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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Як швидко плине час… Пройде ще кілька тижнів, і наш рід-
ний університет вступить у завершальне п’ятиріччя свого пер-
шого століття. За майже 100 років своєї науково-педагогічної 
діяльності Дніпропетровський національний став дійсно 
лідерським колективом у сфері вищої освіти і науки на 
Придніпров’ї, який перетворює Альма-матер на сплав сучасних 
освітніх практик, наукових ідей, відкриттів, цікавих бізнес-
пропозицій, цілеспрямованих міжнародних контактів задля 
органічного входження в європейський та світовий освітньо-
науковий простір. А тому сьогодні наш ДНУ задає тон у 
багатьох галузях знань не тільки в регіоні, а й в Україні в 
цілому. Вельми показовою в цьому відношенні стала вступна 
кампанія 2016 р., в ході якої до нашого університету подали 
заяви 33 415 абітурієнтів, а це сьомий показник серед ВНЗ 
держави. 

Звичайно, така довіра до Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара цілком невипадкова. Це ви-
знання інноваційності освітньо-наукових технологій навчання у 
класичному  університеті,  де  на  сучасному рівні вивчаються як 
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таємниці польотів космічних кораблів, так і світ природи, еко-
номічне, суспільне та духовно-культурне життя людської циві-
лізації в усіх проявах. Водночас це свідчення конкурентоспро-
можності наших випускників на ринку праці (і не тільки на віт-
чизняному, а й міжнародному), що дозволяє їм якнайшвидше 
досягти необхідного рівня соціалізації, відкриває шлях до під-
вищення стандартів буття.  

Такий результат є наслідком сумлінної праці багатьох поко-
лінь наших науково-педагогічних, педагогічних, наукових пра-
цівників, допоміжного персоналу, аспірантів, студентів, які в не-
простих умовах ХХ – початку ХХІ ст. не шкодували своєї енергії, 
сил, здоров’я для досягнення єдиного командного результату. І ця 
діяльність тисяч учасників університетського співтовариства крок 
за кроком створювала той загальний рівень вищої школи, яким 
сьогодні можна пишатися, попри всі недоліки та «вузькі місця». 

Нинішні дні перед ювілеєм дають чудовий привід замислити-
ся над історичним досвідом нашого колективу. Але часто буває 
так, що його вагомі зернини не можна побачити у сухих текстах 
офіційних документів. На мемуари ж нерідко не вистачає часу, а 
інколи і швидкоплинного життя… Так втрачається історична 
пам’ять, рветься інтелектуальна вісь, яка з’єднує в єдине ціле 
представників різних поколінь. За цих обставин порушується 
спадкоємність традиції, а тому наступне покоління змушене інко-
ли витрачати багато часу, щоб «відкривати велосипед».  

Аби подібного не траплялося, слід постійно дбати про збере-
ження досвіду попередніх поколінь. Свою роль у цьому має відіг-
рати усна історія, яка дає можливість створити своєрідний великий 
наратив кількох поколінь нашого колективу. Тому можна лише 
вітати ініціативу колективу істориків, які об’єдналися в рамках 
науково-дослідної лабораторії «Теоретико-методологічні та прик-
ладні проблеми регіональної історії України ХІХ–ХХ ст.» і в 2012 
р. провели першу археографічну експедицію серед працівників 
нашого університету, записавши за допомогою сучасних засобів 
комунікації їхні усні оповіді про свій життєвий і творчий шлях.  

Суттєво важливо, що до цієї роботи були широко залучені 
студенти-історики. Вони не тільки здобули необхідні вміння і 
навички, наочно побачили тонкощі археографічної праці, але й 
отримали досвід спілкування з неординарними особистостями і 
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номічне, суспільне та духовно-культурне життя людської циві-
лізації в усіх проявах. Водночас це свідчення конкурентоспро-
можності наших випускників на ринку праці (і не тільки на віт-
чизняному, а й міжнародному), що дозволяє їм якнайшвидше 
досягти необхідного рівня соціалізації, відкриває шлях до під-
вищення стандартів буття.  

Такий результат є наслідком сумлінної праці багатьох поко-
лінь наших науково-педагогічних, педагогічних, наукових пра-
цівників, допоміжного персоналу, аспірантів, студентів, які в не-
простих умовах ХХ – початку ХХІ ст. не шкодували своєї енергії, 
сил, здоров’я для досягнення єдиного командного результату. І ця 
діяльність тисяч учасників університетського співтовариства крок 
за кроком створювала той загальний рівень вищої школи, яким 
сьогодні можна пишатися, попри всі недоліки та «вузькі місця». 

Нинішні дні перед ювілеєм дають чудовий привід замислити-
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так, що його вагомі зернини не можна побачити у сухих текстах 
офіційних документів. На мемуари ж нерідко не вистачає часу, а 
інколи і швидкоплинного життя… Так втрачається історична 
пам’ять, рветься інтелектуальна вісь, яка з’єднує в єдине ціле 
представників різних поколінь. За цих обставин порушується 
спадкоємність традиції, а тому наступне покоління змушене інко-
ли витрачати багато часу, щоб «відкривати велосипед».  

Аби подібного не траплялося, слід постійно дбати про збере-
ження досвіду попередніх поколінь. Свою роль у цьому має відіг-
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отримали досвід спілкування з неординарними особистостями і 
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сьогодні можна пишатися, попри всі недоліки та «вузькі місця». 
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допоміжного персоналу, аспірантів, студентів, які в непростих 
умовах ХХ – початку ХХІ ст. не шкодували своєї енергії, сил, 
здоров’я для досягнення єдиного командного результату. І ця ді-
яльність тисяч  учасників університетського співтовариства крок 
за кроком створювала той загальний рівень вищої школи, яким 
сьогодні можна пишатися, попри всі недоліки та «вузькі місця».

Нинішні дні  перед ювілеєм дають чудовий привід замислитися 
над історичним досвідом нашого колективу. Але часто буває так, 
що його вагомі зернини не можна побачити у сухих текстах офіцій-
них документів. На мемуари ж нерідко не вистачає часу, а інколи 
і швидкоплинного життя… Так втрачається історична пам’ять, 
рветься інтелектуальна вісь, яка  з’єднує в єдине ціле представни-
ків різних поколінь. За цих обставин порушується спадкоємність 
традиції, а тому наступне покоління змушене інколи витрачати 
багато часу, щоб «відкривати велосипед». 

Аби подібного не траплялося, слід постійно дбати про збе-
реження досвіду попередніх поколінь. Свою роль у цьому має 
відіграти усна історія, яка дає можливість створити своєрідний 
великий наратив кількох поколінь нашого колективу. Тому мож-
на лише вітати ініціативу колективу істориків, які об’єдналися в 
рамках науково-дослідної лабораторії «Теоретико-методологічні та 
прикладні проблеми регіональної історії України ХІХ –ХХ ст.» і в 
2012 р. провели першу археографічну експедицію серед  працівників 
нашого університету, записавши за допомогою сучасних засобів 
комунікації їхні усні оповіді про свій життєвий і творчий шлях. 

Суттєво важливо, що до цієї роботи були широко залучені сту-
денти-історики. Вони не тільки здобули необхідні вміння і навички, 
наочно побачили тонкощі археографічної праці, але й отримали 
досвід спілкування з неординарними особистостями і водночас мо-
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водночас могутній заряд професійної енергії та справжнього 
університетського патріотизму. А без цих факторів важко споді-
ватися на професійну й життєву перемогу у сучасному світі жо-
рсткої конкуренції. 

На сторінках підготовленого видання читачі матимуть змогу 
ознайомитися з усними свідченнями 25 персоналій, які щиро 
оповіли про свої життєві долі, свій шлях крізь терни до вершин 
освіти та науки. Цей досвід, безперечно, цікавий не тільки з по-
гляду на індивідуальний образ вченого, педагога, людини і гро-
мадянина, а і в контексті загального університетського життя. 
Емоційні, відверті сповіді дають величезну інформацію про всі 
етапи поступу нашого університету від важких повоєнних років 
відбудови до сьогодення, яке висуває нові складні завдання оно-
влення університетської освіти і науки. Можна без перебіль-
шення стверджувати, що представлена усна історія нашої Alma 
mater стане важливим першоджерелом, яким буде користувати-
ся не одне покоління наших наступників. Вивчення цього люд-
ського й колективного досвіду буде доброю основою для пода-
льшого прогресу університетської справи.  

Запропоноване видання відкриває спеціальну серію джерел 
з історії Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара «Alma mater». Напевно, підготовлена праця є 
лише «першою ластівкою» на шляху до створення великого 
усного наративу нашого університету. Переконаний, що колек-
тив Дніпропетровського національного заслуговує на таке увіч-
нення своєї діяльності. 

Представлена книга розрахована не тільки на спеціалістів-
істориків або джерелознавців, фахівців, які вивчають історію 
науки і техніки. Нове видання зацікавить філологів, соціологів, 
політологів, педагогів і психологів, а також нашу студентську 
молодь. Тож бажаю всім читачам доброго читання і, звичайно, 
нових успіхів у справі подальшого розвитку університетської 
освіти і науки України. 

Ректор Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара, 
член-кореспондент НАН України, 
проф. М. В. ПОЛЯКОВ 
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ПЕРЕДМОВА 
ДО «УСНОЇ ІСТОРІЇ 

ДНІПРОПРЕТРОВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА» 
 

Усна історія – порівняно новий напрям історичних дослі-
джень. Її початки пов’язані з іменем американського історика й 
публіциста Алана Невінса, який розпочав подібні студії 1940 р. 
Спочатку предметом усно-історичних розвідок були представни-
ки політичної, культурної й бізнесової сфер. У 1960–1970-х рр. їх 
предметне поле розширилося за рахунок середніх та нижчих 
верств населення. Усно-історичні досліди набули популярності, 
хоча сприймалися неоднозначно, зважаючи на проблеми достові-
рності й суб’єктивності таких джерел [10, с. LХХV–LХХVІ].  

У сучасній зарубіжній історіографії теж по-різному став-
ляться до усної історії. Адже новітня епоха відбита в численних 
масових документах, а звідси і критицизм стосовно першодже-
рел усного походження як доволі суб’єктивних. Проте напевно 
ніхто не заперечуватиме, що й традиційні документи нерідко 
позбавлені об’єктивності, відбиваючи вузько класові, партійні 
чи корпоративні інтереси. А тому можна приєднатися до думки 
американського вченого Ґвіна Принса, який, віддаючи належне 
усній історії, писав: «Усна історія з її нюансами, гуманністю, 
часто з її емоціями й завжди з розвинутим скептицизмом щодо 
повноти історичної праці насамперед звертається до таких істот-
них моментів праці історика, як традиція і пам’ять, минуле і 
сучасне». За словами цього ж дослідника, в останній період усна 
історія «втратила репутацію ненадійної екзотики, хоча, як усі 
сподіваються, не втратила своєї життєвої сили» [7, с. 177, 188]. 

Справедливість такої оцінки можна підкріпити зростаючим 
інтересом до усно-історичних першоджерел*, до їх археографіч-
ного опрацювання та наукової актуалізації в сучасній українсь-

                                                 
* Усно-історичне джерело трактується нами у сенсі, якого дотримується запорізь-

кий дослідник Ю. Іріоглу, тобто як «інтерв’ю, зафіксованих у вигляді аудіо-записів» [3, 
с. 400; 4]. 
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кій історіографії й археографії. Прикладами активної роботи в 
цьому напряму є ціла низка усно-історичних проектів, зокрема 
таких, як «Образ сили духу: жива історія підпільного життя 
Української греко-католицької церкви 1946–1989 рр.», «Усна 
історія української селянської культури 1920–30 років», «Украї-
нський голокост 1932–1933: Свідчення тих, хто вижив», «Украї-
на ХХ століття у пам’яті жінок», проекти дослідження історич-
ної пам’яті про примусову працю на території Німеччини циві-
льного населення окупованої України, про які вже згадувалося в 
літературі [2, с. 4–5].  

В Україну методика усно-історичних досліджень, як і біль-
шість здобутків західної історіографії, прийшла разом з прита-
манним їй предметним полем тільки в 1990-х, коли група ентузіа-
стів на чолі з західними науковцями – Вільямом Ноллом та Бори-
сом Ґудзяком [1], взялася реалізовувати перші наукові дослі-
дження. Проблематику, з якою до останнього часу сполучався 
метод усної історії в Україні, можна звести до порівняно невели-
кого кола тем, які можна поділити на чотири групи: 1) теми голо-
домору; 2) гендерної (жіночої) історії; 3) досвід остарбайтерів у 
Німеччині та в’язнів концтаборів періоду Другої світової війни та 
4) етнічної ідентичності жителів окремих регіонів України [6, 
с. 12]. Причому домінуючими на сьогодні є дослідження, що ак-
центують увагу на травматичному досвіді Другої cвітової війни 
[1] та жіночій історії. На сьогодні триває або розпочато кілька 
міжнародних та загальнодержавних проектів, зорієнтованих, го-
ловним чином й виключно, на чотири вищезазначені теми. 

Найбільшим вітчизняним усно-історичним проектом є «Усна 
історія Степової України», яка починаючи з 1999 р. записана екс-
педиціями Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, 
Запорізьким відділенням Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інсти-
тутом усної історії Запорізького національного університету за 
науковою редакцією професора А. В. Бойка. Польові дослідження 
експедиції вже давно вийшли за межі Запорозької області, охопи-
вши й Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Миколаївську, 
Одеську, Кіровоградську області та Автономну Республіку Крим 
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[10, с. V]. У 2008–2012 рр. за матеріалами експедиції вийшло у 
світ 10 томів цінних усно-історичних першоджерел. 

Аналіз історіографії свідчить, що в Дніпропетровській обла-
сті розробка проблематики усної історії на теоретичному і прик-
ладному рівнях помітно відставала. Однією з перших спроб змі-
нити ситуацію на краще став наукознавчий та історико-
краєзнавчий проект «Усна історія Дніпропетровського націона-
льного університету імені Олеся Гончара», який почав здійсню-
ватися в 2012 р. в межах держбюджетної теми «Проблеми дос-
лідження регіональної історії України ХІХ–ХХ ст.: прикладні 
аспекти», що дотепер працює й фінансується у межах держбю-
джетної теми № 5-273-12 (№ держреєстрації 0112U000203) у 
рамках науково-дослідної лабораторії «Теоретико-методологічні 
та прикладні проблеми регіональної історії України ХІХ–ХХ 
ст.» кафедри історії України Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара та за планом навчальної прак-
тики з історичного краєзнавства цього ж підрозділу.  

Історики Дніпропетровського національного університету 
ім. Олеся Гончара вже нагромадили чималий досвід у наукознав-
чій та історико-краєзнавчій галузях. Свідченням цього є підгото-
вка вже чотирьох видань колективної монографії «Історія Дніп-
ропетровського національного університету імені Олеся Гончара» 
та двох видань біобібліографічного довідника «Професори Дніп-
ропетровського національного університету імені Олеся Гонча-
ра», які останній раз вийшли у світ 2008 р. до 90-річчя створення 
навчального закладу [5; 8]. Проте робота над зазначеними праця-
ми показала наявність помітних лакун конкретно-історичного 
матеріалу, які не можна почерпнути з документів у силу їхньої 
своєрідності. Водночас ці пробіли не можна було заповнити і 
через брак оповідних першоджерел у вигляді мемуарів, спогадів, 
щоденників, які, якщо і створюються авторами, можуть побачити 
світ лише через тривалий проміжок часу.  

За цих обставин особливу роль відіграють дані усної історії, 
які після відповідного документування за згодою сторін (ін-
терв’юера і респондента) можуть бути опубліковані і представ-
лятимуть змістовне доповнення до документальних матеріалів. 
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Вищезазначений проект має синтетичний характер, оскільки 
органічно поєднує дві складові – наукознавчу та історико-
краєзнавчу, адже ставить на меті засобами усної історії реконст-
руювати минувшину одного з найпотужніших в Україні науко-
во-освітніх центрів, яким є Дніпропетровський університет, по-
казавши в багатьох деталях на мікроісторичному рівні його уні-
кальне і неповторне впродовж декількох десятиліть другої по-
ловини ХХ – початку ХХІ ст., що відповідає предметному полю 
історико-краєзнавчого дослідження. Серед інших усно-історич-
них досліджень зазначений наукознавчий та історико-краєзнав-
чий проект є інноваційним, оскільки попередні ставили на меті 
реконструкцію соціальної, економічної, суспільно-політичної, 
духовної, культурної, жіночої історії, практично залишаючи 
поза межами свого предметного поля системне усно-історичне 
вивчення значного науково-освітнього центру.  

З самого свого початку вищезазначений проект розглядався 
його ініціаторами й виконавцями як своєрідне «неформальне» 
доповнення до витриманого у суворому академічному стилі 
біобібліографічного словника «Професори Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара» [6], видання 
якого містить у собі формалізовані біографічні дані визначних 
представників професорсько-викладацького складу ДНУ. Влас-
не, загальна мета, яка ставилася виконавцями проекту, – через 
створення інтелектуальних біографій знакових освітян, науков-
ців та адміністраторів ДНУ, реалізованих у стилі «усної історії» 
й формалізованих у вигляді інтерв’ю, показати «людське облич-
чя» науки великого міста, яким протягом тривалого часу, влас-
не, весь радянський період, був такий закритий університетсь-
кий центр, як Дніпропетровськ. Конкретним же завданням прое-
кту виступало створення інформаційної бази (з відкритою архі-
тектонікою) усно-історичних джерел існування «науки на пере-
ломі» в ДНУ, поданої крізь призму конкретних біографій вче-
них, які активно розвивали університет у радянський період й, 
почасти, продовжують визначати його науковий статус вже у 
незалежній Україні.  

Такі наукознавчі завдання, що виконані у жанрі саме oral 
history, на теренах України реалізуються вперше. Адже усна 
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історія вищої освіти та науки в Україні не входила до пріорите-
тних напрямів у галузі oral history й взагалі не була предметом 
вітчизняних усно-історичних досліджень. Так що реалізований у 
даному виданні проект вповні може розглядатися як пілотний 
для всієї України. 

Сам метод усної історії на зорі власного виникнення, дослі-
джуючи реалії, котрі не залишили по собі достатньої кількості 
документальних джерел, орієнтувався на чітко окреслене коло 
проблем і тем. Так, наприклад, у Великій Британії та Італії та-
кими первинними темами виступали культура й спосіб життя 
робітничого класу; в Німеччині, де становлення усної історії 
відбувалося дещо пізніше, ніж в інших країнах Заходу, – пере-
житий досвід нацистської диктатури [1]. 

До міжнародних аналогів реалізованого тут проекту з усної 
історії Дніпропетровського університету можна віднести запо-
чатковану у Великій Британії «Усну історію Британської нау-
ки». Проблема, з якою зіткнулися представники так званої нової 
усної історії науки у Британії, що лише кілька британських вче-
них було проінтервйовано протягом їх життя та праці, спонука-
ла британських дослідників oral history розпочати власний про-
ект. Для зміни ситуації й були створені персональні свідчення 
наукових відкриттів та архівація їх у формі національної колек-
ції. Близько 200 життєвих історій видатних учених Британії за-
писано на сьогодні для зберігання у Британській бібліотеці. Се-
редня тривалість інтерв’ю становить 10–15 годин аудіозапису й 
супроводжується короткими відеозаписами, що відбивають 
ключові події або місця, класифікація яких відбувається за та-
кими рубриками: «фабрика життя», «космології», «зроблено у 
Британії» та «змінюючи планету».  

До своєрідних попередників та аналогів даного проекту, вра-
ховуючи специфіку, міжнародну спеціалізацію й роль ДНУ в ін-
телектуальному розподілі праці, який репрезентується як «центр 
аерокосмічної галузі СРСР та незалежної України», також можна 
зарахувати й дослідження «Усна історія космосу, науки та техно-
логії», що здійснюється відділенням історії космосу Національно-
го аерокосмічного музею США під керівництвом М. Дж. Кол-
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лінза (Martin J. Collins), Дж. А. Бейлі (Jo Ann Bailey) та П. Фреде-
рікс (Patricia Fredericks). Проект намагається репрезентувати й 
комплексно дослідити взаємодію держави, науки та аерокосміч-
них технологій. Можливо, невдовзі відкриються можливості дос-
лідження такого роду взаємин між державою та провідним «кос-
мічним» вищим навчальним закладом України. Адже жива істо-
рія цієї самої закритої галузі військово-промислового комплексу 
СРСР та його уламку в Україні все ще не написана.  

Однією з теоретичних і методичних передумов реалізації 
проекту з усної історії стала поява кількох праць-керівництв для 
здійснення такого роду досліджень. Йдеться про посібник з усної 
історії Барбари Зоммер (Barbara W. Sommer) та Мері Кей Квінлан 
(Mary K. Quinlan) [10]; практичне керівництво Дональда А. Рітчі 
[11]; дослідження Валері Р. Йова (Valerie Raleigh Yow) [13] та ін. 
Розробляючи теоретико-методичну модель міжгенераційного 
дослідження, керівництво проекту спиралося також і на відповід-
ні рекомендації, вже нагромаджені у Харківському національно-
му університеті ім. В. Н. Каразіна Г. Г. Грінченко [2]. 

За формальними ознаками проект «Усна історія ДНУ» нале-
жить до наукознавчих персоналістичних студій, виконаних у жан-
рі так званого «in-depth interview». Проведений тип опитування 
науковців ДНУ може розглядатися як структуроване (тобто з 
визначеним наперед переліком питань, з якими були ознайомлені 
респонденти й які визначали діапазон їх відповідей), особистісне 
(спрямоване не на адресні групи, а на конкретних індивідумів-
науковців), проблемно-орієнтоване (з акцентом на певній дослід-
ницькій проблемі, під яку формулювалися питання, – темі роз-
криття факторів становлення науковця й ролі у такому станов-
ленні наукової інституції, зокрема Дніпропетровського державно-
го (національного) університету) інтерв’ю [6, с. 17–18].  

Підготовка до реалізації зазначеного археографічного проек-
ту розпочалася у січні – лютому 2012 р., коли була розроблена 
загальна концепція наукознавчої й історико-краєзнавчої експеди-
ції, зокрема визначені мета, завдання, етапи її організації та про-
ведення, які почали втілюватися в життя. На першому з них здій-
снювалося концептуальне обґрунтування дослідження, вибір типу 
і розробка схеми інтерв’ю та формування колективу учасників 
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експедиції. Вся ця робота тривала впродовж січня і до середини 
лютого 2012 р. за участю автора цих рядків (керівника експеди-
ції), а також провідного наукового співробітника В. В. Ващенка і 
завідувача кафедри історії України, доц. Ю. А. Святця.  

