
 Скришевський Валерій Антонович – доктор фізико-
математичних наук, професор кафедри 
напівпровідникової електроніки  
Читає лекційні курси “Оптичні та фотоелектричні 
явища у напівпровідниках”, “Оптоелектроніка”, 
“Напівпровідникові сенсори”, “Актуальні проблеми 
радіофізики та електроніки”, проводить семінарські 
та лабораторні заняття, керує випускними роботами 
студентів. 
Aвтор 2 монографій (одна з них вийшла англійською 
мовою в американському видавництві Wiley), 1 
навчального посібника, понад 200 наукових робіт, 4 
авторських свідоцтв та патентів. Виступав з 
доповідями та читав лекції в університетах Франції, 
Німеччини, Іспанії, Словаччини.  Експерт 
Міністерства освіти і науки з питань 
“Ресурсозбереження” та член Ради “Сенсори” при 
Президії Національної Академії наук України, член 
редколегій наукових журналів та член спецради з 
захисту докторських дисертацій. 
 
- Скажіть кілька слів про Ваше дитинство, 
навчання? 
- Я народився 8 грудня 1955 року, в Києві. Батько 
був професором фізичного факультету нашого 
університету (до 1987 року), мати працювала в 
студентській поліклініці медичним статистиком. 
Закінчив 145-ту фізико - математичну школу, потім 
навчався на фізичному факультеті. Закінчив 
аспірантуру на кафедрі оптики, після чого, в 1981 
році, перейшов до Проблемної лабораторії фізики і 
техніки напівпровідників радіофізичного факультету, 
якою керував завідувач кафедри фізики 
напівпровідників професор Віталій Іларіонович 
Стріха. Після його смерті в 1999 році мені доручили 
очолити Проблемну лабораторію, а у 2000 році 
завідувач кафедри напівпровідникової електроніки 
професор Олег Васильович Третяк запропонував 
мені перейти на викладацьку роботу, спочатку 
доцентом, а після захисту докторської дисертації у 
2001 році- професором. 
- Чому лабораторія називалася проблемною?  
- Був такий жарт про один з інститутів нашої 
Академії наук, який офіційно називався інститутом 
„Проблем лиття”, проте за очі його називали 
інститутом „Лиття проблем” (зараз це Фізико-
технічний інститут металів і сплавів). 
Проблемні лабораторії на радіофізичному 
факультеті виникли на початку 60-х років, в першу 
чергу, для реалізації задач тісної співпраці з 
військово-промисловим комплексом Радянського 
Союзу. Для виконання окремих завдань 
створювалися відповідні проблемні лабораторії. 
Наша проблемна лабораторія, яку саме і заснував 
В.І.Стріха, займалась дослідженням контактних 
явищ в системах метал- напівпровідник і їх 
використанням у різних напівпровідникових 
приладах, таких як силові діоди, швидкодіючі 

фотоприймачі, детектори швидких частинок, 
сенсори, сонячні елементи. Досліджувались 
генераційно-рекомбінаційні процеси, фізичні 
механізми деградації, радіаційної стійкості та 
надійності напівпровідникових приладів. З часом 
військовий комплекс почав розвалюватись, 
господарчих тем з «військовими» стало менше і 
залишилась „цивільна частина”. Наприклад, 
напівпровідникова сонячна енергетика, яка потрібна 
і зараз, як альтернативна, ресурсозберігаюча, 
екологічна чиста енергетика, оскільки вона дозволяє 
отримувати електричну енергію безпосередньо при 
поглинанні сонячного випромінювання у 
напівпровідникових сонячних елементах. 
- Розкажіть детальніше про Ваші роботи в 
області опто- і мікроелектроніки? 
- Взагалі я, як кажуть, „многостаночнік” – займаюсь 
багато чим. По-перше, й колектив у мене великий – 
зараз тільки 7 молодих науковців та аспірантів під 
моїм керівництвом готують кандидатські дисертації 
(один вже захистився у Франції і отримав диплом 
PhD Європейського зразка), щорічно приходить десь 
6-7 дипломників та студентів молодших курсів, і я 
намагаюсь зорганізувати їх наукову роботу так, щоб 
вони працювали трошки в різних галузях, щоб не 
перетинались, тому і тематика широка. По-друге, 
держава не дає багато грошей на науку – треба 
заробляти їх самому, наприклад, за рахунок грантів. 
Ми шукаємо, яка тематика потрібна на сучасний 
день: сонячні елементи, про які я вже сказав; 
сенсорика – газові і рідинні, які контролюють склад 
газової атмосфери, води. Всі добре знають які у нас 
проблеми при добуванні вугілля на шахтах. 
Детектори на викиди метану вже давно створені, 
а ось чому там сенсори не працюють і не 
запобігають аваріям – це вже інше питання. Ми 
розробляємо сенсори на водень, на вуглеводні 
гази, на вологість. Нещодавно виграли 
міжнародний грант ІНТАС на створення 
твердотільного резервуару водню. Відомо, 
що в якості альтернативних джерел енергії 
розглядають методи спалення водню. Це 
також екологічна чиста енергетика, 
оскільки результатом реакції згоряння 
водню є вода. Проте тут виникають 
проблеми із зберіганням та 
транспортуванням водню, бо вживання 
газоподібного водню вимагає використання 
важких балонів і не може розглядатися як джерело 
енергії, наприклад, для малопотужних побутових 
приладів. Тут необхідно використовувати твердий 
накопичувач водню. Для цього ми запропонували 
використовувати спеціальним чином оброблений 
поруватий кремній, який у вигляді порошку може 
вміщувати до 6-10 вагових відсотків  водню. 
Твердотільна батарейка, яка складається з 10 г 
такого порошку, забезпечує до 11 год. автономного 
живлення мобільного телефону потужністю 1 Вт 

