
  В дитинстві всіх бив, як то кажуть.  
- Дата і місце Вашого народження. 
- Народився я в Києві, 5 квітня 1979 року. 
- Ваш сімейний статус. 
- Одружений, маю сина. 
- Які Вам імена в дитинстві хотіли дати? 
-  Мене по іншому не хотіли назвати. Хоча, 
коли я навчався у школі, мені  подобалося 
ім’я Андрій. 
- Нас питав філософ: чи знаєте Ви, що 
означає Ваше ім’я на латині і чи 
позначалося це якось на Вашому житті? 
- До речі, я учора дивився книгу про 
особливості характеру людей, які пов’язані 
з їх іменами. Те, що я прочитав про своє 
ім’я Олександр – так воно і є. Я прочитав, 
що Олександр – це людина відкрита, яка з 
усіма любить спілкуватися, вона полюбляє 
різні жарти або розіграші. І в принципі, це 
оптимістичні люди, які, якщо ними вірно 
керувати, можуть зробити багато 
корисного.  
 - Чи дражнили Вас в дитинстві? Чи 
були Ви в дитинстві розбишакою? 
- Було і те, і те.  Спочатку, коли я був 
маленький (в садочку та в перших двох 
класах середньої школи), я був 
розбишакою, на всіх нападав, усіх бив, як 
то кажуть. Але якось я зустрівся з іншим 
хлопцем, які був на два роки старший за 
мене… Ну і він мене побивJ.  
  
      Дівчата з колгоспу. 
- Які Вам дівчата подобалися в школі і 
університеті? Як Ви познайомилися зі 
своєю дружиною? 
- Важко сказати, які дівчата подобалися. У 

школі мені подобалися усі дівчата, не 
тому що вони були дівчатами, а тому що 
в них був інший погляд на одні і ті ж речі, 
не так як у хлопців. В університеті  мені 
подобалися веселі і цікаві дівчата. Бо 
були, наприклад, в нас у групі дівчата, які 
приїхали з села… Вони були трошки 
хазяйновиті,  але у вільний час займалися 
своїми, не зрозумілими іншим (наприклад, 
мені), справами… Як в колгоспіJ. 
         Зі своєю дружиною я був з першого 
курсу в одній групі. 
- А хто краще вчився? 
- Тут теж цікава ситуація. Перші два курси 
краще вчився я. Бо моя дружина перед 
вступом до університету закінчила з 
відзнакою радіотехнічний технікум. І тому, 
на перших курсах, коли вивчалися всі 
основні дисципліни (які  вона вивчала 
раніше), вона не займалася ними. Тим не 
менш, вона отримувала хороші оцінки. В 
той же час, оскільки я це вивчав вперше, 
то вивчав дуже сумлінно. А на третьому 
курсі, коли я вирішив приділити своїй 
майбутній дружині більше уваги, було 
набагато важче навчатися, в той же час – 
їй навпаки. У мене був спад і по знанням, і 
по відміткам. Мені було дуже важко це 
відновити і привести на належний для 
викладання  предметів рівень. 
  
 Цікаво грати на гроші і речі. 
- Ви прогулювали пари в школі, 
університеті? 
- АякжеJ 
- А які саме? 
- В школі, в останні роки, в мене було дуже 

цікаве життя. В мене було 2 друга, з якими 
ми разом полюбляли грати в карти. 
Спочатку ми грали «просто так, на 
цікавість». Але потім це вже приїлося і 
захтілося, щоб грати стало цікавішеJ. 
Спочатку грали на гроші, потім на речі… 
Оскільки для цього був потрібний час, то 
за четверть (у 8 чи 9 класі) ми були усього  
разів 30 на заняттях (приблизно 2-3 уроки 
на тиждень). Нас, звичайно, швиденько 
піймали. Оскільки я був відмінником, то 
мені більше пощастило, ніж моїм друзям. 
Коли постало питання видачі мені золотої 
медалі, я швиденько виправився. А їх 
довелося переводити в інші школи.    
    В університеті я, в принципі, не 
прогулював пари. Коли я більше уваги 
почав приділяти своїй дружині, довелося 
трохи прогулювати пари (гуляли на 
«виставці»). В першу чергу, можу 
зізнатися, це були пари з квантової 
механікиJ. Але потім виявилося, що треба 
всі знання відновлювати, що було досить 
важко. Зараз я усвідомлюю, що треба було 
не прогулювати, а гуляти після пар.  
- Які у Вас були улюблені викладачі в 
університеті? 
- Улюбленими викладачами завжди були 
Янішевський і Городецький. В 
Янішевського мені більше подобалося його 
досконале знання матеріалу, який він 
викладає. Він завжди відчував, коли 
аудиторії вже важко і вона не може 
зрозуміти всі ці теореми, леми, критерії і 
т.д. Тоді він знаходив принаймні хвилину, 
щоб сказати щось для відновлення уваги у 
студентів.  Городецький теж повністю 
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ВСЕСВІТНІЙ ВИПУСК 

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ: 
«Дуже люблю пояснювати!» 

 
 У СОНЯЧНІЙ СИСТЕМІ 
НОВИЙ МЕШКАНЕЦЬ - 

ПЛАНЕТА ЕРІДА 
 
Міжнародний астрономічний союз 
визначився з назвою об'єкту, 
виявленого кілька років тому прямо за 
Плутоном. Об'єкт, раніше відомий як 
UB313 або Зена, відтепер носить 
офіційну назву Еріс (Erіs) або Еріда. . 
Примітно, що навіть сама назва Еріс 
свідчить про неоднозначну долю 
планети. 
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КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА! 
ВИСОЦЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ: 
ЧИ ВІРИТЕ ВИ В 

РІВНЯННЯ ШРЕДІНГЕРА? 
 
- Володимир Іванович, як Ви 
прокоментуєте рішення останньої 
конференції астрономів про надання 
Плутону статусу астероїда? 
- Взагалі кажучи, там, де є голосування, 
існує ступінь свободи. … 
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NEXT STATION - MARS 
 
НАСА начала подготовку 
пилотируемой экспедиции на Марс.  
   Сотрудник американского 
космического агентства (NASA) 
Джеймс Гарвин (James Garvin), 
возглавляющий работы по 
исследованию Марса сообщил, что 
подготовка пилотируемой экспедиции 
на Марс уже началась. 
  Ученые определили, что под 
поверхностью Марса находится 
достаточно большой объем льда… 

