
1111            №7 (37) 25 лютого 2008                      РФФ.Live 
 

 
 

 
У цьому номері ми відійшли 

від традиції інтерв’ю з персонами, 
натомість маємо життєвий шлях, 
написаний безпосередньо нашою 
persona grata. Отже, знайомтесь –
Валерій Зіновійович Лозовський.  
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Деякі факти неофіційної біографії. 
Школу закінчив в невеличкому шахтарському 

містечку Зоринськ в Донбасі. Зрозуміло, що добре 
навчання не входило до чеснот місцевого 
"бомонду", тому, добре навчаючись в школі, я 
одночасно відвідував секцію боксу, грав суботніми 
на недільними вечорами на бас-гітарі в місцевому 
осередку культури, та віддавався улюбленому 
заняттю донецької молоді - хуліганив. 

Після закінчення школи, як і основна частина 
місцевого населення чоловічої статі віком від 17 
років – пішов працювати на 

ш
ахту "Ніканор", де по досягненні 18 років декілька 
разів спускався під землю. Не покидаючи занять, 
перерахованих вище, вечорами розв'язував 
задачі з "Кванту" і зачитувався біографіями Бора, 
Капіци та Куранта. Романтика занять фізикою 
кликала – в результаті опинився на фізичному 
факультеті Донецького університету, де з перших 
лекцій професора Барьяхтара зрозумів, що фізика 
-це моє. Як результат, починаючи з 4 курсу 
складав іспити з теормінімуму Ландау тим самим 
приєднуючись до когорти фізиків-теоретиків. 

Отримавши диплом, попав на сільгоспроботи 
в чудове донецьке село Старомлинівка населене 
азовськими греками – вже як співробітник 
Донецького фізико-технічного інституту. В цей час 
познайомився з майбутнім професором 
В.Львовим, з яким дружу до цих пір. Оскільки мене 
чекала служба в армії, Львов на правах старшого 
товариша взявся готувати мене до "преодоления 
всех трудностей и лишений воинской службы" - а 
саме, заставляв бігати кроси. Як результат, 
пробіжки берегом моря - оскільки наша частина 
була розташована на гірських терасах і виходила 

до морського берега - стали складовою відмінної 
бойової і політичної підготовки курсанта 
Лозовського. 

Зробивши в армії карколомну кар'єру від 
рядового до прапорщика, повернувся до занять 
надпровідністю, які завершив захистом 
кандидатської дисертації. Після чого отримав 
запрошення на роботу як "придворний теоретик" в 
групу, що вивчала оптичні властивості органічних 
молекул на поверхні напівпровідників в Інституті 
напівпровідників. Таким чином 1985 рік став для 
мене переломним – я став кандидтом наук, 
батьком другого сина, і киянином. 

Робота разом з групою експериментаторів з 
вивчення властивостей шарів органічних молекул 
на поверхні твердих тіл призвела до 
катастрофічних наслідків – захисту докторської 
дисертації у 1994 році. З цього ж року став думати 
про можливість зміни області діяльності. 

В результаті багатогодинних дискусій з проф. 
Львовим і деяких інших обставин, став працювати 
професором кафедри напівпровідникової 
електроніки нашого факультету, одночасно 
зберігаючи тісні зв'язки з Інститутом фізики 
напівпровідників. Ні про що не жалкую. 

Враження про закордон під час 
відряджень. 

Найсильніші враження привіз з Берліну 
зразку 1986 року – як добре що все це не бачать 
моя мама і дружина, що змушені відстоювати 
величезні черги, щоб купити їжу – думав я 
гуляючи по величезних супермаркетах де «все 
є!». Там же, в Берліні побачив, що науковці 
можуть працювати не залишаючись на роботі 
вечорами та використовуючи 
ви

хідні для відпочинку – і при цьому мати цілком 
пристойні наукові результати. 

У Празі 1989-го побачив, що східноєвропейці 
не вважають, що «советское значит хорошее». 
Спостерігав відлуння оксамитової революції і 
щиро заздрив чехам та словакам. 

Незвичні враження від поведінки американців 
привіз з конференції з магнітоелектричних явищ, 
яка проходила «по Ленінським місцях» – в 
Локарно, Лугано та Асконі в Швейцарії. 
Американці були схожі на радянських туристів – 
ходили по Асконі (дуже відомий курорт в 
італійській Швейцарії) і весь їхній вигляд говорив 
«Ну живуть же люди!». Там же побачив в дії 
багатомовність країни, коли баришня з 
оргкомітету, що дуже добре говорила англійською, 
давала вказівки служнику готелю італійською 
одночасно говорячи по телефону німецькою. 

