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Любі читачі, цього разу ми взяли 
інтерв’ю у випускника РФФ - 
Антона Григоровича Науковця. 
Нині він Академік НАН України, 
віце-президент НАН України, 
завідувач відділом фізичної 
електроніки в Інституті фізики 
НАН України. 

Дякуємо Антону Григоровичу за 
те що він люб’язно погодився 
дати нам інтерв’ю і запрошуємо 
вас до читання J 

- Коли і де Ви народились? 

- Народився я вже дуже 
давно, вже 71 рік тому в 
Білорусі. Це Брестська область,  
Полісся. Це, між іншим, західна 
Білорусь, яка була до 39 року в 
тодішніх межах Польщі. Батько 
у мене був сільським вчителем, 
викладав у початкових класах. І 
так мігрували ми з одного села 
до іншого. Народився я в селі 
Рудка. До речі, багато таких сіл 
є в Україні. (Тут є ще академік 
Онищенко, так він також 
народився в селі Рудка, але не 
на Білорусі, а в Полтавській 
області. Коли я зустрічаюсь з 
ним, кажу: “Привіт 
односельцю!”). J Отож їздили 
ми по різних місцях, середню 
школу закінчував я в районному 
центрі, який називається 
Іваново. Це був 52 рік… На весь 
великий район там було лише 
дві середніх школи. Це був 
третій випуск цієї середньої 
школи, яку я закінчував.  

Хлопці з нашої школи їхали до Києва  
(тоді ж був великий Радянський Союз). Ми 
знали, що Київ – це колиска слов’янських 
народів. Вони вирішили їхати вступати до 
КПІ, а я до цього так званого «Червоного 
університету» (це зараз університетів 
багато, а тоді був один). Я ні сном, ні 
духом не відав, що вже є Радіофізичний 
факультет, який, до речі, тільки в тому 
році був заснований. 3 радіофізичних 
факультети у Союзі були засновані. У 
мене була срібна медаль, викликали на 
співбесіду. Там легкі такі питання були. 
Пройшла співбесіда, і потім я вже отримав 
повідомлення, що я зарахований на 
Фізичний факультет. Стипендія там була 

220 карбованців (дуже мала стипендія. 
Буханка хліба коштувала порядку одного 
рубля, але, чесно кажучи, не пам’ятаю, бо 
це було дуже давно). З цих 220-ти на руки 
видавали 180. Чесно кажучи, було дуже 
скрутно, тому що мої батьки отримували 
дуже мало. Батько працював в школі в 
початкових класах, а мати була 
робітницею. 

А потім, як зараз пам’ятаю, 12 
листопада зібрали нас на збори, за 
списком. Прийшов начальник першого 
відділу (такий був Єлізаров, якщо не 
помиляюся, Олексій Костянтинович, 
полковник відповідних військ J відповідної 
служби) і зачитав нам наказ, що ми (нас 
було біля сотні чоловік) переводимося на 
Радіофізичний факультет. 

- Примусово?... 

- На Радіофізичному факультеті 
стипендія була не 220 рублів, а 395. Це 
питання номер один. А питання номер 
два, що вона була з трійками (раніше 
стипендію виплачували не по середньому 
балу, а лише коли за сесію не було 
трійок. Прим. Ред.) Особисто мене це не 
дуже турбувало, в мене була срібна 
медаль – стипендія була не підвищена. 
Першу сесію я вже здав на підвищену 
стипендію (то вже вона була 425 рублів. І 
це були величезні гроші)! J Виплатили 
стипендії за минулі місяці, тому дістали ми 
купу грошей. Я тоді купив собі перший 
годинник (до речі, він до недавнього часу у 
мене служив («Победа»)). Тоді мені 
батьки уже нічого не присилали, вони і не 
могли це зробити. Коли мені треба було 
квиток купити вже їхати сюди, то у моїх 
батьків не було грошей, щоб купити цей 
квиток. Коротше кажучи, я став 
самостійною людиною! Потім була у мене 
підвищена стипендія. З нашого 
факультету люди не ходили і не 
підробляли собі десь там на 
розвантаженні вагонів і такому іншому. 

Навантаження було велике. Три рази 
на тиждень були лекції з мат. аналізу, і три 
рази на тиждень були практичні заняття. 
Те ж саме з інших предметів. Раніше 
десятої чи одинадцятої години, особливо 
коли пішли лабораторні роботи, в 
гуртожиток не повертались. І тоді ж була 
шестиденка, не було двох вихідних. І пів 
дня в неділю ми ще ходили в бібліотеку. 
Треба було встати раніше, зайняти чергу, 

щоб пройти. Перші роки бібліотека, яка 
зараз зветься Парламентською 
бібліотекою (тоді вона називалась 
Бібліотека ім. КПРС), ще  не була 
відкритою. Але до 300-річчя возз’єднання 
України з Росією її відремонтували після 
війни і відкрили. А ми ходили на Поділ, 
там де зараз Києво-Могилянська Академія 
(були приміщення, де була філія 
Академічної бібліотеки, і там майже без 
черги можна було туди потрапити. Такі 
високі стелі, стояли полиці зі 
старовинними фоліантами. Туди ми 
потрапляли і до другої, до третьої години 
ще працювали). Працювали багато. Це 
було все так на ентузіазмі, як то кажуть, в 
охотку, тому ми «гризли граніт науки»  
дуже охоче і з задоволенням. Отак я 
потрапив на Радіофізичний факультет. 

На ваше питання, чи примусово було... 
Мало було таких, хто бажав відмовитися 
від такої стипендії. Правда, все було 
закрите (перепустки і т.д. Було 
відгороджено цілий поверх, частину 
поверху, в Червоному корпусі. Прохідна 
була, суворий пропускний режим). Один 
хлопець, підняв в гору руку і каже: «А если 
я не хочу?» переводитися на цей 
Радіофізичний факультет. Полковник 
Єлізаров сказав: «Это приказ!». Все, 
питання були зняті. 