стр. 6 
 



 2 

володів матеріалом, що дозволяло йому 
розповідати дуже складні речі простими 
словами. Коли він питав: «зрозуміло?», а 
відповідали «ні», тоді він пояснював теж 
саме, але з іншого боку. Мабуть, лише 
один раз за весь час його лекцій людина 
сказала, що не розуміє його двічі. Тоді він 
пояснив з третього боку, і одразу стало 
зрозуміло.  
- Як називається тема Вашої 
кандидатської? 
- Поки що її не забувJ. «Резонатори 
поверхневих хвиль та надвисокочастотні 
пристрої на їх основі».  
- Ви ніколи не хотіли бути зав. 
кафедрою? 
- Чесно кажучи, мені б хтілося бути 
завідуючим кафедрою. Але поки що мені 
важко уявити всі труднощі, які при цьому 
виникають. Якщо вони не дуже великі і з 
ними можна  впоратися   - може колись 
захочу офіційно ним бути. Але люди, 
знайомі з цією «механікою», пояснили 
мені, що ті гроші, які платять завідуючому 
кафедри, зовсім не відповідають з тій 
роботі, яку він повинен вкласти в свою 
справу.  
- Як Ви думаєте, чому на «Кріогенній і 
мікроелектроніці» завідувач кафедри – 
не професор? І коли ця ситуація може 
змінитися?   
- Це дуже легко. Коваль Ігор Пилипович, 
наскільки мені відомо, вже підготував 
докторську дисертацію до захисту. Для 
захисту йому, крім бажання, яке в нього є, 
потрібний ще час. Захист кандидатської, 
наприклад, це досить складна справа – по 
собі можу сказати. Коли я захищав 
дисертацію, то не 
виконував ніяких інших 
обов’язків, окрім 
спілкування зі студентами. 
Але все одно було важко, 
тому що потрібно були 
їздити туди-сюди, 
домовлятися з людьми, 
переоформлювати 
документи і т.д. Ігорю 
Пилиповичу зараз досить 
важко, тому що, по-перше, 
він – викладач, по-друге – 
завідувач кафедрою і 
йому потрібно знаходити 
час на ці речі. Просто він 
зараз накопичує сили, 
щоб усе це реалізувати. А 
потім відразу ж буде 
професором. 
- Як часто кафедра 
поповнюється новою 
апаратурою? Що є ще 
цікавого на кафедрі, 
крім тунельного 
мікроскопу? 
- Під терміном 
«апаратура» можна 
розуміти різні речі. Якщо 
ми скажемо, що 
апаратура – це всі 
прилади, які надходять на кафедру, то 
можу відзначити, що за останні 3 місяці ми 
отримали досить велику партію 
комп’ютерів (5, але в межах кафедри це 
досить велика цифра). На них ми будемо 
робити новий курс лабораторних робіт.  
    Відомо, що сучасні прилади – дуже 
коштовні. Тому купляти ці прилади можна 
лише за наявності великої кількості 
грошей, які, звичайно, університет не може 
виділити кафедрі в повному обсязі. Тому, 
ми виходимо з цього положення шляхом 

використання грошей, що надходять з 
міжнародних грантів. Наприклад, в 
попередньому році ми купили досить 
непоганий цифровий осцилограф, а 
нещодавно, ми заплатили гроші за ще 
більш кращий осцилограф, мабуть, єдиний 
за своїми характеристиками на факультеті. 
Якщо буде все нормально, то ми його 
отримаємо найближчим часом. Хоча темпи 
отримання приладів в нас не дуже високі,  
але ми намагаємось знаходити і купляти 
найкращі прилади. «Мы не настолько 
богатые, чтобы покупать дешевые вещи!»  
- А яке відношення до кафедри має 
кріогенний комплекс? 
- Кріогенний комплекс задумувався, 
спочатку, як база, на основі якої можна 
проводити наукові дослідження. Тому 
кріогенна кафедра не може існувати без 
кріогенного комплексу. Але під час свого 
розвитку, він став настільки великою 
внутрішньою організацією в університеті, 
що отримав новий статус.  Цей комплекс, 
крім нас, використовують також і біологи, і 
фізики, і навіть інші організації, які не 
мають безпосереднього відношення до 
університету, хоча й платять йому гроші.  
- Чи не збираються кафедру 
перейменувати? 
- Не можу поки що сказати. Але коли був 
завідуючим кафедрою Геннадій 
Андрійович Мелков, то у нього ідея 
перейменувати кафедру була. Але він 
відмовився від цієї думки, бо цей процес 
дуже важкий. Я не знаю, як воно 
реалізується на практиці, але Геннадій 
Андрійович сказав, що навіть будучи 
деканом, треба було затратити величезні 

зусилля,  які потребують багато часу.  
 
   Мене не примушують, мені просто 
кажуть… 
- Чи розробляється у Вас на кафедрі 
наноелектроніка? 
- Так, ми нею займаємось. Але в Україні, 
на даний момент, практично відсутня 
наноелектронна технологія. Саме тому 
Кабмін приймав постанову стосовно 
розвитку цієї галузі науки і техніки. Тобто у 
нас є певні розробки, не централізовані і 

не об’єднані в одне ціле. В той же час, за 
кордоном наноелектроніка 10 років як 
потужно працює. Є спеціальні наукові 
комплекси, заводи, де  виробляються 
прилади наноелектроніки. 
     На нашій кафедрі діяльність зводиться 
до того, що: 1) розвивається своя 
наноелектронна база; 2) вивчаються 
властивості наноелектронних приладів, які 
ми отримуємо з-за кордону. 
- Чому коли Ви приймаєте екзамен з 
паном Овечком ведете себе менш 
строго, аніж коли приймаєте іспит з 
паном Находкіним? 
- У Миколи Григоровича і Володимира 
Сергійовича різні вимоги. Не в тому плані, 
що Овечко ставить будь-якому студенту 4, 
а Находкіну на «трійку» потрібно 
опрацювати велику кількість літератури і 
потім розказати як це повинно бути. 
Микола Григорович дуже досвідчена 
людина і тому, коли він викладає матеріал, 
то каже, іноді, такі речі, які відразу не 
сприймаються на слух, і тим не менш, вони 
дуже важливі. А Володимир Сергійович 
намагається передати те ж саме більш 
простими словами, ніж Находкін для того, 
щоб студент його краще зрозумів. З одного 
боку, мені краще викладання Володимира 
Сергійовича,  але з іншого – Миколи 
Григоровича. Микола Григорович дає 
фундаментальні глибокі наукові знання, 
але ці знання важко опанувати слабеньким 
і  середнім студентам, а Володимир 
Сергійович дає знання у більш простій і 
компактній формі, яку легше запам’ятати. 
Оскільки різні вимоги (тому що вони 
направлені на різний контингент),  то, 

відповідно, і моя реакція 
різна. Хоча, якщо оцінювати 
по об’єктивним знанням… То 
все залежить від того, що 
хоче робити студент в 
подальшому житті.   
- Вас не примушують 
підлаштовуватися під ці 
умови? 
- Мене не примушують, мені 
просто кажуть…Наприклад, 
Микола Григорович каже: 
«Протягом 20 або 30 років 
ми проводили так іспит. 
Будемо це змінювати чи 
ні?». В мене є вибір, але я 
погоджуюся на традиційний 
варіант. Тут немає 
примушення, але є 
співпраця.  
- Чи не помічали Ви за час 
Вашого викладання 
якийсь прокол у знаннях 
студентів? 
- Є така річ. Я вже викладаю 
кілька років. Я помітив, що 
багато людей швидко 
забувають матеріал, який 
нещодавно вивчали. І це не 
провина викладача, тому що 
він дає студентам і 

контрольні роботи, і самостійні, і в 
наступних курсах намагається їх якось 
мобілізувати. Просто це такий тип 
студента. Першого вересня, я вів заняття з 
атомної фізики (семінарські), і виявилось, 
що є студенти, які не знають основ 
механіки (студенту кажуть, що є шлях, 
швидкість, тіло рухається прямолінійно і 
рівномірно, а він не може знайти час навіть 
по розмірності). Я викликав декількох 
людей і виявилося, що це не поодинокий 
випадок, і це лише в одній групі.  В той же 
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час, вони знають розв’язок рівняння 
Шредінгера для потенціалу складного виду 
чи знають основи квантової теорії 
магнетизму. Як одне може існувати з 
іншим – загадка! J 
- Чи не узгоджуєте Ви план 
семінарських занять з Ганною 
Юріївною? 
- Спеціально не узгоджую. Але коли ми 
зустрічаємось і спілкуємось стосовно 
семінарів,  то ми обмінюємось думками 
стосовно способів покращення семінарів, 
історіями про виступи студентів і доходимо 
до порозуміння стосовно вищезгаданих 
питань.  
 