Дуже сподобалось ставлення до молодих 
науковців у Франції де брав участь як керівник 
української делегації на конференції “Physique en 
herbe’92” у Марселі, що виконувала для молодих 
PhD роль ярмарку вакансій. 

Щорічні відрядження у Данію переконали 
мене, що тільки країна, в якій живуть патріоти, 
може дати достойний рівень життя населенню. 

Загалом я згоден з В.Львовим, що казав про 
Європу «Не преклоняюсь, но безоговорочно 
признаю и отдаю должное. Нужно у них учиться» 

Хоббі 
Автомобіліст зі стажем. Воджу кращий джип 

виробництва України – ЛУАЗ-969 та новітній 
"Запорожець" – Chevrolet-Lacetti (див. фото). 
Вигулюю веселого ердель-тер'єра на ім'я Роджер 

Щоліта роблю автомобільні тури в Донбас, 
проїзджаючи пів-України. На вихідні влаштовую 
екскурсії Київщиною, Житомирщиною, 
Чернігівщиною. Вражає чистота і добрий стан 
доріг у більшості сіл та невеликих містечок, що 
сильно контрастує з рідним Донбасом, де розруха 
справляє дуже гнітюче враження. Залишаючись 
оптимістом, сподіваюсь, що і в Донбасі 
перехворіють синдромами меншовартості та 
пролетарського інтернаціоналізму і будуть жити як 
люди. 

 
Підготувала до друку Анна Духлій 

 

Что? Где? Когда? 
 
Как бы не говорили, что советское 

время было нехорошим, что нас ущемляли 
со всех сторон, все же оно оставило какие-
то хорошие традиции. Одну из них – КВН – 
мы уже освещали, что будем делать и в 
дальнейшем. Но все же смеятся, и наш 
факультет славен не только шутками.  

Я просто не успел написать про 
открытый кубок мехмата, прошедший еще 
до каникул, так что наверстаю упущенное.  

Наш факультет был представлен 
одной командой с нетривиальным 
названием RPD. Тогда заняли мы 
почетное 3 место, проиграв дуэль 
биологам.  

На этой же неделе, 22 числа 
проходил бой на биологическом 
факультете. На этот раз игра была лучше 
разрекламирована, потому наш факультет 
был представлен аж 3 командами: 
сборной 1 курса, сборной 1-2 курса и 
«дедушками», в основном (на 75%), 
состоящей из студентов 3 курса кафедры 
полупроводников. Увы, только одна 
команда имела шанс побороться за 
тортик. Лысенко Вадим (3 курс АНД), 
Мирончук Вася (3 курс ТТЭ), Лелет Сергей 
(1 курс) и ваш покорный слуга пытались 
отстоять честь факультета и свою марку 
сильной команды, но, увы, в 
«перестрелке» за 3 место проиграли… 

Для тех, кому интересно, вкратце 
расскажу про формат игры. Это не совсем 
то, что вы, возможно, когда-то видели по 
телевизору. Студенческий ЧКГ проходит 
так: есть n команд, зачитывается вопрос, 
на размышление – минута, ответ пишется 
на листочке и отдается на проверку. 
Команда состоит из 3-6 человек.  

Выиграла же игру по традиции 
сильная команда кибернетиков, а второе 
место довольно неожиданно (для меня так 
точно) – историки. Мехмат удивил своей 
сильной игрой, на предыдущей игре они не 
заняли призовых мест, хотя состав 
остался практически таким же.  

И очень бы хотелось, чтоб были 
заинтересованые в этом люди, потому что 
скоро будет студенческий чемпионат 
города, на котором тоже бы не хотелось 
ударить в грязь, наша команда так же в 
числе приглашенных.  

Так же, если будет поддержка со 
стороны администрации, планируется 
провести первый открытый чемпионат 
РФФ по ЧГК, так что, если будут 
желающие помочь – you are welcome! 

 
Che_G 
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Покурим? 
Этим материалом я хочу начать цикл статей о нашей культуре.  
Студенты университета имени Шевченко всегда считались элитой  Украины независимо от факультета, на котором они учились или учатся. Так почему же у нас на 

факультете нет ощущения причастности к этой самой элите??? Почему некоторые ведут себя хуже, чем студенты какого-то семейностроительного ПТУ??? 
Начнем, наверное, с самой злободневной темы – курения. Разговор о вреде/пользе этого дела я вести не буду, так как мы все же взрослые люди и это 

сознательный выбор каждого – курить ему или нет. Но существует закон, который запрещает курение в общественных местах. Для особо интересующихся 
юридической стороной этого вопроса привожу цитату, что считается общественным местом (языком оригинала) – «громадське місце – частина (частини) будь-якої 
будівлі,  
споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні 
переходи, стадіони тощо.»  

