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Анісімов Ігор Олексійович:
«Я – ЛЮДИНА ОБОВ’ЯЗКУ!»
- Розташуйте цих людей
за зростом: Ви, Мартиш Є.В,
Кельник О.І, брати Клички.
- Хоч я з братами Кличками
не спілкувався, проте за
анкетними даними вони вище
за трьох названих викладачів
РФФ. Насправді Олександр
Ігорович трохи вищий за
мене,
це
вже
перевіреноJ. З Євгеном
Власовичем ми приблизно
одного зросту.
Восени 1996 року ми з
Євгеном Власовичем були
на конференції в Нагої
(Японія). І коли ми ходили по
вулицях, то справляли дуже
сильне враження – особливо
на літніх японокJ.
- Чи зустрічали Ви людину, яка б
сказала, що Ви на один день молодші
за Олексія Юрійовича Нечипорука?
- Не зустрічав, але, здається, ця
обставина досить широко відома.
-- Чи вживаєте ненормативну лексику у
повсякденні?
- У мене був період у житті, коли я був
секретарем
комітету комсомолу на
факультеті. Перший рік пройшов більшменш, але після другого року, протягом
деякого часу, я спеціально відучував себе
від
ненормативної
лексики,
бо
залишилися дуже неприємні враження.
Інакше мені було важко висловити своє
ставлення до тих подій.
- Чи не хочете Ви іноді студентам
сказати «пару ласковых»?
- Інколи доводиться це робити. Мабуть,
часто мені вдається справляти потрібне
враження,
використовуючи
лише
літературні вирази…
-…або лише поглядом.
- Може бути, дякую.
- Чому Ви вирішили після навчання
піти з кафедри квантової радіофізики?
- Це було несподіванкою. Я виконав
дипломну
роботу
під
керівництвом
Вадима Васильовича Данилова. Проте з
цієї кафедри я пішов на кафедру
радіоелектроніки,
яка
тоді
була
загальноосвітньою (як теперішня кафедра
теор. радіофізики і математики) і
забезпечувала
викладання
курсів
«Електротехніка»
(нинішні
РТКС),
«Основи радіоелектроніки», «Імпульсна
техніка» (для тих, хто не відвідував
військову кафедру). Також подібні курси
читалися на мехматі, геологічному,
кібернетичному факультетах. На цій

кафедрі з’явилася вакансія, і завідуючий
кафедри Сергій Михайлович Левитський
звернувся
до
Миколи
Григоровича
Находкіна
за
порадою,
а
той
запропонував мене. Я мав деякі сумніви,
але тодішній заступник декана Петро
Сергійович Куц сказав мені так: посада
асистента – це якщо не крісло, то,
принаймні,
міцна
табуретка.
Мене
прийняли, і далі я, як у відомому анекдоті,
«колебался вместе с линией партии».
Коли
об’єднали
кафедри
фізики
напівпровідників і радіоелектроніки у
кафедру напівпровідникової електроніки,
то опинився на ній. А пізніше, коли я
захистив докторську дисертацію, а Юрій
Іванович Чутов за віком мав іти з посади
завідувача кафедри фізичної електроніки,
то я виявився одним з небагатьох докторів
наук, які мали науковий напрямок, що
відповідав тематиці цієї кафедри. І я
перейшов
туди
разом
із
Сергієм
Михайловичем
Левитським,
Іваном
Івановичем Слюсаренком, Олександром
Ігоровичем Кельником, які працювали ще
на кафедрі радіоелектроніки. Левитський
першу половину свого життя провів на
кафедрі фізичній електроніці, у нас
завжди була близька до цієї кафедри
тематика – плазма. Я свою кандидатську
доповідав на цій кафедрі, рецензентом по
докторській був Ю.І. Чутов.
- Чим Сергій Михайлович може
завдячувати Вам?
- Це спитайте, коли наступного разу у
нього будете брати інтерв’юJ.
- Уявіть 80-і роки. Ви підходите до
розкладу, де бачите «ас. Анісімов, доц..
Висоцький,
ас.
Григорук».
Чи
змінилось щось через 20 років?
- До Володимира Івановича Висоцького я
ставлюся з дуже великою повагою. Ще до
захисту докторської він був достатньо
відомим вченим, і зараз він вчений
більшого масштабу, ніж я. А з Валерієм
Івановичем, і коли ми були асистентами, в
нас були товариські стосунки (він включав
нас обох до числа провідних професорів,
доцентів, асистентів J). Приблизно
такими ж вони залишились і зараз.
- А чому зараз популярні жарти нижче
пояса?
- Якщо подумки повернутися до 70х-80х,
то
такі
жарти
були
директивно
забороненими. Тому кожен натяк у цьому
напрямку
сприймався
з
великим
ентузіазмом. Якось на день радіофізика, з
дозволу факультетського керівництва, але
лише на 2-3 години вивісили стіннівку із
зображенням ретельно вимальованої

голої дівчини. Я пам’ятаю, що цей номер
мав скажену популярністьJ. З одного
боку, й зараз існує певна інерція (в
громадській свідомості залишилося табу
ці питання), а з іншого – на цю тематику
жартувати простіше, особливо якщо важко
придумати жарти на інші теми.