Своєрідність моделі усно-історичного дослідження добре 
описана в роботі Анжели Зусман [14] (Angela Zusman), що була 
опублікована у 2010 р. як прикладна методична розробка. У 
відповідності до запропонованої Анжелою Зусман дослідниць-
кої техніки, процес повноцінного міжгенераційного інтерв’ю 
має включати в себе три діахронні етапи: пре-інтерв’ю, інтер-
в’ю та після-інтерв’ю [14, р. 32]. Після проведення інтерв’ю від-
бувається процес архівації, що включає в себе дві стадії – тран-
скрипцію та власне архівування [14, р. 33].  

Студенти-інтерв’юери, що брали участь у проекті «Усна іс-
торія ДНУ», слідували цьому апробованому у межах західного 
наукового співтовариства oral history алгоритму. При створенні 
спеціальних студентських груп, що мали проводити опитування 
науковців ДНУ, організатори проекту також слідували устале-
ному науковому міжнародному досвіду. Як цитує одного знако-
вого представника у галузі oral history вже згадувана А. Зусман: 
«Для нашого проекту ми поєднали студентів в інтерв’ю-
команди по три-чотири особи, котрі робили підготовку, дослі-
дження, інтерв’ю і додатки разом. Групування студентів робить 
логістично більш легким графік інтерв’ю й зробило можливим 
для мене відвідати усіх їх» [14, р. 77]. 

Синтезуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, співробітники 
нашої науково-дослідної лабораторії пройшли свій шлях у на-
прямку реалізації проекту. Звичайно, важливою основою науко-
вого забезпечення проекту стала його кадрова складова. Для 
реалізації мети на базі кафедри історії України була створена 
група висококваліфікованих фахівців у складі трьох докторів 
історичних наук, професорів, п’яти кандидатів історичних наук, 
доцентів, одного магістра історії та понад 80-ти студентів бака-
лаврату (2-3 курсів), які спільно розв’язували поставлену мету, 
підпорядкувавши їй утилітарні задачі технічного завдання 
держбюджетної теми і навчальної практики. До того ж кожний 
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підрозділ університету на рівні факультету висунув по одному 
координатору, який відігравав роль своєрідного зв’язкового між 
інтерв’юерами та респондентами. Таке поєднання було необхід-
ним за умов необхідності проведення достатньо масових опиту-
вань респондентів [9, с. 134].  

Не менш важливим стало вироблення критеріїв відбору 
останніх, оскільки експедиція була обмежена в часі та у своїх 
технічних можливостях. За цих обставин такими загальними 
критеріями стали: вік респондентів – від 60-ти років, тривалість 
роботи в університеті, непересічність особистості респондента, 
який вніс вагомий внесок у підготовку кадрів, у розвиток науко-
вих досліджень, виховання молоді, в організацію міжнародної 
співпраці, зміцнення матеріально-технічної бази.  

Персональний вибір респондентів залежав від позиції конк-
ретного підрозділу (кафедри, факультету тощо), яка розглядала-
ся й затверджувалася на загальноуніверситетському рівні. В 
окремих випадках особи респондентів визначалися не знизу, в 
підрозділах, а зверху, за допомогою ректорату. У цьому кон-
тексті слід особливо відмітити поради проректора з науково-
педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання 
молоді, професора В. В. Іваненка, який чудово знає кадри уні-
верситету за декілька десятиліть [9, с. 135].  

Визначивши загальний склад інтерв’юерів, респондентів і 
координаторів від підрозділів, керівництво проекту підрозділило 
їх на певні групи, кожну з яких очолював науково-педагогічний 
або науковий працівник. До складу групи входило по 3–5 сту-
дентів, на яких покладалися різноманітні функції: проведення 
інтерв’ю, його технічний запис на аудіо- і відеотехніку, фотогра-
фування і подальша розшифровка. При цьому враховувалися 
уподобання й можливості кожного студента. За кожною з таких 
технічних груп закріплювалося 3–5 респондентів [9, с. 135].  

Безсумнівно, ключовим завданням стала розробка самої мо-
делі інтерв’ю. Слід враховувати, що аналогів усної історії вищо-
го навчального закладу нами не було знайдено, а відтак браку-
вало необхідних методик, на які можна було б спиратися. Тому 
вирішальну роль у складанні переліку орієнтовних запитань 
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респондентам мав відіграти досвід власної науково-педагогічної 
й наукової діяльності в нашому університеті. 

Загалом протокол усного опитування учасника археографі-
чної експедиції нараховував 75 запитань, які слугували своєрід-
ним орієнтиром для інтерв’юерів та респондентів і викладені в 
додатку до цієї передмови. Головною особливістю цього перелі-
ку питань була комплексність опитування, яке мало стати уні-
версальним для респондентів різного віку, статі, кваліфікації, 
життєвого досвіду тощо. Ряд запитань (1–7) виходили з необ-
хідності застосування історико-генетичного методу пізнання з 
використанням генеалогічних та біографічних підходів. Такі 
запитання мали подати перші штрихи до портрету науково-
педагогічного та наукового працівника університету, показати 
його родинні традиції, основні віхи на шляху становлення як 
особистості та життєвого вибору освітньо-наукової справи. По-
дібний підхід є цілком логічним, тому що доктори наук та про-
фесори з’являються на світ не відразу, а виростають поступово, 
часом упродовж десятиліть [9, с. 135–136]. 

Не менш важливим принципом формування переліку орієн-
товних питань була системність, структурно-функціональний 
підхід. Це повною мірою мало сприяти реалізації завдання пока-
зати різноманітне університетське життя крізь призму конкрет-
ної життєвої долі персоналії співробітника науково-педагогічної 
галузі. Відтак осягнення загального мало бути реалізоване через 
застосування мікроісторичного. За цих умов цілком закономір-
ним виглядає те, що значна частина запитань (8–33) стосувалася 
навчального процесу, науково-дослідних робіт (33–56), виховної 
роботи (57–64), профорієнтаційної діяльності (66–67), універси-
тетського міжнародного співробітництва (56, 69, 70), матеріаль-
ної бази та функціонування служб (65, 71), соціальної сфери та 
добробуту співробітників (56, 69, 70). Деякі запитання стосува-
лися впливу різних зовнішніх чинників на поступ університет-
ського життя (46, 68, 72) [9, с. 136].  

У цілому модель опитування, маючи суто наукову спрямо-
ваність, дозволяла актуалізувати історичну пам’ять у різних 
напрямках: інтелектуальної та соціальної, суспільно-політичної 
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історії, історії повсякденності, мікроісторії, біографістики, про-
сопографії. Все це дозволяло реалізувати проект як наукознав-
чий і водночас історико-краєзнавчий. 

Важливим етапом організації експедиції стала технічна під-
готовка до інтерв’ю, що здійснювалася в першій декаді березня 
2012 р. В її ході науково-педагогічні й наукові працівники 
(проф. Світленко С. І., с.н.с. Ващенко В. В., доц. Святець Ю. А., 
доц. Виноградов Г. М., доц. Посунько О. М., доц. Іщенко О. В., 
доц. Репан О. А.) проводили методичні інструктажі зі студента-
ми щодо роботи з респондентами, а студенти готували засоби 
аудіо/відеозапису). Водночас здійснювалася підготовка форму-
лярів супровідної документації (бланка паспортного листа (кар-
тки обліку) до інтерв’ю, протоколу інтерв’ю, короткої біографії 
респондента, договору на проведення, зберігання й подальше 
використання інтерв’ю) [9, с. 136].  

За планом проведення експедиції від середини березня 
2012 р. до середини квітня 2012 р. мав здійснюватися процес про-
ведення інтерв’ю. Для цього учасники експедиції були поділені 
на 18 груп. До кожної з них входив інтерв’юер, технік і транскри-
птор. За групами студентів був закріплений науково-педагогічний 
або науковий працівник, який здійснював координацію дій і кон-
троль за ходом роботи з опитування респондентів. 

Звичайно, життя вносило свої корективи. Адже слід врахо-
вувати завантаженість як інтерв’юерів, так і респондентів пото-
чними справами напруженого навчального процесу, який у 
зв’язку з проведенням в України європейського чемпіонату з 
футболу зазнав певних змін у бік часового скорочення. До того 
ж справа фіксації усної історії була нова і незвична для всіх уча-
сників процесу, вимагала терпіння, толерантності та відповіда-
льності, врахування вікових і психологічних особливостей осіб, 
які брали в ньому участь.  

В окремих випадках деякі потенційно визначені респонденти 
в силу різних причин не дали згоду на проведення інтерв’ю. Про-
те переважна більшість не тільки погодилася на участь у проекті, 
а й виявила неабияку зацікавленість й ентузіазм, прагнула най-
більш повно і автентично закарбувати свої свідчення для ство-
рення унікального усного наративу університетської історії. Тому 
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на практиці етап проведення інтерв’ю вийшов за рамки заплано-
ваного проміжку часу. В ряді випадків він був тимчасово перер-
ваний весняною сесію і тривав по її завершенню і в червні 2012 р. 
Всього в ході експедиції було опитано близько 50 осіб. Експеди-
ційна робота в рамках даного проекту була продовжена вже в 
2013 р. і може тривати впродовж кількох років поспіль, адже не-
забаром 100-річчя створення Alma mater [9, с. 136–137]. 

Учасники експедиції не тільки записували інтерв’ю, а й 
оформлювали відповідну супровідну документацію: заповнюва-
ли бланк паспортного листа (картки обліку) до інтерв’ю, прото-
кол інтерв’ю, коротку біографію респондента, договір на прове-
дення, зберігання й подальше використання інтерв’ю. Вельми 
відповідальним завданням стала підготовка транскрипту ін-
терв’ю, яка здійснювалася студентами під контролем викладачів 
від 4 до 20 червня 2012 р. В результаті розшифровки записів 
усних свідчень у розпорядженні експедиції опинився надзви-
чайно цікавий першоджерельний комплекс [9, с. 137].  

Важливим був відбір зібраних матеріалів для публікації, який 
супроводжувався науковою редакцією. На жаль, обмежені рамки 
даного видання не дали можливості включити до збірки цілий ряд 
цікавих усно-історичних свідчень респондентів. Відбираючи ма-
теріали для публікації, редколегія видання й укладачі враховува-
ли не тільки інформативність інтерв’ю, а й готовність респонден-
тів надати саме усно-історичні свідчення, записані аудіозасобами 
та їхню згоду на відкритий доступ до інформації. 

У ході підготовки наукового археографічного видання «Ус-
на історія Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара», що вийде у світ до 95-ї річниці від створення 
нашого навчального закладу, було відібрано 25 інтерв’ю, які 
готувалися до публікації в редакції, максимально наближеної до 
мовно-стилістичної культури респондентів. При цьому виправ-
лялися лише очевидні орфографічні помилки, огріхи, опускали-
ся повтори, незрозумілі місця, що утворилися в ході запису та 
підготовки транскрипту. Кожне опубліковане інтерв’ю супрово-
джувалося паспортним листом, який містить дані, важливі для 
проведення атрибуції першоджерела. В окремих випадках у 
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текстах є редакційні вставки уточнюючого характеру. Курсивом 
виділено пряму мову, цитати, різні власні назви, а також певні 
текстові відхилення від загальноприйнятих мовних норм тощо. 
Археографічне видання має іменний покажчик. 

Не підлягає сумніву, що зазначені задокументовані тексти 
представлятимуть великий інтерес не тільки для вивчення істо-
рії конкретних персоналій, підрозділів та університету в цілому, 
а і для наукових досліджень у царині особливостей мови, куль-
тури, ідентичності в нашому регіоні у другій половині ХХ – на 
початку ХХІ ст. Водночас варто зазначити, що підготовлені 
усно-історичні першоджерела, будучи наративами за своїм по-
ходженням, внутрішнім змістом і зовнішньою формою, мають 
не тільки сильні, а і слабкі властивості, такі як суб’єктивізм, 
подекуди категоричність суджень. Інколи, подані через кілька 
десятиліть після описуваних подій, вони несуть на собі всі влас-
тивості пам’яті, яка з часом стирається, притлумлюється. Тому 
зазначені, а власне як і будь-які, першоджерела потребують ре-
тельної наукової верифікації. 

Безсумнівно, що реалізація проекту сприятиме створенню 
унікальної першоджерельної основи для написання оновленої 
історії нашого університету. Усно-історичні експедиції та пуб-
лікації дадуть нові імпульси археографічному процесу, послу-
жать розширенню джерельної бази з актуальних питань історії 
освіти, науки і техніки, інтелектуальної і соціальної історії, ряду 
спеціальних історичних дисциплін, зокрема біографістики, гене-
алогії, просопографії, історичного краєзнавства України ХХ – 
початку ХХІ ст. З іншого боку, представлене дослідження важ-
ливе не тільке з погляду на поступ наукових студій. Воно, без-
перечно, стане у нагоді науково-педагогічним працівникам і 
студентам у навчальному процесі, у виховній роботі, зацікавить 
всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю. Насамкінець 
маємо висловити щиру вдячність усім учасникам даного проек-
ту та керівництву університету на чолі з ректором професором 
М. В. Поляковим за всіляку підтримку цього починання. 
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д-р іст. наук, проф. В. В. Ващенко 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

20 
 

 
 

ДОДАТОК* 
 

Протокол № ___ 
усного опитування учасника археографічної експедиції 

«УСНА ІСТОРІЯ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА» 

 
Дата (число, місяць, рік) Місце опитування (місто, смт, село) 
Респондент (П.І.Б.)  Інтерв’юер (П.І.Б.) 

 
Запитання і відповіді: 

 
1. Ваше прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік та місце 

(місто, селище міського типу, село) народження. 
2. Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда та бабу, 

звідки вони родом, якого походження, яку мали освіту, чим займалися? 
3. Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, наукою, в 

чому Вони виявлялися? 
4. Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на Ваш 

професійний вибір?  
5. Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту Ви 

здобули?  
6. Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам найбільше і 

вплинули на формування Вашої особистості. 
7. Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? На-

звіть коло Вашого читання, інтересів. 
8. Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, правила 

прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 
9. Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і як її 

проводив? 
10. Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як проходили 

навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття? 
11. Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по батькові, зо-

внішній вигляд, манеру і мову викладання, способи контакту з аудито-
рією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, які Вони викладали? 

                                                 
* Додаток розроблено проф. С. І. Світленком і вперше опубліковано у ви-

данні: Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. [текст] / 
ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 
2013. – Вип. 11. – С. 138–142. 
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12. Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних ди-
сциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися найбільше? 
Чим? 

13. Які форми і методи роботи науково-педагогічних працівників 
зі студентами були найбільш ефективними на аудиторних заняттях і в 
позааудиторний час? 

14. Які форми індивідуальної роботи зі студентами під контролем 
викладача використовувалися? Наскільки вони були ефективними? 

15. Які форми організації самостійної роботи студентів застосову-
валися? 

16. Яку роль в організації навчального процесу відігравали ректо-
рат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх керівників, 
стиль їхньої роботи? Як проходили засідання ректоратів, Вчених рад, 
зборів трудового колективу тощо? 

17. Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. Чи 
використовувалися на аудиторних заняттях наочні засоби навчання: 
карти, схеми, таблиці? 

18. Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відеоприлади? 

19. Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі методи 
навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на розвиток 
Ваших творчих здібностей? 

20. Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи навчали-
ся Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних аудиторіях? Як це 
впливало на якість підготовки? 

21. Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем під-
готовки, віком, статтю, соціальним, національним походженням, жит-
тєвим досвідом? 

22. Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, навча-
вся на «відмінно»? 

23. Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і виконав-
ча дисципліна у викладачів? 

24. Який був морально-психологічний клімат в академічній групі, 
на курсі, на кафедрі та факультеті? 

25. Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? Які 
засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість знань вони викорис-
товували? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі? 

26. Які форми контролю за підготовкою студентів використовува-
лися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

27. Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? Чи 
траплялися якісь курйозні випадки? 

28. Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони за-
пам’яталися? 
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29. Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? Хто 
був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося наукове керівни-
цтво?  

30. Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спеціалі-
зації? 

31. Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою була 
атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

32. Що Ви можете пригадати про проведення навчальних прак-
тик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися? Яке мали 
значення для Вашої практичної діяльності? 

33. Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонували навчальні 
та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність? 

34. Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток нау-
ки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх керів-
ники? Які відкриття вони зробили? 

35. Які збірники наукових праць, журнали та монографії виходили 
на Вашому факультеті, хто і де організовував їх видання? Які публіка-
ції запам’яталися? Чи проводилися їх презентації? 

36. Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 
(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто із видат-
них учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

37. Як впливали наукові конференції на Ваше формування і ста-
новлення як науковця та педагога?  

38. Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані вчені 
ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Згадайте неордина-
рні захисти кандидатських та докторських дисертацій. 

39. Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, докто-
рантурі?  

40. Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризувався 
його стиль наукового керівництва? 

41. Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та педагогів, 
що відзначалися на факультеті та в університеті? Як вони проходили? 

42. Чи були Ви членом студентського наукового товариства, які 
форми роботи Ви можете пригадати? 

43. Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олімпіади, 
конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися? 

44. Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конференці-
ях? Яке значення для Вас вони мали? 

45. Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 
студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася вона нау-
ковими дискусіями? 

46. Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 
процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то наведіть конк-
ретні приклади? 

47. Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті та науці 
стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто або Ваших колег? 
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48. Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інтелектуа-
льний простір? З яких джерел інформації дізнавалися Ви про досяг-
нення зарубіжних колег?  

49. Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової школи, 
наукового напряму в контексті контактів з іншими вітчизняними та 
зарубіжними науковими центрами? 

50. Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової школи 
мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть конкретні прикла-
ди. 

51. Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи бра-
ли Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, хто їх наукові 
керівники, яка тематика порушувалася? Які засідання запам’яталися 
найбільше? 

52. Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального та 
науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, книжко-
вих крамниць, спеціальну наукову та навчально-методичну періодику, 
засоби масової інформації? 

53. Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої навча-
льної та наукової діяльності? Як обсяг навчального навантаження 
впливав на результативність Вашої науково-дослідної роботи? 

54. Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосовува-
лися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

55. Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і госпдо-
говірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були ефективними? 

56. Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та науки ха-
рактерний для часу Вашої роботи? 

57. Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота в 
університетському житті? 

58. Наведіть форми та методи виховання студентства, аспірантів 
та молодих учених як професіоналів. 

59. Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації на ха-
рактер університетського життя, навчальний процес, науково-дослідні 
роботи та систему виховних заходів. 

60. Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час було ор-
ганізовано побут, у тому числі в гуртожитку?  

61. Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для Вашо-
го студентського та аспірантського життя? Як Ви можете охарактери-
зувати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському сере-
довищі? 

62. Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та спорт. Чи 
брали Ви безпосередню участь у спортивних змаганнях, секціях, гурт-
ках, святах? 
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63. Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому факуль-
теті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?  

64. Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-
ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої самоді-
яльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, культпоходах тощо?  

65. Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та служб 
ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури студентів, Палацу 
спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, видавництва, редакцій-
но-видавничого відділу, центру гуманітарних проблем освіти інфор-
маційно-аналітичного агентства УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпро-
петровський університет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їда-
лень тощо?  

66. Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами застосо-
вувалися в університеті, на факультеті? Що Ви можете сказати про 
конкурсну ситуацію в певні періоди за Вашою спеціальністю? 

67. Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної комі-
сії? Як була організована її робота? 

68. Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята відзнача-
лися колективом університету? Яке було до них ставлення Вас та Ва-
ших колег? 

69. Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення базо-
вих потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то чи доводилося 
Вам додатково працювати?  

70. Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку реаль-
них доходів науково-педагогічного, наукового, педагогічного та допо-
міжного персоналу в час Вашої роботи в університеті? 

71. Чи були Ви учасником будівництва університетського містеч-
ка? Як воно відбувалося?  

72. Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних катастроф 
тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополітичного життя в 
країні на життєдіяльність університету?  

73. Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю універ-
ситету, факультету? 

74. Учасником яких заходів міжнародного співробітництва Ви бу-
ли особисто? 

75. Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітництво на 
розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи в універ-
ситеті? 
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ІНТЕРВ’Ю № 1 

 
Паспортний лист  
 

Дата проведення інтерв’ю 15 червня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові Бачинський Петро Петрович 
Дата 15 січня 1932 р. 
Місце народження с. Кодаки, Васильківський р-н, 

Київська обл.  
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

 Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Українець 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, Київський медичний уні-
верситет (м. Київ) 

Професія, перелік посад Лікар-лікувальник, доцент, про-
фесор, зав. кафедри, проректор з 
наукової роботи 

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                         Глушко Ірина Миколаївна  
ТЕХНІК (ПІБ): Савіна Наталія Іллівна 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                 Кашуба Ірина Вадимівна  
Загальна кількість годин запису 1 година 22 хвилини 
Вид і марка аудіотехніки Nokia (мобільний телефон)  
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ  
 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

6 

Примітка й коментарі – 
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 БАЧИНСЬКИЙ 
ПЕТРО 
ПЕТРОВИЧ 

 
 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Бачинський Петро Петрович, народився 15 січня 1932 р. у 

с. Кадаки Васильківського району Київської області. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Про предків можна сказати таке: по батьковій лінії мій дід 
Омелько і баба Палажка у свій час були кріпаками у княгині 
Браницької, яка володіла землями на Київщині, і ці землі були 
надзвичайно багаті чорноземом і користувалися цим багатством, 
польська княгиня Браницька. 

