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8 Марта…
…уже прошло  –
Милые дамы… Чтобы мы без вас делали, закованые в холодных и одиноких зонах
Брилюэна, безуспешно пытаясь решить уравнение Пуассона в цилиндрической области?
Без вас нам было бы холодно и одиноко на лабораторных и долгими зимними ночами
перед экзаменом. Ваше присутствие скрашивает наш суровый мужской быт. Лучше поздно,
чем никогда – поздравляем вас с праздником. И желаем того, чего хотите вы сами, а
если вы еще не знаете, чего же вы хотите – поскорее определиться в этом вопросе ☺.

Желаем Вам любви и счастья много,
Чтобы для грусти не было причин!
Пусть говорят, что это все от Бога,
А я считаю, - больше от мужчин!
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Геннадій Андрійович Мелков:

Факультет вижив завдяки вам - завжди була молодь, яка прагнула навчатись у
нас.
- Геннадій Андрійович, про вас добре
знають студенти кафедри Кріогенної та
Мікроелектроніки, для інших ви залишаєтесь
загадкою, чи навіть легендою. Але ми чули,
що одна з ваших робіт була визнана
Американським Інститутом Фізики найкращою
роботою з фізики 2006 року. Розкажіть про
своє життя.
- Я вступив до університету у 1957-у році і з
того часу працюю тільки в ньому вже протягом 50
років. Був студентом нашого факультету, захистив
кандидатську дисертацію у 1967-у, потім
докторську,
був
завідуючим
кафедри
електрофізики, кріогенної та мікроелектроніки,
деканом факультету (1992-2002 рр).Тепер я
професор кафедри кріогенної та мікроелектроніки.
- Які курси ви вели чи ведете?
- Читав різноманітні курси, в яких виникала
потреба:
теорія
коливань,
радіотехніка,
термодинаміка. Причому недавно мені довелося
побачити конспект моїх лекцій із предмету, який я
читав 40 років тому – нелінійна квантова
радіофізика; навіть зараз це найсучасніша і
найскладніша наука. Конспект тих лекцій принесла
моя колишня студентка. Я вже й сам забув про
факт читання власне цього курсу і мені важко
навіть повірити, що я таке викладав і на такому
рівні. В основному, я вів курси із НВЧ і
мікроелектроніки, а також в останній час – курс
кріогенної електроніки.
- Які із прочитаних вами курсів
сподобались, запам’ятались вам найбільше?
- Одного разу мені довелось читати курс
“Радіолокації” студентам звільненим від військової
підготовки. У мене було 20 студентів і всі дівчата. Погодитеся, що для радіофізичного
факультету це надзвичайна подія.
- Якою науковою роботою ви займаєтесь?
- Все своє життя я займаюсь вивченням
спінових ефектів у твердих тілах при низьких,
кімнатних та високих температурах. Існує ціла
галузь електроніки, пов’язана з цим питанням - це
спінові хвилі й спінтроніка, а також спінзалежні
ефекти. Спінтроніка, на відміну від звичайної
електроніки, базується на переносі спінів. Спінова
хвиля - це явище перенесення в просторі
коливань спінів. При цьому виникає чимало
цікавих ефектів, таких як резонанс, різноманітні
квантові явища. Існують багато приладів, в яких
застосовується
явище
спінового
ефекту.
Наприклад, невзаємні прилади, які пропускають
електромагнітні хвилі лише в одному напрямі, такі
собі діоди, тільки не для струму, а для е.-м. хвилі.
Особливо важливе значення мають спінові
елементи запису інформації.
- Як нам відомо, багато співробітників
нашого факультету також вивчають спінові
ефекти, зокрема О.В. Третяк.
- Так , цим займаються багато людей на
факультеті, бо це благодатна тема. Зокрема, спін
залежними явищами займається і О.В.Третяк.
Правда, у кожного науковця є свої особливості
підходу до конкретного наукового питання. Наша
задача – спіни в діелектриках, коли в нас відсутня
електрична провідність і перенос енергії за
рахунок транспорту електронів неможливий. Цей
перенос відбудеться шляхом розповсюдження не
самих електронів, а їх спінових збуджень –
спінових хвиль. Звісно такі явища мають свої