А у нас на факультете почему-то курят где кому не лень. На лестницах, в туалетах, прямо в коридорах. Причем это делают как студенты, так и аспиранты, и 
инженеры, и некоторые преподаватели. Хотя можно выйти на улицу, чтоб не отравлять воздух тем, кто не курит. Еще у нас на факультете есть два внутренних 
дворика, где курение не только никому не будет мешать, но и где можно на небольшое время отдохнуть в гораздо более симпатичном месте, чем туалет. 

Почему на Вычислительном центре никто себе не позволяет закурить прямо в коридоре, а при любой погоде выходит на улицу. 
Я намеренно не называю имен и фамилий тех, кто курит, где ему хочется. Каждый курящий и так знает, где он это делает. Приведу еще одну цитату из того же 

закона с описанием того, что влечет за собой курение в неположенных местах (опять же языком оригинала) – «Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених 
місцях. 

 Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, - тягне 
за собою попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, 
передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. » 

Для желающих ознакомиться полностью с текстом закона его реквизиты по которых его легко найти на сайте Верховной Ради: «Верховна Рада України; Закон від 
22.09.2005 № 2899-IV  
Закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення ».  
Кроме юридической стороны этой проблемы есть еще и этическая. Каково будет человеку, который не курит, проходить по накуренному коридору или лестнице, каково 
ему будет заходить в туалет, где накурено так, что топор можно вешать, как работать в лабораториях, что находятся поблизости? А если вдруг у него аллергия на 
сигаретный дым или, что еще хуже, бронхит или астма??? 
Как обстоят дела с курением в общежитии, я со стопроцентной уверенностью говорить не берусь, но вряд ли ситуация там принципиально отличается. 

P.S. Иногда во второй половине дня в женском туалете и возле него чувствуется стойкий запах выкуренной марихуаны. Учитывая время и количество девушек у 
нас на факультете, подозрение падает на студентов, а точнее студенток, Института массовых коммуникаций, но как говорится, не пойман не вор, нет никаких 
доказательств. 

Дай п’ять! 
Так історично склалось, що студенти нашого факультету кожну зиму складають сесію. Скласти сесію означає не завалити жодного екзамену та отримати всі заліки. 

Всього лиш близько десяти різних предметів і курсів, але виходить, що це не так вже й легко. Кожного року це не легко, але цього навіть неозброєним оком було видно, 
що коїться щось страшніше, ніж завжди. 

Ми попросили прокоментувати те, що відбувається з складанням та перескладанням, заступника декана з учбової роботи Нечипорука Олексія Юрійовича: 
- Які Ваші загальні враження від цієї сесії порівняно з іншими, що були до цієї? 
- Мені важко це порівнювати, оскільки це перша зимова сесія протягом якої я займаю цю посаду. Не можу сказати свої особисті враження, а за документами гіршої 

сесії за останні десять років, за кількістю відрахованих і за кількістю незадовільних оцінок, не було. У нас кожний шостий студент мав академічні заборгованості на 
кінець сесії, в середньому в університеті ця цифра складає один з дванадцяти. 

- Скільки людей було відраховано? 
- Починаючи з 1 вересня до кінця сесії, тобто до моменту початку перескладання, 28 осіб. В минулому році за цей період 21. При чому ми фактично втратили за рік 

на другому курсі повну академічну групу. Там кількість студентів зменшилась на 22 особи, хоча ми поновили декілька осіб. Зараз закінчується перескладання, і я бачу, 
що буде певна кількість студентів, яких ми відрахуємо. 

-  Для першого курсу це була дуже важка сесія… 
- По-перше, це їхня перша сесія і вона важка вже цим. Вони перейшли до зовсім інших умов контролю порівняно зі школою. Також ще і Болонська система, коли 

потрібно увесь час працювати, і раз на кілька тижнів потрібно складати модулі. Крім того, що це було не належним чином організовано з боку деканату, так і з боку 
викладачів, які примудрялися за один день робити аж по два модулі в деяких випадках, що є неприпустимим. В цьому році кожен такий випадок буде окремою 
розмовою з  викладачем чи завідувачем кафедри. 