- А якщо на прес-конференціях до Дня
РФФ прибрати такі питання…
- Я пам’ятаю дні РФФ, коли сам був
студентом і писав вітання від курсу. Одна
справа, коли розмовляєш у вузькому колі
людей, а інша – перед «підігрітим» до
певної міри і відповідно налаштованим
натовпом. Тоді й жарти йдуть відповідні.
- Чи можуть співіснувати релігія і РФФ?
- Існує задача про конкуренцію мод або
популяцій
за
джерела
харчування:
жирафи
і
зайці
цілком
можуть
співіснувати, бо вони один одному не
заважають. Щось подібне й тут. Релігія і
радіофізика займають різні екологічні ніші
в суспільстві. І та, і та мають своїх
клієнтів, і кола цих людей мало
перетинаються.
Щоправда,
я
знаю
принаймні двох випускників РФФ, які
стали священиками, причому принаймні
один із них дійсно гідний цього звання.
Зараз у православній церкві Московського
патріархату
гріховними
вважаються
телебачення, комп’ютери, Інтернет. Якщо
цей напрямок не візьме гору, то РФФ і
релігія зможуть і далі мирно співіснувати.
- А у що вірите Ви?
- Мабуть, у те, що «если долго мучаться,
что-нибудь получится».
- Чи втрачався колись для Вас сенс
життя?
- Бували достатньо важкі й драматичні
моменти, коли життя виглядало таким, яке
втратило цінність, але це були, скоріше,
хвилинні настрої. Я – щаслива людина в
цьому сенсі.
- Чи часто Ви говорите сам із собою, чи
часто у Ваших думках хаос?
- Ні. В мене дуже багато всяких справ. Я
сиджу на роботі з 8.30 до 22 години. Грубо
кажучи, немає часу на дурниці.
- Чи встигаєте Ви займатися поряд з
наукою ще й сімейними справами?
- Я приділяю увагу сім’ї на вихідних. Мій
менший син все не міг дочекатися, поки
він зможе ходити до школи самостійно,
без мене. Тепер його мрія збулася, але
кожного ранку він перепитує: чи піду я з
ним, чи ні. Коли немає першої пари і коли
я в змозі встати з ліжка о сьомій, то я
намагаюся з ним піти.
- Чи є у Вас сімейні традиції?
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- Мій покійний дідусь придбав ділянку в
«колективних садах» на 6 соток під
Києвом, де ми буваємо з родиною в теплу
пору
року.
Найулюбленіший
спосіб
проводити час із родиною – походи до
художніх музеїв, на виставки. Пару тижнів
тому ми ходили до щойно відкритого
музею Грушевського. Ще раніше оглядали
перші зали експозиції східного мистецтва
музею
Ханенків.
Мені
ближче
західноєвропейське мистецтво, але ці 4
зали оформлені з великим смаком і
передають
жанрове
різноманіття
–
принаймні, щодо китайського мистецтва.
Люблю гуляти по Києву, особливо по
старих районах. Після напруженого СТФу
ми разом з Олександром Ігоровичем
Кельником пішли у Лавру.
- Який район Вам найрідніший?
- Я виріс на вулиці Велика Підвальна
(сучасний Ярославів Вал). Переїхали
звідти, коли закінчував школу. Цей
будинок
належав
лікарю-академіку
Феофілу Гавриловичу Яновському. Крім
того, що він був чудовим лікарем, він був
професором Київського університету. Ні
одна
гарна
медична
справа
не
обходились без нього: організація першої
станції швидкої допомоги, організація
першої громади медичних сестер. Коли
його ховали на Лук’янівському цвинтарі, то
за труною, крім православного священика
(ФГЯ
був
глибоко
віруючим
православним), йшли ксьондз і рабин на
знак того, що всі релігійні громади Києва
вдячні цій людині. Він займав цілий
поверх у будинку (ця квартира нагадувала
квартиру професора Преображенського з
Булгаківського "Собачого серця" – більше
10 кімнат). В мої часи це була комунальна
квартира з 10-12 сусідами, серед яких
була невісткою ФГЯ (син його був
репресований). Ми жили у двох кімнатах
(у колишній приймальні).
- Якщо після лекції викладач
весь у
крейді,
то він
кваліфікований
чи
неохайний?
- Тут немає однозначного
зв’язку.
Є
анекдот
про
викладача з фізфаку, який після
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лекції клав у кишеню замість хустки
ганчірку для витирання дошки, а потім так
і йшов. Пам’ятаю доповідача на семінарі з
фізичного
факультету,
який
зумів
обмазати крейдою обличчя ще до того, як
почав говорити.
З іншого боку, емоційні лекції П.С.Куца на
мене справили сильне враження (курс
«Електродинаміка
резонаторів
і
хвилеводів»). Коли він захоплювався
(читав у 22-й), то починав кричати так, що
краще було б його слухати, стоячи в
дверях туалету. А по-друге, він від
ентузіазму починав з усього духу лупати
крейдою об дошку, так що після лекції
його шкіряний піджак був весь у крейді.
- Чи не хочете Ви стати деканом РФФ?