плюси, наприклад, повна відсутність дробових
шумів, притаманних кожному звичайному
електронному приладу.
- Довгий час ви були деканом нашого
факультету...
- Так, з 1992-го по 2002-ий рік.
- Як відомо, початок 90-х років - складний
період в українській історії.
Як його
переживав наш факультет?
- Дехто вже не пам’ятає ті часи, але тоді ми
втратили дуже багато, і головне, багато
викладачів. Можливо зараз це важко зрозуміти,
але тоді викладачі були справжніми героями.
Заробітну плату платили з великими перервами і
іноді не вистачало грошей на те, щоб навіть
доїхати до факультету. Крім того, транспорт ходив
з величезними перебоями. Наведу хоча б один
приклад: не всі пам’ятають одного з, на мою
думку, найкращих викладачів нашого факультету
всіх часів Арнольда Терентійовича Янішевського,
який читав курси математичного аналізу, причому
читав чудово, студенти його дуже любили і він був
їм відданий всією душею. Так от, одного разу
дзвонить мені Арнольд Терентійович і каже, що не
може доїхати в університет через відсутність
грошей, уже продав останні ліки (він почав сильно
хворіти). Ось так от була ситуація, грошей
практично не було і на
учбовий
процес,
все
трималось на ентузіазмі.
Таких людей, як Янішевський
,було насправді дуже багато.
Завдяки таким людям ми
змогли пережити тяжкі часи.
Багато талановитих людей
були змушені знайти собі нове
місце роботи. Переводячи все
на жарт, а саме він найлегше
сприймається
людиною,
можна сказати: «…життя так
стрімко повернуло на краще,
що багатьох на повороті
викинуло за борт».
Ми
втратили
також
чимало наукового і учбового
обладнання.
На
жаль,
сучасний рівень обладнання
на РФФ нижчий, ніж був в роки
Радянського Союзу, хоча ми робимо все можливе,
щоб це виправити. Лише один приклад—рівень
комп’ютеризацїї майже досяг світового рівня
- Так чому ж факультет все-таки вижив у
таких умовах?
- Факультет вижив завдяки вам - завжди була
молодь, яка прагнула навчатись у нас.
І хоч зараз вона, на жаль, чи на щастя, не
така як раніше, усе ж, завжди є люди, які, з тих чи
інших причин, прагнуть вивчати радіофізику й
поступають до нас, маючи можливість навчатися
на інших факультетах. Звісно, є й такі, що
приходять на наш факультет з метою просто
отримати диплом. Адже на РФФ можливо
навчатися своїми силами – повністю відсутня
корупція! Саме тому, маючи фізико-математичні
здібності, людина може поступити на наш
факультет своїми силами. Хочу зазначати, що ви
– кращі люди України. Ви вивчаєте дуже важкі
предмети. Навіть трієчник з РФФ заслуговує на
повагу. Можливо, я дещо перебільшую, але в нас

молодь найкраща в Україні, я в цьому впевнений.
Кожен радіофізик за рівнем розвитку вищий за
середньостатистичного студента, тому саме
завдяки вам ми існуємо. Хоча зараз ситуація
зовсім інша: молодь зацікавлена в суто
матеріальних речах. Якщо раніше стипендії
вистачало на життя, гуртожиток коштував
набагато менше - близько 3 руб, в той час, як
стипендія складала 50 руб., за ці гроші можна
було спокійно жити, деякі студенти навіть
матеріально допомагали батькам. Зараз студент
змушений працювати для того, щоб жити,
одягатися, харчуватися. Я не хочу сказати, що
зараз студенти гірші, ніж раніше, просто тоді ми
жили й навчались інакше. Наприклад, раніше
студент в принципі не міг сказати, що він хоче
заробляти – це зустрічало загальне осудження.
Людина не могла проявляти своє бажання
заробляти гроші. Давайте згадаємо історію
Остапа Бендера, котрий досяг своєї мети – став
мільйонером, але з тим самим перестав бути
членом суспільства. Дівчата, котрі спочатку
дивились на нього з симпатією, одразу ж
розуміли, що він гад, оскільки в нього є мільйон. А
зараз? Хто не читав Ільфа й Петрова,рекомендую, почитайте й одразу зрозумієте, що
це було саме так.
Раніше студенти дуже
багато читали, на популярні
журнали
“Новый
мир”,
“Иностранная
литература”,
“Всесвіт” треба було стояти в
бібліотеці в черзі. Тепер же ж з
всієї друкованої продукції
попитом користуються тільки
гроші.
Все
кардинально
змінилось. Я не кажу, що в
гіршу
сторону,
можливо,
студент зараз навіть кращий,
ніж він був. Інтереси зараз
зовсім інші: багато хто
підробляє, у багатьох навіть є
свої фірми. Виникли й,
зокрема, певні загальні вимоги
щодо одягу – не одягатись же
зараз, як, скажімо, в 50-их
роках.
Так що слава Богу, що ми
це все пережили, а я вважаю, що ми все-таки
пережили. Проте, все-таки, стабільної ситуації
все-ще не спостерігається, адже студент повинен
лише
вчитися.
Наприклад,
в
західних
університетах це має місце, але ми поки що до
цього не дожили. Ось, і ясна річ, що, для того,
щоб вчитися, треба або дістати гроші на
навчання, з допомогою батьків або ж самому
заробити. Тобто це все створює досить великі
труднощі, але це, безумовно , пройде. Найгірше
вже позаду, так що, я думаю, ми це все
подолаємо.
- За довгий час вашої викладацької роботи
ви випустили чимало науковців. Розкажіть,
будь–ласка, про своїх учнів.
- Так, серед моїх учнів є дуже поважні люди:
кандидати наук, доктори, бізнесмени. Дехто досяг
досить значних наукових висот, як, наприклад,
Василь Степанович Тиберкевич, котрій працює в
США в Оклендському університеті і, без сумніву, є
провідним спеціалістом в галузі спінтроніки . Є й