 Я намагаюсь бути творчою людиною! 
- Яка модель атома Вам подобається 
найбільше? 
- Більше всього подобається векторна 
модель атома. По-перше, назва дуже 
цікава,  а по-друге, цікаве і саме 
викладання. Коли розповідаєш студентам 
про ці вектори, то майже ніхто цього не 
розуміє. Тому треба пояснювати, а я дуже 
це полюбляю. 
- Чи є у Вас якісь забобони? 
- Немає.  
- Уявіть ситуацію, що Вам 
запропонували перейти на більш 
грошову роботу. Чи є Ви патріотом 
факультету, чи перейдете на цю 
роботу? 
- По-перше, наскільки грошова робота… 
Звичайно, я не хтів би залишати 
факультет. Бо мені подобається 
пояснювати іншим різні речі, тобто 
подобається  викладати, по-друге, мені 
подобається наукова робота. Крім того, на 
факультеті все зроблено таким чином, що 
можна побудувати те, що тобі хочеться. 
Лише доведеться узгодити певні критичні 
моменти зі своїми керівниками. На 
грошову роботу, якщо навіть там можна 
було б заробляти великі гроші, мені не 
хтілося б, тому що там, як правило, дуже 
велике навантаження. А оскільки я така 
людина, яка повинна працювати творчо, то 
я б таку роботу рано чи пізно покинув, не 
зважаючи ні на які гроші. Я вважаю, що 
мені потрібно залишитися тут. Хоча, якщо 
були б певні підробітки, пов’язані з 
університетом (додаткові гранти чи угоди),  
то я б погодився, звичайно.  
- А в чому проявляється ще Ваша 
творчість, крім факультету? 
- По-перше, я люблю літературу. Ще у 
школі, я писав вірші, оповідання, навіть 
пару романів. Але оскільки при написанні 
їх я був відносно малим, то після того, як я 
подорослішав і перечитував їх, мені стали 
не подобатися багато моментів. «Хоч 
людина намагалась написати по-
дорослому, все одно там були дитячі 
моменти». Тим не менш, я зараз 
продовжую потрохи цю діяльність. Коли в 
мене поганий настрій, то я люблю прийти 
додому, зачинитися у кімнаті, сісти за 
комп’ютер і написати казочку для дітей. А 
оскільки я великий шанувальник казок, 
міфів і легенд, то, як каже дружина, в мене 
виходить на досить високому рівні. 
- А Ви присвячуєте вірші, оповідання 
своїй дружині? 
- Раніше я присвячував. В принципі, це 
залишилося і зараз. Але оскільки я з 
дружиною бачуся кожного дня і часто пишу 
такі оповідання, то зараз вже не ставлю на 
цьому акценту.  
- Ви любите повчати. А любите, коли 
Вас повчають старші? 

- Дивлячись, які старші. Якщо людина-
фахівець, то мені дуже подобається як 
вона навчає. А якщо людина собою нічого 
не представляє, то мені це не дуже цікаво.  
 
Треба зробити безболісний перехід. 
- Ви за спеціальністю електродинамік. 
Чи згодні Ви будете читати цей курс, 
якщо Вам його дадуть і чи подобаються 
Вам задачі, «відірвані від життя»? 
- Я хтів би цей курс читати. 
Електродинаміка – це така наука, яка 
набула математичного вигляду. 
Розв’язуєш якісь рівняння і лише потім 
задумуєшся, що ці величини, які входять у 
рівняння, мають якийсь фізичний зміст, і 
буде сформований потім фізичний 
висновок. З одного боку, це правильно, а з 
іншого – не дуже. Краще було б показати 
студенту, який це вивчає, не тільки 
математичний підхід, а й фізичний підхід, 
коли розв’язок з фізичних міркувань одразу 
можна записати. Коли я навчався, то мені 
викладали матеріал в основному першим 
способом. Але коли я став аспірантом, я 
почав інтенсивно вивчати літературу. І в 
ній я побачив напівфізичні розв’язки 
досить складних задач, тому я хтів би, щоб 
був і такий варіант. 
  Я не дуже люблю задачі, «відірвані від 
життя». Їх важко розв’язувати, тому що 
студент в будь-якому випадку намагається 
вгадати цей результат. Якщо б він знав, як 
воно відбувається у житті, то задача 
розв’язувалася легше б. По-друге, ці 
задачі не настільки інформативні, як ті, що 
пов’язані з життям. Тоді людина розуміє, 
навіщо витратили півпару чи більше на 
розв’язання задачі. Але раніше я любив 
давати студентам повністю абстрактні 
задачі. Є якась планета, де специфічні 
умови життя і по-різному виконуються 
фізичні закони. За попередній навчальний 
рік я лише двічі давав такі задачі. 
Виявилося, що студенти не можуть 
розв’язати ці задачі, бо вони плутаються, 
вони не знають, за що можна зачепитися. 
- А задачі з матричними елементами і 
нестаціонарною теорією збурення – це 
відірвані від життя? 
- З матричними елементами – не дуже. 
Наприклад, в електродинаміці є метод 
розрахунку електронних систем методом 
матричних елементів. Якщо цей метод 
студенти опанують, то далі їм буде легше. 
Аналогічно в оптиці, де є матриці різних 
оптичних елементів і можна на їх основі 
отримати матриці більш загальних 
елементів. Але є надто загальні 
математичні елементи, такі як теорія груп. 
Я впевнений, що половина студентів знає 
тільки назву «теорія груп». Коли я 
навчався, то Віктор Савич Лісняк вже на 
першому курсі давав певні поняття про цей 
матеріал.   
      Нестаціонарна теорія збурень – це 
один з методів пошуку розв’язків рівняння, 
наприклад, рівняння Ландау-Ліфшиця для 
складних магнітних систем якими я 
займаюся. Але цей метод можна давати 
студентам за умови гарного розуміння 
загальної фізики, бо інакше буде ще гірше. 
Викладачі повинні виконувати певний план 
і не можуть контролювати всіх студентів. 
Іноді викладачі кажуть, що орієнтуються на 
«середній прошарок», інші – на кращих 
студентів. В університеті є певна система 
того, як приймати студентів. Не можна 
приймати всіх відмінників з ФМЛ та інших 
ліцеїв. Потрібно приймати студентів із сіл, 
дітей з інтернатів і т.д. Тобто потрібно 