(для порівняння, сучасна батарейка з літію 
забезпечує безперервну роботу такого мобільного 
телефону протягом всього лише 1 год). Також, 
традиційно ми проводимо дослідження в галузі 
напівпровідникової фізики, і, останнім часом, в галузі 
нанофізики- досліджуємо генераційно - 
рекомбінаційні явища в гетероструктурах  на основі 
нанокристалічних напівпровідників. 
- Чи можуть засоби мобільного зв’язку 
працювати з таким джерелом? 
- Можуть! Стосовно цього ми нещодавно зробили 
доповіді на конференціях у Франції та Іспанії, і 
продемонстрували, яким чином це джерело працює. 
Протягом найближчих місяців ми зробимо в 
лабораторії демонстраційний макет і будемо його 
показувати зацікавленим організаціям для 
можливого впровадження у виробництво. 
Електрична батарейка як влаштована - це плоска 
комірка з двома електродами, на яких відбуваються 
окисно-відновлювальні реакції при підведенні 
газоподібного водню. Газоподібний водень 

виділяється зі 
зв’язаного водню 

на порошку 
поруватого 

кремнію при 
додаванні 

спеціального 
розчину – 

окислювача. 
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проблема - необхідно підібрати такі умови, щоб 
керувати швидкістю взаємодії з порошком, щоб 
суміш не вибухнула, тобто щоб поруватий порошок 
не віддав газоподібний водень увесь одразу. Взагалі 
водневі зв’язки не дуже сильні, водень 
випаровується  навіть без розчину, тому керування 
реакцією не проста технічна задача.-  
На факультеті є необхідна база для створення 
напівпровідникових пристроїв, засобів 
телекомунікації та обробки сигналів, ось і 
батарейки скоро будуть. А чи можна очікувати 
створення українського мобільного телефону на 
РФФ?  
- Гарна ідея! Два роки тому в ІНТЕРНЕТІ прочитав, 
що в Україні створено власний мобільний телефон 
(але не у нас на РФФ). У нього була одна 
особливість - він був без дисплея :). Як виявилося, 
це був першоквітневий жарт журналістів. Але суть 
проблеми вони виклали правильно. Основна 
проблема, на мій погляд, це створення дисплею. 
Для мобільних телефонів сьогодні в світі створені і 
вже широко використовуються рідкокристалічні 
дисплеї з пасивною та активною матрицею - 
технології LCD, LCD-TFT, DSTN, дисплеї на 
органічних напівпровідниках OLED та інші. На 
факультеті ми могли б цим займатись теж. А 
електронна частина – на сьогодні нема питань, 
акумулятор ми теж би зробили. Тут можна було б 
співпрацювати з компанією, яка виробляє 
рідкокристалічні дисплеї. Треба про Вашу ідею 
сказати декану Валерію Івановичу Григоруку – така 
розробка позитивно вплинула би на престиж 
факультету і університету в цілому! 
 