3
доктори
наук,
наприклад,
Олександр
Олександрович Серга - завідує відділом у
Кайзерслаутернському університеті в Німеччині.
Фіалковський Володимир Олександрович –
великий бізнесмен, мільйонер, народний депутат
України. Останній стверджує, що те, чому він
навчився в нас зіграло дуже важливу роль в його
кар’єрі. Тобто, що стосується освіти, то не головне
чому вчитися, головне – щоб працював мозок.
Саме це й є в нас на факультеті, радіофізик може
працювати де завгодно. Ось, наприклад, рік тому
наш студент пішов працювати в банк й за цей час
серйозно просунувся по кар’єрі. А все тому, що тут
він навчився думати, працювати, приймати
рішення. Тобто, повторюсь, наш середній студент
вищий за середнього студента взагалі, хоча й,
звичайно, це стосується не всіх, адже, як мінімум
половина наших студентів знаходяться в доволі
важкій життєвій ситуації. Але, тим не менше, всі ви
можете працювати практично будь-ким, в тому
числі за кордоном. До слова, один з наших
випускників Калініченко Ігор захистив докторську
дисертацію по спіновим хвилям в Японії на
японській (написану ієрогліфами) мові, що,
погодьтесь, не властиво жодному американцю. Це
ще раз підтверджує мою думку про наш рівень
підготовки.
- Вас часто запрошують на різні
конференції. Яке ваше відношення?
- Наукові конференції мають величезне
значення, їх потрібно обов’язково відвідувати.
Головна їх роль – живе спілкування вчених між
собою, його нічим замінити не можна. Проте для
відвідання конференцій потрібні гроші, а вони не
завжди є. Тому потрібно робити гарні роботи і ви
можете отримати запрошення від Оргкомітету
виступити на конференції з запрошеною
доповіддю з покриттям всіх чи частини витрат.
Мені звичайно 2-3 рази на рік з такими доповідями
вдається виступати. В 2007 році це були доповіді
в США, Германії і Бразилії – так що одночасно
мені вдалось втілити в життя мрію згадуваного
мною О. Бендера - побувати в Ріо-де-Жанейро.
Це місто дійсно може бути мрією. Один з
португальських королів, котрій належала
Бразилія, одного разу відвідав Ріо-де-Жанейро і
залишився там назавжди!
Що стосується студентських зборів то я, всетаки, думаю, що вам треба спілкуватися більшменш зі своїми, ви ж мені практично внуки.
Навчити чогось вас я навряд чи зможу, ну, хіба що
розказати щось суто із області науки, але ж це ще
далеко не все, що вам потрібно знати і вміти.
Протиріччя між батьками й дітьми є завжди. До
того ж, я повинен вести себе відповідно, не
повчати, не говорити речей застарілих. Минуле
мені подобається більше, бо я тоді був молодим!
А ще, можу сказати, що є улюблені студентами
викладачі,
такі
як
згадуваний
мною
А.Т.Янішевський. Тобто, принцип має бути
наступним: студенти повинні запрошувати тих
людей, яких вони поважають, чия думка для них
багато значить. Самому проявляти ініціативу - не
варто!
- Як змінилось святкування Дня РФФ з
того часу, як ви були деканом?
- Я вважаю, що дуже добре, бо залишився
той самий керівник – О.Ю.Нечипорук, до якого все
було менш організовано, котрий організував цілу
групу людей, які закінчили факультет, але, як і
раніше, ходять до нас. Це все треба готувати й він
докладає до цього великих зусиль. Я вважаю, що
у нас День факультету проходить достатньо
цікаво, краще, ніж раніше, й завдячувати цьому ми
повинні саме Олексію Юрієвичу. Нам пощастило,
що в нас є така людина, ентузіаст, адже ще коли я
був деканом, навіть студенти інших факультетів
визнавали, що на РФФ з Днем факультету було
краще всіх. Ви теж цим займаєтесь, і це дуже
добре. Тобто студенти повинні проявляти