зробити більш безболісний перехід до 
оптимального викладання матеріалу.    
- Яке у Вас ставлення до манери 
викладання Юрачківського, у якого Ви 
навчалися? 
- Андрій Павлович – видатна людина, бо, 
по-перше, він багато знає, а по-друге – 
може втілювати свої знання на практиці 
для подальшого розвитку своїх знань. Але 
коли я у нього навчався, то у мене був 
недостатній для його розуміння рівень. 
Тому, коли я побачив, як він на першому 
семінарі пише величезну кількість рівнянь 
з величезною кількістю умов і т.д., то мені 
стало  відразу досить сумно. Потім це 
почалося поглиблюватися… Мені було 
важко, а тому нецікаво, бо я не зміг нічого 
зрозуміти. Тому, чесно можу сказати, що 
ходив до Андрія Павловича приблизно 
один раз на дві пари. Я здав курс 
«Диференціальні рівняння» на 3. Але тут є 
певна незрозумілість. Все залежить від 
того, що викладач хоче отримати від 
студента. Наприклад, коли Білоколос 
Євген Дмитрович, який приймав іспит, 
поставив усім 4-5 (а вони знали ті ж 
загальні речі, що і я), це викликало 
непорозуміння. У нас був один студент, мій 
товариш (Оносов Ілля,  він зараз пішов з 
університету). Він отримав або 2, або 
3(точно не пам’ятаю), не зважаючи на те, 
що ходив на всі лекції і на семінари до 
Андрія Павловича і намагався 
розв’язувати всі задачі (але, мабуть, не 
вдалося жодної). Він побіг до Євгена 
Дмитровича, щоб перездати цей 
іспит…Євген Дмитрович перекреслив йому 
«двійку» і поставив 5. Але коли ми всі 
стали в чергу до Євгена Дмитровича, то він 
сказав про недосконалість даної ситуації і 
запропонував знайти компроміс… Я 
отримав «трійку». Я думаю, що 
Юрачківський настільки все проробив і 
розуміє, що вважає, що всі теж це швидко 
зрозуміють. Йому здається, що він 
розповідає «дитячі речі», але для їх 
розуміння необхідний час, якого в мене 
тоді не було. Тому оцінка була як 
об’єктивна, з одного боку, так і занижена, з 
іншого. 
 
 Не люблю пити, але люблю компанії. 
- Чи тягне Вас іноді на героїзм? 
- Мені завжди подобалось писати вірші і 
прозу. У школі мені дуже подобалися 
підручники з фізики, де було написано про 
здобутки вчених пару слів і все 
закінчувалося героїчними словами: «Вчені 
можуть все». Коли я став викладачем, то 
хочеться випускати методичні посібники,  
книжки. Але коли починаєш працювати над 
цим, то дня через три якось втомлюєшся 
від цього. Але через декілька днів я 
продовжую… 
- А героїчного «взагалі»? А як Ви 
ставитеся до спорту і алкоголю? 
-  Звичайно, хочеться зробити багато чого. 
З парашутом я стрибнув би, але поки що 
не склалося. 
       Взагалі, люблю старовину. Особливо,  
різну зброю (мечі, кинжали). Раніше я 
займався на нашій кафедрі фізкультури 
важкою атлетикою. Я не знаю, який я був 
сильний, але казали, що показники мої 
були непоганими (вище середнього). Мої 
рекорди: присідав зі штангою в 90 кг, жим 
лежачи – 65 кг. Але вже на третьому курсі 
стало незручно ходити до спортзалу, не 
було вільного часу. Крім того, в мене 
почалася наукова діяльність, я був 
задіяний у наукових дослідженнях. А 
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оскільки я така людина, яка працює з 
комп’ютером і з олівцем (теоретик-
обчислювач), тому мені треба було дуже 
багато часу проводити, сидячи за 
комп’ютером… Але зараз в мене часу вже 
побільшало,  і буду намагатися відновити 
свої спортивні  заняття.  
   Стосовно алкоголю… Він мені ніколи не 
подобався. Мені подобалася компанія, яка 
збиралася. Я брав участь в таких 
«симпозіумах» лише заради спілкування з 
іншими людьми. Коли з тобою спілкується 
«невипивша» людина – це одне, а коли 
«випивша» - це цікавіше, бо вона починає 
розказувати різні байки, анекдоти. Горілка 
мені, взагалі, не подобається (я б не пив її, 
якщо можна було б). Іноді можу 
спробувати коньяк лише заради того, щоб 
взнати його смак. Прохолодно ставлюся до 
пива. Люблю тільки гарне червоне вино. 
- А як ви боретеся з депресіями? 
- А в мене їх не буває. Буває так, що мені 
сумно,  тоді я сідаю і пишу казку або 
слухаю музику, або починаю працювати 
над тим, що мені в даний момент 
подобається. Тому сумую я не більше 
двох-трьох годин. Навіть дружина каже, що 
я настільки оптимістичний, що їй краще, 
коли вона сумує, щоб я був поряд.  
- Яка Ваша улюблена музика і фільми? 
- Я відносно універсальна людина. В школі 
мені подобалася важка музика. Зараз, крім 
неї, мені подобається класична. І, взагалі, 
моя улюблена музика – це є певна 
суперпозиція  важкої і класичної (коли є 
великі перепади між музикальними 
темами). Люблю епічну героїчну музику. На 
дискотеки я ніколи не ходив, бо мені це не 
цікаво, бо я не люблю, коли багато людей. 
Я люблю природу, а не натовп. Я ходив на 
інші вечірки без «усього цього».   
    Раніше мені подобалася «Metallica». В 
мене вдома є 50 dvd-дисків з музикою, яку 
я викачав на університетському FTP і з 
інших сайтів (в mp-3 форматі). У майже 
кожної групи, які я слухав, у мене є 
улюблені пісні, які я слухаю. 
      З безпосередньо музикою в мене біда, 
бо немає зовсім слуху і зовсім не вмію 
грати на музичних інструментах. Також нот 
не знаю. Але хочеться усі гарні пісні 
об’єднати у одну довгу-довгу. Наприклад, 

мій друг-одногрупник, який зараз працює у 
В.С. Овечко (Щур Олександр) -  гарний 
музикант. Він зробив музикальну 
композицію на півтори години. А я так не 
можу, хоч хтілося.  
(З іншого боку: Геннадій Андрійович довго 
мріяв водити машину - його мрія 
збуласяJ). 
     
Прибульці з приладами. 
- Чи використовуєте Ви «ложь во 
благо» на роботі чи в сім’ї?  
-  Мабуть, так, але в досить простих 
ситуаціях, які ні на що не впливають. 
Наприклад, мені треба кудись терміново 
йти, мене відпустять гарантовано, але 
треба якомога швидше йти, тому, щоб не 
пояснювати усі особливості, я кажу таку 
причину, що відпадають одразу всі 
питання.  
- Чи вірите Ви в Бога? 
- Я вірю в Бога, але не в такого, в якого 
вірять усі інші. У мене своє враження, що 
не все так просто, як всі викладають. Я 
вважаю, що той Бог, який є, узагальнює 
собою властивості інших богів і не має 
схилень до жодних дій, що можна легко 
зрозуміти. Кожна людина повинна 
покладатися обов’язково тільки на себе, 
тому що Бог їй не буде допомагати і не 
буде щось погане робити (робить все так, 
щоб була певна рівновага). Його функція – 
тримати баланс. Якщо людину обсипали 
золотом, то, мабуть, у іншої людини це 
золото треба було забрати. Щось на 
кшталт закону збереження енергії. У 
деяких оповіданнях кажеться : якщо Бог 
виявляє певні почуття, то це вже не 
істинний Бог, бо Він не може виявляти 
почуттів, бо інакше Його влада обмежена і 
над Ним хтось є.  
- А після життя…? 
- Може і нічого немає, може щось і є. Але 
якщо щось і є, то ми не можемо це взнати. 
І якщо ми помремо, а там щось є, все одно 
ми не зможемо один з одним спілкуватися. 
Нам сьогоднішнім здається саме так. Про 
це думати не треба, треба просто жити і 
все. А там буде видно. У науковій 
літературі написано, що зараз вже вміють 
записувати характер мозкової діяльності. 
Якщо це записувати з народження людини, 