- Яким чином зарубіжні гранти підтримують нашу 
науку? 
- Питання правильне! Є такий жарт: 
Припустимо вас запросить колега-журналіст 
додому. Ви до нього прийдете і побачите із меблів 
тільки журнальний столик. То я можу сказати, що 
це – не журналіст, це, мабуть, алкоголік! :) 
Головний біль для проведення наукової роботи у 
нас- це підтримання сучасної експериментальної 
бази. Основний недолік іноземних грантів – західні 
партнери хочуть спілкуватись тільки з тими, у кого є 
вже щось готове. За радянських часів були так звані 
госпдоговірні теми. Держава виділяла кожному 
підприємству на науку до 5% бюджету підприємства. 
Хоче директор, чи не хоче, він був зобов’язаний 
віддати ці гроші на науку. Звичайно ці гроші 
направлялись в наукові та навчальні заклади, з 
якими тісно співпрацювали, були наукові зв’язки. У 
кафедри фізики напівпровідників, а потім і кафедри 
напівпровідникової електроніки були зв’язки з 
об'єднанням Корольова, якого вже, на жаль, нема, з 
"Кристалом" (тепер "Квазар"). На виділені гроші 
закупали обладнання і робили дослідження для цих 
підприємств.  Зараз іноземні гранти не дають гроші 
на обладнання, наша держава теж не балує в цьому 
плані. Тому ми повинні шукати такі напрямки роботи, 
які не вимагають великих капіталовкладень. Як 
правило дослідження не купують, а купують якусь 
технологію. На факультеті гарні справи з 
комп’ютерної технікою, проте технологічна база 
застаріла, а експериментальна – поки тримається 
більш-менш. Ви ж розумієте, що наука сьогодні – це 
і теоретична, і експериментальна, і технологічна 
робота. А технологічну базу треба підтримувати.  
Ті, хто займається мікроелектронікою знає, що за 
кордоном створені і використовують так звані “salle 
blanche ” фр.- «чисті» або «білі» кімнати – це модуль 
площею 40м2, який можна встановити в лабораторії, 
в ньому підтримується надлишковий атмосферний 
тиск, є шлюзи для входу-виходу, люди вдягають 
спеціальні халати, чоботи, рукавички, маски на 
обличчя. В таких умовах виконуються основні 
операції напівпровідникового виробництва – 
фотолітографія, хімічне травлення, дифузія, 
осадження, напиленя тощо. Такий модуль коштує 
близько мільйона доларів. В кожній іноземній 
лабораторії, яка претендує бути провідною у галузі 

мікроелектроніки, є такий модуль. Там передбачена 
безперервна подача повітря, різних газів, 
деіонізованої води, та і просто чистої води, а не 
такої, як у мене тече із крана в лабораторії, 
жовтенької. Закордонні вчені зацікавлені 
співпрацювати не з організаціями, такими як 
університет чи факультет, а з окремими вченими, бо 
кажуть, що вони не в змозі підняти та підтримувати 
нашу інфраструктуру. Наші співробітники часто 
їздять за кордон, а так щоб кафедра поїхала – 
такого я не бачив. Всі прагнуть отримати результат 
швидко, з мінімальними затратами. 
- Як ви оцінюєте спінтроніку? 
- Позитивно! Більше того, прилади спінтроніки – це 
елементна база для створення засобів комп’ютерної 
техніки і телекомунікацій завтрішнього дня. Під 
керівництвом професора О.В. Третяка велика група 
дослідників та аспірантів проводить 
експериментальні та теоретичні роботи з цього 
напрямку. У них великий доробок з теоретичних 
досліджень із спін- залежного переносу зарядів та 
спін-залежної рекомбінації, є ідеї як створити 
датчики дуже слабких магнітних полів, елементи 
пам’яті, спінові перемикачі, спінові польові 
транзистори та спінові уніполярні діоди. З цієї 
проблематики написано підручник і монографію, 
ведеться активна співпраця з одним із Тайванських 
університетів. На мій погляд, ця група іде на крок 
попереду від наших технологічних та 
експериментальних можливостей, оскільки для 
експериментів часто треба створювати спеціальні 
досить складні структури та використовувати дуже 
низькі температури.  
- Яке співвідношення фінансування з закордону і 
державного? 
- Нещодавно я був на звіті ректора Віктора 
Васильовича Скопенка перед представниками 
трудового колективу університету. Там був 
присутнім і виступив міністр освіти і науки Станіслав 
Ніколаєнко, який наголосив, що якщо на розвиток 
науки іде менше 1% від ВВП, то вона вже не 
відтворюється. А у нас реально іде 0,5%, або навіть 
і менше. Фінансування науки відбувається за 
залишковим принципом. Коли вибухнули склади в 
Новобогданівці, на ліквідацію наслідків грошей на це 
жаліли, і, це правильно, але виходить, що на науку 
витрачається те, що залишиться. А чому закордон 
повинен нас годувати і підтримувати нашу науку? 
Вони хочуть отримати гарного спеціаліста задарма і 
забрати його собі, краще іще із оригінальними 
ідеями. 
-  Чому значна кількість грошей йде на 
експерименти, які не дають практичних 
результатів? 
- Відомо, що лише кілька відсотків сучасних 
досліджень потім принесуть якусь практичну 
користь, а  фундаментальна наука взагалі одразу не 
дає ніякого практичного виходу. Пам’ятаєте, як було 
з електромагнітною індукцією? Коли запитали 
Фарадея, де це можна застосовувати, він відповів, 
що мабуть для іграшок. А тепер ми не уявляємо 
нашого життя без електромоторів, генераторів 
струму, потягів на магнітних подушках, які 
використовують це явище.  На одній з міжнародних 
конференцій я почув аналіз сучасного стану науки в 
передових країнах Заходу. Вони вважають, що зараз 
теоретики і експериментатори зробили стільки 
наробок, що технологам цього вистачить років на 10 
наперед. Ви подивіться, з якою швидкістю 
розвиваються сучасні комп’ютерні технології, 
наприклад, флеш-пам'ять, дисплеї, жорсткі диски! 
Ще недавно були жорсткі диски тільки на декілька 
Гігабайт, а зараз в Інтернеті прочитав, що компанія 
Seagate розробила диск на 400 Гігабайт розміром 
всього лише 1,5 дюйма. Коли вони це все встигають 
– важко навіть відслідкувати. Перш за все зараз 
приділяють увагу пошуку нових матеріалів (згадаємо 
нанокристалічні напівпровідники) та створенню 
нових технологій. Ви ж фізику вчите: в такому році 
відкрито такий ефект, в такому – інший. А що відомо 
з відкриття нових ефектів останніми роками? Тут 