Під впливом поразки царської Росії у Кримській війні 
(1853–1856 рр.) і виниклої революційної ситуації, цар Олек-
сандр ІІ змушений був видати Указ про звільнення селян від 
кріпацтва у 1861 р. Але згідно з царським Указом кріпакам да-
вали волю без землі – вони ставали безземельними селянами. 
Батько мій народився у 1898 р. в сім’ї уже після звільнення від 
кріпацтва, і тому мав вже дещо інший розвиток, тому що ні дід, 
ні баба ніякої освіти не мали. Батько Бачинський Петро Омеля-
нович мав вже церковно-приходську освіту (так називалась 
освіта, яку можна отримати у селі). Мати моя – Бачинська Тетя-
на Олександрівна – теж мала церковно-приходську освіту. 
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Вони були безземельними селянами, працювали наймитами 
у княгині Браницької. І саме радянська влада, коли прийшла на 
Київщину, то у перші роки всім безземельним роздали землю по 
7 гектарів на душу. Такий був лозунг радянської влади: «Земля – 
селянам, робітникам – заводи!». Роботящі селяни з радістю по-
чали використовувати землю і ставали господарями землі. 
Склад сім’ї вже був на той час такий: був брат, дві сестри, а я, 
найменший, народився у 1932 р., – тоді, коли вже батько мав 
наділи землі, і вони їх опрацьовували. Він був дуже хазяйнови-
тою людиною, старшим у сім’ї діда та баби Палажки. На цей же 
час розпочалась компанія організації колгоспу, але з тих селян, 
що одержали землю від радянської влади, не всі хотіли вступати 
до колгоспу. На превеликий жаль, так сталося, що пішли й ті, 
хто і не дуже хотів працювати на тій землі, яку отримав. Скла-
лось таке становище, що молодший брат мого батька Максим 
став головою колгоспу, членом партії більшовиків і організову-
вав колгосп, а батько відмовився вступати до колгоспу, тому що 
він добре працював на землі зі своєю сім’єю й мав своє госпо-
дарство. Він не мав найманої праці, тільки діти допомагали, і 
мати моя допомагала. Батько категорично відмовився вступати 
до колгоспу. Оскільки було завдання 100 % охоплення селян 
колгоспами, то ті, хто відмовлявся, мали бути репресовані. Упо-
вноважений представник Васильківського райкому партії біль-
шовиків попередив голову колгоспу Максима Омеляновича Ба-
чинського, що якщо його рідний брат Петро Омелянович Бачин-
ський (мій батько) негайно не вступить до колгоспу, то обидві 
сім’ї у повному складі будуть репресовані і вивезені на Урал як 
вороги народу. І про це вночі, щоб ніхто не бачив і не чув із 
сусідів, рідний брат мого батька Максим повідомив, що через 
день будуть забирати. На той час мені минуло лише декілька 
місяців від народження. Почувши про завтрашній арешт і виве-
зення на Урал всіх членів сім’ї, мати тут же вночі, таємно від 
сусідів, віднесла мене у сусідній хутір Кулибобу за три кіломет-
ри від села Кодаки. Там жили мій дід Омелько, баба Палажка, 
ще один брат батька Пилип, сестри батька Мар’яна та Христина. 
Мати чітко знала, якщо я з ними поїду, то загину чи у товарня-
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ках по дорозі на Урал, чи вже на Уралі під час роботи членів 
сім’ї на лісорозробках. Мати у ту ж ніч вернулась із Кулибоби до 
Кодак, щоб не викликати підозри у конвоїрів, які супроводжували 
членів репресованих сімей. Це був героїчний і самовідданий вчи-
нок матері, адже вона була інвалідом з дівочих років: впала на лід 
у 16 років і пошкодила хребет. Ходити їй було важко, а вона за 
ніч подолала значну відстань, щоб мене врятувати від вірної сме-
рті. Перший раз мати дала мені життя як звичайно, народивши 
мене, а другий раз вона подарувала мені життя, тому що вона 
мене віднесла до діда та баби на Кулибобу, і я залишився живий.  

Так розпочалося моє дитинство. Рідні працювали певний час 
за Уралом на лісорозробках. Там були страшенні умови, тому що 
і брат і обидві сестри були неповнолітні, а там треба було працю-
вати на лісоповалі, де були жорстокі морози, і годували дуже 
погано. В цей же час у всьому Васильківському районі Київської 
області, як і в більшості областей України, партійною верхівкою 
ВКП(б), та обдуреними і слухняними членами комуністичної 
партії був створений штучний голодомор 1932–1933 рр., щоб 
змусити вступити до колгоспів всіх селян. Штучним голодомо-
ром було знищено декілька мільйонів працьовитих, чесних про-
фесіоналів-землеробів, заради безглуздих нелюдських політичних 
амбіцій Й. В. Сталіна (Джугашвілі) та його прибічників. 

Страшні деталі виживання запам’ятались на все життя. На 
хуторі, де я жив у роки голодомору, дід і баба себе залишали без 
куска хліба, а мене підгодовували, давали печений буряк смок-
тати, перемерзлу картоплю весною, що лишилася у землі ще з 
осені. І я все-таки вижив. Батьки не могли повернутися у рідне 
село. Вони, як репресовані, вважалися ворогами народу. Батько 
зумів знайти місце роботи у Києві. Наскільки це було легально 
чи не легально, мені ці речі не розказували майже за всі роки 
Радянської влади. То був страшний час, коли про минуле своїх 
батьків, а тим більше, коли вони були репресовані, ніхто не міг 
говорити. Взагалі, нікому не можна було говорити правду про 
репресії, бо звільнять з роботи і знову вишлють на Урал, чи ще 
далі. На прохання батька мене таємно вивезли з Кулибоби до 
Києва, адже в селі не повинні були знати, що наша сім’я уже не 
на засланні, адже терор працівників НКВС у 1937 р. був дуже 
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лютим. Саме у 1937 р. я поступив у перший клас неповної сере-
дньої школи № 68 м. Києва. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули? Назвіть шкільних учителів, які запам’я-
талися Вам найбільше і вплинули на формування Вашої осо-
бистості. 

От коли підійшов час іти в школу, то батько сам попросив 
(він не міг з’являтися у селі), щоб мене привезли із села Кодаки 
Васильківського району Київської області (це десь 50 км від 
Києва). Батько розумів: треба щоб у столичній школі йшло на-
вчання, і воно буде краще, ніж у сільській школі. І тому я свій 
перший клас, другий, третій і четвертий провчився до війни. В 
школі я був відмінником, тому що мій брат і сестри вчились 
тільки на «відмінно», вони мені допомагали. Але єдине, що я 
там був не досить завжди слухняним, по поведінці у мене було 
не завжди «відмінно», але по успішності було «відмінно». 

А які були випадки ? 
У нас була своєрідна, не така як зараз, система навчання в 

молодших класах. Тоді перші чотири класи вів один викладач з 
першого по четвертий клас як перша ступінь неповної середньої 
школи. В нас була неповна середня школа, де було тільки сім 
класів, тому що це була окраїна Києва. Викладачем був Микола 
Пантелеймонович Чорновалов. Ми його про себе звали «чор-
ний», і не випадково. Так сталося, що він мав природний де-
фект: він був горбатий. У нього хребет був скривлений (ми не 
знали звичайно, може то був туберкульоз хребта, може щось 
інше), від цього він був маленького росту, як і ті учні, яких він 
навчав. Але він був досить жорсткий і навіть жорстокий. Видно 
соматичний дефект відкладав на нього якийсь відбиток, і тому 
за найменшу якусь таку не слухняність, з його точки зору, він (у 
нас так називалося) «давав чосу». А в нього були дуже довгі 
руки і дуже великі пальці, це кожен із нас запам’ятав, тому що 
коли хтось із учнів сидів і крутився на парті або, з його точки 
зору, не був дуже уважний до того, що викладалося, то викладач 
«давав чосу» – своїми пальцями проходився проти росту волос-
ся на голові. Воно страшно було боляче! Коли він так проводив, 
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то і сліду не залишалося на голові, а порушнику було боляче. То 
в нього був такий спосіб виховання. Іще був такий випадок над-
звичайний. Діти бавляться, звичайно, по-різному на перерві. А у 
мене був товариш, якому я допомагав по навчанню, підказати 
міг, роз’яснити. А в нього була така звичка, що він як пристане, 
то в мене вже сил не було відповідати. Ну і я чи відштовхнув 
його, чи мій лікоть попав йому у сонячне сплетіння, і він втра-
тив свідомість. Я чи відмахнувся, і рефлекторно він впав і не 
дихав, однокласники прибігли і покликали когось з викладачів 
чи піонервожатих. Ті почали робити штучне дихання. І, звичай-
но, що я вже в четверті мав відмінні оцінки лише за знання, але 
за поведінку мені виставили «двійку» через вказану прикру при-
году. В школу викликали батьків, але прийшла старша сестра 
Люба. Я вже дома розказав, що трапилось. Мати дуже розхви-
лювалась. Саме у матері я попросив прощення, адже її думка 
була для мене найдорожчою. 

Це все відбувалось у перші чотири роки навчання у школі. 
Тільки закінчилось навчання у 1941 р., як 22 червня розпочалась 
Велика Вітчизняна війна. З перших днів війни батько був мобі-
лізований в ряди Червоної армії. Мій старший брат Василь за 
віком ще не був військовозобов’язаним. Він тільки закінчив 9-й 
клас київської середньої школи № 14. Він, старші сестри Люба 
та Василина і я кожний день з великим ентузіазмом ходили ко-
пати окопи і брати участь у спорудженні бліндажів на околицях 
міста Києва, адже Київ розпочав підготовку до оборони. Дні 
пролітали дуже швидко. Ми жадібно слухали кожне повідом-
лення по радіо про події на фронті, але за скупими повідомлен-
нями ми відчували небезпечне наближення фашистів до Києва.  

У 4-му класі мене прийняли в піонери 22 квітня 1941 р. За 
традицією в день народження вождя світового пролетаріату 
В. І. Леніна я давав клятву, яка закінчувалась словами: «У боро-
тьбі за справу Леніна – Сталіна будьте готові!». Тому я щиро і 
самовіддано організовував своїх однолітків і навіть декого із ста-
рших хлопців на виконання робіт цивільним населенням, які сто-
сувались підготовки оборони Києва від нападу фашистів. Крім 
копання окопів і спорудження бліндажів, ми знищували в величе-
зній кількості фашистські листівки, якими засипала Київ і околи-
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ці з літаків добре відпрацьована під керівництвом Геббельса – 
вірного служаки Гітлера – фашистська пропагандистська машина.  

Як стало відомо вже після війни, через стратегічні прорахун-
ки Верховного Головнокомандувача Червоної армії Й. В. Сталіна 
майже мільйонна армія червоноармійців, політпрацівників і ко-
мандирів попала в оточення під Києвом і в самому Києві по обид-
ві боки Дніпра. За час оборони Києва сотні тисяч бійців і цивіль-
них громадян загинули, сотні тисяч бійців було взято в полон. 
Окремі групи червоноармійців намагалися вирватись із кільця 
оточення, і я як піонер, що дав клятву бути готовим у боротьбі за 
справу Леніна – Сталіна, намагався допомогти одній із таких 
груп. Скоро командир групи намітив план бойової операції і про-
риву кільця оточення. Але напередодні дощило, і в патронах сиг-
нальних ракет відсирів порох: сигнальні ракетні патрони зберіга-
лися в ящиках, які по чиїйсь необачності попали під дощ. За до-
мовленістю з командирами декількох інших груп початок бойової 
операції мав початися вночі за умовним сигналом ракети. Коли 
прийшов час, командир стріляв, як звичайно, з ракетниці, а сиг-
нальна ракета не злітала, бо порох сирий і він не вибухав. 

Командир, хоч і досвідчений, але дещо розгубився, адже всі 
розрахунки показували, що саме тепер з найменшими втратами 
бійців можна вирватися з оточення. Він мене покликав і сказав: 
«Ти кмітливий хлопець, негайно придумай, як подати сигнал ра-
кетою, бо саме така домовленість з іншими групами, які чека-
ють саме цього сигналу». І в моєму мозкові спрацювало якесь 
шосте відчуття і блискавично з’явилось рішення. Я поставив 
ракетний патрон на пеньок від зрізаного товстого дерева, зробив 
малесенький отвір над капсулем патрона і вставив туди «вермі-
шель» (так називали на червоноармійському жаргоні порохові 
тоненькі стеблинки у вигляді харчової вермішелі.) Запалив «ве-
рмішель», щоб тепло від її згорання підсушило вологий порох у 
капсулі ракетного патрону. Тільки тоді він вибухне і ракета по-
летить майже як з ракетниці. Я негайно все так і зробив. «Вер-
мішелина» вся згоріла, але вибуху так і не сталося. Командир у 
хвилюванні бігав коло мене і коло пенька, вигукував, що з цього 
нічого не вийде і треба придумати щось інше, бо втратимо доро-
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гоцінний час і останню можливість вирватися з оточення. Від 
цієї невдачі і під дією розпачу командира в мене почали тремті-
ти руки. Все ж я вирішив продовжити експеримент в здавалося б 
у безнадійному стані. Я вставив у раніше зроблений отвір на-
ступну «вермішелину» і запалив її. Вона майже догоріла, але 
вибуху знову не було, тоді я інстинктивно нахилився над ракет-
ним патроном для з’ясування причини відсутності вибуху.  

Саме в цю мить і стався вибух ракетного патрона. За таким 
же інстинктивним механізмом самозбереження я встиг заплю-
щити очі і хоч трохи відхилити обличчя від траекторії польоту 
ракети. Я впав як підкошений, волосся на голові все обгоріло, 
вся права сторона обличчя була обпечена: лоб, щока, ушна ра-
ковина. Вії очей згоріли. Ракета пройшла повз праву сторону 
обличчя. Ліва сторона обличчя теж була обпечена, але значно 
менше. Коли я прийшов до тями, то все ще лежав із заплюще-
ними очима і боявся їх відкрити. Мене одночасно переповнюва-
ло відчуття гордості, що я все-таки виконав важливе доручення 
командира по врятування червоноармійців від полону і вірної 
смерті, адже з повідомлень радянського радіо у перші місяць 
війни ми багато чули про звіряче поводження фашистів з поло-
неними червоноармійцями, хоч в геббесельсівських листівках, 
які ми знищували, говорилось протилежне. Водночас я боявся 
розплющити очі, адже я не знав, чи зберігся зір, чи ні.  

Я лежав і думав: якщо я втратив зір, то не буде вже користі 
від мене тим, хто залишиться в Києві для підпільного супротиву 
фашистським загарбникам. До того ж я стану тягарем для до-
машніх, а, особливо, для мами, яку я любив і поважав, і цінував 
за мудрість і справжню материнську любов до мене, що я відчу-
вав всіма фібрами своєї душі. Саме цього я найбільше боявся і 
не хотів розплющувати очей. Зі мною було декілька хлопців, що 
жили зі мною по вулиці Сирець, 38. Це були вірні друзі-одно-
думці. За дорученням командира Василя Петровича (тезки мого 
старшого брата) вони мали мене доглянути і супроводити додо-
му, адже всі червоноармійці, у тому числі і два фельдшери, піш-
ли вириватись із оточення. Хлопці мене заспокоювали і підба-
дьорювали, як могли, і просили розплющити очі з надією, що я 
не втратив зір. Нарешті я наважився і відкрив очі. Якраз почало 
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світати і перші промені сонця я побачив як вперше. Моїй радос-
ті не було меж. І хоч, особливо, права половина обличчя палала і 
давала дуже болісні відчуття, я радий був тому, що бачу навко-
лишній світ, і що зможу бути корисним іншим і собі, і не буду 
тягарем для мами. Саме це мене дуже надихало і прискорювало 
заживлення обпеченого полум’ям ракети обличчя. Зразу я не 
помітив, але з часом, особливо зір правого ока, став погіршува-
тись, що в наступні роки теж вплинуло на перебіг подій у моїй 
біографії, але то вже інша тема, хоч і дуже хвилююча.  

В Києві ми жили коло Бабиного Яру, по вулиці Сирець, 38. 
Ми були свідками, коли тисячі полонених, які були оточені в 
Києві і околицях, у першу чергу комісарів і рядових комуністів, 
розстрілювали. Це було не тільки вночі, а навіть і вдень. Там без 
кінця строчили кулемети, це все було чутно. Розстрілювали в 
Бабиному Яру і євреїв. У нашому дворі, як і в багатьох інших 
дворах будинків, німецькі офіцери давали дозвіл солдатам, і 
вони забирали у цивільного населення кури, яйця. Один німець-
кий офіцер вирішив, що він теж має прикласти свої руки до роз-
стрілу євреїв. Він зібрав всю дітвору, яка була в нашому дворі, і 
почав з’ясовувати, чи нема серед нас євреїв, тому що есесівці 
знали, що багатьох дітей українські сім’ї забирали до себе. Бі-
льшість єврейських сімей повірили заклику, що їх вивезуть з 
Києва і десь прилаштують, а замість того їх везли до Бабиного 
Яру і там розстрілювали. Багато хто передчував такий сценарій і 
вони своїх дітей ховали в українські сім’ї.  

Німецький офіцер вирішив з’ясувати, чи є єврейські діти се-
ред дітей нашого двору. А в нас був дуже великий двір, більше 
півсотні там було сімей. Дітвори там було десятка півтора, може 
більше. Я з багатьма дружив, але серед них був один з хлопців, 
який зневажав молодших, інколи бив, а я їх захищав, а йому за це 
давав добрячого стусана, як вчили старші піонервожаті. І мати 
мене вчила, що від сильного і злого необхідно захищати слабшо-
го – це добра справа. І от коли німецький офіцер спитав: «Юда! 
Юда! Есть?», то той хлопець показав на мене. Що тому офіцеру 
залишалось робить? Він мені показав, щоб я йшов до стінки ве-
ликого хліва, де держали скотину. Він поставив мене під стіну 
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цього хліва, а сам почав доставати із кобури пістолет. І всім стало 
зрозуміло, який мене чекає кінець. Хтось із моїх вірних друзів 
миттєво побіг матір позвати. Прибіг і каже: «Вашого Петю – 
розстрілюють!» і мати миттєво зреагувала і не просто побігла, а 
вона полетіла як птиця. Справа в тому, що вона була інвалідом з 
дитинства. Коли вона ще буле дівчиною, років 16, вона на льоду 
впала і пошкодила хребет, і після того почалися деформації хреб-
та, і вона ходила в зігнутому стані. Це, звичайно, було важко, але 
вона працювала і народила п’ятеро дітей. Вона просто героїня в 
цьому відношенні. Мама прилетіла, як на крилах і закрила мене 
своїм тілом. Про це важко розповідати без хвилювання. І ви мене 
пробачте. Вона була дуже вродлива. Зовнішність у неї була кла-
сично слов’янською: чорні брова, карі очі і розкішна коса до поя-
са. Мені розказували що, на більш як п’ятисот дворів, вона вва-
жалася найвродливішою… Коли німецький офіцер дав команду 
мені ставати під стінку, я пам’ятаю лише холодний піт по всьому 
тілу, а перед очима вже все попливло, тому що я знав, який мене 
чекає кінець. Коли ж мама мене накрила своїм тілом, німець ото-
ропів. Це мені розказували хлопці. Мама подивилася в очі офіце-
ру і сказала: «Пане офіцере, Ви подивіться уважно на мене, яка 
ж я Юда, а це ж моя рідна дитина?» А я в дитинстві десь до 
двадцяти років, може до двадцяти чотирьох, дійсно був за рисами 
обличчя майже копією мами. А це вже десь після двадцяти чоти-
рьох років по фотографіях це видно, контури обличчя все більше 
на батьківські схожі. Я сам біохімік, але не зовсім можу пояснити, 
як це виходить. Мені пощастило, що у мене така мама і що німе-
цький офіцер попався розумний, а не тупоголовий. Німецький 
офіцер зрозумів, що мама слов’янка, а не Юда і що я її дитина. І 
він тоді захотів побачити того, хто на мене проказав, зрозумівши, 
що це провокація. Ця українська падлюка побачила, коли мати 
моя почала бігти і негайно зникла. Таким чином мати подарувала 
мені третій раз життя – перший раз вона мене народила, другий 
раз подарувала мені життя, коли мене віднесла до діда та баби, 
щоб я не загинув у товарняках по дорозі на Урал і от тепер третій 
раз я залишився живий, а не розстріляний, завдяки героїчній му-
жності мами. Адже мама була мудрою людиною і вона знала, що 
німецький офіцер з пересердя міг розстріляти і мене, і її. Це таке 
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моє дитинство. Перенесені потрясіння могли бути у кожного під 
час війни. Мої потрясіння в якійсь мірі допомогли мені розібра-
тись на власному досвіді, що справа не в етнічності, а справа в 
тому, яка душа у людини – чесна і справедлива, чи підла і корис-
лива. 

Для нашої сім’ї роки німецької окупації почалися у Києві. 
Батько був мобілізований в Червону армію в перші дні війни. 
Йому було всього 43 роки, але він мав пахову грижу великих 
розмірів через важку працю на лісоповалах за Уралом, куди 
вислала Радянська влада всю сім’ю як «ворогів народу», що не 
захотіли вступати до колгоспу. Праця конюхом в київському 
радгоспі свинарства, що вимагала великих фізичних наванта-
жень, ще збільшила пахову грижу. Тому його зарахували у не-
стройові частини Червоної армії, які обороняли Київ. Їх частина, 
як й інші, попала в оточення, але бійці їхньої частини зуміли 
вирватися з оточення, переодягтись у цивільну одежу і розсія-
тись поміж населенням міста Києва. Я допоміг одним групам 
бійців вирватись з оточення на правому березі Дніпра, а на лі-
вому березі теж знайшлися патріоти, які допомогли червоноар-
мійцям уникнути німецького полону. Вони допомогли тій війсь-
ковій частині, в якій служив батько. Батько повернувся в сім’ю, 
але кожного дня ми чекали, що хтось із сусідів може повідомити 
в гестапо про червоноармійця, який не здався в полон і знахо-
диться на волі. Це була перша причина тієї обставини, що сім’я 
наша змушена була виїхати з Києва. 

Другою причиною була та обставина, що в окупованому ні-
мцями Києві, ближче до початку зими 1941 р., серед цивільного 
населення розпочався голод. Батько дібрався різними способами 
до свого рідного села Кодаки, попросив у родичів підводу та 
коней, повернувся у Київ і забрав всіх членів сім’ї, майно та 
корову, яка рятувала нас своїм молоком. У холодні грудневі дні 
1941 р. вся наша сім’я у вигляді біженців повернулася у село 
Кодаки, в свою хату, в якій не жила довгих 9 років, після того, 
як сім’ю вивезли без суду і слідства, лише за рішенням вищого 
партійного керівництва у особі Й. В. Сталіна та його прибічни-
ків, за Урал на лісорозробки. Але батько не тримав зла у душі за 
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вчинену несправедливість до нього і членів сім’ї. Він розумів, 
що в період німецької окупації найбільшою небезпекою для 
сім’ї і країни є фашистський режим, з яким потрібно боротись. 