то після смерті повністю збережеться вся 
пам’ять і всі спогади цієї людини. Якщо 
можна було б в іншу людину, яка штучно 
виготовлена, повністю помістити ці записи, 
то людина знову народилася б.  
     Кажуть, колись до нас прилітали 
прибульці, у яких були такі прилади…J 
- Як Ви думаєте, навіщо придумують ці 
теорії дарвінізмів,  великих вибухів? 
- Людині щось хочеться змінити в 
навколишньому світі. Я пишу казки, де 
допускаю альтернативні історії. А інші 
люди створюють теорії, щоб показати свій 
спосіб мислення. Теорії висуваються для 
того, щоб розглянути інші можливості 
пізнання світу і для визнання іншими. Іноді 
автори не хочуть публікувати досить 
хороші книжки і їх публікують вже після 
смерті цих людей. Я вважаю, що 
безсмертя є локальне, коли людину 
пам’ятають якийсь час після її смерті, а не 
глобальне. Типовий приклад – єгипетські 
піраміди; (раніше були папіруси, котрі 
тепер не можуть розшифрувати і т.д.   
- А що таке «щастя» для Вас і любов? 
- Щастя – це коли людина має СВОЮ 
певну мету в житті, яку здатна втілити в 
життя. Якщо вона цим займається, то, 
навіть не досягши результату, вона теж 
буде щасливою.  
   Любов…Одні кажуть, що вона є,  інші – 
немає. Я вважаю, що є,  але про неї може 
розповісти лише той, хто любить. Але той, 
хто любить, втрачає голову і не може 
мислити. Тому, за рахунок цього, любов 
залишається загадкою. А після одруження 
думаєш: навіщо я це зробив? J 
- Що б Ви змінили на факультеті? 
- По-перше, прилади в лабораторіях, по-
друге – ремонт факультету треба зробити. 
Стосовно курсів – можна внести лише 
невеликі зміни, бо кількість годин, що 
виділена на навчання обмежена, а 
студенти обов’язково повинні знати 
загальну фізику. Збільшити ж 
навантаження неможливо. 3 століття тому 
все було б гарно (механіку, «молекулярку», 
епізоди електрики і оптику – за рік-два).  
- Де Ви відпочиваєте? 
- На природі, переважно в лісі, на дачі. ■   
              
 

Я ЗНАЮ ЯК ВИПРОВЕЛИ ЦЕ ЛІТО! 

Оля, 3 курс 
 
- Оля, как ты провела лето? 
 
- Этим летом я ездила на море в поселок Солнечнегорск с 
большой, шумной, веселой компанией. Очень хорошо провела 
время! Ездили на экскурсии…А еще я работала в 
стройотряде, что было тоже очень весело! Было очень много 
друзей, знакомых. В село к бабушке ездила. Когда помогала 
обрывать вишню, упала с дерева! :) Уже в Киеве погуляла на 
свадьбе у сестры. 
 
- Чем хорошим можешь похвастаться? 
 
- Хорошее в социальном плане я связываю со стройотрядом. 
Я думаю, для общества мы сделали очень много хорошего, 
потому что работали на совесть. Хотя, большую часть 
времени я провела, все-таки для себя! ■ 
 

Рома, 4 курс 
 
- Чим займався цим літом? 
 
- Влітку я займався пошуком роботи, хотілося відчути себе 
зайнятим чоловіком. Спробував себе організувати, щоб 
встигати і на навчання, і на працю. Хотілося знайти роботу з 
динамічним графіком, і щоб більш-менш за професією. Також 
допомагав по господарству. У вільний час ходив з друзями на 
спортмайданчик, передивлявся пресу, фільми, прослуховував 
музику. Посеред літа вдалося влаштуватися на будівництво в 
Конча-Заспі. Отримував корисне для здоров’я фіз. 
навантаження на чистому повітрі посеред соснового лісу. 
 
- Що хорошого ти зробив протягом відпочинку? 
 
- Мені загалом подобається допомагати людям. В метро я 
допоміг жінці піднести сумку, в гуртожитку допоміг перенести 
мішок картоплі :) ■ 
 Продовження на наступній сторінці 



 5  

Настя, 3 курс: «…но всё хорошее не забывается…» ! 
 
Первое сентября, как известно, всегда считалось днем учебы. Для школьников это тяжелые рюкзаки с новыми учебниками, 

цветочки, бантики, галстучки и прочая формальная ежегодная ерунда. Студенты предвкушают бесконечные лекции, мимолетные 
переменки, а еще с самого первого дня оценивающе смотрят на расписание и прикидывают на каких парах можно не появляться 
вплоть до зачета или (и такое бывает) экзамена. 

А как же я провела свой заслуженный отпуск? 
Точно и без колебаний могу заявить: это было мое лучшее лето! И мои оптимистические взгляды здесь совсем не причем. 
Все началось с роликов. Маленькая мечта, которая побудила меня пойти на мою первую работу еще до сдачи последнего 

экзамена. Работа была ужасная, невыносимая и, тем более, не по специальности. Но она изменила мою жизнь. Именно в то время 
я заметила, что с каждым человеком можно найти общий язык, что каждый человек - это личность, если ты кому-нибудь 
улыбнешься, то 95% ответят взаимностью.  

Самое смешное, что деньги я заработала, но ролики так и не купила. Зато заменила экстрим учебы не восьми колесах, 
непременно сопровождающийся ежедневными падениями, решением не менее обезбашенным: прыгнуть с парашютом. Да, и такое 
было. Скажу честно: прыгать второй раз особого желания нету. При приземлении я разбила нос (даже так умудрилась!) и 
проехалась метров пятьдесят по кочкам на спине. Однако, всем, по-моему, стоит попробовать. Ощущения незабываемые! 
Особенно на высоте семьсот метров закричать победное «Ура!». 

Это лето изменило меня. Но ничто не меняет человека так, как общение с людьми, которые его окружают. Я всегда считала 
себя волком-одиночкой; человеком, не любящим шумных компаний и набирающимся сил лишь вдали от других, наедине с самим 
собой… 

Совсем недавно я поняла, что все обстоит в точности до наоборот. 
Если кто-нибудь из вас когда-нибудь сидел возле костра на берегу озера, когда по черному небу у тебя над головой 

проносятся падающие звезды, когда звучат романтичные струны гитары, а мальчишеский басок напевает песни о любви, тогда вы 
меня поймете. Когда ночью, замерзший и продрогший ты залазишь в палатку, а снаружи идет дождь. Когда можно пообниматься (и 
не только :)) под предлогом, что тебе холодно. Когда на утро ты встаешь с утра пораньше и плывешь на другой берег, чтобы 
наесться ежевики. Когда в сумерках выплываешь на лодке на середину озера и поешь украинские песни. Когда говоришь ни о чем с 
людьми, ставшими тебе такими родными. Когда под кустами лежит запечатанная бутылка водки и никто ее не замечает, потому что 
есть дела поинтересней. Когда собрав веши и сложив палатки, надев рюкзак и «одев» гитару ты смотришь на своих друзей и 
думаешь: «Хорошо бы еще на один денек остаться…» Нет, такое забыть невозможно. Такое превращает наше существование в 
жизнь, заставляет нас почувствовать себя молодыми и свободными, способными на все.  

Это мой рецепт хорошего настроения. Попробуйте как-нибудь, и при возможности поделитесь впечатлениями! ■ 

ВСЕСВІТНІЙ ВИПУСК 
КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА! 

ВИСОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ: 
ЧИ ВІРИТЕ ВИ В РІВНЯННЯ 

ШРЕДІНГЕРА? 
 