більше інформації іде про нові матеріали та 
технології. Ось нещодавно створили унікальний 
матеріал - аерогель (заморожений дим). Це 
твердий, легкий, дрібнокомірковий (розмір комірки- 
порядку 20 нм) матеріал на основі аморфного 
діоксиду кремнію. Його занесено в Книгу рекордів 
Гіннеса як тверде тіло з самою низькою густиною- 3 
мг/см3, тобто він лише в 3 рази важче повітря! 
- Хто такий науковець? 
- Нам Олег Васильович Третяк каже, що наукою 
займаються ті, хто не може нею не займатися! Наука 
– це стан душі! Науковець – людина, яка не може 
піти на ринок торгувати, іншими речами займатися, 
яка повинна сидіти в лабораторії, часто проводити 
більше часу в спілкуванні з собою, ніж  з іншими, 
думати над своєю задачею. Можливо вона нікому не 
цікава, а потім один із ста з цих людей відкриє щось 
таке, що всі скажуть „дійсно як без цього можна було 
жити раніше?” 
- Ви є експертом Міністерства науки і освіти 
України по секції "Ресурсозбереження". Яким 
чином зараз, у еру технічного прогресу, 
зберігаються ресурси? 
- Що стосується технічного прогресу, то, на жаль, ми 
перейшли вже всі межи допустимого. Ми зовсім не 
думаємо про наступні покоління. Я беру воду в 
Голосіївському парку, де пробурили свердловину до 
джерела Юрського періоду. Спочатку крани 
поставили, потім поламали, і вона там тече. Після 
того, як знову закрутили, вона там зацвіла. Це 
означає, що наступні покоління цієї води вже пити 
не будуть. Ми живемо сьогоднішнім днем. І на мій 
погляд, ця структура споживання захлиснула всіх 
людей. Причому кожен з нас окремо цю проблему 
розуміє, а те що робиться нами в цілому – просто 
жах! Куди ці всі відходи утилізувати? За Пироговом є 
велике звалище сміття з Києва, яке вже отруїло 
навколишні криниці та озерця. Не виключено, 
можуть виникнути нові проблеми- звалища будуть 
вибухати, бо там утворюється велика кількість 
токсичних речовин та метану, який не утилізується. 
Природу ми нищимо, як тільки можна. Колись Київ 
був зеленою столицею в Європі. Побувавши в 
багатьох столицях Європи, я можу сказати, що ми 
цей статус вже втратили. На що можна очікувати, 
якщо подивитися, якими темпами в центральних 
районах Києва вирубуються дерева? Ще влітку в 
центрі міста деякі каштани поскидали листя, а ми 
цим повітрям дихаємо. Тому з науковим прогресом 
треба бути обережними, але це – проблема всієї 
спільноти. 
В західних країнах вже давно прийшли до розуміння 
цих проблем. Річки Темза і Ельба були помийними 
ямами. Зараз в деяких річках Європи вже форель 
плаває, що означає що там все чисто, у них великі 
штрафи за забруднення. Німеччина була однією із 
перших країн, де почали випускати напої в 
металевих банках. Оскільки інколи порожні банки 
викидалося просто під ноги, їх заборонили. Тепер 
пиво можна купити тільки в скляній тарі, її там 
збирають, тому що вона коштує третину, чи 
половину від вартості пива. Там навіть пластикові 
пляшки приймають, щоб люди не викидали. До того 
ж у них магазини закриті в неділю, а в суботу 
працюють до обіду. Якщо хочеш щось випити, навіть 
пляшку води, то треба йти в кафе. Навіщо? Щоб не 
смітили!  
Стосовно ресурсів, на жаль, ті фінансові 
можливості, які є в Міністерстві науки і освіти, 
обмежені. Такі питання вирішує Верховна Рада. Між 
іншим, коли ректор виступав, він зауважив, що 
серед депутатів Верховної Ради нинішнього 
скликання, 59 є випускниками нашого університету –
тобто вони знають нагальні потреби науки і освіти, а 
ось коли бюджет приймають...:) 
- Зважаючи на це, коли ми будемо в Європі? 
- З нашим менталітетом я не знаю, що нам робити в 
Європі! Якщо приїжджає іноземець і дивиться на 
Київ, то каже, що це – Європа, у вас гарні церкви, 
гарні будинки в центрі, Хрещатик, Андріївський узвіз 
– все добре. Коли піде на околицю, там йому вже 
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щось не дуже подобається. У 1989 році я був на 