- Це непросте питання. Я не відчуваю в
собі
прагнень
до
адміністративної
діяльності. Мені подобається займатися
наукою, писати посібники до курсів - зараз
я
одночасно
готую
конспекти
з
синергетики,
фізелектроніки,
фізики
плазми. Але я – людина обов’язку. Якщо
колектив вирішить, що мені місце там – я
не буду заперечувати. В той же час, мені
подобається, як працює Валерій Іванович.
У нього є адміністративне обдарування.
За масштабами мислення він дуже виріс
за останні роки, будучи деканом.
- Що б Ви змінили на факультеті, якщо
стали б деканом?
- Колись мені Сергій Михайлович казав,
що на даному етапі розвитку науки
головне – це не скільки отримати нові
результати, скільки не розгубити отримані
раніше. Зараз у науці крутиться стільки
людей із сумнівними ідеями, їм тільки дай
волю – і від законів фізики нічого не
залишиться. Сфера освіти теж завжди
була консервативною. Я 10 років
працював в Києво-Могилянській Академії
за сумісництвом, читав у Соломоновому
університеті. То твердо кажу, що КНУ за
рівнем підготовки з фізики не має
рівних, хіба що Харківський НУ. Треба
цей рівень підтримувати. Основна
проблема факультету – застаріле
обладнання. Я влітку їздив як
науковий керівник із командою
школярів
на
міжнародну
олімпіаду
з
фізики
в
Сінгапур. Ми відвідали
Технічний
та
інші
університети,
інститут
мікроелектроніки
–
там
дуже
гарне
обладнання.
Складається
таке
враження, що у нас в
країні нікому до цього
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немає справи. Нещодавно обговорювався
новий варіант Статуту університету. Я
підняв питання, щоб включити туди пункт
про забезпечення навчального процесу
«приладами
і
обладнанням
для
лабораторних робіт", що не знайшло, на
жаль, підтримки. У нас немає справжньої
державної еліти, тих людей, які дійсно
думають про країну і її потреби.
У нас на факультеті людина з державним
мисленням
–
Находкін
Микола
Григорович. Я мислю в масштабах
кафедри, факультету, а він – справді у
масштабах
країни,
її
стратегічних
перспектив.
- Як Ви ставитесь до того, що Находкін
подав заяву на відрахування 16
студентів з однієї групи 3-го курсу?
- Це ті принципи, на яких він виховувався.
Так робив і Наум Давидович Моргу ліс. У
мене інші підходи, але я не впевнений, що
вони більш правильні.
- Оцініть рівень студентів 4, 5, 6 курсів
груп фізичної електроніки.
- В кожній є свої привабливі риси. На 6-му
виділялося 2 студенти, потім ще одна
дівчина підтяглась до лідерів. На лекціях
задавали питання тільки ці 2 людини.
На 5-му настільки яскравих особистостей
немає, але на лекціях з 20 студентів
задавали питання 8-10. Середній рівень
досить високий.
На 4-му дехто просто мене вражає своїми
знаннями. Хоч я сам вчився на одні
п’ятірки, та не пам’ятаю, щоб я стільки
знав. Це результат роботи всієї кафедри,
що нам вдалося за останні роки змінити
ставлення
студентів
до
нашої
спеціалізації на краще.
- Чи виховуєте Ви студентів в
університеті?
- Якщо й намагаюся, то не тими
методами, як у школі (не розповідати, що
гарно і погано, а на власному прикладі).
Стараюся не запізнюватись на заняття,
намагаюсь, коли виходить, більш-менш
пристойно готуватися до лекцій. Коли я
змушую студентів писати домашні й
контрольні, то намагаюсь їх за тиждень
перевіряти. Ми навіть надрукували в
одному виданні статтю «Виховні аспекти
модульно-рейтингової системи». Хтось із
моїх знайомих казав: «Якщо на цьому не
написано великими літерами, що це
ідейно-виховна робота, то виходить
краще».
- Скільки у Вас друкованих праць?
- Важко відповісти точно. Бувають
конференції, на яких видають і тези
доповідей, і праці. Статті науковометодичного характеру… «Не так важливо
як голосують, а важливо, як рахують»J. У
мене кількість публікацій – між 250 і 300.
До 80 наукових статей. 5 статей,
присвячених
історико-архітектурним
питанням (ансамблю Києво-Печерської
Лаври),
надруковані
в
"Лаврському
альманаху". Одну з них інколи цитують
(навіть у монографії про будівництво
Лаври за часів Мазепи є посилання на
неї).
- Яка найдорожча Вам публікація?
- Найдорожча, як правило, остання.
Цікавими були роботи, пов’язані із
просвітленням плазмових бар’єрів для
електромагнітних хвиль за допомогою
електронних пучків, які виконувалися
разом з експериментаторами Інституту
ядерних досліджень. Ідея належала
Сергію Михайловичу. Я придумав метод
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лінійного розрахунку ефекту, за яких умов
це буде. Експеримент дуже відрізнявся від
цієї теорії, тож для його пояснення
знадобилося комп’ютерне моделювання.
Ця проблематика триває й зараз. Також
займалися
випромінюванням
модульованих пучків в умовах космічних
експериментів – зокрема, з французькою
дослідницею Катрін Крафт.
Виникла
ідея,
як
за
перехідним
випромінюванням
згустку
можна
відновлювати
профіль
концентрації
плазми, через який цей згусток пролітає.