- Взагалі кажучи, там, де є голосування, існує ступінь свободи. 
Необхідно виходити з критеріїв планети: 1) Тіло повинно 
обертатися навколо Сонця (Місяць по цьому критерію 
планетою рахуватися не може!) 2) Сили тяжіння і маси 
повинно вистачати для того, щоб вона мала стабільну форму 
(не обов’язково з твердою поверхнею) 3) Вона повинна мати 
локальний сильний центр притяжіння для свого оточення, щоб 
організувати оточуючі тіла так, щоб вони входили в сферу її дії, 
а не Сонця. Плутон по першому критерію проходить, по 
другому проходить. З третім виникли проблеми. Маса Плутону 
по відношенню до маси Меркурію становить приблизно 3 %, до 
маси Землі становить десяті долі відсотка. Плутон, разом із 
його супутником Хороном можна вважати подвійним космічним 
тілом, центр мас цієї системи лежить далеко за межами 
Плутона. Я б охарактеризував їх як два космічні тіла 
співрозмірної маси, які обертаються навколо спільного центра 
мас. Виходячи з останнього критерію проголосували, що воно 
начебто і не планета. Нічого страшного не відбулося, стало 
однією планетою менше! 
 
- Чи часто фізики домовляються про поняття, постулати? 
 
- Постулат – це зовсім інше! Нам Господь не дав ні рівняння 
Максвела, ні будь-які інші. Вони постулюються як узагальнення 
експериментів. Дуже добре, що в природничих науках не треба 
голосувати. Теорія є справедливою, якщо вона пояснює старі 
протиріччя, описує відомі явища, передбачає нові явища. 
Наука – вид людської діяльності, який більш-менш 
позбавлений суб’єктивності.  
 
- Чи є життя на Марсі? 
 
 

- :) Це вже не область фантастики! Дані про „Марінери”, які 
проводили американці можна подивитись у довідниках. 
Достовірно не зафіксовано ще жодної органічної форми життя, 
але амінокислоти начебто знаходили, які могли бути занесені 
не достатньо стерилізованими апаратами.  
 
- Чи вірите Ви в існування НЛО? 
- Справді є деяка кількість аномалій...НЛО – це вже якась 
побутова тема. Питання зводиться до такого: „Чи ми – єдина  
розумна форма організації матерії у Всесвіті?” 
Якщо позаземна цивілізація існує, то немає сумнівів – її рівень 
розвитку значно вищий ніж наш. Тоді чому вона не присилає 
до нас технологічні об’єкти? Це все може бути. 
Якщо проаналізувати фотографії НЛО, 95%- зображують 
фотоефекти, атмосферні явища...,3-4% - явища, які не можна 
пояснити виходячи з природних факторів. Питання 
залишається відкритим. Віра тут немає ніякого значення! Чи 
вірите ви в рівняння Шредінгера? Воно є, і воно працює. 
Позаземне існування можливе, хоча імовірність цього дуже 
мала. Питання складне. У Всесвіті 1012 галактик, у кожній 1012 

зірок, разом 1024 зірок – це великий ансамбль! Могло бути все 
що завгодно! Якщо розглядати теорію Великого вибуху, яку 
зараз дехто критикує, то можна вважати, що відбулася 
осциляція (наша поява), потім вона зникне і все почнеться 
знову, накопичення з минулого вже не буде. Маємо осциляцію, 
яка проходить еволюцію, через 10-20 млрд років вона зникне, 
потім знову осциляція...безперервно, але кожна реалізація 
після завершення циклу стирає всю пам’ять. В такій ситуації 
двох одночасних осциляцій в межах одного циклу може й не 
бути. 
 
- Коли українці висадяться на Місяць? 
- Коли розв’яжуть свої внутрішні проблеми...Тоді виникнуть 
проблеми з зовнішнім світом. Проблеми немає, необхідно 
повторити просто проект заново. Виникає питання: навіщо? Це 
дуже затратний процес. Можна було б добувати корисні 
копалини, Не3, рідкі мінерали, але якщо врахувати вартість 
доставки на Землю, бажання відпадає. Якщо треба поставити 
таку задачу, то швидко висадяться! ■ 
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ТЕЛЕСКОП "ХАББЛ" ВИЯВИВ БІЛЬШЕ 
500 НАЙДАВНІШИХ ГАЛАКТИК 

 
Виняткове за своєю важливістю відкриття дозволив зробити 
вченим орбітальний телескоп "Хаббл". З його допомогою 
вдалося виявити більше 500 галактик, що сформувалися менш 
ніж через 1 млрд. років після Великого вибуху, який, як 
вважається, поклав початок нашому Всесвіту.  
 
Всі ці галактики істотно поступаються за розмірами нинішнім 
гігантам і з'являються у вигляді розмитих плям. За словами 
вчених, ці галактики з'явилися через 1 мільярд років, після 
того, як з'явився сам Всесвіт, тому на сьогодні ці знахідки є 
найдавнішими та одночасно найбільш віддаленими - середню 
відстань до цієї групи галактик перевищує 13,7 млрд світлових 
років.  
 
Відкриття підтверджує ієрархічну гіпотезу формування 
галактик, коли з більш дрібних утворень у результаті їхніх 
зіткнень поступово виникають гіганти. У цих перших галактиках 
зірки формувалися приблизно в 10 разів швидше, ніж у 
нинішніх, і вони могли знову "розігріти" Всесвіт, який вже встиг 
охолонути після Великого вибуху.  
 
Дані галактики показують нам фундаментальні зміни, які 
відбувалися в ранньому Всесвіті. ■ 
За матеріалами: CyberSecurity.ru 

NEXT STATION - MARS 
 
 
НАСА начала подготовку пилотируемой экспедиции на Марс.  
   Сотрудник американского космического агентства (NASA) 
Джеймс Гарвин (James Garvin), возглавляющий работы по 
исследованию Марса сообщил, что подготовка пилотируемой 
экспедиции на Марс уже началась. 
  Ученые определили, что под поверхностью Марса находится 
достаточно большой объем льда, способный при таянии 
покрыть водой всю территорию планеты.  
  К концу десятилетия ученые надеются составить подробные 
минералогические карты Марса и детально изучить климат и 
погодные явления планеты для подготовки к высадке людей.  
 Дистанция до Марса в 1500 раз больше, чем до Луны. 
Колонизация Марса: сначала роботы, потом люди. 
  Ближайшие десять лет NASA планирует отрабатывать на 
Марсе технологию, тактику и стратегию первой земной 
планетарной колонизации. Через каких-нибудь 5-7 лет на 
"красной планете" будет неустанно трудиться команда из 200-
500 роботов, которые к концу десятилетия подготовят фазу-II 
— прибытие первого землянина. 
  Успехи космического аппарата "Марс Одиссей" и данные, 
полученные межпланетным зондом Mars Global Surveyor, 
подтверждают вероятность водных запасов на планете. 
  Одним из главных пунктов исследований является водород, 
который присутствует на Марсе в виде водяного льда на 
небольшой глубине под его поверхностью. 
  Также будет исследоваться интенсивность радиоактивного 
космического излучения вокруг планеты — это важно для 
будущих пилотируемых экспедиций на Марс, которые 
планирует NASA. Их будет десять.  
  Среди наиболее интересных проектов стоит отметить: 
создание роботов для сбора и возвращения на Землю 
образцов марсианской почвы, строительство сети из 
небольших посадочных модулей, разработку вездеходов, 
предназначенных для определения реального возраста скал и 
почвы Марса, а также роботов, способных карабкаться по 
отвесным скалам.  
  1. SCIM (Sample Collection for Investigation of Mars — Сбор 
Образцов для Исследования Марса) — эта миссия ставит 
своей целью сбор атмосферной пыли и газа с помощью 
аэрогеля с последующей доставкой на Землю по "траектории 
свободного возвращения". 
2. Китти-Хок (KittyHawk) — предусматривает использование 
трёх планеров для изучения состава и стратиграфии 
(последовательности формирования горных пород) стен 
долины Marineris в местах, недоступных для спутников и 
наземных аппаратов. 
3. Юрэй (Urey) — высадка наземного вездехода, 
позволяющего определить абсолютный возраст геологических 
материалов на любой планете. 
4. MACO (Mars Atmospheric Constellation Observatory — 
Марсианская Атмосферная Звездная Обсерватория) — запуск 
сети микроспутников, предназначенных для создания 
трёхмерной карты атмосферы планеты, что позволит в 
дальнейшем по-новому взглянуть на местный климат. 
5. Артемида (Artemis) — в этой миссии три микровездехода 
будут изучать поверхность "красной планеты", её климат и 
органические материалы (если таковые будут обнаружены). 
Причем два аппарата из трёх предназначены специально для 
исследования полярных регионов планеты. 
6. MEO (Mars Environmental Observer — Исследователь 
Окружающей Среды Марса) — это запуск научного спутника, 
который будет изучать роль воды, пыли, льда и других 
материалов в атмосфере планеты, для того, чтобы можно 
было определить основные этапы гидрологического цикла. 
7. Паскаль (Pascal) — строительство сети из 24 
метеорологических станций на поверхности Марса обеспечит 
более двух лет непрерывного мониторинга влажности, 
температуры, давления и других параметров. 
8. Марсианский Разведывательный Радар (Mars Scout Radar) 
— данный спутник при помощи радара с синтезированной 
апертурой позволит создать геоморфологическую карту 
поверхности и подповерхностного слоя глубиной до трёх 
метров, для поиска скрытых каналов воды и подобных 
исследований. 
9. Наяды (The Naiades) — в этой миссии четыре посадочных 
модуля будут искать жидкую воду в нижнем горизонте почвы с 
помощью низкочастотного звука. 