стажуванні у Братиславі. Поїхав на екскурсію до 
Будапешту. Мене вразило, що кав’ярні, запрошуючи 
відвідувачів попити кави, застеляють килими прямо 
на вулиці. А у нас часто на вулиці просто неба 
смітники. З  палінням таж сама проблема: заступник 
декана збирає кураторів і просить, щоб переказали 
всім не кидати недопалки, а якщо кидати, то в урну, 
хоча палити заборонено. Тому, мабуть, коли ми 
будемо любити себе в першу чергу, а не когось там, 
то може і будемо більш культурні. Є фраза, що для 
того щоб ми жили як в Швейцарії, потрібно щоб тут 
жили швейцарці! :) 
- Ви є членом редколегії вісника Київського 
Університету. Вам цікаво там працювати? 
- Звичайно в Університеті працювати цікаво, якби не 
було цікаво, то не працював би! На мій погляд, 
Вісник Університету (насправді їх 2- «Серія фізико-
математичні науки» і «Радіофізика та електроніка») 
– це ті журнали, які повинні забезпечити публікації 
результатів наукових розробок студентів, аспірантів 
і молодих науковців, щоб вони мали змогу робити 
там свої перші публікації. Першу статтю студенту 
допоможе написати науковий керівник, другу він 
можливо сам одужає...хоча це все залежить від 
людини. Не всі можуть одразу щось написати. 
Вісник несе навантаження і наукове, бо там 
співавтор науковий керівник, і навчальне теж. Тому 
працювати цікаво, цікаво почитати, що молодь 
пише. Читати статтю професора у Віснику – це не 
так цікаво, професор повинен писати статті в більш 
відомі видання і піднімати престиж факультетської 
науки. 
Я завжди радий, коли молодь подає туди статті. 
Хотілося б підняти його рівень. На сьогоднішній 
день одна з таких можливостей – запрошувати в 
редколегію відомих вчених зі сторони. Для них це 
буде не дуже великим навантаженням, оскільки, 
випуски виходять з періодичністю 2 рази на рік. 
 Наукова стаття – це засіб реалізації, коли хочеться 
поділитися із своїми досягненнями з людством. Тут 
є цікавий психологічний момент. Я знаю науковців, 
які весь час щось досліджують, але бояться комусь 
розказати, бо "це – моє, я нікому не покажу, доки не 
опублікую", потім виявляється, що вже хтось схоже 
вже надрукував... – і таке буває. Я пам’ятаю, на 
факультеті засідала комісія, розглядали роботу 
науковця, який вивів добре відоме рівняння і захотів 
це опублікувати.  Йому пояснили, що таке вже було 
відомо. Для чого стаття пишется? Науковець 
повинен дослідити якусь проблему, маленьку, бо в 
статті багато наукових проблем не розв'яжеш. Якщо 
автор – молодий науковець, то це – проба його 
пера. Треба не тільки зробити дослідження, а ще й 
переконати інших, що все правильно і цікаво. 
- На кафедрі є дві спеціалізації, де дослідження 
ведуться в різних напрямках- твердотільна 
електроніка і АНД. Можливо їх необхідно 
відокремити в кафедри? 
-–Твердотільна електроніка- це сучасна елементна 
база і телекомунікаційних і ІТ-технологій, які зараз 
дуже популярні і на слуху у молоді. Грамотна 
людина, яка займається професійно комп’ютерними 
технологіями, повинна орієнтуватися в електроніці 
на тому рівні який дає наш факультет і, зокрема, 
кафедра напівпровідникової електроніки. Тому 
вважати, що напрямок твердотільної електроніки є 
не перспективний, нема чого. З іншого боку, на 
кафедрі є унікальне поєднання спеціальностей, тому 
що людина, яка займається комп’ютерами, може 
розповісти, як працює процесор, АЦП, жорсткий 
диск, не тільки з точки зору комп’ютерних 
технологій, а й з точки зору фізичних принципів 
електроніки, яка там закладена. Напрямок 
"Автоматизація наукових досліджень" створювався 
О.В.Третяком саме для того щоб допомагати фізиці 
напівпровідників. Зараз вийшло, що АНД  
розрослось, уже ставить свої чисто комп’ютерні 
задачі. Але я можу сказати, що всі викладачі 
спеціалізації АНД проводять наукові роботи в 
області напівпровідникової електроніки.  