Зразу ж після нашого приїзду в село виникла загроза, що за-
беруть мою найстаршу сестру Любу остарбайтером до Німеччи-
ни. Вона була 1922 р. народження, от же у 1942 р. їй виповни-
лось 20 років. Місцева влада запропонувала батьку стати старо-
стою села, як бувшому репресованому Радянською владою, то 
тоді вони не будуть забирати Любу на роботу у Німеччину. На-
віть за умови такої підступної і небезпечної загрози втратити 
рідну дитину, батько відмовився стати старостою села і прислу-
жувати окупаційній владі, а наказав Любі ховатися. Поліцаї, що 
були набрані з місцевих хлопців-українців, і гестапівці нишпо-
рили скрізь, щоб виловити тих, хто відмовився бути остарбайте-
ром. Люба переховувалась довгих три місяці, але все ж хтось із 
сусідів її видав поліцаям. Разом з іншими виловленими дівчата-
ми старша сестра Люба була відправлена окупаційною німець-
кою владою до Німеччини як остарбайтер, поки їх не звільнила 
Червона армія у 1945 р. 

Ми жили на окупованій території у селі Кодаки, поки війсь-
ка Першого Українського фронту під командуванням генерала 
армії Миколи Федоровича Ватутіна не звільнили Київ 7 листо-
пада 1943 р. і їх передові частини були вже на другий день у 
нашому селі Кодаки, що за 40 км від Києва. Стрімкий наступ 
військ Червоної армії забезпечив звільнення і сусідніх сіл – Ок-
саверівку та Мар’янівку. До речі, у Мар’янівці народився і виріс 
всесвітньо відомий тенор І. С. Козловський, який за свої гроші 
купив бойовий літак для боротьби з фашистами. Але на тому і 
зупинився наступ, бо фашисти підготували коло селища Грибін-
ки на підступах до Білої Церкви глибоко ешелоновану оборону. 
Територія нашого села опинилася у третій лінії оборони Півден-
но-Західного і Першого Українського фронтів Червоної армії. 
До того ж за 10–12 км від нашого села знаходився Васильківсь-
кий аеродром стратегічної авіації, який німецькі літаки приліта-
ли бомбардувати майже кожну ніч. Їх зустрічала наша зенітна 
артилерія і винищувачі. Тому часто німецькі льотчики скидали 
бомби не тільки на аеродром, а й навколишні села, в тому числі і 
на наше. Падали на землю і збиті літаки, як німецькі з бомбами, 
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так і наші винищувачі, від чого гинуло місцеве населення. Голо-
ва колгоспу оформив мене помічником агронома-землевпоряд-
ника, якого прислали з Васильківського районного управління 
земельними ресурсами. В день, коли мені приходилося виходи-
ти на поля, щоб допомогти агроному-землевпоряднику у переп-
лануванні колгоспних полів, відбувались обстріли з далекобій-
них німецьких гармат і нальоти німецьких літаків-штурмовиків, 
які на бриючому польоті обстрілювали тих, що були на полях 
незалежно від того, були це військові люди чи цивільні. Одно-
часно з роботою в колгоспі я вчився у Митницькій неповній 
середній школі і успішно закінчив сім класів. 

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір?  
А вплинула на вибір професії хвороба мого батька. Ще до 

участі у боях на фронті у нього були проблеми зі здоров’ям, так 
як у нього була велика пахова грижа. Після війни він працював 
сторожем в колгоспі і застудився. Захворів на пневмонію, тем-
пература була вище 40 градусів. А так як в ті часи було дуже 
важко дістати ліки, не те що в наш час: пішов в будь-яку аптеку 
і купив ліки, які потрібно, аби були гроші. Для лікування гострої 
пневмонії необхідний був стрептоцид, який був страшним дефі-
цитом. Наша фельдшер підказала мені, що лише з дозволу рай-
кому партії я зможу дістати ліки і я, як секретар комсомольської 
організації школи, пішов до першого секретаря Васильківського 
райкому партії. Розказав, що мій батько був фронтовиком, а 
тепер помирає від гострого запалення легенів і допоможе тільки 
лікування стрептоцидом, і що я не піду з кабінету, поки не оде-
ржу дозвіл на отримання ліків. І такий дозвіл я одержав. Повер-
нувшись додому, я запросив сільського фельдшера, щоб вона 
розділила дозу ліків, і я почав лікування вперше в житті. Я ба-
чив, як на моїх очах батько одужував. Це і вирішило мій профе-
сійний вибір – стати лікарем. Ще дуже допомогла мені у виборі 
майбутньої професії класний керівник у 5–7 класах неповної 
середньої школи с. Митниця Васильківського району викладач 
української мови та літератури Паша Яремівна. Вона мені сказа-
ла, що після сьомого класу потрібно йти не в медичне училище, 
бо я так і залишуся фельдшером на все життя, а вступати до ме-
дичного інституту. Ось тоді я стану лікарем і здійсню свою мрію. 
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Коли Ви вступили до вищого навчального закладу? Який 
був конкурс, правила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Ліки для батька я зміг дістати і допомогти йому одужати. 
Тепер прийшла черга здійснити свою мрію і стати лікарем. Я 
закінчив школу на «відмінно» і мене рекомендували на золоту 
медаль. Але для цього оцінки моїх екзаменаційних робіт мали 
затвердити у Київському обласному управлінні народної освіти. 
Так би мовити, підтвердити оцінку, виставлену в школі. З неві-
домих для мене причин дуже довго не було ніякої відповіді з 
Київського обласного управління народною освітою.  

Я відправився в Київ, щоб дізнатися, чому затримують від-
повідь. Підтвердження оцінок мало бути з трьох предметів: ма-
тематики, російської мови та літератури, української мови та 
літератури. Оцінки перших двох предметів підтвердили, а «від-
мінну» оцінку з української мови та літератури не підтвердили, 
а виставили «добре». Під час мого відвідування Київського об-
ласного управління народної освіти мені запропонували срібну 
медаль. Але так як я був впевнений в своїй оцінці, то почав роз-
биратися, чому не підтверджена оцінка, і що мені треба поради-
тись із класним керівником, яка викладала українську мову та 
літературу Поліксеною Григорівно Курінною і була високопро-
фесійним знавцем своєї справи. Я пішов до своєї викладачки, 
але вона мені не змогла допомогти, бо проблема була з її пред-
метом, а за себе вона говорити не захотіла. Вона пояснила, що 
якби це була оцінка з іншого предмету, то вона б включилася у 
відстоювання оцінки. Вона мені сказала, що я вже дорослий, 
закінчив школу і маю вирішувати свої проблеми сам.  

Я вирішив знову повернутись в Київське управління народ-
ної освіти і поглянути на свою роботу з української мови та лі-
тератури. Я мав на це повне право. Тоді ми писали твір на дові-
льну тему. Я написав твір про тодішню ситуацію в селі, про 
колгоспи, про те, як займалися сільським господарством. Тоді 
організовувалися нові форми сільського виробництва і суспіль-
ного життя на селі, щоб люди не мали своїх присадибних діля-
нок, щоб все було суспільне, навіть готування їжі. Тобто ці всі 
заходи малися готувати людей до комуністичної форми суспіль-
ного життя, як все це уявляли ідеологи Комуністичної партії 
Радянського Союзу. У газетах на той час писали, що такі форми 
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суспільного життя вже почали функціонувати коло Новочерка-
ська. У своєму творі я написав: «Коло Новочеркаська йде орга-
нізація і будова нових форм життя у сільській місцевості». А 
другий рецензент при повторній рецензії обводить слово «коло» 
і пише зверху – «біля». І це єдине місце в роботі, яка була напи-
сана на п’ять чи на шість сторінок. Перший рецензент підтвер-
див оцінку «відмінно». Другий рецензент обвів слово «коло», 
написав зверху слово «біля» і виставив оцінку «добре». Я це 
подивився і кажу: «Послухайте, я написав «коло», а тут випра-
влено на «біля». Наскільки я пам’ятаю, у Тараса Григоровича 
Шевченко «Садок вишневий КОЛО хати» а не «біля хати»». До 
того ж, що якраз мова Шевченка, мова Лесі Українки покладена 
в основу нової літературної мови України. Тоді інспектор, який 
показував роботу, каже: «Вот Вам предлагают серебряную ме-
даль. Пока не поздно, берите и не умничайте, потому что Вы 
начинаете тут рассказывать мне о Шевченко, Лесе Украин-
ке...». Ось тоді я зрозумів – це все, на цьому справа закінчується, 
в мене виходу немає і часу до початку екзаменів у медичному 
інституті, куди я мріяв поступити, майже не лишилось. Я заби-
раю свій атестат з підтвердженням, що це срібна медаль, і шви-
денько йду подавати документи в приймальну комісію Київсь-
кого медичного інституту, що була розташована по вул. Бульвар 
Шевченка, 13.  

Але тут мене чекала нова несподіванка. Я то приніс доку-
менти про срібну медаль, але там тоді був такий порядок, що 
тільки 15 % абітурієнтів зараховували без екзамену. То звичай-
но, той, хто вчасно приніс документи, відразу попали до 15 %. Я 
прийшов з срібною медаллю, а для мене вже місць немає. І мені 
кажуть в приймальній комісії: «А почему Вы волнуетесь? Вот 
рядышком расположена приёмная комиссия Киевского универ-
ситета, идите туда, там ещё смогут принять Вас без экзаме-
на». Я кажу – ні, я вже зробив вибір, я йду на лікувальний факу-
льтет. А там чотири факультети: лікувальний факультет, педіат-
ричний факультет, санітарно-гігієнічний факультет і стоматоло-
гічний факультет. Я написав заяву на лікувальний факультет і 
негайно поїхав додому готуватись до екзаменів. Для цього в 
мене була поважна причина. З екзаменів потрібно було здавати 
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хімію, фізику, російську і українську мову та літературу. Екза-
мен з фізики не ставав для мене перепоною, теж саме було з 
російською та українською мовами та літературами.  

А ось з хімією були дуже кепські справи. Оцінка в моєму 
атестаті з хімії стояла «відмінно», а відповідних знань не було. 
Справа була в тому, що у восьмому, дев’ятому та десятому кла-
сах був викладач, який до війни був інженером-хіміком, а під 
час війни був контужений, і, звичайно, викладав нам хімію дуже 
своєрідно. Він стояв коло дошки і розмовляв з дошкою, а не з 
учнями, і щось писав, але ми не розуміли те, що він каже. І фор-
мул ми теж не розуміли. Тому я знав, що ті оцінки, які стояли в 
мене в атестаті в восьмому, дев’ятому, десятому класах, не від-
повідають дійсності. А тепер треба складати екзамен з хімії за 
10 клас. Мені залишалося менше десяти днів. Я приїхав додому, 
сказав матері, що буду готовитись до екзаменів. У нас у дворі 
був курінь, і я там поселився. Мати приносила мені туди їсти, я 
тільки виходив інколи. Я вперше взявся за вивчення хімії і по-
бачив, що це досить чудова та цікава наука. Я списав багато 
зошитів, а підручник дивився наче в перший раз. Хімію я вчив 
наново. Прийшов час їхати на вступні екзамени, й я поїхав.  

Приїхав вечірнім поїздом до Києва. Треба було десь пере-
ночувати. В Києві я жив раніше, і тут були в мене товариші, 
тому я поїхав до них, щоб переночувати, а вранці влаштовува-
тись у гуртожитку. Я прийшов до будинку своїх знайомих, які 
жили коло Бабиного Яру, зокрема, до будинку свого одноклас-
ника Едуарда Клінберга (мати у нього була єврейкою, а батько 
німцем), а там все зачинено. Це було біля десятої години вечора. 
У дворі були заготовленні дрова на зиму. Я переночував на тих 
дровах. Ледь-ледь діждався п’ятої години ранку, і побіг швиде-
нько до трамваю.  

Коли я приїхав до будинку по вулиці бульвар Шевченко, 13, 
де була розташована приймальна комісія, то там був лише сто-
рож. Після відкриття приміщення я пішов до стенду, де були 
вивішені списки абітурієнтів по групах та розклад екзаменів. Я 
шукаю своє прізвище і його не знаходжу. Передивився списки 
всіх факультетів: лікувальний, педіатричний, санітарно-гігієніч-
ний, стоматологічний, але ніде не знайшов своє прізвище, хоч і 
передивився декілька разів. В мене виникли проблеми з зором 
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ще під час війни, про що я розказав раніше. Коли я передивляв-
ся всі списки, то я попросив ще декількох абітурієнтів, щоб вони 
мені допомогли. Але ніхто мого прізвища так і не знайшов. 

І тоді я йду в приймальну комісію, щоб вони мені допомог-
ли знайти моє прізвище у списках абітурієнтів, адже я подавав 
заяву на допуск до екзаменів на лікувальний факультет, адже 
мені треба ще влаштуватись у гуртожитку. Коли я виклав своє 
прохання, то секретар приймальної комісії мені сказав: «Что-то 
Вы, товарищ Бачинский, со своими проблемами начинаете нам 
досаждать. То Вы не можете вовремя документы сдать, то в 
списках себя не можете найти». Я думаю, нічого собі, прийма-
льна комісія мене зустрічає. Все ж я намагаючись зовні бути 
спокійним, прошу допомогти мені, бо я точно подавав недавно у 
Приймальну комісію заяву на допуск до екзаменів на лікуваль-
ний факультет. А мені кажуть: «Принесите по три бутылки 
пива на каждого, тогда мы будем заниматься решением Ваших 
вопросов». Така пропозиція мене ошелешила. Внутрішнє на-
пруження зростало, але я себе все ж стримав і кажу: «Підкажіть 
лише, де найближчий пивний рундук». Тоді секретар приймаль-
ної комісії розсміявся і промовив: «Ну, ладно, давайте не будем 
мучить парня. Вы зачислены студентом первого курса решени-
ем приёмной комиссии по личному настоянию ректора инсти-
тута Т. Я. Калиниченко». Це повідомлення було для мене нена-
че грім серед ясного неба. 

Я не зразу повірив, що ці слова про зарахування мене сту-
дентом першого курсу лікувального факультету сказані мені і 
про мене. Через якусь мить я перепитав: «Так мене немає в спи-
сках груп абітурієнтів, тому що я вже в списках студентів?» І 
тут же мені відповів відповідальний секретар приймальної комі-
сії: «Молодец! С логикой мышления и с выдержкой у Вас всё в 
порядке. У нашего ректора отличное чутьё на хороших сотру-
дников и студентов. Желаем Вам успехов в учёбе. Устраивай-
тесь в общежитии и приходите уже записать расписание за-
нятий, когда оно будет вывешено». 

Я вже пізніше дізнався, що ректор Т. Я. Калініченко з 1938 
по1945 рр. був першим замісником наркома охорони здоров’я 
УРСР, а з 1945 р. був призначений ректором Київського медич-
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ного інституту, одночасно він завідував кафедрою акушерства 
та гінекологією № 2. Під його керівництвом на кафедрі розроб-
лялись проблеми діагностики і лікування безпліддя гормональ-
ного ґенеза, як одного з найскладніших і малодосліджених пи-
тань, не вирішення яких руйнувало сім’ї, доводило до важких 
психічних розладів. Як я міг тоді подумати, що вже через три 
роки навчання на лікувальному факультеті я почну науковий 
пошук і одержу важливі здобутки саме при розробці вказаної 
проблеми на кафедрі акушерства та гінекології, хоч і під керів-
ництвом іншого завідувача кафедри. 

Пізніше мені розказав один із членів приймальної комісії, 
представник комітету комсомолу, що на рішення приймальної 
комісії вплинуло два чинники. Першим чинником була проявле-
на рішучість йти на складання екзаменів і йти на лікувальний 
факультет, де був самий високий конкурс серед інших факуль-
тетів. Ректору така рішучість сподобалась, і саме він вніс пропо-
зицію зарахувати мене без екзаменів, хоч документи були надані 
до приймальної комісії вже після вичерпання 15 % ліміту на 
прийом без екзаменів випускників шкіл із золотою чи срібною 
медалями. 

Другий чинник теж був вагомим, він суттєво доповнював 
перший. Це був лист за підписом першого секретаря київського 
обкому комсомолу на ім’я ректора Київського медичного інсти-
туту О. О. Богомольця, як голови приймальної комісії, в якому 
була дана позитивна характеристика моєї роботи секретарем 
комсомольської організації Васильківської середньої школи № 3 
та членом Васильківського райкому комсомолу Київської облас-
ті. У листі було прохання до членів приймальної комісії зважити 
на обставини, що привели до запізнення із подачею атестата за 
10-й клас і срібною медаллю. Була висловлена надія, що комсо-
мольська організація КМІ ім. О. О. Богомольця у моїй особі 
поповниться хорошим комсомольцем, що вже зарекомендував 
себе на комсомольській роботі у Васильківському районі Київ-
ської області. Там було сказано про мою роботу старшим піоне-
рвожатим і одночасно секретарем комсомольської організації. 

Цей лист з’явився після того, як я особисто побував на при-
йомі у першого секретаря ЦК ЛКСМ України Володимира Єф-
ремовича Семичасного. І він дав доручення першому секретарю 
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Київського обкому комсомолу розібратись у моїй справі, той у 
свою чергу доручив розбір моєї справи штатному працівнику 
Київського обкому комсомолу Оксані (я запам’ятав лише її 
ім’я). Я їй розказав про свою комсомольську роботу, навчання і 
роботу в обох школах, на сільськогосподарських роботах в кол-
госпі «Кодачанка». Оксана все перевірила, навівши довідки у 
працівників Васильківського райкому комсомолу, які знали про 
моє навчання і про мою роботу. Саме ці відомості і стали осно-
вою звернення першого секретаря Київського обкому комсомо-
лу до ректора КМІ як голови приймальної комісії. Коли в нашій 
сім’ї народилась перша донька, я запропонував назвати її Окса-
ною на честь комсомольського працівника Київського обкому 
комсомолу, яка своїми діями добилась справедливості, що знач-
но прискорило здійснення моєї мрії – оволодіти фахом лікаря. 
Для мене ще дуже важливою була та обставина, що позитивний 
результат дій Оксани вселив у мене впевненість у тому, що 
справедливості можна і потрібно добиватись, але за неї потрібно 
боротись самовіддано і ніколи не відступати у нашому далеко і 
досить часто несправедливому світі. 

Що Вам запам’яталось з першого та останнього екзаме-
нів під час навчання у студентські роки ? 

Першим екзаменом якраз і був у мене екзамен по хімії, яку я 
вивчив самотужки при підготовці до вступних екзаменів з хімії. 
Лекції з хімії нам читав професор Борис Якович Дайн, знана 
людина в хімії, який був учнем академіка Л. В. Писаржевського. 
В нас є вулиця Писаржевського. Мені звичайно помогло, що я 
самотужки підійшов до вивчення хімії. Була тут така своя особ-
ливість, що на першому курсі, матеріально рідні не могли мені 
допомогти. Я пішов працювати санітаром у психіатричну лікар-
ню. Там надзвичайно психологічно важка праця. Були нічні чер-
гування без права сну, але були і денні. Я міг пропускати одне 
заняття, а щоб друге не пропускати, я брав два нічні, і віддавав 
свої денні. Ви ж розумієте, що після двох нічних чергувань важ-
ко вчитись на заняттях. Треба було і підробляти, і вчитись. І от 
перший екзамен з хімії, а я запізнююсь на консультацію. При-
міщення, де проходила консультація, було багатоповерхове. 
Консультація була о третій годині, але коридори були дуже тем-
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ні, бо не горіли лампочки. Я поспішаю, біжу щоб не запізнитись, 
адже нас попередила викладач, що консультацію буде проводи-
ти професор, а він дуже строгий. Він вимагав дисципліни. Він 
був маленького росту, і щоб із-за трибуни його було видно, він 
носив високі каблуки. Я біжу потемному коридору і на когось 
наштовхуюсь і збиваю з ніг. І тут чую голос професора 
Б. Я. Дайна: «Молодой человек, вы с ума сошли?!». Я підхопився 
і побіг як тільки міг швидше у лабораторію, де мала проходити 
консультація. На наступний день я прийшов на екзамен. Здавав 
я перший екзамен професору Б. Я. Дайну. Я взяв білет, все роз-
писав і пішов відповідати. Я йому відповідав десь години півто-
ри, а у нього ще є питання. Я зрозумів, що це через вчорашню 
«зустріч», бо більше я ніде з ним не перетинався. «Ну ладно, 
идите. Я думаю, Вы культуры ещё наберётесь». І він виставив 
мені оцінку «чотири». Отже перша оцінка була «чотири».  

Останній екзамен був вже на випускних екзаменах. Остан-
нім був екзамен по акушерству та гінекології. Як з’ясувалось на 
кінцевому результаті саме на цьому екзамені вирішувався на-
прямок мого подальшого життєвого і професійного шляху. Це 
був доленосний екзамен. Він мав свою повчальну передісторію 
та драматичну розв’язку. Тепер розкажу все по порядку. Екза-
мен з акушерства та гінекології є одним з найскладніших екза-
менів, як і сам предмет, тому що лікар, який би він не був, му-
сить вміти прийняти роди, і відповідає не за одне життя, а за 
декілька одночасно. Це я добре засвоїв із захоплюючих і майс-
терно прочитаних на високому професійному рівні лекцій заві-
дувача кафедрою акушерства та гінекології, учасника Другої 
світової війни, кавалера ордена Леніна, член-кореспондента АН 
УРСР, головного акушер-гінеколога МОЗ УРСР Олександра 
Юдимовича Лур’є.  

Професор О. Ю. Лур’є був дійсно легендарною особистіс-
тю. Його обрали на завідування кафедрою акушерства та гінеко-
логією КМІ у 1938 р. Якою він завідував до 1958 р. за винятком 
буремних років війни, коли він оперував бійців у прифронтових 
госпіталях, щоб повернути їх у бойові ряди Червоної армії. Ще у 
1935 році О. Ю. Лур’є вперше у СРСР ввів обезболювання при 
родах і став його основоположником, застосувавши закис азоту 
всім породіллям, хоч у Біблії записано: «У муках будеш наро-
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джувати дітей своїх». З першого року свого завідування кафе-
дрою ввів обов’язковий контроль і детальне вивчення кожного 
випадку материнської та дитячої смертності при родах, що було 
закріплено наказом наркома охорони здоров’я СРСР і обов’язко-
вим на всій території Радянського Союзу. Під керівництвом 
О. Ю. Лур’є найкраще в СРСР були організовані боротьба з ра-
ком жіночих статевих органів, крововтратою при родах, … трі-
щиною сосків у породілей, із запальними процесами жіночої 
статевої сфери, застосування медикаментозного стимулювання 
родів, вивчення патології вагітності, раціонального харчування 
вагітних, породілей і їх дітей, розробка способів лікування та 
профілактики гінекологічних захворювань у дітей. 