 
10. Крио-Разведчик (CryoScout) — в ходе миссии планируется, 
расплавляя лед марсианских ледяных шапок, достигнуть 
глубин от 10 до 100 метров, исследуя, по ходу движения, 
состав воды и входящих в неё органических компонентов 
(если таковые будут найдены). 
 Два значительных открытия 
   Первое — это фотографии разветвлённой извилистой 
долины длиной в сотни километров. На фотографии 
отчётливо видны каналы, напоминающие высохшие русла 
земных рек. 
   Не исключено, что когда-то температура и давление на 
планете могли быть выше и по поверхности Марса текли реки. 
Может быть, несколько миллиардов лет назад большая часть 
планеты была покрыта водой.  
   Второе открытие — это данные о наличии на поверхности 
Марса больших запасов водорода, что может 
свидетельствовать о присутствии в недрах "красной планеты" 
большого количества замёрзшей воды. По разным данным, 
ледяные шапки на полюсах Марса содержат достаточно воды, 
чтобы покрыть планету слоем в 15 метров. ■ 
 

ОТРИМАНІ НОВІ ЗНІМКИ "ОБЛИЧЧЯ НА 
МАРСІ" 

 
Апарат Mars Express, який належить Європейському 
космічному агентству, одержав знімки високої роздільної 
здатності однієї з найзагадковіших областей Марсу - Сідонії. 
Саме в Сідонії перебуває "кам'яне утворення, що нагадує 
людську голову", як його охарактеризували у свій час експерти 
NASA.  
 
Спроби зйомки велися із квітня 2004 року, однак їм увесь час 
заважали тумани та пил, і зображення вдалося одержати 
лише в липні 2006 року. Одному пікселу відповідають 
приблизно 13,7 метри марсіанської поверхні.  
 
Фахівці ESA сподіваються, що висока якість знімків нарешті 
дозволить заперечити спекулятивні версії про "рукотворну" та 
"штучну" природу знаменитого "обличчя на Марсі", які не 
припиняються з моменту одержання першого зображення цієї 
місцевості апаратом Vіkіng 1 в 1976 році. За їхніми словами, 
немає ніяких сумнівів у тому, що "обличчя" - природна 
структура, яка при певному куті освітлення дає оптичну ілюзію 
обличчя.  
 
В той же час утворення становить безпосередній інтерес для 
геологів. ■ 
За матеріалами: Газета.Ru 
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ЧЕРГОВИЙ РАЗ ВДАЛОСЬ 
ПІДТВЕРДИЛИ ЗАГАЛЬНУ 
ТЕОРІЮ ВІДНОСНОСТІ 

ЕЙНШТЕЙНА 
 
Пульсація радіації, що випромінюється парою 
далеких зірок, підтвердила, що загальна теорія 
відносності Ейнштейна принаймні на 99,95% 
відповідає дійсності, повідомляє ABC Scіence Onlіne.  
 
Міжнародна група вчених досліджувала 
випромінювання системи двох пульсарів, що 
знаходиться на відстані 2000 світлових років. Згідно з 
отриманими результатами, опублікованими сьогодні 
в журналі Scіence, 91-річна теорія пройшла всі тести 
з "вищими оцінками".  
 
Система подвійного пульсара за назвою PSR J0737-
3039A та B складається із двох нейтронних зірок з 
масою, що значно перевищує масу Сонця, але з 
діаметром всього лише в 20 км. Масштаб 
дослідження довволі великий : використовувалися 
три найбільших радіотерескопи у світі: британський 
Lovell Telescope, австралійський Parkes radіo 
telescope і американський Robert C Byrd Green Bank 
Telescope, що спостерігали за випромінюванням 
протягом трьох років.  
 
Дослідження припускало різні перевірки загальної 
теорії відносності. Одна з найбільш точних - так 
звана затримка Шапіро, що стосується припущення 
Ейнштейна про те, що масивні об'єкти викривляють 
простір-час.  
 
Це означає, що при проходженні одного пульсара за 
іншим, його сигнал проходить через викривлений 
простір-час переднього пульсара. За розрахунками 
вчених затримка сигналу при реєстрації на Землі 
повинна була становити 90 мікросекунд, що й було 
підтверджено вимірами. ■ 
За матеріалами: Освітній портал  

 

У ПЛУТОНА НОВЕ ІМ'Я - 134340 
 
Минулого тижня в Центру малих планет (Mіnor Planet 
Center - MPC) ухвалили рішення щодо присвоєння 
Плутону нового офіційного імені, що представляє 
собою каталожний номер. І хоча його супутники 
нещодавно одержали нові назви, аналогічні номери 
привласнили і їм.  
 
Цей крок пов'язаний з постановою Асамблеї 
Міжнародного астрономічного союзу (Іnternatіonal 
Astronomіcal Unіon), відповідно до якої Плутон тепер 
вважається карликовою планетою. Нове ім'я повинне 
підкреслити цей новий статус, "наблизивши" тим 
самим Плутон до малих тіл Сонячної системи.  
 
А супутники планети - Харон, Нікс та Гідра - були 
визнані частиною системи, що належить до Плутона. 
У зв'язку із цим їм не стали надавати окремі номери, 
а назвали їх 134340 І, 134340 ІІ та 134340 ІІІ 
відповідно.  
У цей час у реєстрі MPC зареєстровано 136563 
астероїда й схожих на них тіл Сонячної системи. ■ 
За матеріалами: Membrana 

У СОНЯЧНІЙ СИСТЕМІ НОВИЙ МЕШКАНЕЦЬ - 
ПЛАНЕТА ЕРІДА 

 
У давньогрецькій міфології  Еріс або Еррата  була богинею сварок та 
хаосу).  
 