Ви можете запитати чому конкурс на АНД зазвичай 
більше? Хоча цього року був недобір і на АНД, і на 
ТТЕ. Але у вас, студентів, існує свій "телеграф", ви 
шукаєте де полегше, і перспективніше звичайно. 
Якщо казати відверто, то важко знайти принципову 
різницю між цими двома спеціалізаціями. У нас 
часто-густо студенти роблять випускні роботи на 
інших кафедрах, а вчаться у нас, і навпаки. У мене є 
і дипломники і аспіранти, які закінчили спеціалізацію 
АНД, а займаються напівпровідниками. А стосовно 
відокремлення на 2 кафедри, тут все залежить від 
бажання людей, які працюють на кафедрі. Можна 
провести аналогію з футболом. Команда грала, 
грала...почала програвати, і одразу кажуть: "Ага, 
вони сплавляють тренера". 
- Кожен чоловік повинен побудувати будинок, 
посадити дерево, виростити сина. Чи 
справилися Ви з цими завданнями? 
- ...дерево, будинок і сина? Я десь прочитав, що 
якщо кожен це зробить, то на Землі буде 6 мільярдів 
синів, 6 мільярдів дерев, 6 мільярдів будинків :). До 
цього звичайно треба наближатись! Якщо це все 
зробиш, то стає сумно, що ж робити далі? Так що 
хочеться ще побудувати і народити! 
- Ви викладаєте "Напівпровідникові сенсори", 
"Оптоелектроніку", "Актуальні проблеми 
електроніки". 1) Що найбільше цікавить 
студентів? 2) Валерій Іванович Григорук читає 
"Проблеми електроніки". Хіба вони у нього не 
актуальні? 
- Питання правильне! Слово актуальне може 
означати те, що зробили наукове відкриття, всі про 
нього говорять, проте ще не встигли надрукувати 
підручники. З іншого боку, є фундаментальні речі, і 
вони можуть бути актуальними. Сказати чи фізичні 
закони актуальні чи ні не можна, бо вони є і 
працюють. Так актуальні вони чи ні? Нещодавно 
відкрили нову планету за Плутоном. Раніше ні 
Ньютон, ні Кеплер її не бачили. Зараз побачили, 
виникла дискусія: "Плутон – планета чи ні?" – це в 
астрономії сучасне. Або пошук інших планетних 
систем – актуально чи не актуально? Але основи 
астрофізики залишаються. У нас так само. Є 
класична електроніка, і є орієнтована на сьогодення.  
Курс "Актуальні проблеми" був задуманий таким 
чином, щоб кожного року його змінювати і 
доповнювати, з врахуванням нових досягнень в 
напівпровідниковій електроніці. Коли під час 
навчального року на факультет приїжджав 
іноземний фахівець, я просив його прочитати 
лекцію, саме з актуальних, на його думку проблем. З 
Німеччини був проф.Томас Дитріх, з Барселонського 
університету проф. Фаусто Санс. Вони читали свої 
лекції англійською мовою. Потім питання з їх лекцій 
я включав в екзаменаційні білети і ніде ці питання 
вже не прочитаєш. Зараз після розмов про 
болонський процес така форма вже нікого не 
здивує.  
Взагалі на це провокативне питання що актуально, а 
що ні, я не відповім. 
Що люблять студенти? Тут, мабуть, вам видніше. Я 
думаю вони люблять курси, де є електронний 
підручник, який повністю відповідає предмету, щоб 
можна було прочитати протягом однієї ночі до 
іспиту. Думаю, на 6 курсі люблять "Актуальні 
проблеми", оскільки на 6-й курс ми відібрали 
найкращих студентів-магістрів, тому і оцінки мають 
бути кращі ніж були на 4-му чи 5-му курсах. Мабуть 
студенти наперед знають, що оцінка буде непогана, 
якщо буде гарно вчитися. 
В цьому курсі я читаю про те, чого немає в інших 
курсах. Наприклад, біосенсори або 
напівпровідникові газові сенсори. Наводжу приклади 
із життя, наприклад, ви пішли на базар за кавуном. 
Хочеться з’ясувати, чи є в ньому нітрати. Є варіант 
розрізати і опустити його у воду: якщо вода буде 
рожева, то значить нітратів багато, якщо мутна – то 
ні. Але є прямий метод, як поміряти концентрацію 
нітратів за допомогою сенсорів.  
 Я думаю, всі наші науковці займаються 
актуальними проблемами! 