Продовжували слухати лекції разом з 
фізиками з деяких предметів (фактично всі 
загальні курси), поки ми не дійшли до 
третього курсу і нас не розподілили по 
кафедрах. І в табори військові їздили 
разом. З фізиками ми дружили. 

- Ви відповіли одразу на цілу низку 
питань J.  

Про наукову діяльність. Ви видали 
кілька монографій. Про що вони? 

- Тоді я розкажу вам як потрапив на ту 
спеціальність, якою я займаюся. 
Радіофізичні факультети були створені на 
замовлення ВПК (Військово-промисловий 
комплекс. Прим. Ред.) Від ВПК ми і 
отримували додаток до стипендії. (Це був 
52-ий рік, лише сім років після війни. Це 
була гонка озброєнь страшенна, тому 
потрібно було готувати кадри.) Наш 
Радіофізичний факультет був тоді 
орієнтований перш за все на 
радіолокацію. І вже на початку п’ятого 
курсу, а може ближче до Нового року, 
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приїздили до нас на оглядини люди з тих 
інститутів, військових частин. (Деякі 
інститути були дуже закриті, 
підпорядковані Міністерству оборони, 
вони ішли просто ВЧ і номер, а то були так 
звані поштові скриньки). Вони проїхали, 
проглядали наші особові справи, потім 
вербували собі. Я підписав попередній 
розподіл, згідно з яким я повинен був їхати 
в Підмосков’я (значна частина нашого 
курсу туди і поїхала). Я був на кафедрі, 
між іншим, радіофізики. 

Нам читав курс фізичної електроніки 
видатний лектор, член-кореспондент 
Академії Наук УРСР, Наум Давидович 
Моргуліс. Він був видатним вченим в 
галузі фізичної електроніки. Він читав 
паралельно кафедрі радіофізики і кафедрі 
фізичної електроніки, яку він особисто 
очолював. А кафедру радіофізики (вона 
тоді не називалась кафедрою квантової 
радіофізики) очолював Іван Андрійович 
Дерюгін. Обидва екзамени я здавав Науму 
Давидовичу, і якось я приглянувся йому чи 
що. А він суворий був такий. Конспекти 
треба було робити так. На одній сторінці я 
пишу конспект його лекцій, інша 
залишається вільною, і вона має бути 
заповнена результатами пророблення цієї 
лекції, коли читаю різні підручники, 
монографії. Підручників тоді майже не 
було, була тільки досить складна 
монографія, яку написав Добрецов 
Леонтій Миколайович, співробітник 
Ленінградського фізико-технічного 
інституту. Обов’язково треба було іти з 
конспектом здавати екзамен. І він (Н.Д. 
Моргуліс прим. Ред.) так прогортав, 
дивиться… ага … а що тут написано?... 
продивився… Конспекти у мене були 
добрі. (До речі, через приблизно 45 років, 
один мій однокурсник, який позичив ще в 
ті роки мій конспект, десь у себе в гаражі 
знайшов його і повернув мені! J але, на 
жаль, тільки другу частину, перша була 
емісійна електроніка, а друга присвячена 
плазмі).  

Наум Давидович працював одночасно 
в Інституті фізики, де очолював відділ 
фізичної електроніки, і в університеті 
(очолював кафедру фізичної 
електроніки). Він мені каже: «Я хочу 
Вас взять в Институт физики». Він 
добився відміни того попереднього 
розподілу (не знаю на скільки це 
було важко). Замість того, щоб 
поїхати в Підмосков’я (так звана 
Протва, біля Обнінска, Жуківський 
район Калужської області, там за 6 км 
від Москви філіал СНИИ 108, який 
заснував академік Аксель 
Іванович Берг, дуже відомий 
кібернетик, радіофізик, 

радіолокаторщик, адмірал) я потрапив в 
Інститут фізики. (1 липня цього року буде 
50 років як я там працюю. J страшні 
цифри. J) 

(Я уявляю, як ви сприймаєте людей 
мого віку, тому що пам’ятаю як ми тоді 
сприймали. А з нами на курсі вчилися 
хлопці, які воювали, і причому воювали по 
справжньому, всі груди були в орденах. 
Всі п’ять років я жив в одній кімнаті з 
Михайлом Васильовичем Ліп’явкою, в 
якого був Орден Слави і ще багато 
орденів, і він був поранений. Зрозумійте, 
якою важливою була тоді різниця навіть 
на рік в роках народження. Одна справа як 
ви народились в 26-му році, там ви як то 
кажуть «хлебали полной ложкой все 
прелести военной жизни». 27-ий рік також 
брали хлопців, але вже трохи їх щадили, 
оберігали. У 26-ий рік ще важливо було де 
ви народилися, от він народився в 
Броварах. Коли треба було брати Київ, їх 
там «підмели» в 43-му році, уявіть собі, 17 
років хлопцям було! Він дійшов десь до 
Варшави, там його поранили. Поки він 
одужував, то вже і війна закінчилася. А ще 
після того, служили по шість, по сім років, 
отака тоді була армія. Ну і цим хлопцям, 
звичайно, важко було вчиться, їх було у 
нас на курсі чоловік десять. Деякі були 
офіцерами, але більшість – сержанти, 
старшини. Але потім вони надолужили 
матеріал. І завдяки тому, що в них був 
багатий досвід, то в житті вони непогано 
реалізувались.) 