Відкриття в 2005 році крижаного небесного тіла Еріда відразу відродило 
дебати про те, що саме варто вважати планетою, і привело зрештою до 
позбавлення Плутона його планетарного статусу. Крім Плутона, до 
нової категорії карликових планет були віднесені його супутник Харон та 
астероїд Церера.  
 
Тому, за словами Майкла Брауна з Каліфорнійського технологічного 
інституту (США), що досліджував планету, вибір назви напрошувався 
сам собою: у давньогрецькій міфології саме Еріда, підкинувши яблуко з 
написом "Найпрекраснішій", викликала суперечку між трьома богинями, 
що закінчилася Троянською війною.  
 
Супутник Еріди, який раніше пропонувалося назвати Габріелою, був, в 
свою чергу, названий Дісномією (Dysnomіa) за ім'ям дочки Еріди.  
 
Еріда, транснептуновий об'єкт, розташований у поясі Койпера, раніше 
була відома під іменами 2003 UB 313 Ксена, Зена (Xena), Ліла (Lіlah). За 
останніми даними, діаметр Зени - 2400 км, тобто вона більша за Плутон. 
Вперше Еріду сфотографували 31 жовтня 2003 року за допомогою 
телескопу в каліфорнійській обсерваторії Паломар, але лише в 2005 
році об'єкт був виявлений на знімках.  
 
Примітно, що далеко не всі астрономи згодні з останніми 
нововведеннями в Сонячній системі й, за словами деяких фахівців, у 
Сонячній системі є ще близько 50 схожих об'єктів й у майбутньому 
астрономи можуть дійти до того, що в Сонячній системі виявиться цілих 
50 планет. Саме це припущення дуже довго обговорювали в 
Астрономічному союзі й у підсумку ввели поняття "карликова планета".■ 
За матеріалами: CyberSecurity.ru 

НАЙБЛИЖЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
- ІI Міжнародна конференція "Електроніка та прикладна фізика" на РФФ  11-14 жовтня 2006 року, (http://rpd.univ.kiev.ua) 
 
- Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування"   в Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича також 11-14 жовтня 2006 року (http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/semconf ) 
 

ВИЯВЛЕНО НОВИЙ ВИД НЕБЕСНИХ ТІЛ 
 
Вчені з Університету штату Пенсільванія (Pennsylvanіa State Unіversіty) у 
США під керівництвом доктора Кевіна Лумана (Kevіn Luhman) за 
допомогою орбітального телескопу Хаббл (Hubble Space Telescope) 
виявили незвичайну планету, яка не вкладається в рамки прийнятих на 
сьогодні уявлень про формування цих небесних тіл. Відкриття буде 
описано в найближчому номері Astrophysіcal Journal ("Астрофізичного 
журналу").  
 
Планета, що одержала найменування CHXR 73 B (легка для 
запам’ятовування назва J), за своєю масою в 12 разів перевершує 
Юпітер. Відповідно до теорії, якщо маса тіла перевищує 12 мас Юпітера, 
то в ньому вже може запалитися "ядерна піч" синтезу дейтерію та літію, 
тобто об'єкт стане самосвітною (зіркою). Якщо ж маса об'єкта менша за 
10 юпітеріанських мас, то ця планета-гігант назавжди приречена світити 
відбитим світлом свого сонця.  
 
Протопланетні диски червоних карликів мають діаметр не більше 16 
мільярдів кілометрів. Більше того, теорія передбачала, що 
юпітероподібні газові гіганти формуються на відстані близько 5 
мільярдів кілометрів від зірки. Таким чином, CHXR 73 B, ймовірно, 
сформувався не з газо-пилового диску зірки, а самостійно зі скупчень 
міжзоряного газу - так, як формуються зірки та коричневі карлики.  
 
З іншого боку, якщо це коричневий карлик (які також належать до зірок, 
а не до планет), під сумнівом залишається теорія утворення самих 
планет, тому що маса об'єкта все-таки свідчить про те, що його варто 
віднести до класу планет. Але планети не можуть формуватися на 
настільки великій відстані від зірки! Виникає нерозв'язна поки що 
дилема: планета або зірка? А може, новий клас об'єктів? ■ 
За матеріалами: Элементы  

 

http://rpd.univ.kiev.ua)
http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/semconf
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Mars – Щирба Анелія 

Словник, Коментар експерта - Івашенко Олексій. 
Особлива подяка Насті, Олі та Ромі 

RFF.Live@gmail.com 
 

легкий                    #6 

середній                    #6 

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 

ВИЯВЛЕНО НАЙБІЛЬШУ "РІДКУ ПЛАНЕТУ" 
 
Найбільша планета, що рухається по орбіті навколо зірки, одночасно є й 
"найбільш водною". Таке відкриття обнародувала в США група із 
двохсот астрономів з різних країн.  
 
Планета HAT-P-1 перебуває на відстані 450 світлових років від Землі в 
сузір'ї Ящірки. Вона рухається по орбіті навколо двох зірок. Тривалість 
року там дорівнює 4,5 земним дням.  
 
"Це космічне тіло нагадує величезну склянку, наповнена водою", - 
сказав один з авторів відкриття Роберт Нойєс зі Смітсонівської 
астрофізичної лабораторії.  
 
Вчені, що зробили відкриття за допомогою телескопів у штаті Аризона 
(США) та на Гавайях, вважають, що HAT-P-1 являє собою абсолютно 
новий клас "рідких планет". Примітно, що зірки, навколо яких вона 
крутиться, можна побачити в простий бінокль. ■ 
 
За матеріалами: NEWSru 

В ПЕРЕВОДЕ С ЯЗЫКА НАУЧНОГО — НА 
РУССКИЙ 

 
"Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта на 
увеличение совокупности задач в процессе осуществления трудовой 
деятельности 
(Дураков работа любит) 
 
"Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным 
млекопетающим отряда парнокопытных" 
(Гусь свинье не товарищ) 
 
"Характерные внешние приметы как повод для узурпации наиболее 
благоприятного социального статуса на рынке" 
(Со свиным рылом да в калашный ряд) 
 
"Синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие 
возможностей быстрой идентификации личности" 
(Я не я, и лошадь не моя) 
 
"Влияние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета 
пернатых" 
(Цыплят по осени считают) 
 
"Амбивалентная природа нейронных импульсов, испускаемых корой 
головного мозга" 
(И хочется, и колется) 
 
"Закономерности соотношения длины ороговевшего эпидермиса с 
количеством серого вещества в черепной коробке" 
(Волос долог, да ум короток) 
 
"Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными 
средствами" 
(Уговор дороже денег) 
 
"Недопустимость использования типовых элементов жилищной 
архитектуры при отрицании кульминационного проявления 
созерцательно-осязательных эмоций" 
(Любовь не картошка, не выбросишь в окошко) 
 
"Антитезисные свойства умственно-неполноценных субъектов в 
контексте выполнения государственных нормативных актов" 
(Дуракам закон не писан) 
 
"Отсутствие прогресса-регресса в метаболизме организма при 
изменении соотношения жиров и углеводов в традиционном блюде 
оседлых народов" 
(Кашу маслом не испортишь) 
 
"Место насекомовидных в иерархических системах пирамидального 
типа" 
(Всяк сверчок знай свой шесток) 
 
"Закономерность возрастания личностной ценности субъекта после 
получения травматического опыта" 
(За одного битого двух небитых дают) ■ 

РФФ.Live ПІДПИСКА 
 
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”. 
■ 
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