- Чи варто зробити з цього курсу лабораторні 
роботи? 
А чому б і ні, в принципі це можливо, проте важко 
реалізувати: 1) треба міняти навчальний план, 2) 
якщо курс кожний рік трошки обновляється, то 
практикум не буде встигати за цими змінами.  
- Крім технічних сенсорів, чи займаєтеся Ви 
природними сенсорами? 
- Це вже біомедицинський напрямок. У нас багато 
хто займається схожими речами – В.Я.Черняк, 
В.І.Висоцький, В.В.Ільченко та інші. Це зараз 
популярно. У досліди з цього напрямку ми 
привносимо фізичні методи дослідження. Якщо ми 
кажемо про око, то можна розглядати його як аналог 
опроелектронних приладів. Якщо ми кажемо про 
хімічний чи біологічний сенсор, то ми працюємо над 
приладом, який називається електронний ніс, чи 
електронний язик, тобто є аналогія між рецепторами 
нюху і напівпровідниковим сенсором який відчуває 
газ, який є в повітрі; у людини є мозок, який цей 
сигнал перетворює в корисну для людини 
інформацію, тобто сприймає як конкретний запах; у 
сенсорів є відповідна система обробки інформації. 
Тобто є певні аналогії з природою. Люди 
спостерігали за бабкою (російською- стрекоза), за 
принципом руху її крил і створили гелікоптер; за 
аналогією з рухом риб та птахів досліджували 
обтічність об’єктів. Раніше за відсутності методів 
теоретичної обробки брали просто аналогії. 
Сьогодні теж  – щось позичаємо у природи, а потім 
застосовуємо до цього свої теорії і дослідження. 
Але, коли ми кажемо про природу, то все працює in 
vivо, тобто в живому організмі; ми можемо 
працювати in vitrо, тобто в штучних умовах. Ми з 
живою тканиною не працюємо, ми робимо певний 
аналог і досліджуємо саме його, прагнемо щоб 
результат був схожий до того, що отримується в 
живій природі, бо різати пацюків давайте залишимо 
все ж таки біологам.  :) 
- Як далеко Ви зайшли в заняттях велоспортом? 
- Чому не преферансом? Ну якщо про преферанс не 
питаєте, можна і про велоспорт. У Києві кататись 
практично нема де, доріжок немає, хоча у всіх 
великих містах Європи є. Катаюсь в Голосієво, 
Пирогово, на виставці, до Чабанів з сином їзжу, але 
не дуже люблю, бо треба їздити по дорозі, а вона 
мене трошки лякає. Краще їздити в лісі! 
- Розкажіть, як Ви вітаєтесь з Олексієм 
Юрійовичем Нечипоруком? 
- Кожна вихована людина володіє французькою 
мовою, ну хоча б словами привітання. Ми з ним 
завжди вітаємось першими реченнями...  
- Bonjour monsieur! (Добрий день, пане) 
- Bonjour monsieur!( Добрий день, пане) 
- Comment ça va? (Як справи?) 
- Merci, ça va (Спасибі, добре) 
А далі, оскільки найчастіше ми йдемо назустріч один 
одному, то ми не встигаємо більше нічого сказати 
один одному. :) 2-3 речення і розійшлися як в морі 
кораблі. 
- Чому після закінчення фізичного факультету 
Ви опинились на радіофізичному? 
- Так склалося. По-перше, там батько працював, 
хотілося більше самостійності, щоб на мене ніхто не 
впливав. По-друге, там я займався 
напівпровідниковою тематикою, а на кафедрі оптики 
тільки мій науковий керівник з кандидатської 
професор Олег Васильович Вакуленко займався 
нею. У мене було 2 наукових керівника, ще 
професор Микола Миколайович Новиков, з кафедри 
металофізики. Але все ж таки ця тематика там не 
основною була. На радіофізичному було більше 
"напівпровідниковості". Мабуть, ще щось вплинуло. 
Багато залежало від того чи є вакансія, чи нема. На 
тій кафедрі не було вакансії молодшого наукового 
співробітника. Залишатись інженером при готовій 
дисертації мені не хотілося. А на радіофізичному у 
В.І.Стріхи була вакансія мнс (міністерство 
надзвичайних справ :)). 
 