Потрапив я в Інститут фізики. Наум 
Давидович мене долучив до робіт. Це 
фактично була вакуумна електроніка, тоді 
напівпровідників було ще досить мало, а у 
нас на факультеті було три кафедри – 
радіофізики, фізичної електроніки, і фізики 
напівпровідників. Перші мої роботи були 
присвячені так званим термоемісійним 
перетворювачам енергії. Наум Давидович 
разом зі своїм аспірантом Марчуком 
Петром Миновичем, в 49-му році відкрили 
таке явище: якщо проміжок між двома 
електродами, катодом і анодом, 
заповнювати парами цезію, то це дуже 
сильно підвищує ефективність цього 

перетворювача. В чому полягає 
перетворення… Є катод, ви 

його 

нагріваєте до якоїсь температури, є анод, 
між ними є контактна різниця потенціалів, 
яка дорівнює зміні різниці робіт виходу 
катоду і аноду. Треба, щоб катод давав 
велику емісію, треба щоб робота виходу 
була якомога менша. У анода також 
повинна бути мала робота виходу, щоб 
була помітна різниця потенціалів. Тоді іде 
струм, і коли у анода менша робота 
виходу, ніж у катода, то контактна різниця 
потенціалів трохи розганяє... Різниця цих 
потенціалів приблизно 1,2 В (невеличка, 
але струм може бути великий). 
Привабливість цих термоемісійних 
перетворювачів у тому, що ви дістаєте 
електричну енергію низької напруги, не 
маючи жодних рухомих частин. Це пряме 
перетворення тепла в електричну енергію. 
Було визнано, що Наум Давидович 
вперше показав, що якщо наповнити 
перетворювач цезієм, то ефективність 
цього перетворювача підвищується в 
десятки разів. Плівка цезію адсорбується 
на поверхню катоду, підвищується емісія з 
нього, а анод холодний, і там ця плівка 
більш потужна. Тобто більша концентрація 
адсорбованого цезію, і там робота виходу 
ще менша. За рахунок цього утворюються 
оптимальні умови для цього 
перетворення. Почав я цим займатись, 
зробили ми у співавторстві з Наумом 
Давидовичем дві роботи. Потім я 
продовжував цим займатися, але в іншому 
ключі. І чому це розробляли? Чому це 
цікавило ВПК? Готували космічний 
корабель на Марс, який мав полетіти. Це з 
перспективою робилось. Немає жодних 
рухомих частин, а планувалось, що на цей 
корабель буде поставлено ядерний 
реактор, який розігріє катод. І це було, до 
речі, зроблено. 

Потім я зайнявся адсорбцією. Це 
фактично фізика поверхні. Вона стала 
дуже модною, починаючи з 60-х років. До 
цього теж працювали. Видатні роботи 
зробив Ірвінг Ленгмюр, американський 
дослідник, він отримав Нобелівську 
премію в 30-ті роки, до речі, з хімії. Він був 
надзвичайно різносторонньою людиною. 
(Є дуже багато речей, названих іменем 
Ленгмюра. Зараз є тенденція, що треба 
оцінювати успішність людини в науці 
числом посилань на нього. Є в Америці 
Інститут наукової інформації, така 

найбільш розгалужена система 
(Institute of scientific information), 
який всі ці посилання комп’ютерно 
обробляє. Він, спочатку, видавав 
збірники рефератів, зараз все це 
комп’ютеризовано. І можете ввійти 
в цю систему, подивитись скільки 
на ваше прізвище посилань. Так 
от, коли людина вже справді 
знаменита, то цих посилань на 
нього вже буде мало. Хто ж не знає 
Ленгмюра?! Рівняння Ленгмюра, 
зони Ленгмюра, ваги Ленгмюра, 
плівки… і ніхто вже посилань не 
дає. Соромно не знати J, індекс 
цитування вже їх не цікавить.) 

Почав я працювати в фізиці 
поверхні. Всі, хто займалися 
емісійною електронікою, займалися 
фактично фізикою поверхні. Ясним 
чином емісія, тобто струм емісії, 
пов'язаний з роботою виходу. Чим 
робота виходу нижча, тим легше йде 
емісія. Чим знижувати роботу 
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виходу? Треба осаджувати плівки, так 
звані «електропозитивні». (Пам’ятаєте 
таблицю Мендєлєєва, то там от перші ці 
групи: Li, Na, K, Cs – все це дуже 
електропозитивні в тому сенсі, що коли 
атом сідає на поверхню, то він 
«електрончик»  дуже охоче «віддає» 
підкладці тому, що в нього низький 
потенціал іонізації, і електрон легко 
переходить до металу.) Утворюється 
дипольний момент, атом заряджений 
позитивно. «+» ззовні, «-» обернений до 
металу, і це знижує роботу виходу. 
Причому, це відбувається, коли плівка ця 
менша моношару. Коли атоми 
моделювати кульками, якщо їх щільно 
упакувати на поверхні, то буде щільно 
упакований моношар. А якщо цих атомів 
мало, що вони один одного навіть не 
«бачать», то все одно робота виходу 
знижується дуже сильно. Виходить така 
квазі-двовимірна система. Зацікавились 
цим, і бурхливо фізика поверхні почала 
розвиватись у 60-ті – 70-ті роки. Чому? 
Тому що в цей час навчились надійно 
одержувати надвисокий вакуум. Якщо 
цього не робити, то неможливо працювати 
в чистих умовах. Наведу таку оцінку. Якщо 
тиск газу в 10-6 мм.рт.ст., то моношар з 
атмосфери утворюється на поверхні, коли 
атоми «прилипають» до поверхні з 
імовірністю 1 за одну секунду. Якщо навіть 
сота частка домішок у моношарі, то 
поверхневі явища змінюються до 
невпізнанності. А треба мати можливість 
працювати хоч кілька годин, в годині 3600 
секунд, кілька годин – близько 104 с. Тоді 
потрібно 10-10 мм.рт.ст. Ми були до цього 
готові, бо ще в 30-ті роки в Інституті фізики 
і в Університеті ці дослідження вели: 
термоемісія, вторинна емісія. 

Дуже цікава область, бо ви маєте 
справу фактично з двовимірним станом 
речовини. Маємо субмоношарову 
плівочку, коли ступінь покриття менший 
щільно упакованого шару. Поняття 
товщини вже не є корисним, не є 
адекватним, бо товщина дорівнює 
атомному діаметру, і не характеризує 
щільність плівки. Виявляється, що існують 
фазові переходи. Може бути двовимірний 
газ, двовимірна рідина, двовимірні 
кристали. І ціла нова наука, яка вже 
безпосередньо стосується 
наноелектроніки. Можна сказати, що ми 
все життя працювали в галузі нанофізики і 
наноелектроніки. Що таке один нанометр? 
Я завжди наводжу такий приклад. Якщо 
взяти чотири атоми заліза, моделювати їх 
кульками, викласти в ланцюжок, то як раз 
довжина цього ланцюжка дорівнює одному 
нанометру. А тут ви працюєте з одним 
атомним діаметром, в середньому 3÷4 Å. 
Ми досліджували структуру, її вплив на 
властивості поверхні. Це дуже важливо і 
для емісійної електроніки, і для каталізу, 
тому що за допомогою цих 
електропозитивних домішок можна 
підвищувати швидкість каталітичних 
реакцій в тисячі разів. Це окремий світ, 
«поверхневий» світ. 