Коли на кафедру акушерства та гінекології № 1 прийшов 
д.м.н., проф. В. М. Савицький, до перерахованого добавився ще 
один надзвичайно потрібний і мало розроблений напрям: боро-
тьба з безпліддям, який розроблявся, як я вже згадував і на ка-
федрі, яку очолював ректор медінституту доцент Т. Я. Калініче-
нко. Я на четвертому, п’ятому та шостому курсах працював на 
кафедрі акушерства та гінекології. Чергування в мене були до-
сить часто. Як завідувач кафедри, під свою відповідальність 
професор В. М. Савицький дав дозвіл на мою участь в операці-
ях, чи прийманні родів під час нічних чергувань, щоб допомага-
ти черговому лікарю. Читання хороших книжок, як і уважне 
слухання лекцій допомагає осмислити практичний досвід, але не 
замінює його. Під час чергувань я збагачувався безцінним прак-
тичним досвідом. Крім практичної роботи, під час чергування на 
кафедрі я займався і науково-дослідною роботою за новим на 
той час напрямком для кафедри – боротьби з безпліддям, який 
розробляв проф. В. М. Савицький.  

Перші наукові роботи в мене йшли як раз від цієї кафедри. 
Завідувач кафедрою Василь Миколайович Савицький, який (як я 
потім зрозумів) мав на мене надію, що я після закінчення медін-
ституту стану акушер-гінекологом, і навіть в якійсь мірі, стану 
його преємником. Він віддавав мені ключ від свого кабінету і я 
там міг готуватись до занять і відпочивати, а якщо викликали на 
операцію чи на роди, я йшов допомагати черговому лікарю. За-
відувач кафедрою поставив мені завдання вивчити існуючи ме-
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тоди розпізнавання раннього запліднення. Я прочитав про таку 
методику, коли жабі-самцю вводять в клоаку сечу жінки, яка 
вагітна або не вагітна, то у відповідь сім’яники самця викидають 
сперматозоїди, які попадають в клоаку. Рідину з клоаки дослі-
джують під мікроскопом. Якщо є гормон запліднення, то спер-
матозоїди появляться, якщо запліднення не наступило, то спер-
матозоїди відсутні. Чутливість даного способу була не висока. І 
я придумав, що зробити, щоб підняти чутливість в цих самців до 
гормонів запліднення, якщо вони з’являються. Я став цих самців 
годувати плацентою, яку я після родів забирав і зберігав. Кож-
ному із самців я персонально пінцетом клав до рота і вони її 
ковтали. В результаті годування в них чутливість до гормону 
запліднення виросла в чотири рази. Ми вже на десятий день 
могли мати відповідь: було запліднення чи ні. Вказане підви-
щення чутливості дозволяло нам змінювати тактику лікування. 
Так я проводив наукове і практичне дослідження на четвертому, 
п’ятому і шостому курсах лікувального факультету.  

Підійшов час розпреділення на роботу, яке відбулося до ви-
пускних екзаменів. На розпреділенні був ректор та всі завідуючі 
випускними кафедрами. За попередніми оцінками я йшов на 
диплом з відзнакою. Це саме та група студентів, яких можуть 
рекомендувати на наукову роботу в медінституті або дають 
першочерговий вибір куди ти хочеш поїхати. І я відповів на 
питання ректора, що хочу поступати в аспірантуру на кафедру 
біохімії, так як у всіх тих дослідах, які я робив на кафедрі аку-
шерства і гінекології, в яких дуже багато біохімічних процесів. 
Тут же після розпреділення мій науковій керівник професор 
В. М. Савицький сказав: «Бачинский, а у тебя ничего не получи-
тся». Я тоді не надав значення такому попередженню. І ось 
підійшов останній з випускних екзаменів. Це і був екзамен з 
акушерства та гінекології. Всі попередні державні екзамени в 
мене були складені на «відмінно». В той час тестів на екзаменах 
не застосовували, а заходили до державної комісії по черзі, які 
встановлювали старости академічних груп. Тих, хто знав мате-
ріал слабше, пропускали вперед, а ті, хто знав матеріал навчаль-
ної дисципліни краще, йшли останніми, адже після доброї від-
повіді відповідь слабшого за знаннями студента оцінювалась 
досить низько. Така студентська психологія і психологія викла-
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дачів. Мене староста групи відправила останнім, бо в групі доб-
ре знали про мою наукову роботу і постійні нічні чергування на 
кафедрі акушерства та гінекології.  

Очолював предметну комісію з акушерства та гінекології 
завідувач кафедри акушерства та гінекології і одночасно мій 
науковий керівник проф. В. М. Савицький. У білеті було три 
питання. Я підготовився і почав відповідати. Перше питання 
відповів – вчитель мовчить. Друге, третє – знову мовчить, ні 
слова. І я вийшов з екзаменаційної кімнати. Проходить п’ятна-
дцять хвилин, проходить півгодини, а студентів не запрошують 
для оголошення результатів екзаменів. Мені мої товариші по 
групі кажуть, ти знову щось начудив, а я відповідаю, що не було 
запитань. І тут відкривають двері: «Бачинский, зайдите!». Я 
заходжу. Голова державної комісії, завідувач кафедри акушерс-
тва і гінекології Одеського медичного інституту професор Со-
коловський сказав: «Если Вы не возражаете, возьмите второй 
билет». Я все зрозумів. Що мені залишилось робити, і я беру 
другий білет. Ось тут мене вже заїло. Але я в певну мить втра-
тив самоволодіння. І лише хвилини дві дивився на новий білет, а 
потім встаю і кажу, що готовий відповідати. Професор Соколов-
ский спокійно звертається до мене: «Мы к Вам не имеем никаких 
претензий. Спокойно подумайте и сосредоточьтесь». Я знову 
сідаю за парту. Дивлюсь у білет, але нічого не бачу. Просто ди-
влюсь. Сиджу хвилини чотири, і знову кажу, що готовий відпо-
відати. Головуючий мені дозволяє. Я читаю питання і даю від-
повіді. Відповідаю вже не тільки Василю Миколайовичу, а вже 
всім членам комісії. Друге питання відповідаю, третє відпові-
даю. Все, що знав, розповів. Василь Миколайович добре знав, 
якщо на державних екзаменах я отримаю хоч одну «четвірку», 
то червоний диплом мені не дадуть. На наукову роботу мене 
зразу ж після закінчення медінституту рекомендувати не будуть. 
Отже, на біохімію я не попадаю.  

Закінчилось все тим, що комісія все таки виставила мені 
«відмінну» оцінку. Одержав я свій червоний диплом і пішов 
здавати екзамен в аспірантуру на кафедру біохімії. Нас було три 
претенденти на два місця. Мене фактично не чекали. Адже це 
було моє власне рішення. Я не був кружковцем на кафедрі біо-
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хімії, так як я проводив наукові дослідження на кафедрі акушер-
ства і гінекології. Інша справа, що в цих дослідженнях мене за-
хопила цікавість біохімічними процесами. Один з кандидатів 
був родичем завідуючого кафедрою. Ще одна з кандидатів вже 
три роки працювала на кафедрі старшим лаборантом і назбирала 
велику кількість дослідного матеріалу по проблемі вітаміну Р, 
яку успішно розробляв завідувач кафедри д.б.н., професор Євге-
ній Федорович Шамрай. В неї дисертація була майже готова. 
Вона добре знала англійську мову, що важливо для вступу в 
аспірантуру.  

Першим екзаменом у обов’язковому порядку був екзамен з 
марксизму-ленінізму, адже це був 1956 р. Пройшло всього три 
роки після смерті Й. В. Сталіна. Було розвінчано його культ 
особи, але ж ідеологічний прес пропаганди ідей та дій марксиз-
му-ленінізму ставав все більш потужнішим. Ми всі троє склали 
цей екзамен на «відмінно». Наступний екзамен був з іноземної 
мови. Мої конкуренти здали на «відмінно», а я лише на «чоти-
ри». Вже пізніше, років через десять, випадково на одній з ву-
лиць Києва мого конкурента (родича зав. кафедрою) впізнав 
один з діячів підпільного опору німцям у Івано-Франківську під 
час німецької окупації. Мій конкурент був у той час переклада-
чем у відділі гестапо Івано-Франківська, отже добре володів 
німецькою мовою. Відбувся суд, але це було через 10 років, а 
питання вступу до аспірантури вирішувалось тепер. Я ж з німе-
цькою мовою теж познайомився під час окупації німцями Києва, 
але це знайомство було тоді, коли німецький офіцер збирався 
мене розстріляти через наклеп на мене і бажання помститись, 
про що я вже розказував.  

Третім був екзамен по спеціальності – по біохімії. Приймав 
екзамен сам завідувач кафедри. Він сказав, що ні хто з нас біо-
хімії не знає, як того вимагає програма з біохімії, і що він сам 
дуже багато чого не знає з питань біохімії, але покладає надію, 
що ми будемо старанними дослідниками, тому він виставляє 
всім нам оцінку «відмінно». 

Завідуючий кафедрою на той час виконував обов’язки рек-
тора медінституту. Нашого ж ректора в той час послали до Ки-
таю на два роки для організації медичної служби та вищої меди-
чної освіти. Наш завідуючий кафедрою, Євгеній Федорович 
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Шамрай, виконуючи обов’язки ректора, використав службове 
становище на мою користь. Він поїхав в Міністерство охорони 
здоров’я і замовив третє місце в аспірантуру до себе на кафедру. 
Тому мене теж зарахували до аспірантури. Ось так я продовжив 
шлях у науку, який я розпочав ще студентом. 

Перебуваючи в аспірантурі на кафедрі біохімії Київського 
медичного інституту, як колишнього медичного факультету 
Київського університету, де в свій час викладав великий вчений 
і педагог М. І. Пирогов, я відчував, що багато з його стратегіч-
них педагогічних ідей не втілюються в життя. До того ж, озна-
йомившись з науковими підходами до викладання в вищому 
медичному навчальному закладі доктора медицини Євгена Озе-
ркевича, я зрозумів, що повинна бути створена кафедра клініч-
ної лабораторної діагностики в кадровому вузі. Але на даний час 
не було ні навчальної програми з клінічної біохімії, ні викла-
дання клінічної біохімії в кадрових медичних вузах. 

За час викладання біохімії у Тернопільській медакадемії 
(1959–1970 рр.), Полтавській медакадемії (1971–1974 рр.) я ви-
кладав крім загальної біохімії людини, ще й клінічну біохімію 
на свій страх і ризик, так як не було офіційної навчальної про-
грами і не було в робочих планах, затверджених МОЗ України, 
самої навчальної дисципліни «Клінічна біохімія» в кадрових 
медичних вузах. На ряді Всесоюзних біохімічних з’їздах, як 
завідувач кафедрою біохімії і член Всесоюзного біохімічного 
товариства СРСР, я піднімав це питання, звертаючи увагу на 
його актуальність, але ні МОЗ СРСР, ні МОЗ України не збира-
лися його вирішувати. Тоді я виступив у Всесоюзному журналі 
«Вопросы медицинской химии» 1984 р. № 6 зі статтею «Не ре-
шённые проблемы преподавания биохимии в медвузах», де наго-
лосив, що лікар щодня призначає біохімічні дослідження паціє-
нтам і одержує лабораторні результати дослідження, але під час 
навчання у медичному вузі його не вчать клінічної біохімії, 
адже відсутні як навчальна програми, так і сама кафедра клініч-
ної лабораторної діагностики. На вказані виступи ні Всесоюзне, 
ні Республіканське міністерства охорони здоров’я не реагували. 
Тоді я вирішив пройти по конкурсу на кафедру біохімії Дніпро-
петровського медінституту, як колишнього медичного факуль-
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тету Катеринославського університету (теперішнього ДНУ ім. 
Олеся Гончара). Я завідував кафедрою, де були об’єднані всі 
хімічні дисципліни: біонеорганічна хімія, біофізколоїдна, біоор-
ганічна і біологічна хімії з 1984 до 1996 р. 

З 1996 р. я, нарешті, спочатку як сумісник до 1998 р., а по-
тім як завідувач кафедрою математичного моделювання та фізи-
ко-хімічних методів дослідження в медицині на медичному фа-
культеті, почав реалізовувати свої професійні мрії на медичному 
факультеті класичного університету, працюючи за принципами 
освітньої діяльності Болонського процесу. 

Розкажіть про Ваш шлях до Дніпропетровського універ-
ситету ім. Олеся Гончара. 

Коли я вчився в школі і за обставин, про які я розказав рані-
ше, прийняв рішення стати лікарем, то почав цікавитись історією 
медицини ще до вступу до медичного інституту, а тим більше, 
коли у нашій групі на першому курсі вів практичні зайняття і 
читав лекції завідувач кафедрою латинської мови, кандидат філо-
логічних наук, доцент М. Ф. Кніпович. Він був автором першого 
підручника на українській мові «Латинська мова. Підручна кни-
жка з хрестоматією для медвузів» під загальною редакцією і з 
вступним словом видатного анатома із світовим ім’ям зав. кафед-
рою нормальної анатомії людини КМІ д.м.н., проф. М. С. Спіро-
ва. Мені пощастило не тільки слухати чудові лекції М. С. Спіро-
ва, а й працювати у науковому гуртку з анатомії людини, який він 
вів, здавати йому державний екзамен з анатомії.  

Я дуже старався вчити анатомію людини, але нічні чергу-
вання в Республіканській психіатричній лікарні санітаром без 
права сну давалися взнаки. Екзамен ми здавали у зимову сесію, 
коли вперше скоротили час на вивчення анатомії. Я отримав 
оцінку «чотири», але від цього у мене не стало менше пошани 
до проф. М. С. Спірова як до педагога. Ми знали, що він сім’ї не 
має, так як втратив її під час війни. Постійно допомагав матеріа-
льно 15 студентам лікувального факультету, які потребували 
такої допомоги. Я про це знав, так як у комсомольському бюро 
лікувального факультету відповідав за роботу академічного сек-
тора і здійснював комсомольський контроль успішності 1 200 
студентів лікувального факультету. Знав матеріальне забезпе-
чення кожного студента та побутові умови проживання. 
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З історією розвитку медицини і медичної освіти, про що нам 
розказував доцент М. Ф. Кніпович, я вперше довідався, що і 
Київський медінститут, і Дніпропетровський, Харківський та 
ряд інших медичних інститутів раніше були медичними факуль-
тетами відповідних університетів згідно з європейським взірцем 
вищої медичної освіти. Саме така модель виправдала себе про-
довж багатьох віків як оптимальна. Вже пізніше, коли я за до-
помогою ректора ДНУ ім. Олеся Гончара проф. М. В. Полякова, 
створив першу в кадровому вузі України кафедру клінічної ла-
бораторної діагностики в складі медичного факультету класич-
ного університету, мною було виконане наукове дослідження 
проблем створення, функціонування та розвитку чи занепаду 
медичних факультетів як осередків вищої медичної освіти в 
Україні. З результатами дослідження я виступив на Х Конгресі 
Світової Федерації лікарських товариству Чернівцях у 2004 р. З 
публікацією статті «Проблеми сучасного стану вищої медичної 
освіти в Україні та їх вирішення на шляху до приєднання до 
Болонської конвенції». 

Після двох років роботи професором кафедри «Охорони 
здоров'я материнства та дитинства» лікувального факультету 
ДНУ у 1996–1997 рр. уже на третьому році за моєю ініціативою 
на засіданні Вченої ради університету 19 березня 1998 р. (про-
токол № 6) було прийняте рішення про клопотання перед Мініс-
терством освіти та науки України про відкриття на медичному 
факультеті підготовки фахівців за спеціальністю 7.110.103 «Клі-
нічна лабораторна діагностика», яке за підписом тодішнього 
ректора академіка НАН і АПН України В. Ф. Пріснякова було 
направлене в МОН України. Але конфлікти між керівництвом 
МОН України, адміністрацією Дніпропетровської державної 
медичної академії і ректором ДНУ академіком В. Ф. Прісняко-
вим суттєво загальмували відкриття підготовки фахівців за спе-
ціальністю «Клінічна лабораторна діагностика». 

Новопризначений виконуючим обов’язки ректора ДНУ 
проф. М. В. Поляков зразу ж підтримав ідею створення першої 
кафедри «Клінічної лабораторної діагностики» у класичному 
університеті, якої не було ні в університетах, ні в кадрових ви-
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щих медичних вузах бувшого СРСР. Не було і після його розпа-
ду на окремі держави. 

Через супротив впливового ректора ДДМА академіка 
 Г. В. Дзяка, якого активно підтримувало керівництво МОЗ 
України, прийшлось відчайдушно боротись з ними ще довгих 6 
років. Завдяки активній підтримці М. В. Полякова, якого було 
вибрано ректором таємним голосуванням на Вченій раді універ-
ситету та затверджено у листопаді 1998 р. Колегією МОН Укра-
їни, моя праця не пропала даремно. Моя мрія знайшла своє вті-
лення у Наказі по ДНУ від 02 серпня 2004 р. за № 883 «Про 
створення кафедри клінічної лабораторної діагностики на ме-
дичному факультеті» за підписом ректора, проф. М. В. Поляко-
ва. 

Період 1998–2004 р.р. був насичений нашою спільною бо-
ротьбою на медичному факультеті ДНУ підготовки бакалаврів 
за напрямом «Медицина» нової спеціальності «Лабораторна 
діагностика». Перед відкриттям кафедри «Клінічної лаборатор-
ної діагностики» мені було доручено провести реорганізацію 
двох кафедр медичного факультету – кафедру «Математичного 
моделювання та фізико-хімічних методів дослідження в меди-
цині», якою я завідував шість років, та кафедри «Теоретичної і 
клінічної морфології», якою завідував доц. О. К. Коцарєв. З двох 
кафедр була утворена одна з назвою «Кафедра клінічної лабо-
раторної діагностики». 

Згідно з наказом по ДНУ від 16 вересня 2004 р. за № 995 у 
газеті «Дніпропетровський університет» було об’явлено кон-
курс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри «Кліні-
чної лабораторної діагностики». Всі юридичні процедури про-
ведення конкурсу на заміщення вакантної посади зав. кафедрою 
«Клінічної лабораторної діагностики» на медичному факультеті 
ДНУ були витримані. Здійсненню моїх професійних мрій спри-
яло призначення мене Головою робочої групи для розробки 
складових нормативного та навчально-методичного забезпечен-
ня підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавр, магістр за напрямком «Медицина», спеціа-
льність «Клінічна лабораторна діагностика» згідно з Наказом 
МОН України від 31 липня 1998 р. за № 285.  
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Я був обраний таємним голосуванням членів Вченої ради 
ДНУ першим завідувачем кафедри «Клінічної лабораторної діа-
гностики» на умовах контракту з 29 жовтня 2004 р. по 30 червня 
2006 р. Через 150 днів функціонування новоствореної кафедри 
виникла необхідність її удосконалення за моїм поданням на ім’я 
ректора ДНУ. На підставі вказаного подання Вчена рада прийн-
яла рішення ліквідувати з 01 лютого 2005 р. кафедру «Охорони 
здоров’я матері та дитини», на якій я починав працювати у ДНУ 
професором кафедри у 1996–1997 рр. Працівники ліквідованої 
кафедри були переведені на кафедру «Клінічної лабораторної 
діагностики». Незабаром була ліквідована ще одна кафедра 
лікувального факультету – кафедра «Теорії та практики лікува-
льно-діагностичного процесу» (зав. кафедрою к.м.н., доц. С. М. 
Лукашов), співробітники якої теж були переведені на кафедру 
«Клінічної лабораторної діагностики».  

При підготовці до ліцензування нової спеціальності 
6.110.100 «Лабораторна діагностика» я розробив і ввів в дію 
«Договір про співробітництво між Обласною клінічною лікар-
нею І. І. Мечникова і ДНУ», який вступив в силу з 01 червня 
2005 р. і діє при його продовженні до цього часу. Вказаний «До-
говір» став одним з вирішальних і переконливих чинників при 
роботі членів Комісії МОЗ і МОН України, яка ліцензувала нову 
спеціальність. Мені довелося особисто знайомити кожного чле-
на Комісії з умовами і перспективами навчання бакалаврів у 
клініко-діагностичних лабораторіях ОКЛ ім. І. І. Мечникова. 
Аналогічні «Договори» були укладені з рядом інших великих 
лікувально-профілактичних закладів. Окрім цього, прийшлось 
декілька разів виїжджати до Київського та Львівського коле-
джів, де вже розпочали підготовку бакалаврів за спеціальністю 
«Лабораторна діагностика», щоб нелегально придбати типові 
навчальні програми, так як керівники МОЗ України, використо-
вуючи монополію на викладання медичних дисциплін у ВНЗ, 
різними засобами перешкоджали організації навчання у ДНУ за 
вказаною спеціальністю. Це була так звана міжвідомча війна. 
Поїздки відбувались за власний кошт, але це допомогло створи-
ти надійний фундамент для підготовки до відкриття магістрату-
ри з лабораторної медицини. Це була моя третя мрія, яка здійс-
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нена вже при завідуванні кафедрою «Клінічної лабораторної 
діагностики» д.б.н., доцента Т. М. Полішко за активної підтри-
мки членів кафедри та ректора ДНУ проф. М. В. Полякова. З 
членів кафедри найбільшу активність останнім часом у справі 
оформлення необхідної навчально-методичної документації, 
підписання юридичної документації способом особистого пере-
конання всіх найвищих чиновників-консерваторів МОЗ та МОН 
МС України проявив і продовжує проявляти проф. кафедри 
Олександр Петрович Татаровський. 

Четвертою мрією залишається організація повноцінного на-
вчання магістрів лабораторної медицини з клінічної біохімії 
першого випуску та їх працевлаштування з подальшим удоско-
наленням педагогічного процесу на засадах доказової лаборато-
рної медицини. 