 - Що для Вас означає слово "дружба"? 
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- Для мене, в першу чергу, друг – та людина, на яку 
я можу опертися в складний момент життя. У мене 
друзів дуже мало. Але ті, які є, я дуже ціную і 
люблю, намагаюсь не втратити.  
- З яким змістом Ви йдете по життю? В Бога 
вірите? 
- В кожного свій зміст. Можна сказати так: "Щоб 
після себе залишився якийсь слід" – дітей 
виростити, онуків, щось побудувати. З іншого боку, 
хочеться прожити так, щоб не було соромно за себе, 
і за країну теж. Якщо брати в глобальному плані, то 
ми отримали цю планету в нормальному стані, 
хотілося б залишити її наступним поколінням в не 
гіршому. Це – наше завдання, щоб ми передали 
дітям атмосферу, якою можна дихати, щоб люди 
були дружні між собою, привітні один до одного; щоб 
ідучи на роботу, хотілося іти на роботу, а ідучи 
додому, хотілося іти додому. 
В Бога я вірю, але по-своєму. В Києві я не ходжу на 

релігійну службу, спілкування з богом вимагає тиші. 
Коли буваю за кордоном, то завжди намагаюся 
відвідати і посидіти в їхніх храмах, відпочити душею 
і порозмірковувати над змістом життя. 
Наостанок, якщо анекдотів не питаєте, можу 
розказати притчу. 
Один чоловік запитав у мудреця чому люди, які не 
дуже багаті – привітні між собою, а багаті більш 
стороняться? 
Мудрець відповів так: 
- Ось подивися у вікно, що ти там бачиш? 
- Жінки пруть білизну, діти граються... 
- А тепер у дзеркало подивись. 
- Я тільки себе бачу! 
- От тобі і відповідь – і вікно і дзеркало - це скло. А 
от трохи додали дорогоцінного металу, срібла, а 
ти вжев дзеркалі  крім себе нічого і не бачиш! 
Я думаю, що ми будь-яку проблему зможемо 
розв’язати, якщо будуть нормальні стосунки між 

людьми. Мені дуже подобається працювати на 
факультеті. Можу навіть додати, що наука – це 
свято, яке завжди зі мною. Я полюбляю твори 
Хемінгуея. У нього є твір "Свято, яке завжди з 
тобою", у якому він розповідає про життя в Парижі. 
Я вважаю, що якщо немає відчуття свята, то треба 
міняти роботу, і шукати де воно буде. Наука наукою, 
але вона тільки частина життя. Це і викладання, і 
спілкування з колегами, робота над спільними 
проектами, студенти, які радують своїми питаннями, 
на які не завжди знаєш відповідь. Це – дійсно стан 
душі. Люди, які тут працюють, проводять тут більшу 
частину свого життя, їм тут подобається, значить 
вони знайшли своє місце. Якщо людина прийшла, 
прочитала лекцію і втікла, то відповідь проста – вона 
тут тільки заробляє гроші. Це також треба, але 
факультет буде опиратись на людей, які тут живуть, 
якщо не в буквальному плані, то хоча б душею! ■ 
 

легкий                    #7 середній                    #7 

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 

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”. ■ 
 

РФФ.Live©: 
Головний редактор + Новини - Січ Максим;  

Інтерв’ю - Скришевський Руслан, Івашенко Олексій; 
RFF.Live@gmail.com 

 

ЛЬВОВУ 750! 
 

На цих вихідних відбулося святкування 750-ти 
річчя з дня заснування Львова! З нагоди такого 
великого свята туди з’їхалось чимало людей 
звідусіль в очікуванні чогось неймовірного. І 
очікування справдилися!!! 

 
Це було супер! Із самого початку на залізничних 

касах касирами була зроблена невдала J спроба не 
продати нам достатньо квитків, мотивуючи це тим, 
що уже нема… Їх дійсно було недостатньо! Усі 
поїзди, що хоча б зупинялись у Львові, напередодні 
святкування були повністю запаковані бажаючими 
долучитися до свята! 

 
30.09.06 Для нас святкування почалось з 

„урочистого” прибуття на вокзал, до речі дуже 
гарний. Львів надзвичайно красиве місто!… Скрізь 
відчувалась  піднесена атмосфера J і передчуття 
свята! Проте виникла одна так би мовити 
„проблемка”, організатори придумали і організували 
одночасно стільки усіляких цікавеньких і дуже 
цікавеньких заходів і подій, що навіть одному важко 
було вирішити, куди подітися, а що вже казати про 
невелику компанію із шести чоловік… Вуличні 
музики, весілля, виставки старих раритетних 

 автомобілів, байкерів, львівська кава, виставка 
народних ремесел, львівське пиво, краса, львівське 
пиво – це лише початок!!!  

 
Найцікавіше почалося ввечері. Шоу! Мені вдалося 

нарахувати шість концертних майданчиків!!! Три з 
них просто в парку відпочинку, хороша музика (ОЕ, 
Мандри, Гайдамаки, Руслана, і ще багато кого!)  
сильний звук, море людей, класна тусовка! Решта в 
центрі – біля ратуші і в ратуші (там був джазовий 
фестиваль), головна біля оперного театру Саме там 
відбулась кульмінація всього свята – грандіозне 
світлове лазерне шоу! (Бачили скільки там було 
техніки J) На жаль, словами це не передати, але, 
це було супер! Вражаюче! 

 
Цифри: 200 000 зібралося тільки біля оперного 

театру; 30 машин зі сміттям вивезли після 
суботнього святкування; нічого не згоріло; 24 
чоловіка помістилось в „Запорожець”! 

 
Дуже не хотілося їхати зі Львова… 
 
Обов’язково приїдьте у Львів! ■ 

Інтернет: 
 

www.city-adm.lviv.ua 
www.750.lviv.ua 

lviv.biz 
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