№8 (38) 14 березня 2008

РФФ.Live

ініціативу, причому в них має бути організатор,
-У мене є дружина, - як і робота, єдина, і є
бажано, викладач, не призначений, а той кого
син. Він закінчив Харківський Фізико-Технічний
вони люблять і поважають!
Інститут. Тобто, він вчився не в нас, я просто
- Ви були головою ради захисту
вважав, що йому буде корисно там повчитися. Ну,
дисертаційних робіт. Як це стосується вас
на жаль, спеціальність його зараз не дуже
зараз?
потрібна, адже фізтех – це , в основному, ядерна
- Зараз я є членом Ради, хоча раніше справді
енергетика – не надто необхідна зараз
був її Головою. Так от, я вважаю, що зараз життя є
спеціальність, тому він займається власною
дуже складним, тому якщо можна допомогти
справою.
молодій людині захистити дисертацію треба це
- Ви працюєте на факультеті вже 50
робити на всіх рівнях, а
років…
не навпаки, створювати
- Уже 50 років і чотири
Досьє (з rpd.univ.kiev.ua)
додаткові
перешкоди.
місяці. Тоді вирішувалося
В 1962 р. закінчив кафедру квантової
Коротше кажучи, якщо в
питання,
де
бути
радіофізики Київського університету ім. Т.Г.
людини є бажання, треба
університету і вже в серпні
Шевченка і з того ж року почав працювати на
допомагати
захистити
1957 року я будував
факультеті, обіймаючи посаду молодшого наукового
кандидатську
будинок для університету
співробітника. Після закінчення в 1967 р.
дисертацію, - вчених
на Боїнському провулку,
аспірантури працював на посадах доцента
(кафедра квантової радіофізики), професора. В
повинно бути більше
нас,
всіх
вступників,
1992-2002 р.р. - декан радіофізичного факультету, в
тому, що згідно з
зібрали
й
одразу
1998-2004 р. очолював кафедру кріогенної та
розподілом Больцмана,
відправили туди, де ми
мікроелектроніки.
серед загальної маси є
заодно й познайомились.
В 1967 р. під керівництвом професора І.А.Дерюгіна
найактивніші
суб’єкти,
Що зараз с тим будинком,
захистив кандидатську дисертацію на тему
котрі
можуть
стати
я не знаю.
“Эффекты насыщения при умножении частот в
Нобелівськими
- Як змінився дух
ферритах”.
лауреатами. І чим більше
факультету?
В 1977 р. захистив докторську дисертацію
маса,
тим
більше
- Головне, факультет
“Нелинейные свойства ферритов в полях СВЧ”.
вірогідність цього.
отримав свій корпус.
Мелков Г.А. підготував лекційні курси “Теорія
- Ви захистили
Раніше ми навчались у
коливань”, “Молекулярна й статистична фізика”,
докторську
ступінь,
червоному. Правда, в
“Нелінійна
радіофізика”,
“Радіоелектроніка”,
коли
були
значно
чому полягав позитив, так
“Кріогенна електроніка”, “Електроніка НВЧ”.
молодшим
-- 40-а
це в тому, що вийдеш на
Організував практикуми з електроніки й техніки
років. Як вам це
перерві в коридор, а там і
НВЧ,
радіоелектроніки.
Наукові інтереси Мелкова Г.А. пов’язані з
вдалося?
філологи, і журналісти, і
дослідженням нелінійних властивостей твердих тіл
- Тут все залежить
різні інші хлопці і дівчата.
на НВЧ. Він створив наукову школу з досліджень
від багатьох обставин. В
Існують ж факультети, де,
НВЧ властивостей магнітних кристалів. Серед його
мене
був
науковим
на відміну від нашого,
учнів 1 доктор і 10 кандидатів фізико-математичних
керівником
засновник
практично одні дівчата
наук.
Вперше
спостерігав
багатоквантові
процеси
у
факультету
Іван
навчаються.
Так
от,
феритах, бозе-конденсацію магнонів, обернення
Андрійович
Дерюгін,
уявляєте, як приємно було
хвильового фронту магнітооптичних хвиль.
котрий помітив мене на
виходити в коридор☺. А
Створена низка магнітних приладів НВЧ,
четвертому курсі, а вже
на РФФ, до речі, був
розроблено нові феромагнітні матеріали, потенціал
на п’ятому виділив мені
найменший набір – 40
котрих
перевищує
світовий
рівень.
окрему
кімнату
з
людей, серед яких дівчат
Декілька останніх років Мелков Г.А. плідно
обладнанням
(в
одиниці, або ж взагалі не
займається
вивченням
НВЧ
властивостей
червоному
корпусі,
було. Так що, були там
високотемпературних надпровідників. Під його
кімната 134) й дав мені
свої плюси й мінуси. Зараз
керівництвом на базі плівок високотемпературних
двох
співробітників.
великий плюс полягає в
надпровідників вперше в Україні було створено
приймальний
пристрій
восьмиміліметрового
Тобто Іван Андрійович
тому, що радіофак має
діапазону
довжин
хвиль.
надав мені ту допомогу,
власний корпус. Хоча, я
Мелков Г.А. є автором понад 200 публікацій, 2
про яку йшлося вище.
все ж таки вважаю, що
учбових посібників 3 монографій, одна з яких
Зазначте, що він саме
університет повинен бути
“Magnetization Oscillations and Waves” видана в США
сприяв мені у цьому, а не
єдиним. Наприклад, моїми
в
1996
р.
написав замість мене
друзями були в основному
У 1999 р. отримав звання “Заслужений діяч
кандидатську
мехматівці, філологи, ну й
науки й техніки України”.
дисертацію. А при захисті
радіофізики, звісно, теж. У
докторської я мав повне
вас зараз усе, я знаю, не
сприяння від тодішнього
так.
Отже,
важко
декана
Миколи
однозначно
сказати,
Григоровича Находкіна.
позитив власний корпус,
- Розкажіть про ваші наукові публікації.
чи ні.
- Публікацій у мене більше трьохсот, в різних
- Чого побажаєте радіофізикам?
журналах і книжках, зокрема в найкращому
- По-перше, побажаю, поза всяким сумнівом,
фізичному журналі “Nature”. Саме публікація в
найголовнішого – здоров’я.
цьому журналі “Бозе-конденсація магнонів при
А окрім того - хай щастить. Адже життя – це,
кімнатній
температурі”
була
відмічена
значною мірою, лотерея, і закінчити університет –
Американським Інститутом Фізики в числі кращих
це ще далеко не все, так що бажаю вам фарту в
робіт по фізиці 2006 року.
житті. Адже можна мати мільйон в кишені й
- А як щодо монографій?
потрапити під якусь лавину чи ще щось. Хай вам
- У мене є декілька монографій, одна з них
пощастить з навчанням в університеті, роботою,
видана в США (в Нью-Йорку, стосується питання
сім’єю. І головне, не забувайте наполегливо
спінових хвиль, Magnetization oscillations and
працювати.
waves), а також у Санкт-Петербурзі, Москві та дві
в
Україні.
Нью-Йоркська
монографія,
найважливіша, написана й видана на прохання
американських колег. Вони прислали мені
жартівливу фотографію на котрій студент
