладач (тут однозначно – 
одне без іншого не буває) 
Шара – хороша річ, шкода, що рідко 
буваєJ 
- Дата і місце Вашого народження, Ваш 
сімейний статус і три найсвітліших 
спогади вашого дитинства.  

- Прийшов студент здавати іспит до двох 
викладачів і чує питання: 
-От питання на 5: який предмет прийшов 
складати? 
- Ви знаєте, і за 4 дають стипендію. 
- Добре, питання на 4  :хто з нас двох 
читав лекційний курс? 
- Ви знаєте що : а за 3 не виженуть. 
- Питання на «трійку» : ваше прізвище, 
ім’я по-батькові? 
- Хвилиночку-хвилиночку, питання 
знайоме, зараз згадаю.  
Народився я в селі на Хмельниччині, в 
одному з найпрекрасніших куточків 
України. Я одружений, є дорослий син, 
який закінчив наш університет, але, на 
превеликий жаль, як для мене, так і для 
нього, не наш факультет (склалось так, що 
він не захотів займатися математикою). От 
ніби дитинство і закінчилося, але воно 
перегукується і пов’язане з подальшим 
життям.  Безумовно, це тоді, коли 
зарахований на навчання на 
радіофізичний факультет університету ім.. 
Т. Шевченка, другий момент – коли 
отримав золоту медаль по закінченні 
школи і, один із найсвітліших спогадів (на 
жаль, вже ні батька, ні матері немає) – 
коли ми з батьком і з матір’ю йдемо на 
першотравневу демонстрацію.  
- А яка тема Вашої докторської? 
- Тема, пов’язана з вивченням волоконних 
світловодів, випромінюванням, яке в них 
поширюється і з ними взаємодіє і 
пристроїв на їх основі, тобто фактично – 
волоконна оптика і все з нею пов’язане. З 
результатів фізичного плану – вдалося 
дослідити обернення хвильового фронту 
при вимушеному розсіянні Мандельштама-
Бріллюена у волоконному світловоді.  
- Уявіть собі ситуацію :Вам дзвонить 
ректор і просить зарахувати 
«двієчника». Уявіть іншу ситуацію: до 
Вас заходить заступник декана з 
навчальної роботи і просить 
відрахувати відмінника. Чи зможете Ви 
комусь з них відмовити? 
- Ні першої, ні другої ситуації в нашому 
університеті побачити неможливо.  
Академік Скопенко – людина фантастична, 
і як ректор, і як науковець. Він в дуже 
молодому, як для СРСР, так і взагалі, віці 
захистив докторську дисертацію – в 30 
років, що для хіміків є абсолютним 
рекордом. Він дуже вимоглива людина і 
ніколи ще в житті такого не було…навпаки, 
навіть тих, хто поскладали іспити на 
позитивну «трійку», на контрактне 
навчання брати не буде. Такого прохання 
ніколи не було і ніколи не буде. По-
справжньому пишаюся тим, що на 
радіофізичному факультеті оцінки 
виставляються об’єктивно – знає на  «3», 
отримує 3, 4-4, 5-5. НІКОЛИ НІХТО З 
ВИКЛАДАЧІВ НЕ ГРАВ ПРОТИ 
СТУДЕНТІВ І ГРАТИ НЕ БУДЕ! 2 – 
ЗНАЧИТЬ 2! 
- Чому у Вас на столі немає 
комп’ютера? 
- Комп’ютер знаходиться в робочому 
кабінеті на столі (як завідувача кафедри). 
А оскільки люди йдуть майже неперервно, 
то працювати з ним на факультеті майже 
не вдається. 
- Як Ви ставитесь до критики?    
-  Давним-давно, пройшло те дитяче 
невдоволення, коли будь-яке зауваження 
викликало внутрішнє роздратування.  
Якщо за справою, якщо дійсно щось не так 
зроблено, сказано, скеровано – щиро 
людині вдячний і ні в якому разі не належу 
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до людей, які про себе кажуть : «Я не 
злопам’ятний, відомстив – і забув». Але 
бувають випадки, коли критика йде 
незаслужено. Тут нічого не поробиш – з 
цим треба змиритися. 
- Як можна людину поставити на місце?  
- Є у кожної людини щастя в цьому житті.  
Це щастя полягає в тому, щоб знаходитися 
в контакті з людьми, які тобі подобаються. 
А розумні люди не можуть не подобатися 
(вони не подобаються тільки дурням). І 
оскільки у нас тут зібрався колектив 