- Антоне Григоровичу, Ви з такою 
любов’ю розповідаєте про науку. Таке 
питання: Ви більше любите науку чи 
власну жінку? 

- JJJ І ту, і ту!  

- Як так сталось, що Ви 
одружились? 

- Вона моя однокурсниця. Ми з нею 
вчилися усі п’ять років, і вона також 
отримала призначення до Інституту 
фізики. В 57-му році ми закінчили 
[Радіофізичний], потім ще рік 
спілкувалися, зустрічалися, і в 58-му році 
ми одружились. З тієї пори ми з нею 
живемо. Фізика нас звела. Вона 
займалася, до речі, фізикою плазми, зараз 
уже на пенсії. Одне іншому не заважало. 
Хоча я повинен сказати добре слово про 
неї, що вона давала мені можливість 
віддаватися науці. Наука дуже ревнива 
жінка. J 

Тоді допізна ми працювали. Аспіранти 
і молоді співробітники рідко ішли додому 
раніше дев’ятої, десятої години. Зараз так 
не працюють, на жаль… Може, ми робили 
неправильно, але ми захоплювались. 
Цікаво було. 

На питання про монографію… 
Монографії у мене як раз присвячені 
фізиці поверхні, структурі адсорбованих 
плівок. Ми з колегами опублікували першу 
в світі монографію, присвячену 
двовимірним кристалам. Правильно 
сказати, що це квазі-двовимірні, бо є 
підкладка. Але коли від цього 
абстрагуватись, то поведінку цих атомів, 
які на поверхні перебувають у кількості, 
яка менша ніж щільно упакований 
моношар, можна розглядати як 
двовимірну систему. 

- Які напрямки у науці, фізиці, 
найпопулярніші зараз? Розвиваються у 
світі. 

- Зараз у всіх на вустах оце «нано». 
Вийшло так: японець запропонував термін 
нанотехнології в 74-му році.  

Коли зробили першу інтегральну 
схему в 59-му році, американці з 
Фаірчайльд (Fairchild) зробили два 
транзистори на одній базі, розмір цього 
чіпа був приблизно один квадратний 
сантиметр. А зараз на одному чіпі, в 
процесорі, десятки мільйонів цих польових 
транзисторів на площі порядку квадратних 
сантиметрів. Такий прогрес. Емпіричний 
закон Мура: кожні півтора року кількість 
транзисторів на одиниці поверхні 
подвоювалась. Зараз почала трохи 
загинатись ця закономірність, настає вже 
обмеження. Люди зрозуміли, що 
мікроелектроніка в традиційному підході 
перестане працювати на межах 
наномасштабів. Це  

є одним з ключових стимулів, що 
заставляє людей працювати в 
наномасштабі. 

(Цим не обмежуються. Візьмемо 
шматок металу, розглянемо його під 
мікроскопом, навіть оптичним. 
Виявляється, структура зерен - це 
полікристал. Дрібненькі кристалики, які в 
різних напрямах орієнтовані. Розміри різні 
- від міліметрів до мікрон. Коли ви 
випробовуєте метал, розриваєте його, він 
розривається як правило по границях цих 
зерняток. Виявляється, якщо ви 
подрібните ці зернятка до нанорозмірів, то 
при цьому можна збільшити міцність на 
розрив металу удвічі. Це зовсім не жарти.)  

В 80-ті відкрили фулерени – С60. 
Молекули, які складаються з шестидесяти 
атомів вуглецю. А у 1991 році виявили 
утворення з вуглецю нанотрубок. Ці 
трубки мають таку міцність, яку досі 
взагалі не знали, щоб в такому перерізі 
витримувала такі зусилля на розрив. Вони 
зараз дуже цікаві. З них там зараз навіть 
транзистори роблять, хочуть робити різні 
міцні матеріали. Можна з таких трубочок 
зробити наноголку, наношприц, і зараз 
біологи дуже зацікавлені. Виявляється, що 
таким шприцом можна підійти до окремої 
клітини і цим шприцом туди вприснути 
якийсь розчин. Ви уявляєте, що можна 
робити? Бактеріофаг, (той що пожирає 
бактерії) на кінчику має нанотрубочку 
(такий хвостик), підпливає до бактерії, 
пристиковується до неї, а на кінці у нього є 
каталізатор, так званий ензим, який 
дозволяє дуже легко у стінці цієї клітини 
робити дірочку, і [бактеріофаг] вприскує 
свою ДНК всередину цієї бактерії. Ця ДНК 
нав’язує свій код і губить цю бактерію.  На 
нанорівні не можна провести різкої межі 
між фізикою, хімією, біологією. Я завжди 
про це говорю, що вашому поколінню 
треба бути природознавцями. Звичайно, 
свій вузький фах треба знати дуже добре, 
бо інакше не будете 
конкурентноспроможні на ринку праці. 
Крім цього, необхідно знати і щось із 
суміжних областей, бо без цього ви 
ризикуєте дуже багато втратити, не 
помітити, пропустити.  

 - З ким із викладачів 
Радіофізичного факультету Ви зараз 
спілкуєтесь? Як, взагалі, було 
викладання у Сергія Михайловича 
Левитського? 

- Він був дуже добрим лектором. 
Причому ж він молодий тоді ще був. 
Нещодавно відзначили йому 80 років. Він 
почав читати нам на третьому курсі (це 
був 54-ий рік, то йому було 28 років. Це ж 
просто молода людина). Добрим 
викладачем стають не миттєво, треба 
навчитися також. І якісь курси мають бути 
піддослідними J, на кому викладачі 
вчаться. А він закінчував КПІ, і це був 
максимум третій рік, коли він читав лекції з 
радіотехніки. Я мушу сказати абсолютно 
щиро, що читав він дуже добре. Він 
швидко навчився, а може в нього і талант 
був. Не всім це вдавалось. 