Також
я
пишаюсь
комп’ютерним
моделюванням модульованих пучків, які
проходять через неоднорідну плазму. У
цих роботах
питання,
пов’язані
з
деформацією
профілю
концентрації
плазми в області, де збуджуються сильні
електричні поля, отримали відповіді –
через 20 років після постановки. Книжка з
«Коливань»… У мене зараз є ідеї, як її
доповнити, але ті відгуки, які я чув,
позитивні.
Ви
займаєтесь
проблемами
викладання фізики...
- … у ВНЗ (модульно-рейтингова
система). Я застосовую ідеї Сергія
Михайловича до курсів, що викладаю.
Вони випередили свій час. Основна їх ідея
– студент повинен працювати протягом
семестру. Знання, що отримані протягом
двох ночей, через 2 ночі й вилетять із
голови.
- Чи варто у школах давати дивергенції,
поверхневі інтеграли та ін.?
- Бажано уникати. Формальні речі,
звичайно,
розповідати
простіше.
А
придумувати якісні пояснення, які були б
адекватні реальності, складніше. Головне
– прищепити смак до цієї справи. Я
закінчував 145 школу. В нас математика
була на високому рівні, проте з фізикою в
8-9 класах не склалося. Лише в 10 класі в
нас вів Леонід Григорович Гречко, який
мені дав цю «зацікавленість». Згадую зі
вдячністю покійного Анатолія Ізраїльовича
Шапіро, який хоч у мене не викладав,
проте вів учнівський гурток з фізики, де
якісно обговорювалися цікаві речі Як
заступник голови журі всеукраїнських
олімпіад з фізики, ТЮФу, я знаю багатьох
прекрасних учителів, але він був одним з
найкращих.
- На якій мові розмовляли Ваші
предки?
- Мої батьки розлучилися, коли мені було
3 чи 4 роки, ріс я з мамою, хоч з батьком
часто зустрічався. Мене виховували
представники старшого покоління (бабуся,
дідусь, дідусеві сестри). Мама з татом
розмовляли російською (я з мамою і зараз
так розмовляю). Старша дідусева сестра,
яка
мене
найбільше
доглядала,
розмовляла українською. Дідусь – коли як,
бабуся – російською. У 1965 мене віддали
до української школи. Зараз у сім’ї
розмовляємо виключно українською. Діти
мої вивчили російську вже в школі.
- Хто вплинув на Вашу любов до історії
архітектури?
- Мабуть, ніхто. Мамин батько – із
селянської родини, як кажуть, «від сохи».
Маючи 18 років і без батька вже будучи,
приїхав до Києва. Мав кошика з пиріжками
і знав адресу, де за гроші можна було
взяти кип’ятку. Вступив у технікум, що
згодом перетворився на інститут. Він
проектував дороги. Хоч його заняття не
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мали стосунку до історії, але у нас була
машина, на якій ми відвідували різні
історичні
місця
(перша
поїздка
–
Ленінград, Псков, Новгород, пушкінські
місця). Коли їздили по Україні, то дідусь
про майже кожну дорогу і міст казав, що
це за його проектом будувалося чи
реконструйовувалося. Можливо, інтерес
до історії й лишився від цих поїздок.
- Чи були у Вас містичні події, місця у
Києві?
- У останньому класі мені наснилося, що я
купую роман Андре Моруа – і на другий
день я справді його купив. Місця… Не
містичні, а зі своїм яскраво виявленим
духом.
Наприклад,
Києво-Печерська
лавра, хоча мені дуже неприємно бачити
її нинішній стан. Історичні цінності
(релігійні, культурні) зіпсували страшно
люди, які не відчувають, що це не їхня
особиста власність… Коли майданчик
перед Дальніми печерами – центр
унікального архітектурного ансамблю –
обставляють будками для торгівлі, а
перед Ближніми – ще чимось, то це мене
дуже дратує.
- Чи могли б Ви в якийсь день разом із
студентами замість пари вийти на
подвір’я і посадити дерева, як у 80-х?
- Тільки не на парах. Це була б потрібна
справа, але треба все гарно продумати –
щоб не довелося відразу ж рубати.
Останнім часом попиляли дерева поруч,
неможливо було навіть у кабінеті
працювати
через
ревіння
пилки.
Ставлення до зелені у місті за останні 30
років помітно змінилося на гірше.
- Київ – місто зрубаних каштанів?
- Я не думаю, що зрубані каштани
визначають обличчя Києва. Це місто існує
багато століть, думаю, що й каштани ще
відростуть. Київ зберіг такі унікальні
споруди, як Софійський собор. За останні
15
років
історія
і
краєзнавство
переживають
велике
піднесення.
Намагаюсь
слідкувати
за
цією
літературою, зараз її не порівняти із тим,
що друкувалося у радянські часи. 20-30
років тому Софійський собор вважався
лише пам’яткою давньоруської доби,
зараз погляд змінився. Перебудова за
часів бароко, пізніші розписи ілюструють
еволюцію вітчизняного мистецтва. Через
200 років навряд чи з’явиться щось
подібне.
Зараз
відбудували
Михайлівський Золотоверхий монастир,
Успенський собор, церкву Богородиці
Пирогощої. Все це робиться завдяки
людям. Поки є небайдужі, доти воно існує.