По-друге, те, що пов'язане з першим курсом, у нас був низький конкурс, і ми прийняли фактично всіх, хто зміг скласти вступні іспити. Тобто у нас не було вибору 
великого. Це, до речі, стосується і другого курсу, вже раніше казав, фактично відрахували одну групу за "навчання" в цьому семестрі – це не включаючи тих, хто ще на 
початку вересня перескладав літню сесію, їх ми не врахували, інакше б картина була б просто жахливою. 

Третє, це не сильно від нас залежить, а саме те, що в середній школі, окрім спеціальних класів, ліцеїв, залишилось в випускних класах 1 – 1,5 уроки фізики на 
тиждень і 1,5 – 2,5 – математики. Фізико-математичний рівень випускників шкіл, на жаль, в середньому є дуже низький. Ця бездумна реформа середньої школи з 
гуманітаризацією призвела до того, що у нас виросло ціле покоління хлопців, які не вміють поставити розетку чи налаштувати телевізор, хоча є інструкція і навіть кожна 
жінка має вміти це робити. Наша середня школа породила покоління людей, які нічого не вміють робити. 

Це все разом накралось. Крім того, як ви знаєте, ми зробили рейтингові групи. На першому курсі це розбиття було досить умовним, і ми це побачили. Хоча в цілому 
не помилилися, але зараз ми досить сильно переформатували перший курс: 70% студентів поміняли свої групи. Другий курс ми розбивали по готовому рейтингу за дві 
сесії, тому там було лише 2 чи 4 переходи всього лиш. 

- Яка мета створення рейтингових груп? 
- Щоб зробити більш рівними групи. Коли групи складались навмання, в одній групі були і дуже сильні і дуже слабкі студенти. Викладач зазвичай психологічно 

орієнтувався на середину групи. Відповідно деяким студентам було нецікаво, ми чітко бачили – відсоток відрахування випускників ліцеїв та спеціалізованих шкіл 
більший, ніж середній по факультету. З іншого боку, були студенти, які і так нічого не розуміли, тобто були слабкими, а так взагалі нічого не розуміли. 

Зараз мета – зробити групи рівними за можливостями. Це має спростити для викладачів підбір і методики викладання, і завдань. Не всі викладачі до цього ще 
пристосувались. Деякі кафедри – електрофізики та фізичної електроніки, які мають переважно фізичні курси, які викладаються на курсах, де є модульна система, і де є 
рейтингові групи, вони більш-менш змогли цю систему оцінити і відповідно діяти. Серед викладачів "математиків", маю на увазі виключно математичні курси, не 
теоретичної фізики, а курси, які є суто математичними, деяка кількість поки що чи то не зрозуміли, чи то не схотіли зрозуміти це. В результаті були випадки, коли у нас в 
середині сесії приносились відомості, коли більше половини оцінок були двійки. Тобто була двобальна система: "2" або "3". Я не вірю, що таке може бути, навіть у 
порівняно слабких групах. Це означає, що в минулому семестрі не працювали так, як це можна було б зробити.  

Не всі випускники мають бути відмінниками. Є досить багато прикладів, в тому числі і у нас, що людина поступаючи дуже слабкою, випускалась відмінником, і 
навпаки; бо вони попадали в такі групи, де ними ніхто не займався, бо вони були занадто вище середнього рівня. Вони поступово або займалися своїми справами, або 
сімейні речі влаштовували, або… кіосків тут же ж багато поряд, такі випадки нажаль були. Крім того є багато випадків, коли випускники нашого факультету з середнім 
балом не набагато вищим трійок здобували досить високе визнання суспільством в інших галузях. Маючи природничий світогляд, вони могли робити це і в бізнесі, і в 
політиці, і в інших сферах. 

- Що б Ви порадили студентам на майбутній семестр? 
- По-перше, треба вчасно складати модулі. До цього треба відноситись досить серйозно. Особливо з тих предметів, на яких немає іспитів. Зараз ми захлинулись в 

"незаліках" - у нас зараз більше "незаліків", ніж академ. заборгованості по іспитам: це величезна кількість з фіз. культури, величезна кількість з програмування на 
першому курсі, з чисельних методів на другому курсі. Просто люди не ходили, чи вони вважали, що це не є серйозним. Люди мають розуміти, що все є серйозним, 
немає нічого другорядного. Університет формує світогляд, а не тільки конкретні професійні знання. Якщо люди цього не розуміють, ми врешті-решт їх відрахуємо, нехай 
ідуть в "КПІ",  і там вчаться конкретним речам, до речі, такі люди також дуже потрібні суспільству. 