Частіше спілкуюсь з Находкіним 
Миколою Григоровичем, з Валерієм 
Івановичем Григоруком. Коли я прийшов 
на цю посаду, я вимушений був припинити 
викладання, я читав по одній лекції на 
тиждень. Тут настільки багато роботи, 
настільки вона непередбачувана, що 
просто вже не встигав. 

Найбільше спілкуюсь з Находкіним 
Миколою Григоровичем, тому що він 
очолює українсько-російську програму з 
нанофізики і нанотехнологій, голова 
науково-технічної ради, я у нього 
заступник. 

- Про ринок праці. Що він собою 
являє для радіофізиків, випускників? 

- На жаль, ситуація у нас не найкраща. 
Коли працювали ці великі підприємства і 
науково-дослідні інститути: «Мікро 
прилад», «Сатурн», «Оріон», «Квант»… 
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Тоді роботи було набагато більше. Я 
думаю, що наша держава почне розуміти, 
що без науки, без добрих фахівців у нашої 
країни не буде гідного майбутнього.  

Фундаментальну науку досить 
відкрито зараз розвивають (можна 
прочитати в журналах чи Інтернеті), а коли 
вже йдеться про технології, які втілюють в 
життя відкриття, то тут уже все це 
патентується. Або взагалі є закриті ноу-
хау, якими не діляться, і треба купувати 
ліцензії. Якщо не буде свого, то все 
доведеться купувати. А не дуже охоче 
продають такі нові розробки, особливо, 
якщо це близько до оборонної тематики, 
то взагалі не купите, не лише технології, а 
й виробів. 

Зараз кажуть, що розвивається 
«знаннєорієнтована» економіка, не дуже 
красивий термін… Мається на увазі 
економіка, яка ґрунтується на знаннях. Я 
вважаю, що цей термін не дуже точний 
тому, що будь-яка економіка ґрунтується 
на знаннях, навіть якщо ви використовуєте 
правило важеля, щоб  підняти, це ж також 
знання. Якщо цього не знати, не змогли б 
побудувати в Єгипті піраміди. Різниця між 
передовими і відсталими країнами в тому, 
що у передових економіка ґрунтується на 
нових знаннях, а ті знання, які можна 
дістати з підручників, з довідників, 
доступні всім. Завжди наводжу цікаву 
цитату. Був у нас відомий авіаконструктор 
Олег Костянтинович Антонов, якось 
виступав у нас в інституті, і каже: «вчених і 
інженерів  треба порівнювати з літаком – 
він доти тримається на висоті, поки він 
рухається вперед з достатньо великою 
швидкістю». Я не проводжу різкої межі між 
вченим і інженером тому, що інженерна 
праця також дуже творча. Вас не дивує, 
що отут (показує на системний блок J) 
стоїть 10 мільйонів транзисторів і вони 

працюють, і працюють надійно. Спробуйте 
зробити таку річ, якщо ви не творча 
людина, щоб придумати. Не запозичуйте 
зверхнього ставлення до інженерів, це 
гідна праця. 

Важкувато вам, нема такої кількості 
робочих місць. Зверніть увагу, що 
останнім часом починають говорити: «От 
ми зробили гуманізацію суспільства пішли 
економісти, юристи». Я не заперечую, що 
потрібна певна кількість таких 
висококваліфікованих людей. Але ж 
потрібні інженери. У нас навіть ПТУ уже 
майже зникли – верстатники потрібні, 
фрезерувальники, електрозварювальники. 

У будь-якому випадку, як ви вибрали 
собі спеціальність, треба бути добрим 
фахівцем. Якщо у фізика чи радіофізика 
добра освіта, то він і комп’ютерну справу 
легко засвоїть. Вчитись треба добре у 
будь-якому випадку, причому вчити не 
тільки якісь вузькі речі, а щоб у вас була 
ерудиція, був світогляд. 

Експериментатори зараз дуже 
потрібні. Потрібно, щоб ви любили 
реальний експеримент. Моделювання це 
дуже добре, але добре при реальному 
експерименті. Ідеї і відкриття дає 
реальний експеримент, він набагато 
важчий. 

- Одна чи кілька найважливіших 
порад радіофізикам. 

- Це не лише радіофізикам. Раз ви вже 
взялись за якусь професію, то робіть це 
добре. Багато людей, які вміють говорити, 
особливо це стосується політики J, але 
нам треба люди, які вміють робити свою 
справу. 

Головне щоб було здоров’я, дбайте 
про нього з молодих років. 

- Які життєві пріоритети повинні 
бути у справжнього радіофізика? 

- У кожного фаху є своя специфіка. 
Але я б не акцентував увагу на 
відмінностях, на специфіці. Дуже важливо 
мати тверді моральні принципи. Мене 
якось запитували на ювілеї Університету, 
я там цю фразу читав: «у мене така 
життєва установка: я намагаюсь робити 
іншим те, що я хотів би, щоб інші робили 
мені». Мені здається, що це непоганий 
принцип. У мене є така книжка 
англійською мовою - довідник по всіх 
релігіях світу. Це фактично моральні 
принципи, які виробило людство. Так оцей 
принцип, що я назвав, повторюють з 
невеликими варіаціями всі релігії світу. Я 
зовсім не належу до містиків, хто 
віддається якійсь вірі... Але це добрий 
загальнолюдський принцип.  