От ці люди й визначають справжнє
обличчя міста.
- Чи цікавитеся Ви політичним життям
в Україні?
- На жаль, зараз більшість людей
переживають певне розчарування, тому
інтерес до політики зменшився. Якийсь
мінімум інформації я намагаюсь отримати.
Це певна школа. Раніше вважалося
обов’язковим для лояльних громадян
прочитувати
відповідні
сторінки
з
«Правди». Коли студентів на засіданні
партбюро приймали до партії, то один
професор завжди задав питання типу:
«Що нового за останні дні відбулося у
житті Комуністичної партії Гондурасу»?:J
(В газеті був маленький матеріал про це).
Коли студент не міг відповісти, то
професор
майстерно
розігрував
драматичну сцену, його аж розпирало від
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емоцій. «Вы! Член партии! Если вас
беспартийный спросит и Вы не сможете
ответить?!" Говорилося це так, ніби якщо
не зможе відповісти, то небо на землю
завалиться.
Ви
ходили
на
Помаранчеву
революцію?
- Так. У неділю були вибори, а в понеділок
увечері я поїхав на 3 дні у Москву на
конференцію. Тому про перші події
революції я дізнався з російського
телебачення.
Більш
безсовісної
і
обурливої брехні мені не довелося ніколи
бачити. Але в той день, коли повернувся,
я пішов з колегою на Майдан, де стояв
намет РФФ, і потім жодного дня я не
пропустив. Після роботи ми туди їхали.
Якось увечері ми зустріли там Сергія
Михайловича із дружиною. Вони принесли
велетенський термос особливо цілющого
чаю на травах...
- Чи зміниться оцінювання Ваших
курсів після введення Болонської
системи?
- Формально. Перевести абсолютну
величину у відсотки не важко. Змінять
кількість
колоквіумів і
контрольних,
можливо. Але принципових змін не чекаю.
Наша кафедра багато років працює з
модульно-рейтинговою системою, тому
тут немає нічого особливо нового для нас.
- Чи можна об’єднати фізику плазми і
хімію?
- Фізика плазми дуже цікава як наука
(хвильові
процеси
в
нелінійних
середовищах, нестійкості та нелінійності,
взаємодія хвиля –частинка тощо). Але її
практична
віддача
залишається
недостатньою. Досі не реалізований
керований
термоядерний
синтез
–
проблема, з якої виросла фізика плазми.
Плазмохімія якраз може дати якусь
практичну віддачу. Професор Черняк
Валерій
Якович
дуже
активно це
досліджує. У мене є бажання теж до цього
прилучитися
–
комп’ютерним
моделюванням.
- Чи слухали ви муз. гурт «Plazma», чи
ходили в нічний клуб «Plasma», чи не
хочете Ви жити у плазмовому світі?
- На перші два питання відповідь
негативна. Щодо третього – то фактично я
й живу в плазмовому світі, бо спілкуюсь з
багатьма «плазмістами» і сам цим
займаюсь.
- А який Ваш останній фільм, який
дивилися?
- Я вкрай рідко дивлюсь кіно. Я можу вам
легко назвати декілька книжок, які я
прочитав останнім часом і які на мене
справили враження. Вчора (29.11) я
дочитав 1-й том «Спогадів» Шелгунова,
Михайлова (публіцисти19-ого століття).
Тут
йдеться
про
Чернишевського,
Добролюбова, Герцена... В школі нам про
них таке вдовбували, що залишилось
одне роздратування. Зараз я ніби
подивився на цих людей очима сучасника
– і стало цікавіше. Хоча ідеї естетики
Чернишевського
не
здаються
мені
правильними.
Також
читав «Пам’ятки
архітектури
лівобережної
України»
Віктора
Вечерського (до речі, мого ровесника).
Влітку ми з родиною на машині проїхали
маршрутом Київ - Седнів - Максаки Вишеньки - Рихли -Новгород-Сіверський с.Вороніж Сумської обл. - Путивль -
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Батурин. Це якраз місця, описані в цій
книжці.
- Коли Ви останнього разу були в
опері?
- Досить давно. Хотів сьогодні піти на
«Наталку-Полтавку»,
але
немає
можливості. У нас хоч не зірковий, але
дуже пристойний склад вокалістів, багато
талановитої
молоді.
Мене
вразив
виконавець ролі Кончака у «Князі Ігорі».
Також слухали двічі «Кармен». Я не такий
фанат, як Олексій Юрійович, і їхати мені
туди далі. Але хоч зрідка намагаюся
бувати. Я втішаюся тим, що у кабінеті
слухаю
записи
(«Дон
Карлос»,
«Трубадур», опери Белліні, «Євгеній
Онєгін» тощо).
- Чи були Ви «бітломаном» чи фанатом
дискотеки 80-х?
- Ні. Я був аж занадто зразковим учнем і
студентом. У мене інтереси лежали в
іншій сфері. У восьмому класі я написав
великий за обсягом реферат «Кам’яна
архітектура Києва 17-18 століття». У 4-му
класі я вперше прочитав «Сагу про
Форсайтів» Ґолсуорсі, яку з десяток разів
перечитував. Танцювати добре я ніколи
не вмів, співати – теж, хоча дуже любив.