Керувати великим колективом професорсько-викладацького 
та допоміжного персоналу допомагав мені мій попередній дос-
від роботи заступником декана у Тернопільській державній ме-
дичній академії, деканом і проректором з наукової роботи у 
Полтавській державній медичній академії, завідувачем об’єдна-
ної кафедри «Загальної, біофізколоїдної, біоорганічної, біологіч-
ної хімії та клінічної біохімії» у Дніпропетровській державній 
медичній академії, об’єднана кафедра якої налічувала 33 викла-
дачів з різними науковими ступенями та науковими званнями, 
22 особи допоміжного персоналу. До речі, за радянською систе-
мою оплати праці завідуючого кафедрою вищого навчального 
закладу розмір базової ставки зарплати не залежав від зміни 
кількості працюючих викладачів і допоміжного персоналу ка-
федри. Ця система оплати праці дуже дивувала моїх зарубіжних 
колег з США, Англії, Франції, Австралії та інших капіталістич-
них країн, з якими приходилося спілкуватися на різних Міжна-
родних конгресах. Мені «везло» у цьому відношенні: під час 
завідування кафедрою у ДДМА за кількісним складом наша 
кафедра була найбільшою, перевищуючи у декілька разів багато 
інших кафедр. Так сталося, що і під час завідування кафедрою 
вже у ДНУ кафедра «Клінічної лабораторної діагностики» пе-
ревищила інші кафедри в декілька разів при тій же самій зарпла-
ті завідуючого. Іноземні колеги називали таку ситуацію дуже 
простим терміном – експлуатацією працюючого за системою 
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радянського соціалізму. Відомо, що ідеологи КПРС, членом якої 
я був впродовж 33 років, на весь світ заявляли про відсутність 
експлуатації трудящих у СРСР і жорстоко переслідували тих 
«інакодумців», які навіть могли тільки подумати про те, що його 
експлуатує держава. Отже, приходилося мовчки працювати за 
себе, та ще й «за того хлопця». 

Ще однією з моїх професійних мрій було створення програ-
ми з клінічної лабораторної діагностики для студентів кадрового 
вузу. Весь 1996 р. я створював, переробляв після різних рецензій 
та обговорень на різних наукових та адміністративних рівнях 
«Програму з клінічної біохімії для студентів вищих медичних 
закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації». 

Неймовірним був опір начальника Головного управління 
закладів освіти МОЗ України Ю. В. Вороненко, директора 
Центрального методичного кабінету І. С. Вітенко, завідувача 
кафедрою біоорганічної та біологічної хімії УДМУ д.м.н., проф. 
Ю. В. Хмелевського. Київські біохіміки ніяк не хотіли змирити-
ся з тим, що не від них надходить «Програма з клінічної біохі-
мії». Чиновники МОЗ України теж всіляко гальмували затвер-
дження Програми і декілька разів посилали на повторні рецензії. 
Прийшлось об’єднатися з Харківським і Одеським державними 
медичними університетами. Нарешті вже і Ю. В. Хмелевський 
був вимушений написати позитивну рецензію, а Ю. В. Воронен-
ко затвердити нашу «Програму з клінічної біохімії». Але й тут 
вони зуміли споганити ідею, дозволивши викладання, як елек-
тивний курс, от же за бажанням студентів, до того ж, з формою 
контролю – залік. Цей паліатив було затверджено 20 травня 
1997 р. Було дозволено лише 36 лекційних годин без лаборатор-
них занять і семінарів з досить дивним (а точніше безглуздим 
поясненням), що таке обмеження виникає через дефіцит годин. 

Мій багаторічний професійний досвід свідчить, що для які-
сного викладання клінічної біохімії необхідно мати вищу меди-
чну освіту, бажано за спеціальністю «Лікувальна справа», або 
«Педіатрія», тоді як переважна більшість викладачів, що пра-
цюють на кафедрах біохімії у кадрових медичних ВНЗ, не ма-
ють вищої медичної освіти. Цю проблему ні МОЗ СРСР, ні МОЗ 
України як за часи існування СРСР, так і за всі часи незалежнос-
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ті України не вирішували і поки що не збираються вирішувати 
через недостатню компетентність та низький поріг відповідаль-
ності за здоров’я населення України чиновників МОЗ України, 
хоч всі вони приймали «Клятву Гіппократа», де записано «не 
зашкодь і допоможи». 

Яка атмосфера відносин працівників ДНУ ім. Олеся Гон-
чара складалась до Вас, як випускника іншого ВНЗ України, і 
що Вам запам'яталось за багато років спілкування з праців-
никами інших ВНЗ, чи були прикрі випадки і непорозуміння 
чи допомога та співпраця? 

Давайте я спочатку розповім про деякі прикрощі та непоро-
зуміння, а потім про співпрацю та допомогу, щоб закінчити на-
ше інтерв’ю на приємній ноті. 

Працювати в ДНУ на лікувальному факультеті мене запро-
сив у 1996 р. академік НАН і АПН України Володимир Федоро-
вич Прісняков, який на той час був ректором ДНУ. Я розказав 
про свою діяльність як біохіміка-науковця і про педагогічну 
діяльність в галузі загальної та клінічної біохімії, так як моя 
базова освіта – за спеціальністю «Лікувальна справа». Розповів 
про мої виступи в наукових журналах СРСР, зокрема в журналі 
«Вопросы медицинской химии» за 1984 р. і про необхідність вве-
дення нової дисципліни у медичних ВНЗ «Клінічної біохімії». 
Розказав, що моєю мрією є праця на медичному факультеті кла-
сичного університету, щоб викладати клінічну біохімію за ав-
торською програмою з реалізацією вже накопиченого досвіду. 
Він схвалив мої підходи та план дій, і ми почали співпрацювати. 
Але через два роки виникли конфлікти, про які я вже розповідав. 
Вказані конфлікти призвели до звільнення академіка НАН та 
АПН України В. Ф. Пріснякова з посади ректора ДНУ за рішен-
ням Колегії МОН України восени 1998 р. Ще весною 1998 р., 
коли розпочалися згадані конфлікти, В. Ф. Прісняков увійшов у 
глибоку депресію, яка чергувалася із значними збудженнями, у 
зв’язку з чим, я як лікар, переконав його госпіталізуватися у 
неврологічне відділення ОКЛ ім. І. І. Мечникова. Під час госпі-
талізації я його регулярно відвідував і зробив все, від мене за-
лежне, щоб зняти тяжку стресову напругу. За його природженої 
реактивності і нахилу до екстриму зробити це було дуже важко, 
але все ж вдалося.  
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Пройшов певний час. У 2006 р. я вирішив втретє балотува-
тися на вакантне місце член-кор. АПН України (перший раз – 
1996 р., вдруге – 1999 р.) При першому моєму балотуванні у 
1996 р. мої документи були заблоковані ще до початку процеду-
ри голосування віце-президентом АПН України Л. А. Каніщен-
ко, з яким я працював у свій час у Тернопільській державній ме-
дичній академії. Він знав мою принциповість і державницький 
підхід до справ. Як виявилося пізніше, він був причетним до фі-
нансових зловживань у великих розмірах у господарчих справах 
АПН України. Тому моє обрання було не бажаним. При другому 
моєму балотуванні у 1999 р. я попав в одну групу, де балотував-
ся завідувач кафедри фізики Київського національного медично-
го університету – рідний брат першого заступника міністра за-
кордонних справ України, якому обрання було гарантоване. 
Після оголошення у «Педагогічній газеті» та газеті «Освіта Ук-
раїни» я звернувся, згідно з процедурою, до вченого секретаря 
Вченої ради з проханням включити до черги денної засідання 
Вченої ради питання про рекомендацію моєї кандидатури для ви-
борів у член-кор. АПН України, але мені було відмовлено на тій 
підставі, що черга денна вже переповнена важливими питаннями.  

Тоді я негайно звернувся за рекомендацією до академіка 
АПН України В. Ф. Пріснякова, який як дійсний член АПН 
України мав право самостійно мене рекомендувати для балоту-
вання при виборах в член-кореспонденти АПН України, на що я 
дуже надіявся. Адже за декілька місяців перед цим академік В. 
Ф. Прісняков сам звернувся до мене за консультацією дати біо-
хімічне пояснення вибору сперматозоїдом яйцеклітини в склад-
них процесах запліднення людини. Я вже розказував, що ще в 
1954–1956 рр. займався біохімією гормональних процесів на 
першій стадії запліднення у людини. Академіка В. Ф. Прісняко-
ва зацікавили процеси запліднення як математика, щоб передати 
все формулами з урахуванням біохімічних процесів. Вказана 
обставина, наша спільна робота у ДНУ та колишня моя допомо-
га по виведенню В. Ф. Пріснякова із депресії давали підставу 
надіятись, що я отримаю необхідну рекомендацію. Але тут мене 
спіткала ще більш неприємна прикрість, ніж відмова включити 
моє питання до черги денної засідання Вченої ради ДНУ. Ака-
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демік В. Ф. Прісняков перепитав мене, скільки мені років? Я 
відповів, що 74 роки, але в мене є значний і успішний педагогі-
чний досвід в одній з найскладнішій для викладання дисципліні 
– клінічній біохімії, яка так потрібна лікарям для щоденного 
практичного користування. Та відповідь була приголомшуючою 
за тоном, експресивністю і образливістю слів: «Вы в своём уме? 
Вы что, не понимаете, что мой голос может оказаться единс-
твенным при тайном голосовании, как человека, рекомендовав-
шего Вас? Я Вас рекомендовать не буду, Ваш поезд давно 
ушёл». Я знав і раніше, що В. Ф. Прісняков дуже реактивний і 
непередбачуваний, але щоб відповідь набрала такий зміст і таку 
форму, я ніяк не чекав. Я ще довго не міг прийти до тями. Приб-
лизно такий стан я пережив після другої спроби балотування, 
хоч я був дещо підготовленим до провалу, про що я вже згаду-
вав раніше. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Зазначеним питанням піднято надзвичайно важлива, гостра 
і болюча психологічна проблема міжособистісних відносин 
освітян, які працюють в дуже важливій і, водночас, найскладні-
шій галузі – освіти та науки. Текст питання значно звужує про-
блему, фокусуючи увагу лише «на заваді кар’єрного зростання 
Вас особисто або Ваших колег». Насправді ж «інакодумство в 
освіті та науці» охоплює надзвичайно широкий спектр недоско-
нало вирішених або зовсім невирішених проблем однієї з най-
важливіших галузей життя людської спільноти. 

Попередня розповідь про тернистий шлях затвердження 
«Програми курсу з клінічної біохімії для студентів вищих меди-
чних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації», організації та функціо-
нування кафедри клінічної лабораторної діагностики у кадрово-
му вузі – це теж приклади інакодумства в освіті та науці. На цих 
прикладах показано, як «інакодумці» – чиновники МОЗ України 
ставали на заваді прогресивного розвитку вищої медичної осві-
ти, а, отже, і покращання здоров’я громадян України. 

Приклади перешкоджання кар’єрному зросту через інако-
думство в освіті та науці я назвав прикрими випадками, з яких 
наведу тільки деякі, що сталися під час роботи в ДНУ ім. Олеся 
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Гончара. Подія, що сталося зі мною у 2010 р., теж може бути 
віднесена до прикрого випадку через інакодумство в освіті та 
науці. У цей рік на державному рівні були проведені заходи з 
нагоди відзначення 100-річчя з часу заснування Українського 
лікарського товариства. 16 грудня 2009 р. було видано Указ 
Президента України В. А. Ющенка «Про відзначення 100-річчя 
Українського лікарського товариства». На його виконання за 
підписом Прем’єр-міністра України Ю. В. Тимошенко було ви-
дано «Розпорядження» від 24 лютого 2010 р. за № 364-р «Про 
підготовку та відзначення 100-річчя Українського лікарського 
товариства», де у чотирьох пунктах були передбачені необхідні 
заходи, призначені виконавці та визначено достатнє фінансове 
забезпечення. До виконання плану заходів були задіяні МОЗ 
України, Міністерство освіти і науки України, вищі і середні 
освітні заклади, у тому числі Головне управління освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДНУ ім. 
Олеся Гончара, Дніпропетровська державна медична академія та 
лікувально-профілактичні заклади України. 

Ректор ДНУ ім. Олеся Гончара своїм розпорядженням від 
02 лютого 2010 р. зобов’язав декана факультету біології, еколо-
гії та медицини О. Є. Пахомова та в.о. зав. кафедрою клінічної 
лабораторної діагностики доц. Н. М. Поліон активно долучитися 
до виконання плану заходів згідно з Указом Президента України 
 В. А. Ющенка від 16 грудня 2009 р. та «Розпорядження» Голо-
вного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністраціі від 21 січня 2010 р. за № 120/3-4.10. 

Після проведення святкування 100-річчя Українського лі-
карського товариства міністр охорони здоров’я України З. М. 
Митник звернувся до Правління Всеукраїнського лікарського 
товариства (ВУЛТ) визначити тих активних членів ВУЛТ, які 
своєю сумлінною працею впродовж багатьох років заслугову-
ють на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» і яких підтримає керівництво тих закладів, в 
яких вони працюють на даний час. Президент ВУЛТ О. С. Му-
сій, який є одночасно Головою Громадської Ради з питань охо-
рони здоров’я при МОЗ України, звернувся з листом за № 07-02 
від 09 серпня 2010 р. на ім’я ректора ДНУ ім. Олеся Гончара 
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проф. М. В. Полякова, в якому обґрунтував прохання порушити 
клопотання про присвоєння почесного звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України» д.м.н., професору кафедри клінічної 
лабораторної діагностики П. П. Бачинському. 

Лист було обговорено на засіданні кафедри клінічної лабо-
раторної діагностики 18 жовтня 2010 р. та прийнято постанову 
наступного змісту: «На підставі значного науково-практичного 
внеску в розвиток галузі охорони здоров’я громадян України, 
багаторічну сумлінну наукову, педагогічну і організаторську 
діяльність у декількох медичних вузах України та медичному 
факультеті ДНУ ім. Олеся Гончара, високий професіоналізм, 
активну громадську діяльність колектив кафедри клінічної ла-
бораторної діагностики просить ректорат ДНУ ім. Олеся Гон-
чара порушити клопотання про присвоєння почесного звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України» д.м.н., професору 
П. П. Бачинському». Аналогічне звернення було і від колективу 
кафедри медичної психології, психодіагностики та психотерапії, 
на якій я працював певний час. 

На прийомі у ректора з нагоди вказаного листа я спробував 
пояснити, що присвоєння такого високого звання підняло б рей-
тинг молодої, недавно створеної, до того ж вперше в Україні в 
кадровому вузі, кафедри клінічної лабораторної діагностики 
(яка йому теж не байдужа через певні причини). Але тут теж 
спрацювало «інакодумство», тому ректор не став порушувати 
клопотання про присвоєння почесного звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України» перед вищими інстанціями згідно з 
існуючою процедурою проходження такого клопотання. Це теж 
був прикрий випадок, який для мене був досить неприємним і 
навіть дещо образливим, а університет втратив можливість під-
няти хоч би рейтинг кафедри, я не кажу вже про більше. 

У відношеннях з окремими викладачами теж бували прикрі 
непорозуміння, які є, до речі, типовими для періоду вживання 
викладача, що прийшов з іншого ВНЗ, в новий викладацький 
колектив. Тут спрацьовує відомий в психології феномен: «свій» 
серед чужих і «чужий» серед своїх. Вперше мені прийшлось 
переживати вказаний феномен, коли я приїхав з Київського ме-
дінституту викладачем в Тернопільську медакадемію. Вдруге, 
коли я приїхав з Тернопільської медичної академії завідувати 
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кафедрою біохімії, біоорганічної, біофізичної і біоколоїдної та 
загальної хімії Полтавської державної медичної академії. Втре-
тє, коли я приїхав з Полтавської медичної академії завідувати 
аналогічною кафедрою в Дніпропетровську державну медичну 
академію. Нарешті, вчетверте, коли я перейшов з ДДМА завіду-
вати кафедрою математичного моделювання та фізико-хімічних 
методів в медицині в ДНУ ім. Олеся Гончара. Прикрі непорозу-
міння між мною, як викладачем, і ректорами як уповноважени-
ми керівниками ВНЗ, теж виникали з причини інакодумства… 

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота?  

Зразу ж скажу, що ця подія відбувалася не в ДНУ ім. Олеся 
Гончара, а в іншому ВНЗ. Згідно з Наказом по МОЗ України у 
кінці червня 1975 р., коли я працював проректором з наукової 
роботи і, одночасно, завідував об’єднаною кафедрою біохімії та 
інших хімій у Полтавській медакадемії, мене направили переві-
рити роботу приймальної комісії Дніпропетровської державної 
медакадемії (ДДМА). Мої однокурсники, які уже на той час пра-
цювали в штаті МОЗ України на різних посадах, попередили 
мене про нестандартну поведінку тодішнього ректора ДДМА Ін-
ни Іларіонівни Крижанівської. Вони мені сказали, що у неї пок-
ровителем є Володимир Васильович Щербицький – член Політ-
бюро ЦК КПРС, 1-й секретар ЦК КП України, Герой Соціаліс-
тичної Праці, член Президії Верховної Ради СРСР. Я знав про це 
покровительство, ще коли супроводжував аспірантів та інших 
молодих науковців Полтавської державної медакадемії на Все-
українську конференцію молодих вчених-медиків, що була орга-
нізована у ДДМА за участю академіка АМН СРСР Любові Тро-
химівні Малої. 

І. І. Крижанівська, як Голова Приймальної комісії, не захо-
тіла приймати мене і зі мною розмовляти, хоч я був офіційним 
представником МОЗ України. Я чекав десь хвилин 30 у її прий-
мальні, потім секретар, вийшовши з кабінету ректора, передала 
її слова, що всіма справами займається Відповідальний секретар 
Приймальної комісії, тому мені потрібно йти до нього. 

Я сам вже до цього часу встиг попрацювати відповідальним 
секретарем приймальної комісії у Полтавський медакадемії зра-
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зу ж після звільнення ректора Ніни Денисівни Лісової «за служ-
бову халатність» із винесенням суворої догани від МОЗ України 
у зв’язку з розкриттям численних хабарів у великих розмірах під 
час прийому вступних екзаменів. Тому знав, що потрібно пере-
вірити. Після перевірки я склав акт перевірки, в якому записав 
практичні поради і зауваження. Але, як виявилося згодом, ці 
поради не були потрібні ні відповідальному секретарю, ні рек-
тору. Адже я і ректор І. І. Крижанівська були в стані інакодумст-
ва: через два роки після моєї перевірки відповідального секрета-
ря приймальної комісії знайшли дома мертвим. На наступний 
день після цієї смерті негайно було звільнено ректора з посади 
Наказом по МОЗ України, і вона вже проходила по справі як сві-
док. Щоб швиденько закрити справу слідчим органам було дано 
розпорядження «зверху» списати цю смерть на самогубство. 

Наступне прикре непорозуміння виникло між мною і ректо-
ром Полтавської медакадемії В. Дельвою та секретарем партко-
му М. С. Скрипниковим. Справа в тому, що наша старша дочка 
Оксана вирішила поступати на стоматологічний факультет Пол-
тавської медичної академії, в якій я працював проректором з 
наукової роботи. Я радив поступати на лікувальний факультет, 
адже я сам закінчив лікувальний факультет за спеціальністю 
«Лікувальна справа», що давало широкий діапазон вибору робо-
ти. Ми у сім’ї привчали до самостійності у вирішенні доленос-
них питань, тому не стали заперечувати, а засукали рукави і 
готувались до екзаменів. З біології, хімії та фізики я сам зайняв-
ся репетиторством, як продовження її занять в школі, де вона 
добре вчилась. Для підготовки до екзамену з української мови та 
літератури вирішили взяти професійного репетитора з школи. 

Я пішов до ректора і повідомив, що дочка подає документи 
на вступ до стоматологічного факультету. Попросив, щоб не 
створювали «штучного» провалу, адже я готую дочку сам і в 
школі вчиться вона добре. Ректор сказав, що голови предметних 
комісій знають про дітей співробітників, які будуть поступати. 
П’ятірок не будуть ставити нікому, а інші оцінки будуть такі, які 
будуть відповідати їх знанням. 

Дочка написала твір на «добре», хімію склала теж на «доб-
ре», але розказала, що багатьох абітурієнтів з її школи «провали-
ли», хоч в школі вони вчились непогано і тривалий час займа-



Інтерв’ю № 1                                                                   БАЧИНСЬКИЙ Петро Петрович 

 
63 

 

лись з репетиторами. Я знову заспокоїв дочку і сказав, що її 
«провалювати» штучно ніхто не буде, так пообіцяв ректор. Тому 
потрібно спокійно готуватись і зібрано відповідати на екзамені. 
На екзамені з біології дочка відповідала членам предметної ко-
місії, і як вони потім мені розказали, їй виставили оцінку «доб-
ре» олівцем, чекаючи затвердження голови предметної екзаме-
наційної комісії. Вона підійшла і тут же на них нагримала: «Что 
это за оценка?! Абитуриент Бачинская, повторите ответ на 
первый вопрос!» Тільки дочка починала відповідати, як тут лунав 
новий окрик: «Вы понимаете, какую Вы чушь несете? Вы же 
ничего не понимаете в этом вопросе. Отвечайте на следующий 
вопрос!» Дочка відповідала, але вже почала заїкатися. І знову 
лунали грубі окрики, як і при відповіді на перше питання. При 
відповіді на третє питання дочка втратила свідомість і вже викла-
дачі приводили її до тями. Тоді голова предметної комісії сказала: 
«Вот видите, Бачинская почти ничего не знает, а вы ей «четве-
рку» собирались поставить. Ставьте «три» и я подпишу». 

Дома дочка пролежала у стані тяжкої депресії три дні. Я боя-
вся, що заїкання може залишитися надовго. Через три дні вона 
все ж таки вирішила йти на останній екзамен – фізику. Тоді рек-
тор послав на екзамен секретаря парткому М. С. Скрипникова і 
доручив йому прослідкувати, щоб дочці не виставили «чотири», 
тому що тоді за сумою балів вона могла б бути зарахованою у 
студенти. Секретар парткому виконав «доручення», дочці виста-
вили оцінку «три», хоч вона була підготовлена мною досконало. 