університету штату Колорадо здає іспит
підглядаючи в цю книгу.
- Розкажіть про свою сім’ю.
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Радиофизик /не/обыкновенный
Среднестатистический радиофизик -- это молодой человек лет 19-20, студент 3 курса... Ну, это если усреднить. Понятное дело, что все мы учимся на разных курсах, у
нас разный возраст, и даже, представьте себе, пол. Просто так пошутить попытался. Так вот. Кто же мы? Попробуем же разобраться. Вернее, я попробую. Если вам чтото не понравится -- не обессудьте, мы вроде бы все уже взрослые люди (по крайней мере, оными себя считаем), и должны уметь с уважением выслушать чужую точку
зрения. Которая может не совпадать с мнением автора. Итак, поехали... Ну, чтобы сократить, я буду называть нашего мифического героя Радиком.
Начнем, пожалуй с самого главного -- с учебы. Радик учится, но не очень-то он это дело любит. Посещает около 70% пар, правда, чем старше он становится, тем
меньше этот процент. В первом семестре -- 100%, потом каждый семестр процентов на 5-10 уменьшается. Потому что появляется какая-то работа, да и потом, очень
часто просто и банально хочется спать. Тем не менее, Радик хоть что-то делает дома, хочется ему того или нет. Потому что лабы, колки, контрольные. Но при всем при
этом, он очень любит говорить, что ничего не делает, может, потому что так модно говорить, что я ничего не делаю, а меня проносит (в хорошем смысле этого слова).
Может, конечно, Радик и не учится так, как этого хотелось бы преподавателям, родителям Радика, может даже самому Радику. Но он хоть что-то делает, повторюсь, и это
уже похвально. Вообще-то, в факультет он разачарован, потому что думал (если вообще думал), что ему покажут, что у процессора внутри, и как это все работает, может,
даже самому дадут в руки нанопаяльник и он сотворит что-нибудь эдакое, а тут какие-то интегралы, тензоры, теоремы, лабораторные на оборудовании тысяча девятсот
затертого года... Или просто не хватило денег на то, чтоб учится на более престижном факультете, но КНУ -- это бренд, так что почему бы и не попробовать. Но уже
поздновато куда-то переводится, или просто лень. Да в конце-концов, не такой уж и плохой факультет, ну, 2 раза в год, конечно, очень нехорошо и страшно, но как
говорится, s..t happens.
Радик сам по себе очень хороший парень, простой, без особых понтов (может, когда приезжает на каникулы, то гонору перед старыми друзьями напустить -- милое
дело), что приятно его отличает от студентов остальных вузов и факультетов, в том числе и соседних, которые Радик тихо слегка ненавидит, потому что кажется, что там
проще, и очень гордится, что он не там, опять-таки по этой же причине. Может быть, он немного комплексует, по поводу того, что ему родители не могу позволить такой
мобилки как у товарища с другого факультета, но это быстро проходит.
В свободное время Радик больше всего любит шпилить. А почему бы и нет -- ведь в wow ты клевый чувак 70-какого-то левела, а в доту можно уничтожать целые
армии пачками (извините, если в чем-то ошибся, не шпилю). Да, конечно, игра -- неплохой отдых после лаб до 6 вечера, да и мозгами там все-таки нужно шевлить, но,
увы, иногда (даже часто), грань между отдыхом и постоянным времяпрепровождением стирается, так как она очень уж тонкая. Ну, а вечерком, особенно в теплую погоду,
грех не выйти пивка попить, чтоб с товарищами пообсуждать, на кого же следующего с кланом идти... Честно говоря, по сравнению с ровесниками он пьет больше пива, но
это как в одной сценке из украинского Comedy: "ну, надо сейчас пить, чтоб потом не хотелось". В кино Радик не ходит. Действительно, а зачем, ведь в сетке есть все,
притом часто даже до мировой премьеры :).
Бывает, что Радик может сходить в клуб и оставить там какую-то часть месячного бюджета, выделенного родителями, или полстипендии. Ну, такие траты, в
принципе, оправданы, ведь такое событие бывает не каждый день...
С личной жизнью туговато, ведь на РФФ девушек не так уж и много, да и воспринимать однокурсниц как сексулальный объект даже в голову не приходит. Потому
ищем счастья на стороне, благо рядом вторая общага... Или вообще на это дело забиваем, потому что это дело хлопотное, денежное, лучше уж взять пивка и на
дракона...
Где-то к 3 курсу (может даже раньше) наш герой начинает чесать репу, на предмет того, а что же делать дальше, потому что диплом-то приближается, а вот что с ним
делать, не совсем понятно. И он берет толстую умную книжку, на которой написано CISCO (Unix, Php -- в принципе, не важно) и начинает ее по полчаса-часу в день
читать. А так как запросты растут с возрастом, то можно даже где-то попробовать поработать, начать с раздачи листовок, а там, если повезет, попасть в какую-то
небольшую фирмочку что-то чинить или администрировать (и гордо отвечать на вопрос "где работешь?" -- "я админ"). Вообще-то Радик мечтает делать что-то с
компьютерами и хорошо при этом зарабатывать. Похвально, только вот очень тяжело определиться, что же все-таки нужно с этими компьютерами делать, чтоб хорошо
зарабатывать, потому и мечется, пытаясь что-то выучить, а в итоге это дает неплохие, в принципе, знания...
Жизненная позиция у Радика пассивная. Даже не нейтральная. Кроме себя, его ничего не интересует. В принципе, это можно понять. Сейчас вообще время такое:
никого ничего, кроме себя не интересует. Се ля ви. А жаль, конечно. Потому что если не скажешь ты -- скажут за тебя, и не факт, что тебе это понравится.
А что же ждет его впереди? Ну, это одному Богу (если он есть) известно. Как говорят: "жизнь -- это то, что проходит, пока ты строишь планы". Как показывает опыт -Радик не пропадет в любом случае. Он будет достойным членом общества, у него будет какая-то хорошая работа, семья, квартира, может, машина, будет ездить
отдыхать в Египет или на ЮБК, у него будут Родионовичи. Но, наверное, он будет просто одним из тысяч, что ежедневно проходят мимо. Хорошо это или плохо -- это уж
каждому решать.
Ну, это вкратце. Радик -- это собирательный образ, думаю, каждый из нас что-то найдет в себе от него. Найдет, и задумается, я надеюсь. Просто задумается.
Che_G