- Як Ви ставитесь до теперішнього
рівня культури на РФФ?
- Завжди хочеться більшого. Але я
переконаний, що наші студенти –
найкращі. У травні цього року проходив у
нашому Інституті міжнародних відносин
Міжнародний конгрес з фізики плазми. Я
переживав, чи буде мультимедійний
проектор, а він там вмонтований в
аудиторії стаціонарно. На другий день я
вирішив піднятися вище на інший ряд. Там
сидіння піднімаються і опускаються. Але є
виламані, які валяються долі і по яких
ходять. На туалетах напис «Палити
суворо заборонено». Там бичками були
забиті всі умивальники! На конференцію
приїхали аспіранти з Європи – ходили в
шортах, футболках і сандалях на босу

ногу. І правильно робили. А студенти
тамтешні – в костюмах, сорочках із
довгими рукавами і при краватках. Як
покійники в труні! Кому ці шати потрібні в
таку спеку?
- Як Ви познайомилися зі своєю
дружиною, чи знімаєте Ви обручку?
- Практично не знімаю, крім випадків, коли
пальці набрякають.
А щодо першої частини питання... Мало
хто відчуває, яке щастя з першого
вересня приступити до занять. Коли я
вчився, то місяць завжди марнувався на
участь
в
будівництві
чи
сільгоспроботах.(«битва за врожай» – без
битв у нас урожай тоді не збирався). У
вересні я повіз як викладач студентів у
колгосп під Борисполем. Серед них була й
моя майбутня дружина.
- Яке Ваше улюблене свято?
- Для одних людей важливі зовнішні свята
– День РФФ, Новий рік, а для мене було
свято, коли я «зрушив з місця» статтю, яку
я включу у «Синергетику» – про
турбулентність хвильових полів. Вона не
призначена для того, щоб хтось її читав,
хоч написана видатними людьми. Коли я в
ній розібрався, для мене це було святом,
як і перемога першої команди РФФ на
останньому СТФі. Хоч я втомився, проте з
півдня ходив з піднесеним настроєм.
- Чи легко на Вас вплинути? Чи можна
отримати у Вас гарний бал «за красиві
очі»?
- Чому я згадую «незлим тихим словом»
комсомол – бо там на нас постійно
тиснули, і працювати було важко.
Дзвонить невідомо хто і каже невідомо
що. З тих часів не люблю, коли пробують
тиснути. З іншого боку, тиснути на мене,
звичайно,
можна,
іноді
мимоволі
піддаєшся цьому тиску, треба шукати
компроміс.
Коли я починав працювати викладачем, то
відчував просто так до людей особисту
симпатію. Але потім я зрозумів, що гарний
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хлопець – це не професія, тому
намагаюся ставити оцінки об’єктивно.
- Чи зв’язує Вас щось із модельєром
Анісімовим і деканом кібернетичного?
- Про модельєра нічого не чув. Предки
мого батька переїхали до Києва на
початку 19 століття з російського міста
Болхов. Думаю, що всі вихідці з цього
міста на прізвище Анісімов – то якісь
родичі. Нещодавно на кібернетиці було 2
професора
із
прізвищем
Анісімов.
Дивлячись на одного з них, я думав, що
ми схожі. Про нинішнього декана сказати
нічого не зможу. З таким прізвищем є ще
співаки й журналіст, що займається
історією Києва (мені не подобаються його
погляди).
- Як Ви ставитесь до Голодомору?
- Дідусева старша сестра пережила цей
голодомор з усіма його жахами. Її
розповіді про це я пам’ятаю ще з 4-5 років.
Рідна сестра прабабусі тоді померла від
голоду. Це було жахливо, такого не можна
забувати і пробачати. Не новина для мене
й те, що це організовано було штучно.
Розповіді про це я чув задовго до того, як
дозволили офіційно вимовляти це слово.
Крім зерна, навіть сушені буряки забрали.
- Чи служили Ви у армії?
- Ні. Мені пощастило в цьому плані. Але я
вчився на військовій кафедрі, ми були в
таборах у Тернополі, і я навіть мав звання
«молодший сержант», був командиром
відділення. Я ледь не опинився в армії.
Практично
всі
мої
однокурсники
відслужили.
- Розкажіть свій улюблений анекдот.
- Рабин проповідує в синагозі й викриває
свою пасту: "Євреї, та що ж це таке, як ви
дійшли до такого життя?! Не поважаєте
суботу, їсте некошерну їжу, ходите по
борделях…О, до речі. Я згадав, де я
забув свою парасольку!"J.

ТОЧКА ЗОРУ
Шановний, Миколо, в минулих випусках газети
вийшли дві ваші статті. Я уважно з ними ознайомився і
хочу поділитися своїми думками з приводу цього
питання.
По-перше, хочу сказати, що той обсяг матеріалу
який нам викладається з математичних дисциплін є не
надлишковим, а недостатнім – за останні десятиліття й
так зменшилась кількість лекційних годин. Замість того
щоб звинувачувати викладачів у надмірній кількості
матеріалу якій вони читають, потрібно подякувати їм за
професіоналізм і самовіддачу. Як можна зменшувати
обсяг матеріалу? Як можна вивчати лише прикладний
аспект
математики?