Коли після цих подій я пішов до ректора на прийом і спи-
тав, куди ж поділись його запевнення, що не будуть створювати 
«штучні» провали, то він мені почав пояснювати, що хотів цим 
підняти престиж раніше осоромленого вузу, мовляв, навіть доч-
ка проректора з наукової роботи з першого разу не зараховуєть-
ся до вузу. Він шкодує, що його помічники перестарались. Тоді 
я сказав йому у вічі, що він є найпідлішою людиною у світі, яка 
розтоптала клятву Гіппократа, яку він давав як лікар, де написа-
но: «Не зашкодь!». До речі, він працював невропатологом.Тут 
же я заявив, що не можу в подальшому співпрацювати з підлими 
людьми і буду шукати інше місце роботи і інші медичні ВНЗ. 
Свою обіцянку я виконав і пройшов по конкурсу до ДДМА. 
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Крім прикрих нерозумінь внаслідок інакомислення було ба-
гато прикладів, де викладачі мені дуже допомогли у справі вжи-
вання при переході з одного педагогічного колективу до іншого. 
Це такі викладачі, як консультант при виконанні і написанні 
моєї докторської дисертації, д.м.н., професор Юрій Теофілович 
Комаровський (першокласний хірург), якого знала вся медична 
громадськість Радянського Союзу, проректор з наукової роботи 
ДДМА, завідувач кафедрою урології, д.м.н., професор Олексій 
Володимирович Люлько, доцент кафедри біохімії ДДМА Євге-
нія Хомівна Лукашевич, яку я змінив на посту завідування ка-
федрою біохімії, перший проректор, д.ф-м.н., професор Олек-
сандр Олексійович Кочубей, проректор з наукової роботи ДНУ 
ім. Олеся Гончара Микола Михайлович Дронь, член-кореспон-
дент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
заслужений професор ДНУ ім. Олеся Гончара, академік і акаде-
мік-секретар відділення фундаментальної екології Анатолій 
Павлович Травлєєв, д.м.н., професор кафедри клінічної лабора-
торної діагностики ДНУ ім. Олеся Гончара Олександр Петрович 
Татаровський, д.п.н., професор кафедри медичної психології, 
психодіагностики та психотерапії ДНУ ім. Олеся Гончара Ірина 
Федорівна Аршава, д.б.н., професор, завідувач кафедрою іхтіо-
логії, гідробіології та екології ДНУ ім. Олеся Гончара Анатолій 
Іванович Дворецький, д.б.н., доцент, зав. кафедрою клінічної 
лабораторної діагностики Тетяна Миколаївна Полішко, д.і.н., 
професор кафедри фізики ДНУ ім. Олеся Гончара Варфоломій 
Степанович Савчук, д.і.н., професор кафедри історіографії, дже-
релознавства та архівознавства Володимир Володимирович Ва-
щенко, д.б.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, віру-
сології та біотехнології ДНУ ім. Олеся Гончара Альберт Івано-
віч Вінніков. 
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ІНТЕРВ’Ю № 2 

 
Паспортний лист  
 

Дата  проведення інтерв’ю 2 червня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові  Богданович Володимир 

Володимирович 
Дата 1 січня 1948 р. 
Місце народження м. Дніпропетровськ  
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне похо-
дження 

Інтелігенція 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, МДУ (м. Москва) 

Професія, перелік посад Геологія, професор, декан 
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Сідько Михайло Олександрович 
ТЕХНІК (ПІБ): Сєришева Альона Віталіївна  
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Зобова Євгенія Михайлівна  
Загальна кількість годин запису 34 хвилини 
Вид і марка аудіотехніки MP 3 «Apacer» 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Кабінет декана геолого-
географічного факультету ДНУ 
імені Олеся Гончара 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

3 

Примітка й коментарі – 
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 БОГДАНОВИЧ 
ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 
 
Ваше прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Меня зовут Богданович Владимир Владимирович, родился я 

1 января 1948 г., в Днепропетровске, в больнице Мечникова. 
Собственно говоря практически всю жизнь я прожил здесь.  

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Вообще говоря, от прадеда я знаю, прапрадед якобы – это 
легенда, а все остальное документально подтверждено, был по-
ляком у меня, который был сослан в Сибирь за восстание 1864 
года, там он потихонечку спился, но женился, и его сын – вот 
тот дед, о котором я знаю уже документально, он был фельдше-
ром Вятской губернии, у него было 14 детей. Есть у меня офи-
циальный документ: сколько он зарабатывал и все такое прочее 
– это по мужской линии. Мой дедушка уехал в Свердловск на 
Урал, там окончил горный институт стал геологом, ему удалось 
открыть талькомагнезитовое месторождение около Свердлов-
ска, вот, и надо сказать, что он был человек из простой семьи, 
как вы сами понимаете, но тем не менее ему удалось создать 
концессию и начать разработку этого месторождения. Есть на 
Урале город Богданович, по его имени назван.  

Дед очень сильно разбогател и имел он два образования, то 
есть сначала он закончил Горный институт, а потом он в Герма-
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нии женился на немке, значит бабушка моя Юлия Карловна 
Кебер. Отец ее был путевой мастер и после окончания, вернее 
после того, как пошли деньги от концессии, этот дед с бабушкой 
уехали в Германию и в Лейпциге дед закончил химический фа-
культет, то есть у него два образования, он был достаточно бо-
гатый, после революции его периодически сажали в тюрьму, 
бабушку вызывали и говорили: значит принесешь там 200 грам-
мов золота или пол килограмма, я не знаю – 2 или 3 раза его 
сажали таким образом. Тогда они бросили все, у него был боль-
шущий особняк, у меня есть фотографии этого особняка, вот 
они бросили все это и убежали в Киев. 

В Киеве тоже достаточно было денег, концессию тоже бро-
сили, ну ее национализировали так же. Они тоже купили особ-
няк…и дедушка уже работал практически до смерти по пищевой 
промышленности, он был специалистом по выпуску мармелада. 
Попал в оккупацию дедушка вместе с бабушкой, ну и поскольку 
дед свободно владел немецким, а бабка вообще немка была, они 
считали, что их не тронут, но тем не менее из дома их вышвыр-
нули, из этого особняка, там сделали штаб, они жили в каком-то 
подвале. Бабушка заболела туберкулезом во время оккупации, 
вот, дед не работал, они проедали золотые вещи и бриллианты, 
которые у них были. То есть продавали все эти вещи и ели.  

Вот, отец мой вернулся в Свердловск и тоже закончил Гор-
ный институт, был начальником партии, потом начальником 
экспедиции, потом начальником управления Свердловска. Вот, 
и в 43-ем году в связи с тем, что он женился на моей маме, а у 
него на то время уже была семья, он переехал в Днепропет-
ровск, его пригласили сюда главным инженером самого крупно-
го на Украине Южно-Украинского геологического треста. Это 
по мужской линии.  

По женской линии – моя мама из семьи лесника, то есть он 
был начальником лесхоза в г. Аханск, на Урале, под Пермью, 
тоже семья был громадная, было 13 детей. Мама в 15 лет уехала 
работать на рабфак, сначала грузила шлак в домны, потом рабо-
тала разметчицей в Свердловске, жила в общежитии. После 
окончания рабфака она поступила сразу в три института одно-
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временно, была такая возможность, без экзамена ее взяли в ме-
таллургический, кроме этого она сделала себе копии, как сейчас 
это делают, и поступила в энергетический и горный одновре-
менно, проучилась она один семестр в энергетическом институ-
те, в металлургический она не пошла, ей было сложно, там было 
очень много математики и физики и химии, и она восстанови-
лась с теми же оценками. Там так же как и у нас на первом курсе 
экзамены близкие очень, она вернулась в горный институт, за-
кончила горный институт. Работала сначала на Урале, на Вишле 
они работали, это такая речка есть на среднем Урале, вот там 
она собственно и с отцом познакомилась, а потом работала ас-
систентом горного института и так далее и тому подобное. Вот 
такая у меня семья. Вообще в принципе все в моей  семье гео-
логи. Дед был геолог, мать геолог, тетка геолог, я геолог, жена 
геолог, сестра моя геолог, а сын экономист.  

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Я не знаю, что значит традиции, интеллигентная семья, 
много так сказать все читали, занимались наукой. Писали книги, 
каких-то таких особых традиций, я бы не сказал, что они были. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?  

У меня никогда не было сомнений, кем я буду, я начиная с 
наверное с 6-7 летнего возраста. Дело в том, что геология – это 
полевая наука, мои родители все время разъезжали по экспеди-
циям, по партиям, вот и меня с собой брали, поэтому, мало того 
они брали меня, не просто будем говорить кататься, я ездил по 
месторождениям, я ездил по различного рода проявлениям, по 
карьерам, интересовался геологией, поэтому у меня никогда не 
было никаких вопросов, кем я в дальнейшем буду. Определенно 
совершенно я хотел быть геологом. Единственно, что я хотел 
быть полевым геологом, так же как отец, работать.  

Я ориентировался на Сибирь. Но так сложилась моя жизнь, 
что после окончания Московского университета меня забрали в 
армию. Жена у меня, кстати, тоже геолог, там родился малень-
кий ребенок, и как-то планы перекроились. И вот мы переехали 
в Днепропетровск, у нас здесь большая квартира, мама здесь 
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жила, папа умер, когда мне было еще 15 лет, и так вот получи-
лось, что я пришел работать в институт геологии, практически 
вся моя жизнь связанна с Днепропетровским университетом, 
исключая пять лет учебы в МГУ и два года службы в армии, всю 
остальную жизнь я прожил здесь. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  Назвіть шкільних учителів, які запам’ята-
лися Вам найбільше і вплинули на формування Вашої особи-
стості. Які чинники та люди зумовили Ваш професійний 
вибір? Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

В средней школе я учился в Днепропетровске, начинал я в 
23-й школе, учился я неплохо, но был ужасным хулиганом. По-
сле 8-го класса я ушел в 67-ю школу, кстати, очень мне это по 
душе там был очень хороший директор в отличие от 23-й шко-
лы, который к нам очень хорошо относился, строго, но тем не 
менее справедливо, я ее закончил ну и т. д. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому?  

В университет я поступил в 1966 году. Шесть человек на 
место было на геологию и девять человек на место на геофизи-
ку. Московский университет есть Московский университет, 
учиться там было очень приятно и хорошо, мне нравилось. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? 

Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі за-
пам’яталися найбільше? Чим? 

Конечно, конечно… Я помню нашего декана – Богданов, 
был такой. Вообще в Московском университете преподавали, 
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доктора наук были ассистентами, не остепенённых преподава-
телей не было вовсе. Курс у нас был 250 человек примерно, и 
очень сильный курс. Сейчас большая часть руководства геоло-
гического факультета – это мои сотоварищи, с которыми я об-
щаюсь. Вот недавно мы с супругой ездили на сорокалетие вы-
пуска. Преподавателей помню всех, помню своего куратора, 
правда о том, что она наш куратор, мы узнали на третьем курсе, 
тогда не было такого… Вот я скажу следующее, что в общежи-
тии декан не был за все пять лет ни разу, к нам приходила пери-
одически зав. учебной части, и то наверное раза три за все пять 
лет. Мы жили как бы коммуной, и мы сами следили за поряд-
ком, уборку делали сами. Там конечно шикарные условия были, 
кругом паркет, мебель вся дубовая… ну я имею в виду главное 
здание.  

Первые два года мы жили на Мичуринском проспекте в пя-
ти этажах, там обычное общежитие было: туалет общий, общая 
столовая, жили по четыре человека, то есть это общежитие 
напоминающее наше, комнаты относительно небольшие, но 
были все удобства, был душ, конечно, не было таких проблем 
как у нас в общежитии, что нет горячей воды, там нет еще чего-
то, была комната для занятия спортом, была комната гладилка, и 
т.д. и т.п. А вот потом мы переехали в главное здание, там я 
повторяю, жили мы по двое, блочная система, как наше 7-е об-
щежитие, заходишь: предбанник такой небольшой, слева душ и 
раковина, справа туалет и две комнаты. Вообще первоначально, 
когда сдавали это общежитие, его же Сталин еще строил тогда, 
в 1953 году его заканчивали, планировалось, что студенты будут 
жить по одному, но тогда был меньше набор. В мое время сту-
денты жили по двое. Кстати им и не нравилось, у меня сестра 
закончила тоже МГУ факультет геологический, их тогда селили 
по одному, но они сразу тогда стали жить по двое, им было по 
одному скучно. То есть в комнатке в этой стояли углом две кро-
вати, убирали мы сами, за порядком следили сами, пропускная 
система была достаточно мягкой, то есть, скажем, если приез-
жали родители, то они жили с нами в общежитии без проблем, 
без никаких разрешений.  



Інтерв’ю № 2                                                БОГДАНОВИЧ Володимир Володимирович 

 
71 

 

Все праздники мы праздновали все вместе, поднимались 
на…у нас этот корпус зона «Г» так называемая, корпус был 9-ти 
этажный, мы жили на 8-м этаже, мы вытаскивали на 9-й этаж 
аппаратуру. Вот Новый год допустим мы встречали – ехали в 
лес, рубили елку, и все дружно так сказать все это дело отмеча-
ли, конечно, со спиртным, но тем не менее ни разу не было, что 
б была какая-то драка, то есть мы сами следили, если человек 
выпивал лишнего, то его изолировали от коллектива, это что 
касается общежития. Кухня была общая, сказать, что она была 
очень чистая, я бы не сказал, все-таки студенты есть студенты, 
ну мусоропровод конечно.  

В главном здании было все. Там было несколько магазинов 
продуктовых, всяких парфюмерных, одежда, кинотеатр, театр и 
т.д., то есть конечно за время учебы я объехал пол Советского 
Союза. Мы каждую субботу, воскресенье выезжали куда-то, 
тоже халтурщики были такие же как нынешние студенты, то 
есть мы норовили там прихватит пару дней и ехали на охоту в 
Карелию, или ехали на зимние каникулы допустим за самоцве-
тами на Урал или за топазами на Волынь. Кстати, вот интересно, 
что на Волыни, мы намыли пол ведра топазов. О деньгах в то 
время никто не думал – жизнь была совершенно другая. Сейчас 
эти пол ведра топазов это была бы гора денег. Нас деньги не 
интересовали. Мы их раздарили. А там были полудрагоценные 
камни. Пол ведра, представляете, вот такая гора?! Мы их разда-
рили девчонкам. Что-то осталось дома, наиболее такие выдаю-
щиеся экземпляры в коллекции моей.  

Или, например, такой поход – мы собрались и поехали в 
Среднюю Азию – пешком, на перекладных…взяли спальные 
мешки, рюкзаки. Нас было 5 человек – 1 девочка и 4 парней. Мы 
ехали главным образом на попутках, причем деньги с нас никто 
за это не брал, проехали через всю Украину, проехали до Баку. 
Все бесплатно. Денег у нас практически не было, мы по дороге 
предлагали хозяевам свои силы, кому-то дров нарубим, един-
ственное за что мы заплатили, это за паром из Баку в Красно-
водск … мы на пароме переправились. Затем мы через пустыню 
Красноводскую. Там своеобразные очень пустыни, глинистые, 
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абсолютно гладкая, ни единой травинки поверхность, на кото-
рой на машине можно разгонятся до 300 км, ни одной рыхлинки 
нет абсолютно, но это в сухую погоду, если идет дождь, то по 
ней проехать нельзя. В общем, мы добрались до Фрунзе, там 
взяли у одной нашей подружки денег, у нее была состоятельная 
семья, тоже подружка наша студентка, и самолетом прилетели в 
Москву. Практики были по всему Советскому Союзу, то есть 
кто-то ехал на Камчатку, кто-то ехал на Чукотку, кто-то ехал в 
Якутию. Я, например, дважды был в Якутии и т. д. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

Кстати да, давайте о деньгах немножко поговорим. Значит 
вот я повторяю, в университетские годы очень часто мы устраи-
вали так называемые студенческие междусобойчики, получали 
мы тогда первоначально 4 года по 37 рублей, вообще-то 40 руб-
лей стипендия была, 2 руб. 50 коп. стоило общежитие, обед в 
столовой из трех блюд стоил 40 коп., 50 коп. Вот жена моя, она 
из семьи полковника-летчика с очень высокой пенсией, и он еще 
работал в свое время, ей присылали деньги, она не болталась по 
тайгам, как мы это делали, мы с ружьями и удочками постоянно 
ходили, она питалась только в профессорской столовой, это 
постоянно ресторанная кухня, стоимость 1 рубль.  

Все четыре года я работал на кафедре, работал в должности 
лаборанта на полставки. Значит я получал стипендии 37 руб 50 
коп, зарплаты 37 руб 5 коп и еще два три раза в месяц мы ходи-
ли разгружали вагоны, можно было получить 25 до 30 рублей, 
они были легкие и тяжелые, но у нас периодически не хватало 
денег всегда, то есть вот каждый месяц мы все равно влезали в 
долги, потом эти долги отдавали, вот так вот мы и жили. Очень 
много соблазна: мы ходили в театры, билет в театр стоил                
1 рубль 20 коп, 1 рубль 30 коп, но купить его было практически 
невозможно. Для того что бы попасть в Большой театр нужно 
было ночь простоять в очереди, мы так и делали, мы брали 
стульчики, шли коллективом к кассам Большого театра и сидели 
всю ночь покупали билеты. Потом мы нашли одну женщину, 
которая так сказать с наценкой… будем говорить обычный би-
лет стоил 1 рубль 50 коп, в театр на Таганке знаменитый был, с 
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Высоцким. Наверняка вы слышали о нем, вот… или там допу-
стим Сатира, Вахтангов – это те театры, которые мы очень лю-
били. Она продавала нам билеты за 3 рубля, и мы перестали 
стоять в очередях этих, потому что это очень достаточно 
накладно.  

Кроме этого масса всевозможных выставок было, ну и надо 
было окунуться в богемную жизнь, то есть мы ходили по ресто-
ранам, допустим обед с девушкой, платит мужчина естественно, 
в Будапеште или в Национале, или в Праге, стоил до 25 рублей – 
естественно денег у нас не хватало, но тем не менее никогда, вот 
за все время мы не разговаривали о том… 

Во-первых, совершенно другая жизнь была, мы твердо зна-
ли, что у нас будет место работы, всем предоставляли, когда мы 
заканчивали…Нас-то в армию забрали, а тех, кто остался в ос-
новном девушки… Забрали в армию из 250 человек человек 150, 
100 человек примерно распределилось. Там было 5-6 мест рабо-
ты, самых разных, в разных городах и разных профессий. 

А финансирование сравнивать было нельзя: значит, когда 
вот мы ехали на практику, нам кроме стипендии оплачивали 
дорогу, я имею ввиду, куда бы мы не ехали, допустим, на Кам-
чатку, университет оплачивал дорогу, оплачивал суточные и мы 
очень хорошо зарабатывали во время практики. Мы работали на 
рабочих местах, последний раз в Ивенки я работал старшим 
техником, привез оттуда…сколько тысячи полторы, наверное, 
рублей, это тогда очень большие деньги были. Волга стоила 5 
тысяч, вот такие деньги мы зарабатывали.  

Университет – конечно… все там блестело и сверкало, была 
там самая современная аппаратура, о каких-то взятках или там 
допустим плату за экзамены или что-то такое, об этом вообще 
никто не думал, хоть у нас на факультете тоже самое, у нас 
очень много МГ-ушников на факультете поэтому вот пока мы 
живы, во всяком случае пока я жив, у нас деньги на факультете 
не берут, такого нет в природе. Конечно, все сверкающее, все 
блестящее…  

Одно время после 1991 г. я частенько ездил в МГУ, там то-
же был как-бы спад финансовый, паркет облупился, кое-где 
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начали вываливаться досточки, но сейчас они вернулись к тому 
финансированию, которое было раньше. Сейчас построенная на 
Мичуринском проспекте библиотека, хотя библиотек у МГУ 
было несколько, самая большая была…не помню уже…по мое-
му на 11 этаже библиотека, там можно было взять любую книгу, 
которая была выпущена…любую, и тоже все читальные залы, 
такие с лампами, типа Ленинской библиотеки.  

Эта библиотека – это что-то отдельное, отдельно стоящий 
корпус, внутри все отделано, будем говорить, очень редкими 
камнями. Мебель из красного дерева, уровень совершенно по-
трясающий, современные компьютерные классы. Кстати, сейчас 
вот у нас проблема с компьютерами, там на каждой кафедре 
сейчас в настоящий момент несколько компьютерных классов, 
которые оборудованы самой разнообразной техникой, там тебе 
и сканер, там и тебе и ксерокс….и никто не контролирует, лабо-
рант так в уголочке сидит, студенты сами заходят, со своими 
флешками или со своими дискетами и вот работают так сказать 
на этих компьютерах. Компьютеры самые современные, посто-
янно меняющиеся. Очень много университет получал…вот сей-
час Лужкова не стало, я не знаю какая там ситуация, а то, будем 
говорить Лужков очень сильно помогал Московскому универси-
тету обучать студентов.  

Но и до сих пор ведь там есть тоже контрактники, но в 
принципе они принимают по экзаменам всех детей СНГ, то есть 
вот если бы вы захотели учиться в МГУ, вы могли бы туда по-
ехать и на общих основаниях поступить, у нас же в Днепропет-
ровске так нельзя, они могут поступить только как иностранцы 
на контракт и никак иначе. Там же они снимают сливки, и так 
было всегда, то есть самые сильные ребята потом остаются в 
Москве, и работают там. Так же как вот за границу мы ребят 
отсылаем, основная масса их не возвращается сюда, они там 
поучатся какое-то время, потом приедут найти достойную рабо-
ту тут не могут и уезжают и там работают. Поэтому сравнивать 
финансирование нынешнее и прошлое невозможно. Это совер-
шенно несопоставимые вещи. 
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Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

У меня было два научных руководителя, причем оба выда-
ющиеся люди: Игорь Сергеевич Данилов – он был доцент и од-
ним из организаторов нашего факультета, вероятно, вы знаете, 
что наш факультет был открыт в 1918 г., а закрыт был в связи с 
открытием физтеха в 1956 г. И был до 1976 г. 20 лет перерыв, то 
есть факультета не было, его расформировали полностью. Пер-
воначально он был, кстати, очень мощным, было 10 кафедр, 
руководили такие ведущие профессора, такие как Писаржев-
ский, Иванов.  

Я пришел работать, когда факультета еще не было и вообще 
не было специальности геологической в 1973 г., после оконча-
ния армии я вернулся в Днепропетровск и практически сразу 
пришёл в Институт геологии на должность младшего научного 
сотрудника, кстати, вот тоже опять же о деньгах – в армии я 
получал больше 500 рублей, я был на очень хорошем счету, по-
лучил две медали, пачку грамот и мне предлагали остаться – я 
не согласился, здесь я пришел на 105 рублей, то есть в 5 раз 
меньше, то есть деньги никогда для меня особой роли не играли.  