розумних людей, то фактично ситуації, 
коли треба показати людині своє місце,  не 
виникало. Це не означає, що в цьому житті 
не доводиться приймати складних рішень. 
І кожне відрахування, яких, на превеликий 
жаль, багато на факультеті,  віддається 
біллю у душі, тому що вважаєш, що тут 
недопрацьовано щось, що тут можна було 
заставити  вивчити.  В цьому відношенні 
найкраще сказала професор Пека, коли 
виходила на пенсію: «Я в цьому житті 
щаслива двома обставинами: 1) я на пенсії 

можу жити безбідно , 2) мені все життя 
було за щастя працювати в такому 
колективі. І підтвердженням цьому є те, що 
багато з тих, хто пішов звідси у фірми, 
через деякий час повертається.  Коли 
маєш спілкування високого людського 
рівня, то зовсім незрозуміло, як може бути 
інакше. Повертаються сюди не заради 
грошей (їх там  більше), а заради 
спілкування. Високий рівень кожного члена 
колективу дозволяє спілкуватися на такому 
високому рівні.  ■ 
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легкий                    #5 

середній                    #5 

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. 
Відповіді та вказівки на www.sudoku.com 

КРАЩИЙ СПОСІБ ЗДАТИ СЕСІЮ НА 
ВІДМІННО - СИЛЬНО ЗЛЯКАТИСЯ 

 
Вчені досліджували реакції мозку на 36 добровольцях. У ході 
проведеного експерименту піддослідні одержували 2 типи сигналів, 
один із яких був нейтральним, а другий негативним - слідом за ним 
з'являлися картинки із зображенням покалічених тіл. При цьому після 
подачі попереджуючого сигналу була відзначена підвищена активність 
гіппокампу та мигдалеподібної залози - важливих відділів мозку, 
відповідальних за довгострокову пам'ять і формування емоційних 
ситуацій відповідно.  
 
Згодом учасників експерименту докладно опитували, прагнучи 
з'ясувати, які зображення їм вдалося запам'ятати. З'ясувалося, що 
пам'ятали вони в основному ті картинки, показу яких передував 
попереджуючий сигнал. Через два тижні після експерименту учасників 
знову піддали опитуванню - з метою довідатися, наскільки добре вони 
пам'ятають показані в ході експерименту фотографії. Найбільш чіткі 
спогади продемонстрували ті, у кого реєструвався підвищений рівень 
активності мигдалеподібної залози й гіппокампу. Саме в них спогади 
перейшли з короткострокової форми пам'яті в довгострокову.  
 
Все це переконливо свідчить на користь того, що сам факт очікування 
негативної події може підсилити гостроту спогадів. Вчені пояснюють 
результати тим, що очікування несприятливої ситуації включає в мозку 
своєрідний "ланцюг страху", який, зокрема, активізує механізм 
довгострокової пам'яті. ■ 
За матеріалами: Популярная Механика 

В ПЕРЕВОДЕ С ЯЗЫКА НАУЧНОГО — НА 
РУССКИЙ 

 
"Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий 
на гидроповерхности"  
(Вилами по воде писано) 
 

"Бинарный характер высказываний индивидуума утратившего 
социальную активность" 
(Бабушка надвое сказала) 
 

"Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной 
структурой плотности" 
(Носить воду в решете) 
 

"Оптимизация динамики работы тягового средства передвижения, 
связанная с устранением изначально деструктивной транспортной 
единицы" 
(Баба с возу - кобыле легче) 
 

"Слабо выраженная актуальность применения клавишных инструментов 
в среде лиц духовного звания" 
(На фига попу гармонь) 
 

"Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления 
ритуальных услуг" 
(Горбатого могила исправит) 
 

"Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного 
водорода механическим путем" 
(Толочь воду в ступе) 

 

"Латентные возможности использования вербальных средств общения 
для оптимизации труда" 
(пошел на...) ■                            (to be continued) 
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