Макс Січ  
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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 
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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”. ■ 

 
 

 
 

Easy 
 

 
  

Medium 
  
 

 

Редакторская полоска 
Привет! 
Всех мужчин факультета – с днем защитника 

отечества. Желаю, чтоб праздник не стал 
профессиональным. Хотя он таковым уже и не 
может быть ибо нерушимого уже нет… 

И за эти годы из Украины выехали около 40 
тысяч кандидатов и докторов наук. По 
международным стандартам подготовка такого 
специалиста обходится стране в 1 млн. денег. Не  
наших, естественно. Итого, наша Батьківщина 
подарила миру 4 млрд. этих самых денег 
«чистыми». Сколько потенциально потеряно – это 
подсчитать сложновато.  

Средний возраст доктора наук – около 60 лет, 
кандидата – 40. Это я так, на каникулах на такую 
статистику наткнулся. Может, кого-то она заставит 
почесать свое вместилище знаний. 

Приношу извинения за количество и качество 
выпуска. Одно с другим взаимосвязано: материала 
на 6 страниц мало, а на 4 – много. Вот и пришлось 
кое-что отложить на потом, и в буквальном смысле 
слепить. Надеялся, а вдруг за выходные что-
нибудь родится, но вдруга не получилось. Но 
ничего, семестр еще впереди… 

Был в субботу в физмате на представлении 
Театра без Декораций. Грустновато, когда я еще 
там учился, места надо было занимать с обеда, а 
сейчас даже места свободные были. Конечно, все 
так заняты, что некогда в выходной приобщится к 
культуре, притом абсолютно бесплатно.   

 
С уважением,  

Владимир Ткаченко aka Che_G  
 

Bash.Org.Ru 
 

xxx: Сейчас Слава на инфе рассказал, что 
у них в лицее была женщина-препод по 
фамилии Поезд. Знаеь почему она 
уволилась?  
yyy: нет)), почему? 
xxx: Он нарисовал на стене от учительской 
до ее кабинета рельсы) 

 
*** 
 

Ксения Собчак - это Пэрис Хилтон в 
переводе Гоблина. 

 
*** 
 

Сотрудниццо ищет на клавиатуре римские 
цифры 

посоветовал включить итальянскую 
раскладку :)) 

 
*** 
 

sub0mk: когда государство от тебя что то 
хочет оно называет себя Родиной 

 
*** 
 

Марч: где девушка-то твая? 
Кейн: да обиделась на меня... 

Марч: За что?? 
Кейн: Моя вторая девушка рассказала 

моей первой девушке что у меня есть еще 
и третья девушка :( 

 
*** 
 

$kyn$: Сегодня на кафедре отожгли 
$kyn$: повесили на стенд плакат с 

надписью "С днем защитника Отечества", а 
он все место занял 

$kyn$: поэтому список представленных к 
отчислению за долги по зимней сессии 

повесили НА плакат =) 
$kyn$: все ребята сразу зашевелились с 

долгами )))  
 

*** 
  

Из курсовой работы студента МГУ: 
Электронная часть изолирована от 
внешних электромагнитных шумов 

металлическим кожухом в виде коробки из-
под печенья. Благодаря данному 

усовершенствованию установка не только 
отлично работает, но и аппетитно 

выглядит. 
 

*** 
 

Я сегодня такую картину наблюдал,ехал от 
девушки...на Перово заходит довольно 

миловидная девушка с метлой..садится на 
против...я все 2 станции, что она ехала 
хател спросить у неё:"Что, сломалась?" 

 
*** 
 

xxx> Это хорошо, что ты так быстро привык 
к новой подаренной мною клаве с 

нестандартной раскладкой!!! Я очень 
рада=) 

yyy> Агга1 Я толжне очсенбь ражд!1! 
 

WANTED! 

 
РФФшник(ця)! 

Особливі прикмети: 

активна життєва позиція, 
бажання писати 

(рос. желание писать!) :) 

 
РФФ.Live шукає тебе! 

pSeVdo запрошує зустріти весну! 
 

Якщо тобі не шкода 25 грн на те, щоб зустрітися з натовпом старих друзів та знайомих, 
пострибати та поволати під прикольну музику,  одним словом --  гарно провести час – приходь 
першого березня у «Планету» (новий-старий заклад між 8 та 9 гуртожитками)  на концерт 
вищезгаданої групи. Буде щось новеньке, щось стареньке, проте можна сказати, що в будь-
якому випадку буде весело та цікаво!  