Математичні
дисципліни
систематизують знання і вчать наукової мови (у тому
числі мови фізики), розвивають абстрактне мислення,
особливо при доведенні теорем. Я вважаю, що з цим
погодиться абсолютна більшість викладачів і студентів
нашого факультету. І нарешті, ми ж не якийсь там
технікум, де навчають лише як потрібно крутити ручки в
приладах без розуміння як цей прилад працює. Ми
студенти радіофізичного факультету Університету
ім. Т.Г.Шевченка, навчатися тут завжди було важко,
але престижно.

По-друге, що стосується оцінок. Вони є просто
необхідними для контролю успішності студентів.
Звичайно в нашій системі оцінювання є недоліки, але
ми зараз на шляху їх вирішення, перехід на Болонську
систему сприяє цьому.
По-третє, що стосується Альберта Ейнштейна це людина геній, такі люди народжуються раз на сотні
років, тому я вважаю недоцільно проводити тут якісь
аналогії з середнім балом студентів. Якщо людина
старанно і наполегливо працює вона матиме не тільки
відмінні оцінки, а й успіхи у науці.
І нарешті, я ніколи не повірю, що студент хоч на
мить не бажав стати відмінником, просто не кожний
може зізнатися собі в цьому.
студент 4-го курсу Гордієнко Сергій
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21 ДЕНЬ ЗИМОВОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА РФФ
8 грудня 2006 року відбулась визначна подія у житті нашого факультету – день, коли хтось комусь протистоїтьJ. Цікаво
послухати думки двох експертів з цього приводу.
Олексій Юрійович Нечипорук, продюсер свята і
просто доцент кафедри квантової радіофізики: мабуть,
у організаторів свята одне враження, у тих, хто
дивиться на все це – інше.
- Як глядач я був лише на Comedy club і на футболі.
Виступ КВК першого курсу, я на жаль, не міг
подивитись, бо ми готувались до вистави. Стосовно
матчу: не було такої «рубки», як 7 травня, коли люди
отримували синяки. Цей матч більш відповідав
атмосфері свята, сподобались, як команда викладачів,
так і студентів. Також треба сказати, що я, як і
більшість, вперше були у спорткомплексі після його
реконструкції і помітили зміни на краще у ньому.
Вражають приварені стільці, подібні до тих, які стоять
влітку у «генделиках». «Камеді» мені теж дуже
сподобався. На конкурс викладачів я не тільки
дивився, але й брав певну участь. «Резонанс» я
вгадав дуже швидкоJ.
Як організатор скажу, що вистава пройшла досить
весело, ніхто серйозно не сплутав текст, хоч люди
хвилювались. Все було по-домашньомуJ. З кожним
роком для мене організація цього свята все складніша,
бо не завжди третій курс, на якому лежить цей
обов’язок, ставиться до нього із гідністю. Тому
прийшлось підключати всіх тих, кого я виловив у
коридорі і хто мене не послав с ходу за відповідною
адресоюJ. Після вистави знімати величезні плакати,
які всім цікаво дивитись, але не знімати, мені 3-й курс
майже не допомагав. Точніше, не мені – а факультету.
Не сподобалось те, що люди, які сиділи біля
апаратури, мали вчасно включити канкан, це ганебно
(вони в той час фільми дивились). Ми якось його
відтанцювали, але це зовсім не те. Пригадую, коли на
першості світу виступали олімпійські чемпіони з
фігурного катання Ірина Родніна і Олександр Зайцев.
Всередині їх виступу припинилось звучання музики, та
вони продовжили синхронно танцювати без музики.
Ми теж навчені досвідом танцювати без музики.
Тимофій Самков, студент 5 курсу кафедри квантової
радіофізики:
- «камеди клаб» понравился очень сильно.
Что не
понравилось – неудачная пародия на Вадима Галыгина
из настоящего «камеди». А в конкурсе преподавателей
внешне показалось, что все всё заранее отрепетировали,
в целом получилось очень интересно, что говорит о
высоком профессионализме как преподавателей, так и
студентов. А о спектакле…предыдущее поколение рффшников сыграло его, по-моему, лучше.

Хочеться звичайно подякувати викладачам нашого факультету:
Віктору Анатолійовичу Львову (переможцю!), Сергію Петровичу
Радченку,
Миколі
Васильовичу
Максюті
і Олександру
Володимировичу Прокопенку, які, по-перше, погодилися взяти
участь у цьому конкурсі, а по-друге, показали всім свою здатність
імпровізувати перед публікою (з викладачами не було жодних
репетицій, і до самого початку конкурсу вони лише
здогадувались, що їх чекає попереду) . Стосовно нічного клубу,
скажу, що більшість відвернуло слово «Борщагівка». Але в
цілому вийшло досить непогано.
Дивіться більше фоток в електроннії версії!
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АНЕКДОТИ

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА.
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ НЕЧИПОРУК.
ПРЕМІЯ ІМ. І.А. ДЕРЮГІНА

На місці аварії авіалайнера був
знайдений чорний ящик.
Останні слова пілота були:
- Дививсь, як я умію!