Хто ми, звідки і куди...
“Веди”
Коротко історію розвитку окремої людини, міста, країни, чи й суспільства вцілому, можна описати чотирма словами: Раб — Повстанець — Філософ — Мудрець. Проте,
так виглядає ідеалізований розвиток. Насправді ж, люди часто не встигають дожити до останнього слова у цій мозаїці, а дехто – навіть, як не сумно це казати, і до другого,
так і помираючи рабом суспільних стереотипів, ідей, які їм нав'язують, власних страхів, звичок і, навіть, власних переконань, не усвідомлюючи, навіть, причин того, чому
вони саме такі. Держави і суспільства часто стають перед такими випробуваннями, які не можуть витримати, і тоді все, що вже було збудовано до цього — рушиться... Тоді
найскладніше — знову піднятися з попелу. З Україною таке ставалося не раз і не двічі. Проте, звідкись бралися сили знову і знову розбивати кайдани, в які нас заковували
спочатку монголо-татари, потім поляки, а за ними — росіяни. Навіть короткий перелік спонукає замислитись: Галицько-Волинська держава після падіння Київської Русі;
1648-1657 — часи визвольної війни Богдана Хмельницького; 1917рік — Центральна Рада; нарешті 1991 рік — довгожданна Незалежність; 2004 рік... І хоча на рахунок того,
чи варто було ставити у цей ряд останю дату зі мною може багато хто посперечатися(а я з ними :) ), але питання тут не у справедливості, а в тому, що у певний момент
часу звичайні, такі ж як усі, люди відчули віру в те, що все-таки існує інше, краще життя, і в те, що саме ВОНИ, звичайні люди, а не політики, полководці чи якісь міфічні
супергерої, якими описували князів, царів, а потім і вождів, здатні змінювати світ.
Ще у Біблії згадувалося про золотого ідола, якого євреї, по дорозі в землю обітованну, створили, а потім стали йому поклонятися. Пройшли віки, а світогляд не
змінився. Тільки на зміну золотим ідолам і кам'яним бабам прийшли політики, бізнесмени і тому подібні “сильні світу цього”. Ми, і до речі сказати, цілком безпідставно, у
своїх думках зробили їх набагато кращими, мудрішими і відповідальнішими за нас, і, навіть, наділили правом вирішувати за нас, як НАМ жити, яким шляхом іти, і кого, з
рештою, любити. Проте, майже всі зовсім, забули, що всі “сильні” росли серед нас, були чиїмись сусідам, отримували освіту серед “простих” людей, учились жити у такому
ж суспільстві, як і всі ми...
Створюючи собі таких ідолів, і, наділяючи їх правом думати за нас, як ми будемо (хочемо) жити, у якій країні, і в якому суспільстві, ми кажемо, що “не ліземо в політику”
- “хай вони самі там розбираються”. А “не лізучи в політику”, відділяючи себе від того суспільства, частиною якого являємось (“моя хата з краю...”), і думаючи лише, грубо
кажучи, про власний шлунок, виховуємо серед нас майбутніх політиків, фінансистів, бізнесменів, які будуть сповідувати ту ж філософію, і поведуть нас і наших нащадків у
щасливе майбутнє розмірами метр на два і з дерев'яною кришкою (яка, до того, ще не всім і дістанеться).
Пусті слова? А згадайте випадок, коли востаннє ви бодай трохи, але по-справжньому переймалися долею людей, які не відіграють у вашому житті помітної ролі, це
вже, навіть не кажучи про те, що занадто часто ми не розминаємося з можливістю безкарно “потягнути” якусь гайку чи ручку, яка “погано” лежить, незалежно від того, чи
потрібна вона нам... Мабуть буде зайвим питати, КОГО ж може виховати таке суспільство? То, чому ж, знаходячи сили повстати проти тих, на кого, ще недавно,
незаслужено молилися, ми не можемо просунутися далі й навчитися думати не тільки в рамках свого світу, в якому існують лише ті, з ким ми рахуємося (до решти нам стає
байдуже)?
Тож пропоную перестати бути рабами і поклонятися першому-ліпшому “божеству”, ховаючи за пазухою крадений огризок, і хоч трохи повірити у себе, що якраз ВИ є
тими, хто складає державу, суспільство, і, з рештою, людство, і тими, хто здатний творити навколо себе кращий світ. Не варто чекати лицаря на білому коні, який приїде,
повбиває всіх драконів і відновить справедливість, бо вони існують лише там, де є сміливі і відважні люди.
CosmonauT
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In da Mexmat
Ліричний відступ. На свято 8-го Березня
чоловіки імпровізують як можуть, намагаючись
зробити своїм любим, коханим, рідним чи просто
знайомим жінкам приємне. Знову всередині лунає
думка, що про жінок треба думати не тільки 8.03.
Проте йдуть роки, а все залишається як було:-).
Проте треба ще ж вміти зробити свято для жінки,
а це просто і не дуже просто одночасно. Для мене
було загадкою методологія поздоровлень людей
військових, бо я більше спеціалізуюсь на
цивільних засадах привітань. Наступна подія
дала відповідь на моє питання:-)
6-го березня 2008-го року в приміщенні
аудиторії механіко-математичного факультету
відбулася визначна подія – шоу, присвячене
дівчатам, жінкам – тим, заради кого чоловіки
живуть у цьому світі. Організатори свята –
студенти Військового інституту. Останній факт
остаточно допоміг споляризувати свої
намагання у те, щоб потрапити на дійство. Все
почалося як завжди з невеликим запізненням.
Просто у нас в країні прийнято трішки
запізнюватися:-).
Почалося з імпровізацій імені студентів ВІ
на тему «Як впадали за дівчатами хлопці у
різні часи нашої історії». Навіть у майбутнє
зазирнули:-). Звичайно, було кілька ляпів,
проте недоліки нівелювалися величезним
старанням і бажанням військових влаштувати
свято.
Наступним
етапом
шоу
стало
формування двох команд по 5 осіб – дівочої і
чоловічої. Їх задача була простою, як граблі:
відповідати на питання з гумором. Питання йшли
від ведучих, людей з залу та команди-суперника.
Згадали болючу тему - «Блондинки» і тему
«Звідки беруться діти?». Жартували як могли,
проте – молодці. Ще відмічу у команді чоловіків
нашу людину – Влада Литвиненка з «медів» :-).
Після з’ясування наявності чи відсутності
почуття гумору треба було вирішити, яка ж з
дівчат сильніша. Влаштували чемпіонат з
армреслінгу. Було смішно дивитися на те, як
дівчата на правих і лівих руках намагалися