У нашій державі у багатьох є така 
звичка, і досить часто це спостерігається, 
що ми захвалюємо самі себе. Звичайно, у 
кожного народу є позитивні риси, і є, на 
жаль, негативні. За якимись параметрами 
ми не гірші, з іншого боку, є у інших 
народів щось таке, чого нам, мабуть, не 
вистачає повною мірою, і варто в них 
вчитись. Як Шевченко казав: «Свого не 
цурайтесь і чужого навчайтесь», кращому, 
звичайно. Потрібна національна гідність, 
але вона не повинна переходити у 
зверхність, зневагу. Це згубний шлях, бо 
він заважає самовдосконалюватись. Це, 
до речі, дуже важливо не тільки для 
радіофізика, а й для будь-якого вченого 
займатись самоосвітою. Всі знання, яких 
ви набудете, значною мірою, крім 
принципів, застаріють через п’ять, сім, 
десять років. І якщо ви «замерзнете», 
будете «законсервовані» на якомусь рівні, 
то ви перестанете бути фахівцем. Увесь 
час повинні працювати над собою.■

связный ответ. Логическое мышление и умение выразить это 
словами едва ли не самое ценное (и достаточно редкое) для 
дальнейшей, «взрослой» жизни. Недаром бытует мнение, что 
выпускники и учащиеся технических факультетов приятные и 
интересные в общении люди.  

Если все так легко и просто, почему же не все так 
замечательно учатся? Основных причин, по-моему, две: 
отсутствие мотивации и банальная деградация. О каждой из 
этих причин можно говорить долго, и, в принципе, без особой 
пользы, итак уже много говорено-переговорено. Касательно 
мотивации, я уже говорил: разочарование, отсутствие 
материального стимула (180 грн. сейчас не очень большая 
сумма) и т.д. Лично, поступая на этот факультет, не строил 
особых иллюзий, я общался со старшими курсами, потому 
был готов, что не все будет, как бы того мне хотелось. Но 
факультет дает и еще даст мне очень много полезного. Чего 
и всем желаю. 

Если говорить о деградации, могу сказать, что это факт (и 
это не только мое наблюдение). Причин много, это тема для 
отдельного разговора. По моим наблюдениям и рассказам, 
раньше студенты напрягались меньше, чтоб сдать на 
стипендию (или просто сдатьJ). А преподаватели не меняют 
программу, и это понятно, ведь такая система складывалась 
десятилетиями, и она давала свои плоды.  

Еще один больной вопрос – переход на модульно-
рейтинговую систему оценивания .  Именно оценивания, 
поскольку учебный план не особо изменился. Я не берусь 
давать какие-то советы, но мое мнение таково: если 
переходить к европейским стандартам, нужно что-то 
поменять и в преподавании… Опять-таки, это тема для 
другого разговора.  

Вкратце, это все, о чем бы мне хотелось сказать. 
Хотелось бы, чтоб и студенты, и преподаватели вынесли из 
этой статьи что-то хорошее и полезное. :) ■ 

 
Che_G 

 

РФФ: ПО ОБЕ СТОРОНЫ СВЕТА 
 

Ученье свет… 
Народная мудрость 

 
Читая нашу родную RFF.Live, точнее, «народную почту», 

нетрудно заметить, что те, кто хотят что-то написать в газету, 
думают однобоко: мол, все плохо, программа не такая, 
преподы много хотят и т.д. Потому я подумал, и решил 
наваять статью, в которой можно было бы посмотреть на обе 
стороны медали. То есть, подумать, что же хорошо, а что 
плохо. 

Часто студенты все валят на систему образования: мол, в 
жизни очень многое не пригодится. Как в старом анекдоте: 
«Ну что, пригодился вам мой предмет?» -- «Конечено! Упал у 
меня ключ в унитаз, а я согнул проволоку интегралом и 
вытащил!». Учились же раньше, и не особо задумывались 
над такими вещами. Сейчас большинство студентов очень 
быстро разочаровывается в факультете. Не удивительно: 
делать лабы на оборудовании 70-х годов в век 
микроэлектроники – это не то, чего ждешь от факультета, 
который считается одним из самых лучших в стране и не 
только. Но… 

Нельзя не согласитья с тем, что техническое образование 
дает нечто большее, чем просто диплом и специальность. 
Это можно назвать «гимнастикой для ума». Физика – наука, 
очень хорошо развивающая логическое и аналитическое 
мышление. Она очень логично построена, это не тот предмет, 
который можно зазубрить. И понять ее не так уж и сложно (а 
если для вас это слишком сложно, задумайтесь, нужен ли 
вам РФФ, и нужны ли вы емуJ), нужно лишь увидеть ее 
логику плюс некоторый математический аппарат. Помимо 
этого, физика учит четко и ясно излагать свои мысли. Вам не 
поставят пять, если на листочке будет написана куча формул,  
уравнений и графиков. Нужно все это словами связать в  
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НЕ ВСЕ ТАК ІДЕАЛЬНО… 
13 лютого 2007 року відбулася зустріч 

студентів РФФ з професором Обуховським 
В.В. Ні, «комісія» з електродинаміки в інший 
деньJ . Зустріч була присвячена зовсім іншій 
проблемі, а саме – освіті на нашому 
факультеті, форма її подачі і все, що навколо 
неї. Зустріч тривала трохи більше трьох годин 
(відбувалася у 40 аудиторії під впливом 
камінуJ). Поговорити було про що, бо у нас 
дуже багато проблем, просто ми їх не 
помічаємо іноді або не хочемо помічати. Я 
спробую викласти деякі з проблем, які ми 
обговорили. 

1) «Що робити далі?» На нашому 
факультеті є дві крайності: найнижчий 
середній бал серед усіх факультетів КНУ ім. Т. 
Шевченка і один із найкращих по формі подачі 
матеріалу і його якості. Наш факультет дає 
багато знань, як теоретичних, так і в області 
прикладної фізики, вчить студентів 
адаптуватися до багатьох непередбачуваних 
ситуацій. Але біда: нечасто вдається 
застосувати знання на практиці (після 
закінчення факультету), тому людям 
доводиться шукати себе в інших областях 
життя, часто не пов’язаних з фізикою.  Раніше 
факультет співпрацював з військовим 
комплексом, тепер часи змінилися і студенти 
намагаються влаштуватися на ту роботу, на 
яку їм вдасться… І тут треба поговорити про 
наступну проблему: 

2) «Де жити?». В магістратуру люди йдуть 
не тільки, щоб потягнути задоволення від 
студентського життя, але й щоб заробляючи 
гроші, проживати у гуртожитку, оплата за який 
набагато менше за суму, яку треба сплачувати 
за знімання квартири.  А квартирі у нас у Києві 
дійсно не дуже дешеві. Один із студентів, щоб 
був присутній на цій зустрічі, сказав: «Таке 
враження, що Київ прагне відштовхнути людей 
від себе». Проблема із житлом – це біда усіх 
не киян. Освіта на периферії слабенька у 
порівнянні з тою, що у столиці, але шалені 
ціни на квартири змушують випускників 
шукати кращої долі десь у інших куточках 
України. Далеко не всім вдається поїхати за 
кордон, влаштуватися на пристойну фірму і 
знімати квартиру за велику суму грошей. 