Свого часу студентам, які зараз на 5-му курсі, на врученні студентських
квитків на першому курсі ми сказали їм, що кращий випускник цього
курсу отримають премію імені Івана Андрійовича Дерюгіна, першого
декана РФФ, одного з засновників факультету. Ми з випускниками
факультету скинулись по певній сумі, яку поклали під певний відсоток в
пристойний банк. Зараз та сума, яка раніше виглядала пристойно для
випускника магістратури, виглядає менш солідно. Було б краще, якби
вдалось залучити ще когось з випускників.
Люди, які поклали гроші у банк і будуть вирішувати, хто зі студентів
кращий. Звісно, це буде магістр, по-друге, людина, яка не тільки вчиться
добре або дуже добре, але і бере участь у наукових дослідженнях та
суспільно-корисній діяльності, а не просто займається особистими
справами, вирішуючи куди поїхати за кордон після навчання.

Вечер. Маленький медвежонок
говорит отцу:
- Пап, покажи кукольный театр.
- Отстань. Я спать хочу.
- Ну пап, покажи кукольный театр. Я
тогда сразу лягу спать.
- Ладно. Смотри.
Медведь уходит в дальний угол
пещеры, берёт два черепа, одевает
их на лапы и
говорит:
- Петрович, как ты думаешь, здесь
медведи водятся?
- Не, да какие здесь медведи...
Стоят два мужика на кpаю пpопасти.
Подходит тpетий. Двое пеpвых
пpыгают в пpопасть, чеpез паpу минут
опять навеpху. Опять пpыгают, опять
навеpху. Тpетий спpашивает
"Вы что, мужики, как это у вас
получается?"
Один и обьясняет:
"Понимаешь, тут сильные
восходящие потоки воздуха. Мы
пpыгаем, а нас
выносит назад."
Hу, мужик, недолго думая, пpыгает и
pазбивается о камни. Один дpугому
и говоpит:
"Ты, Петp, хоть и святой, но сво***ь
изpядная!"
Ватсон спрашивает у Холмса:
- Холмс, а Вы действительно видели
собаку Баскервилей?
Шерлок затягивается трубкой и
протягивает ее доктору:
- Попробуйте, Ватсон, ещё не то
увидите…

РФФ.Live ПІДПИСКА
Для того, щоб підписатися на
електронну розсилку РФФ.Live просто
надішліть
листа
на
адресу
RFF.Live@gmail.com з вашого емейлу, в полі „тема” написавши
„підписка”. ■

РФФ.Live ONLINE

КОРОЛЕВА УНІВЕРСИТЕТУ
Давно я не бачив такого грандіозного шоу. І так почнемо з самого початку. Дійство
відбувалося в актовій залі Інституту Міжнародних Відносин (ІМВ). Прийом гостей
здійснювався на вищому рівні, квитки на вході перевіряли хлопці в яскравих
костюмах, також весь час бігала і щось шукала служба безпеки свята (принаймні
так у них було написано на бейджиках). Перейдемо до зали, кидається в очі велика
кількість апаратури: багато акустики, що найменше дві камери, одна з них в
прямому ефірі транслювала в інтернет, а друга від “Нового каналу”. Дійство вели :
Міс Берегове 2006 та DJ Romeo з “Gala radio”. Перший конкурс представлення
учасниць(всього 20 дівчат). Нічого особливого, крім того,що на відміну від інших,
ІМВ був представлений аж 3-ма учасницями. Згодом був вихід цих чарівних дівачт
в купальниках (без коментарів). До наступного конкурсу чоловіча частина встигла
трошки охолонути. Нічні сукні цього разу прикрашали конкурсанток, дефілювали
дівчата як справжні моделі, дякуючи модельному агентству “Karin” під керівництвом
Влади Литовченко (Міс Україна 1994). Згодом журі відібрало 7 учасниць до фіналу,
тут перевіряли кмітливість та інтелект наших красунь. Між конкурсами гості мали
змогу побачити спеціальну концертну програму. Виступало багато вокальних гуртів,
серед них дуже відомий співак, як ви думаєте хто? Віталій Козловський був гостем
на
нашому святі. Дівчат особливо вразив танець живота у виконанні смаглявого араба. І ось
журі вже визначило переможниць. Нагороджувати другу віце-міс вийшов шоумен і телепродюсер Ігор Кондратюк (випускник фізичного факультету). Влада Литовченко
нагороджувала першу віце-міс, та подарувала всім фіналісткам контракти з своїм модельним
агентством. Вже традиційно королеву нагороджував ректор Скопенко. Цього року
“Королевою Університету 2006” стала першокурсниця, студентка економічного ф-ту.
Спеціальними подарунками ,фіналісткам, від ректора,цього року, були телевізори. Від одного
зі спонсорів, туристичної агенції, королева отримала путівку до Угорщини. Після
нагородження конкурсантки та везунчики з числа гомтей поїхали розважатися в клуб
“Хамелеон”. Хочется відмітити РФФ-шників з числа організаторів, які доклали максимум
зусиль, щоб подарувати нам це грандіозне свято, а саме Дмитро Завгородній та Ахмедзієв
Ренат, без них важко уявити “Королеву 2006”. Добре там де ми є :)
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

Скачай РФФ.Live з сайту РФФ:
http://rpd.univ.kiev.ua
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