здобути перемогу. Перемогла дівчина, яка вийшла
у фінал завдяки системі «камінь-ножиці-папір» і
більш того, перемогу у фіналі вона здобула без
боротьби (дві суперниці без боротьби припинили
участь у фіналі, на стадії чвертьфіналу була 1
нічия, тому у півфінал вийшло 5 дівчат).
Не обійшлося без елементу ностальгії за
«Таврійськими іграми». 3 дівчини на час повинні
були розпити по кухлю пива. Одна випила за

кілька секунд, інша взагалі не допила – мабуть,
вирішила піти зі свята тверезою:-).
Іншим конкурсом на дівочу швидкість стало
намагання ногами луснути повітряну кулю.
Дівчатам не вдалося – вийшли хлопці, два із
завданням справились, а третій просто вкусив
кулю зубами, щоб вона луснула. Після конкурсу
створили 3 пари в залежності від того, у кого яка
куля була. Пари змагалися у тому, хто краще буде
танцювати. Перша пара занадто еротично, як на
мій погляд, танцювала, хоча музика була такою,

що спонукала на такі дії. 2 інших танці були
простішими, тому перемогла пара номер 1:-).
Потім була мініатюра на тему «Як дівчата
готуються до гулянок». Не зовсім правдоподібно,
проте з гумором. Потім вояки чоловічої статі
влаштували квазістриптиз. На мою думку, це
було зайвим. Добре, хоч жіночий не влаштували:).
До цього моменту всі були у цивільному. Але
після початку звучання Captain
Jack – Captain Jack, на арену
вийшло кілька людей у формі
курсантів
і
квазісинхронно
відтанцювали і наприкінці танку
розгорнули
транспарант
«Девушки, это всё для вас».
Вийшло дуже зворушливо.
Після виступу офіцерів,
глядачам показали фотографії і
відеозйомки
дівчат,
які
потрапляли у об’єктив воякам
протягом певного відрізку часу:-).
Ну і на сам кінець свята,
головний спонсор (косметична
компанія,
що
займається
питаннями жіночої краси:-)), а
точніше
жіночка-представник
компанії розіграла цінні призи
для дівчат. Після цього шоу
закінчилося.
Підсумовуючи цю подію,
перефразую
слова
одного
студента ВІ : «Жінки – це чудо. Це найкраще, що
нам послав Бог». Так, вони нас часто
розчаровують і ми їх часто засмучуємо. Проте
чоловіки без жінок, як футбольні арбітри без
свистків і годинників – можна, проте сумно і
нецікаво. Тому любі жінки, я вітаю Вас зі святом 8
Березня і бажаю Вам завжди бути справжніми
жінками, щоб Ваше життя було гармонійним,
немонотонним та сповненим кохання і морем
позитивних емоцій!
r1r

Свет – это не автобус или новости из мира науки.
Так уж сложилось, что звездой «хит-парада»
науки являются квантовые компьютеры, и все кому
не лень пытаются чегой-то для них изобрести. В том
числе и ускорить «думалку» за счет повышения
скорости передачи информации. А самый шустрый у
нас кто? Нет, это не студент, пытающийся что-то
успеть купить в буфете на переменке между
полупарами. Это фотон.
И все бы хорошо, да только фотон по
требованию не останавливается (совсем как пара
когда на нее опаздываешь). Точнее, с точки зрения
ученых, не останавливался до 2001 года, когда в
Гарварде группа ученых рапортовала, что они
добились полной остановки и сохранения световой
волны в газе. После этого пошла волна публикаций о
подобных достижениях, причем без особых
технических изысков. Так, один-два лазера, пара
поляризаторов, добавить паров чего-нибуть в
магнитном поле по вкусу, например рубидия,
подавать разогретым до 70-900 С. И вроде бы все
просто
и красиво – взяли право- и
левополяризованый луч, сначала посветили обоими
на пары, потом оба убрали, потом посветили только
правополяризованым, а на выходе 150 мкс получали
еще и левополяризованый – значит хвост
левополяризованного сохранился в парах – честь
нам и халва. Но…
И тут мы наконец добираемся до свежих
новостей науки. Итак, все было бы хорошо, если бы
не такое милое явление как анизотропия. Когда мы
пускаем двух козлов в огород, то есть 2
разнополяризованых пучка в ячейку с парами, имеем