3) «Болонська біда». Я не заперечую той 
факт, що ця система направлена на те, щоб 
студенти більше приділяли увагу навчанню, а 
не «контр страйкам» і іншим фантастично 
цікавим речам. За словами пана 
Обуховського, самі викладачі від цієї системи 
в шоці. Треба змінити формат цієї системи і 
підлаштувати його під Україну. Оскільки у нас 
немає вибору лекцій на старших курсах і 
студентів не так часто посилають на 
стажування до інших країн, то не можна 
ототожнювати нашу Болонську систему із 
європейськими варіантами цієї системи. На 
мою думку, головною метою цієї системи не 
повинні бути оцінки у вигляді літер. Система 
повинна бути зручною і прозорою, як для 
студентів, так і для викладачів. 
4) «Спосіб проведення іспитів». Як 
правильно сказав про сьогоднішній формат 
іспитів на РФФ В’ячеслав Володимирович: 
«Іспит – це змагання, хто краще спише». 
Зрозуміло, що об’єктивності у цьому обмаль. 
Студенти, яких не торкнулося Болонське 
щастя, у більшості своїй готуються до іспиту 
за пару днів до його початку, відповідно, через 
пару днів матеріал забувається. У гуртожитку 
є шпори на всі іспити, лабораторні, електронні 
конспекти, електронні підручники…  

 
 

Якщо говорити про усний варіант іспиту… 
Ну немає у нас стільки викладачів одного 
курсу, щоб об’єктивно проводити усний іспит. 
Студентів, що відповідають першими, 
викладачі слухають уважно, а далі наступає 
банальна втома, як викладачів від процесу 
прийому іспиту, так і студентів від процесу 
очікування на свою чергу.  

5) «СРС» Як мені не хочеться цього казати, 
але воно реально потрібно. Якщо студент 
нічого не робить самостійно, не думає, а 
банально «катає», то крім «корочки», від цього 
факультету він нічого не отримає. Також на 
нашому факультеті читається досить багато 
непотрібного матеріалу, який не те, що на 
СРС…просто викинути треба. В ідеалі. 

6) «Іноземна мова». Хоч наш факультет 
перевищує удвічі норму з іноземних мов, все 
одно годин у нас обмаль. Немає 
кваліфікованих викладачів, які б змогли якісно 
читати курси на англійській мові. О.Ю 
Нечипорук, може ще хтось читає, кого я не 
знаю, але цього катастрофічно мало. Крім 
того, що треба вміти читати наукові статті на 
«інглиші», необхідно також вміти вільно 
спілкуватися і проводити переговори з різними 
людьми, фірмами. Тоді є шанси, що вас хтось 
побачить і що ви будете комусь потрібні. Час 
зараз такий, що ніхто нікого вчити не хоче. 
Хочуть, щоб приходили висококваліфіковані 
спеціалісти, які б за невелику суму виконували 
великий об’єм роботи. А якщо щось не так – 
гонять мітлою «взашій". А якщо не знаєш 
іноземної мови, то уже ставлення до тебе 
змінюється у « - » бік. 

7) «Як відучити студентів списувати?» Та 
ніяк! Це клініка, це не лікується. Хто не хоче, 
той не буде списувати, а хто не може без 
списування, того не відучити. Нас часто 
залякують, що десь в Америці навчаються 
студенти, які закладають один одного у разі 
списування, бо кількість гарних оцінок 
обмежена. У нас би тоді три чверті з кожного 
курсу треба було вигнати. І ще складається 
враження, що ті студенти, що закладають 
своїх колег, подібним чином ведуть себе у 
житті. Тому з ними ніхто не хоче мати справу, 
крім людей, подібних до них. Я вважаю, що 
треба читати курси таким чином, щоб було 
цікаво всім і щоб не було бажання списувати. 
Як? Я не знаю! 

8) «Широка чи вузька спеціалізація?» Як 
відомо, на третьому і четвертому курсах (3 
семестри) студенти навчаються на «умовних» 
спеціалізація (бо у дипломі бакалавра 
спеціалізація ця не вказується). Але і у цей 
період студентам читають багато спецкурсів з 
їх спеціалізацій. І не з їх тежJ. З одного боку, 
хочеться, щоб народ знав більше про все, але 
як тоді йти працювати за спеціальністю, коли 
знання неглибокі? З іншого боку, можна 
напхати в програму самих спецкурсів, тоді 
втрачається різносторонність, студент 
отримає якусь однобоку освіту. Чи може треба 
переділитися раніше третього курсу? В 
усякому разі, ніхто не буде сперечатися, що 
без мат. аналізу і загальної фізики не обійтися 
нікуди. Але непогано було б ввести, як 
запропонував пан Обуховський,  біофізику, 
хімію. Дійсно, це було б непогано, але, на 
жаль, години на факультеті не гумові. Якщо 
щось вводити, то треба щось викинути, 
обов’язково хтось буде цим незадоволений.  

 Це далеко не всі проблеми. Чи 
можна їх повністю вирішити – я не знаю, але 
до цього принаймні треба прагнути. Може, не 
все так запущено? ■ 

Руслан Скришевський 
 

СЕСІЯ – ОК! 
(замітки про сесію) 

 

 

Всі добре знають, що сесія це 
неодмінний атрибут кожного 
студента. Причому чим більше 
сесій ти здав, тим ти крутіший 
студент(ка). Також ні для кого не 
секрет, що сесія це ще період 
граничної концентрації енергії та 
зусиль для отримання якомога 
кращої оцінки… 

Завдання серйозне. 