итог пребывания как от одного бегемота, то есть
элиптически поляризованого пучка. А он в огороде
наводит свои порядки, а именно, выстраивает пары.
Так что когда мы пускаем новый луч он уже будет не
правополяризованным,
а
элиптически
поляризованым
относительно новой
среды.
Вследствие
чего
начнутся
двойное
лучепреломление, дихроизм и прочие радости,
отчего на выходе мы из одного «бегемота» будем
получать «2 козла» пока новый «бегемот» не
выстроит среду обратно. Полученый эффект,
конечно, можно использовать, но остановки света тут
явно не наблюдается, даже если кричать громко и
заблаговременно. Но какая подгонка данных!
Столько лет продержалась…
Однако не все так плохо – данный эффект
можно подавать и охлажденным до несколько
милионных больше абсолютного ноля, что делала
например доктор Хау из Гарвардского университета,
а там критикам все списать на оптику пока не
удается.
kryakozyabraya
Создание новых композитных материалов
является одним из приоритетных заданий
современной науки, так как позволяет получать и
использовать необычные и очень интересные
совокупности свойств различных веществ. Начало
работы над одним из видов композитов началось в
1967 г., когда советский физик Виктор Веселаго
опубликовал исследование свойств веществ с
одновременно отрицательными коэффициентом

преломления, диэлектрической и магнитной
проницаемостями. Он назвал их левыми средами
(сейчас, правда, больше прижился термин
«метаматериалы»).
Специфические характеристики левых сред
обуславливают интереснейшие для практического
применения свойства. Пластинка из метаматериала
являет собой линзу с разрешающей способностью
большей длины волны (суперлинза Веселаго). Так же
метаматериалы обладают сильной дисперсией, что
обусловлено энергетическими процессами в них.
В силу специфики развития микро- и
нанотехнологий, о метаматералах вновь вспомнили
лишь в 1999 г. Американский ученый Дж. Пендри
показал,
что
отрицательной
магнитной
проницаемостью обладает проводящее кольцо с
зазором в магнитном поле. Отрицательную
диэлектрическую проницаемость давно умеют
получать в металлах при частотах выше плазменной.
Как правило, современный метаматериал — это
ячеистая структура размером в несколько десятков
или сотен нанометров. На сегодняшний день
созданы некоммерческие образцы метаматериалов
для инфракрасных и более длинных волн, ведутся
разработки в направлении создания композитов,
являющихся левыми средами для оптического
диапазона. На нашем факультете исследованиями в
области левых сред занимаются на кафедрах
криогенной и микроэлектроники, электрофизики.
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Easy

Редакторская полоска
Привет!
Милые дамы! Думаю, лучше поздно, чем
никогда,
еще раз
поздравляю вас
с
профессиональным праздником)))
Ну, наконец, не было проблем с наполнением
номера, даже кое-что пришлось сделать мелким
шрифтом. И даже 2 статьи с претензией на
философию))) Так держать!

Medium

Товарищи, а на улице-то уже весна, притом
она там уже довольно давно. Пусть прогноз еще
обещает отрыжку зимы, но процесс этот уже
неумолим, и скоро будет хорошо и тепло, с чем
тоже не могу вас не поздравить.
В принципе, все что хотел сказать – написал
выше. Удачи всем!
С уважением,
Владимир Ткаченко aka Che_G

WANTED!
РФФшник(ця)!
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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Особливі прикмети:

1: Артем, мне не срочно, долг пока можешь
не отдавать
2: спасиб, а то мне тут аванс урезали..
1: Но если вдруг понадобится - я приеду к
тебе с утюгом и паяльником ;)
2: зачем
1: Ну ты что, маленький? Проводку починю
и белье поглажу. Ты будешь в таком шоке,
что без вопросов отдашь деньги ))
***
Sanechka: А как же святая любовь, святая
дружба?
Max: Со словом святая у меня
ассоциируется только инквизиция))
***
<xxx> Я ещё хочу просверлить здесь стену
в нескольких местах, но боюсь сказать об
этом владельцу квартиры.
<yyy> ты сверли, а потом спросишь.)
<xxx> "Можно я просверлил вашу стену?"
***
aloor: меркантильность - это в записной
книшке телефона дописать рядом с
каждымчеловеком цену одной минуты
разговора с ним =)
***
Мы же все ригистрируемся под всякими
Василиями Пупкиными и тп. Я этому
значения не придавал. Писал че в голову
взбредет. Вот недавно пришло письмо об
удалении аккаунта:
"Удалён с внесением ФИО / ника в чёрный
список участник абракадабра сим салабим
(ID: 124713)
Причина:
ахалай-махалай..."
***
Что-то я никак жену понять не могу. В
который раз смотреть титаник где под воду
уходит пара тыщ людишек - это для нее
романтика. А фильм в котором за все
время отрывается всего 2 руки от человека
- это уже ужас и смотреть страшно.
IRBIz***

активна життєва позиція,
бажання писати
(рос. желание писать!) :)

Ал.: Я ж тебе говорю, нарушение второго
закона термодинамики карается штрафом.
Бр.: Ага, причем штраф равняется
месячному окладу демона Максвелла )
***

РФФ.Live шукає тебе!

Каждый год мы дарим на 8е марта
женщинам с работы стремные духи
"Ландыш", пытаясь этим сказать, что нам
не нужен "Шипр" на 23 февраля. Сегодня
выяснилось, что они своим "Шипром"
пытаются нам сказать то же самое.***

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”. ■

xxx: чего грустим?
yyy: да пошел за подснежниками для
девушки своей, утром, в 8, в лес, черт
знает куда, тока пришел, ничего не
нашел...
xxx: Это не страшно. мог пойти и за
ландышами )
xxx: при нашей экологии цветы в лесахредкость
xxx: а если и есть,то надо быть
осторожными,они могут и съесть
yyy: Какое геройство: Парень на восьмое
марта идет в лес, сражается с
подснежниками и, победив, преподносит их
окровавленные тушки своей ненаглядной...
романтика