Але його можна ускладнити!:) 
Наприклад, поставивши іспит 
одразу після Різдва, чи за кілька 
днів після Нового року. Звичайно, 
можна казати, що на підготовку 
виділяється достатньо днів. І 
взагалі, весь матеріал потрібно 
було вивчити протягом семестру.  

Питання в іншому. Попри усі 
переконання і запевнення, сесія є 
стресовим періодом. Співпадіння 
у часі сесії та різдвяних свят цю 
нервову напруженість аж ніяк не 
полегшують: ти сидиш вчишся, а 
всі люди гуляють. Як мінімум 
заздрісно. 

Інший аспект – Новий рік і 
Різдво – це час коли можна 
відвідати своїх родичів близьких 
та друзів. Але як це зробити, якщо 
ти здаєш екзамени?! 

У році близько 365 днів, з них 
різдвяні свята (з 1-го по 14-те 
січня) займають близько 3,8% 
часу. Сесія з 5-го по 25-те займає 
5,5%...  Складається враження, 
що хтось спеціально зіставив у 
часі ці дві події! 

Потрібно з цим щось робити. 
Відповідь проста – потрібно 
перенести час сесії! Для цього 
«всього на всього» треба 
переконати ректора в 
необхідності даних змін… (цікаво, 
що легше - здати сесію, чи 
переконати ректора? J ) ■ 

Макс Січ 

 



6      №1 (24) 1 березня 2007                      РФФ.Live 

РФФ.Live©: 
 
Головний редактор - Макс Січ;  
Персоналія  – Макс Січ, Руслан Скришевський; 
Точка зору – Che_G, Макс Січ, Руслан 
Скришевський; 
Анекдоти – Дмитро Юрченко; 
Web – Віктор Якубчак; 
Особиста подяка І.О. Анісімову за надану допомогу 
RFF.Live@gmail.com 

Редакція може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за зміст статей.  

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 

РФФ.Live ПІДПИСКА 
 

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

РФФ.Live ONLINE 
Скачай РФФ.Live з сайту РФФ: 

http://rpd.univ.kiev.ua 
 

АНЕКДОТИ 
 
Попал  наркоман в Aфрику. Идет там 
и натыкается на огромное конопляное 
поле. Ну, думает,  ща  затарюсь. 
 Рвет ее, рвет, но тут откуда ни 
возмись появляется орава 
полицейских машин. Ну, думает 
нарик, попал... Тут он видит скачет 
стадо кенгуру. Ну  он  куртку  потуже 
натянул и давай с ними скакать, 
авось не заметят. Прыгают они, 
прыгают, тут соседнее кенгуру ему и 
говорит: 
- Мужик, получше куртку натяни, а то 
все стадо запалишь! 
 
*** 
 
-Не  понимаю,  дорогая,  чем  ты 
 недовольна? Каждое  утро  я подаю 
тебе кофе в постель, и тебе остается 
только помолоть его... 
 
*** 
 
Как искупать кошку 
1. Тщательно почистите унитаз. 
2. Поднимите крышку и добавьте 
шампунь. 
3. Найдите и успокаивайте кошку, 
пока Вы несете ее в туалет. 
4. Быстрым движением поместите 
кошку в унитаз,  и закройте крышкой и 
встаньте сверху. 
5. Кошка взобьет мыльную пену. 
6. Смойте воду 3-4 раза. Это 
обеспечит эффективное полоскание. 
7. Пусть кто-нибудь откроет дверь, а 
Вы отбегите как можно дальше от 
туалета, одновременно откинув 
крышку унитаза. 
8. Чистая кошка вылетит из туалета и 
просохнет на открытом воздухе. 
Если у Вас есть вопросы, задавайте. 
Искренне Ваша, Собака. 
 
*** 
Встречаются два бизнесмена, и один 
другому говорит:  
 
 - Слушай, кажется, женщины все-
таки значительно умнее мужчин…  
 
- Почему тебе в голову пришла такая 
дурь?  
 
- Потому что я не могу представить 
женщину, которая бы захотела выйти 
замуж только потому, что у ее 
будущего мужа длинные ноги. 

Легкий          #18 

Cередній    #18 

Современная философская 
постановка проблемы курицы и яйца 
сводится к вопросу:  
размножаются ли курицы путем 
откладывания яиц, либо же яйца 
размножаются путем вылупа куриц 
 
*** 
 
Из рекламы суперкомпьютера Сrау: 
... последняя модель суперкомпьтера 
Сrау настолько совершенна, что 
может выполнить бесконечный цикл 
всего за шесть секунд... 
 
*** 
 
Программер на приеме у врача: 
- Доктор, у меня раздвоение 
виртуальной личности. 
- Это как? 
- Я со своего второго ника на третий 
стал емэйлы получать. 
 
*** 
 
Едут в купе мужчина и женщина. 
Разговорились. Мужчина говорит:  
- Уменя такое предчувствие, что в 
данный момент моя жена мне 
изменяет!  
Женщина говорит:  
- И у меня такое же чувство, что и мой 
муж мне не верен.  
- А давайте им отомстим!  
Отомстили, мужчина отвернулся к 
стенке и спит. Женщина посмомтрела 
на него, растолкала и говорит:  
- Я бы на вашем месте, мстила, 
мстила и мстила!  
- А я не злопамятный! 
 
*** 
 
Зима. По вулиці йде хлопчина у 
капюшоні, голосно сміється й 
розмовляє сам із собою. Одне із двох: 
або конопля, або blutooth. 
 
*** 
 
– Тату! Я їсти хочу!  
– Соромся, синку! Я в твої роки хотів 
стати космонавтом. 
 

 
 
 
 
 

Чекаємо на Ваші коментарі та 

пропозиції! 

RFF.Live@gmail.com 
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