А здесь были выдающиеся люди. Игорь Сергеевич – у него 
была как бы энциклопедическая память, на любой вопрос геоло-
гический, какой я задавал ему, он мне сразу давал ответ, он дол-
гое время был преподавателем, и просто был человек выдаю-
щимся. Вот его преподаватели, с которыми я тоже был знаком, 
они тоже в институте геологии работали, говорили, что когда он 
отвечал, ему всегда хотелось ставить «6», то есть он учился бле-
стяще, это был мой непосредственно научный руководитель, с 
которым я работал каждый день на протяжении, наверное,        
10 лет. А второй руководитель был зам. директора института 
геологии Грязнов Виктор Иннокентьевич, орденоносец, прошел 
войну от 41 до 45 годов, кстати, Игорь Сергеевич от 42 до 45, в 
Берлине он был подполковником. Грязнов, строгий был дядька 
такой, но очень справедливый, вот под их руководством я и 
начал заниматься.  
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Я заканчивал кафедру полезных ископаемых МГУ геологи-
ческого факультета, и начал заниматься изучением марганцевых 
руд никопольского марганцевого месторождения, вот они ме-
ня… будем говорить студент есть студент... выпускник есть 
выпускник, все-таки у него хоть какая-то база есть, но практиче-
ские навыки он приобретает во время работы, вот они учили 
меня работать, один и второй…учили так сказать всему, что 
сами знали, были строги, я повторяю, не баловали меня особен-
но, но справедливы, я всегда буду вспоминать о них с истинной 
благодарностью. Диссертация моя посвящена литологии неоге-
на никопольского месторождения, то есть я написал диссерта-
цию в рамках института геологии, а защищал ее в рамках МГУ 
на кафедре литологии. Докторскую я не защитил, хоть и про-
фессор, но так… 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

И выходят сейчас, в институте геологии выходил «Геология 
рудоносных юга Украины», а сейчас геологический сборник 
регулярно каждый год выходит, фаховый «Геология, география, 
геоэкология», он называется до сих пор, он и сейчас имеет место 
среди выпускающихся сборников университета. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Много конференций проводилось, в институте была всесо-
юзная литологическая конференция, весь бомонд приезжал к 
нам сюда, в доме ученых мы ее проводили, и тогда это все очень 
серьезно было поставлено объединение Укрюжгеологии нам 
помогало… А на факультете вот у нас проводится ежегодно 
конференция и выпускается сборник. Сюда приезжают к нам 
человек 30–40 из-за рубежа, причем не только ближнего зару-
бежья, но и немцы приезжали, поляки, чехи, турки. То есть кон-
ференции проводятся. 

Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця та педагога?  
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Дело в том, что эта конференция для молодых ученых, а я 
уже немножко не молодой ученый. А в свое время я участвовал 
на конференциях, которые проводились на союзном уровне, то 
есть это литологические конференции самые разнообразные – 
всесоюзные, республиканские, международные, но правда за 
рубеж с докладами я не ездил ни разу, а здесь сколько угодно, и 
в Москве такие конференции проводились, и в Прибалтике, и в 
Крыму, да их много было очень. 

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 
олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 

У нас же три специальности: география, геология и сейчас 
гидрометеорология, так вот олимпиады по географии областные 
проводятся на базе нашей кафедры географии в основном, что 
же касается геологии, то мы просто представителей посылали на 
различные олимпиады студенческие, которые проводили другие 
организации. Сами мы их не проводили ни разу. 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася?  

Я руководитель геологического кружка. Все наши препода-
ватели практически большая часть наверное 90 % – это наши 
бывшие выпускники, это ребята которые себя показали еще во 
время учебы, которые начали публиковать статьи, которые ин-
тересуются своей специальностью, и все это так сказать органи-
зуется на базе проведения различных кружков. У нас был кру-
жок по выращиванию кристаллов, мы занимались выращивани-
ем различных кристаллов из самых разнообразных материалов, 
есть просто геологические кружки, по геологии, по микрогеоло-
гии, по гидрогеологии. Ребята выполняют научные исследова-
ния, потом публикуются, во-первых, докладывают свои матери-
алы на конференциях самых разнообразных, начиная от нашей 
студенческой конференцией, кончая, будем говорить, какими-то 
международными конференциями, ну, а потом лучших из тех 
которые занимаются научной работой, а таких очень много, мы 
в дальнейшем берем в аспирантуру. У нас работает аспирантура 
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по трем специальностям, и в случае, когда они успешно защи-
щают, а обычно защищаются все, кто в аспирантуру поступает, 
или почти все, мы оставляем их на кафедре. У нас сейчас на 
факультете без степени только один человек остался. 

Хороший у нас университет и мне он всегда нравился, я 
считаю это самый серьезный ВУЗ Днепропетровска, когда-то, 
между прочим, Днепропетровский университет входил в десят-
ку лучших университетов Союза, теперь он входит в шестерку 
Украины, а то – это был базовый ВУЗ министерского высшего 
образования Советского Союза и входил в десятку выдающихся 
вузов страны. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  

Я все свои силы прилагаю к тому, чтобы возродить в каком-
то объеме геологический факультет. Все наши руководители к 
этому стремились, начиная от Михаила Федоровича Носовско-
го, когда-то ему удалось с большим трудом открыть набор гид-
рогеологов у нас тут в университете, затем это подхватил сле-
дующий декан, он открыл кафедру географии, две специально-
сти появилось и на этой базе был открыт факультет. Факультету 
сейчас 22 года, он молодой еще. Затем Григорий Васильевич 
Пащин оставил Любови Ивановне Зеленской кафедру географии 
и на кафедре из 10 человек кроме нее не было ни одного канди-
дата, были все без степеней. Была открыта кафедра геоэкологии, 
а зачем у нас эту специальность наглым образом забрали, пере-
вели на биофак. А сейчас мы с большим трудом открыли еще 
одну специальность, которая называется гидрометеорология и 
вот мы ее в этом году аккредитовали под бакалавра и лицензи-
ровали под специалиста, там тоже практически все кандидаты 
наук, но хотелось бы конечно открыть еще хотя бы одну-две 
кафедры, чтобы факультет был более весомым. 

Проблема у фінансуванні?  
Да, и не только. Дело в том, что сейчас стараются кругом 

все сокращать и поэтому очень сложно что-то открывать заново, 
но нам это удалось. То есть когда у нас геоэкологию забрали, 
факультет начал шататься, но сейчас мы утвердились, но я по-
вторяюсь, хотелось бы открыть еще пару кафедр, что бы фа-
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культет стал более мощным и уже не стоял вопрос о том, будет 
он или нет, хотя сейчас такой вопрос уже тоже не стоит. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Я не знаю. Но будем говорить откровенно, то высшее обра-
зование, которое было в Советском Союзе, мне нравилось 
больше, чем нынешнее. Во-первых, оно было более честное и 
справедливое, то есть у нас же сейчас есть какие проблемы? У 
нас численность преподавателей считается от численности сту-
дентов, в советские времена численность преподавателей была 
от количества набора, допустим, набирают 25 человек на них 
необходимо, скажем, 5 преподавателей – это цифры потолоч-
ные, если из этих 25 человек 13 человек отчислили, то эти 5 
преподавателей продолжают работать. У нас же система другая, 
мы набираем 25 студентов – 5 преподавателей, мы отчислили 
половину – половину преподавателей надо уволить. Поэтому, у 
нас на факультете нет такого, мы все равно отчисляем. Вот наш 
университет в прошлом году занял первое место по отчислению 
в Мин. ВУЗе, а наш факультет занял первое место, в процент-
ном соотношении среди факультетов университета, то есть, я 
повторяю, я уже застарелый товарищ, у нас в группу поступило 
25 человек, закончило 8, в конечном итоге группа была 18 чело-
век, но кто-то из них вернулся из декрета, кто-то перевелся из 
других вузов, если ребята не хотели учиться, их сразу же отчис-
ляли. После первой же сессии отчислили 6 человек, после вто-
рой – 4 человека, причем это были ребята очень даже толковые, 
просто они не хотели учиться, зато выходили специалисты, вы-
ходили ребята, которые действительно были достойны универ-
ситетского диплома. У нас же зачастую бывает по-другому, у 
меня отношение какое: если ребенок слабенький, но старается, 
его нужно учить, если ребенок сильный, но тунеядец и бездель-
ник, то его нужно отчислять, и это его учит жизни, кстати гово-
ря, очень многие у нас потом возвращаются. Первый курс мы 
тянем, стараемся так сказать, знаем какой уровень подготовки в 
нынешних школах, поэтому мы стараемся их как-то поддержать 
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на первом курсе, но если он на втором уже приходит и ничего не 
делает…то… 

Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі за-
пам’яталися найбільше? Чим? 

Совершенно по другому было преподавание раньше по от-
ношению к нам. Значит приходил лощёный профессор Богда-
нов, или Хайд – это были звезды мировой величины ..или заве-
дующий кафедры Смирнов Владимир Иванович – лощёные, в 
белой рубашке, красавцы такие, они ходили и рассказывали 
достаточно быстро, записать конспект было достаточно слож-
но… Была у нас такая Надя Юшко, она успевала пропустить… 
она, кстати говоря, тоже сейчас профессор работает в Академи-
ческом институте, она успевала вот эту мысль, которую до нас 
доводил преподаватель, пропустить через свои мозги и записать 
короткой фразой, а вот так чтобы записать так как мы… Мы 
стараемся медленно, не диктуем, конечно, а рассказываем мед-
ленно, что бы ребята все-таки могли почерпнуть все это дело. 
Мало того, мы очень широко пользовались учебниками, наши 
студенты стараются пользоваться только конспектами. Зато, с 
другой стороны, сейчас появились современные технические 
средства, которые позволяют ну допустим не рисовать какой-то 
рисунок на доске, а выносить его прямо непосредственно на 
экран ну и так далее, то есть очень много всевозможных… И 
компьютеры конечно, в наше время их не было вовсе, то есть 
были, но они были очень большие – четыре комнаты занимала 
одна машина – весь деканат набивали перфокарты там, ну вы 
этого не знаете уже. Были у нас гигантские электронно-
вычислительные машины, стояли на мехмате, мы пользовались 
ими в свое время, но это был совершенно другой уровень. Были 
преподаватели, которым было в общем-то говоря на нас напле-
вать , но их было единицы, я имею ввиду в Московском универ-
ситете, и к ним очень плохо относились студенты. То есть они 
ставили оценки так, не глядя, всем подряд пятерки, ну и ребята 
понимали, что людям на нас наплевать, а раз наплевать… Нас 
старались чему-то научить и я считаю, что научили, чему-то 
научили и мы теперь студентов учим. 
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Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? Які культурно-масові захо-
ди проводилися на Вашому факультеті, в університеті? Чим 
вони запам’яталися Вам ? Чи брали Ви безпосередню участь 
у культурно-просвітницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», 
конкурсах художньої самодіяльності, театральних виста-
вах, вечорах, гуртках, культпоходах тощо?  

Конечно, конечно, у нас, во-первых, в главном здании МГУ 
были громадные спортивные залы, плавательный двадцатимет-
ровый бассейн, физкультура в том понимании, как у нас сейчас 
проводится, у нас не было вообще. У нас во время физкультуры 
учили водить автомобиль, многие ребята получили права, бес-
платно за время учебы в университете, нас учили водить мото-
цикл, нас учили ходить по горам, нас учили ходить на лыжах, 
нас учил вязать узлы, нас учили плавать, хотя я не помню ни 
одно человека, который не умел бы плавать, мои товарищи все 
плавать умели. Например, зачет по плаванию... в чем он заклю-
чается – на нас надевали энцефалитный костюм – это брюки и 
куртка такая обтягивающие и вот в этом энцефалитном костюме 
мы должны были проплыть 100 м в бассейне, это было довольно 
сложно, он де мешает плыть, теперь на 4-х метровую глубину 
мы должны были нырнуть и достать ласты и с 6-ти метровой 
вышки мы должны были прыгнуть в воду. Вот такие были заче-
ты. Или допустим для того, что бы получить зачет по вождению 
нужно было… была дорожка соответствующая, автомобили 
тогда «Москвичи» были… нужно было проехать и не задеть ни 
один знак. Точно так же не задеть ни один знак на мотоцикле. 
Вот такие занятия были. Или по памяти завязать любой узел. 
Кроме этого, во время Крымской практики, причем их было две, 
которая начиналась 6 июня и заканчивалась 15 сентября, вы 
представляете сколько мы там были. Там была геофизическая, 
съемочная и буровая одновременно. Геохимики, рядом был еще 
один лагерь. 1,5 месяца была первая обзорная Крымская прак-
тика на автобусах мы объездили весь Крым, нам показали все 
объекты, которые были геологические. Кстати, ехать начинали 
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от МГУ, мы объезжали сначала несколько объектов России, 
потом доезжали до Крыма, а обратно на поезде возвращались. 
Немножко по-другому все это было.  

А что касается соревнований, то начнем с того, что я всерь-
ез спортом особенно никогда не занимался, далее третьего раз-
ряда по плаванию я никуда не пошел, а в наших рядах, среди 
наших ребят очень много было студентов с мировым именем, ну 
допустим был такой Братяков – он учился в нашей группе, он 
был заслуженный мастер спорта по лыжам, он постоянно участ-
вовал не только в союзных соревнованиях, но и в зарубежных. 
Но хочу сказать, студентом он был слабым, но как лыжник, был 
очень сильным, но тем не менее он был не такой слабый, чтобы 
он не мог учиться, он сдавал экзамены на тройки, у нас полу-
чить тройку по спец. дисциплине получить это был такой срам, 
над тобой смеялись два года. У меня, например, ни одной трой-
ки по спец. дисциплинам одни пятерки. Нужно было учиться, 
как следует.  

Мы думали о том, как мы будем так сказать достигать ка-
ких-то вершин на производстве в дальнейшем. Соревнований 
было множество, были соревнования факультетского масштаба, 
то есть было такое задание пробежать на время какое-то рассто-
яние, поставить палатку, разжечь костер… вот такое было. По-
том играли в различные игры: баскетбол, футбол. Вот я и мои 
друзья увлекались главным образом рыбной ловлей и охотой, у 
нас были ружья, и мы все время по тайгам где-то бывали, сплав-
лялись на лодках по реке – это песня, сказка, плывешь, смот-
ришь вокруг особенно летом, я повторяю, я объездил весь Со-
ветский Союз, на Камчатке только не был, о чем очень жалею. 
Вот так, так что у нас очень много было спортсменов ребят на 
факультете. Хорошие были годы, о них приятно вспоминать. 
Вот встречались на 40-летии практически все руководство, вся 
профессура – это мои одногруппники.  
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 БУЛАХОВ 
ВАЛЕНТИН  
ЛЕОНТІЙОВИЧ 

 
 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Булахов Валентин Леонтійович, 31 січня 1933 р., м. Дніпро-

дзержинськ. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Батько – із селян, рано став сиротою, переїхав у юнацькому 
віці до Дніпродзержинська, працював робітником на промисло-
вому будівництві. Закінчив робфак і дослужився до старшого 
виконроба з будівництва промислових підприємств. Будував 
різні підприємства хімічної і металургійної промисловості. Уча-
сник бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр., 
обирався депутатом міської ради. Автор більше як 700 винахо-
дів у будівництві. 

Мати – із робітників, домогосподарка. 
Дід, по батьківській лінії – селянин, брав участь у Першій 

світовій війні. Загинув у 1919 р. у Сибірі в боях проти Колчака. 
Дід по матері – робітник, працював гірником на заводі (ме-

талургійному) у місті Дніпродзержинську. Походження – із ро-
бітників. 

Мати по батькові – селянка, померла у 1932 р. 
Мати по матері – домогосподарка, походження – дрібні 

дворяни. 



Інтерв’ю № 3                                                               БУЛАХОВ Валентин Леонтійович 

 
85 

 

Дід і баба по батькові – селяни, були мешканцями с. Моги-
льова, Царичанського району Дніпропетровської області. Похо-
дження – селяни. 

Дід і баба по матері – поляки, які переїхали до м. Дніпро-
дзержинська у 1900 р. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Не було. 
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?  
Батьки піклувалися, щоб діти здобули освіту. Тому я і двоє мо-

їх сестер завжди вчилися успішно і одержали вищу освіту (всі з 
відзнакою). Батько хотів, щоб я одержав технічну освіту, але я був 
з ним незгоден, через те що бажав стати дослідником природи. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  

Почав вчитися я у с. Могилів (1–4-й класи у 1941–1946 рр.) 
у зв’язку з переїздом до цього села через початок Великої Вітчи-
зняної війни. З 1946 р. спочатку навчався у неповній середній 
школі №7 міста Дніпродзержинська (куди повернулися після 
війни), потім у середній школі робітничої молоді (СШРМ) № 1 у 
тому ж місті, через те що почав працювати і поєднував навчання 
і працю. Працював машиністом турбіни на тепловій електроста-
нції у м. Дніпродзержинськ.  

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Найбільш запам’яталися: вчителька 1-2-го класу – Єфроси-
нія Олексіївна, та 3-го – Олена Миколаївна. В СШ № 7 нічим 
особливим вчителя не відрізнялися. Просто знали свої предмети, 
часто змінювалися. В СШРМ № 1 – у зв’язку з тим, що навча-
лась робітнича молодь, вчителі не займалися впливом на профе-
сійний напрямок. Але мені запам’ятався мій керівник у юнаць-
кій секції дитячої технічної станції у м. Дніпродзержинськ – 
Бєлий Миколай Данилович. Ось він був вчителем з великої бук-
ви. Я багато чим оволодів з біологічної науки завдяки йому і 
його натуралістичного ентузіазму.  
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Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

Перш за все — початок спілкування з природою у вісім ро-
ків в с. Могилів Царичанського району, де природа (особливо в 
той час) була майже первозданною: ліси, річка Орель, безкрай-
ній степ, степові озера. Життя в них вирувало. З того моменту, я 
й захотів подружитися з природою. Вдома у мене було багато 
птахів і звірів, і мабуть, почав розуміти їх життя. В 1944–            
1945 рр. у літній період я працював підпасичем і весь час знахо-
дився на лоні природи. Це і були чинниками які стимулювали 
мене у пізнаванні природи. Із людей – я вже вказав в пункті 6. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Після закінчення СШРМ № 1 я вступив на біологічний фа-
культет Дніпропетровського державного університету у 1952 р. 
Конкурс – 5 абітурієнтів на 1 місце. Тоді здавали п’ять вступних 
екзаменів: твір, рос. (укр.) мова, іноземна мова, фізика та хімія. 
Пам’ятаю екзамен з фізики здавав доц. Мартинюку, з хімії – 
проф. Стаховському Василю Васильовичу.  

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Це була лекція проф. Мельникова Георгія Борисовича – за-
відуючого кафедрою гідробіології та іхтіології, ректора універ-
ситету, з предмета «Вступ до біології». Сказати, що лекція 
пройшла на високому професійному рівні, майже нічого не ска-
зати. Це було просто захопливо. І мова, і логіка, і цікаві матеріа-
ли, а головне, що лекція надихала і підтверджувала правильність 
вибраного напрямку у своєму житті. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Факультет (біології) і кафедра зоології хребетних (тоді вона 
мала таку назву) і інші були розташовані у 2-му корпусі, на про-
спекті К. Маркса, 36 (тоді чомусь – 18). Крім нашого факульте-
ту, тут також знаходилися – хімічний, фізико-математичний 
(тоді він був об’єднаний), геолого-географічний, і частина фізи-
ко-технічного. Але як кажуть: «В тесноте, но не в обиде». Пра-
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цювали всі дружно, знали не тільки викладачів усіх, але й біль-
шість студентів інших факультетів. Тут проходили всі види на-
вчальних занять. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? 

Найбільш запам’яталися своєю ерудицією, фаховими знан-
нями, вмінням не лише викладати цікаво на високому професій-
ному рівні, але й захоплювати вже згаданий проф. Мельников 
Георгій Борисович, який читав «Вступ до біології» та спецкурс 
«Іхтіологія», проф. Бельгард Олександр Люціанович (загальний 
курс «Вищі рослини»), проф. Рейнгард Леонід Володимирович 
(спецкурс «Порівняльна анатомія тварин» та загальний курс 
«Ембріологія»), проф. Стаховський Василь Васильович (загаль-
ний курс «Зоологія хребетних» та спецкурс «Систематика і 
біологія хребетних», «Промислова фауна»), проф. Денисенко 
Михайло Макарович (загальний курс «Фізіологія тварин»), 
проф. Зубенко Павло Михайлович (загальний курс «Біохімія 
тварин»), проф. Донцова Зінаїда Сергіївна (спецкурс «Вища 
нервова діяльність»), проф. Моцний Петро Євгенович (спецкурс 
«Основи кібернетики»), а також доценти – Акімов Михайло 
Павлович (загальний курс «Зоологія безхребетних»), Гухман 
Зінаїда Самойлівна (загальний курс «Нижчі рослини»), Писаре-
ва Марія Юхимівна (загальний курс «Екологія тварин», спец-
курс «Шкідливі гризуни»), асистента каф. зоології хребетних, 
який проводив навчальну та виробничу практику. 

Всі вони добре володіли аудиторією, застосовували новітні 
матеріали, яких ще не було у підручниках. Зовнішній вигляд — 
завжди охайний і, як правило, всі у білих халатах, що підкрес-
лювало зовнішню чистоту. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і позааудиторний час? 

Форми і методи тоді були звичайні, але вже тоді використо-
вувалися епідіаскопи, наукові фільми, завдання для самостійної 
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роботи. Особливо запам’яталися форми навчання зі спецкурсів 
проф. Стаховського В. В. Після викладання головних положень 
предмету, кожен студент двічі-тричі виступав з доповіддю на 
окрему тему, з особливістю викладання матеріалу згідно до ви-
мог університетської лекції. Це вимагало особливої підготовки, 
знайомство з великою кількістю навчальної і наукової літерату-
ри, підготовки демонстраційного матеріалу. Крім того, решта 
студентів, які в даний момент були слухачами свого колеги, 
повинні були ретельно готуватися до даної теми, задавати пи-
тання, доповнювати, робити зауваження. Такий метод викла-
дання сприяв гарному вивченню дисципліни. Майже всі, 90 % 
здавали на «відмінно», решта на «добре». 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

а) Підготовка тем (в основному по спеціалізації) і виступ з 
нею на семінарах. 

б) Завдання на дослідні роботи у природі пов’язані з конк-
ретною дисципліною – вивчення біології тварин, характеристи-
ка екосистем, розробка особистих методів пов’язаних з оптимі-
зацією екологічних умов в напружених регіонах зі значним тех-
ногенним, або антропогенним тиском на природні компоненти.  

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Роль ректорату в той час була особливою. Робота його була 
незаформована, не відчувалося ніякого тиску, факультети і ка-
федри не закидалися безглуздими питаннями та вимогами, не 
відчувалося нервового напруження. Організація роботи була 
урівноваженою, діловою і ефективною. Особливо запам’ятався 
ректор Мельников Г. Б. Це була високопрофесійна і інтелігентна 
людина. Незважаючи на те, що він був із робітників, його пове-
дінка і відношення до працівників були завжди урівноваженими 
(без крику, галасу, погроз тощо), а сам нагадував великих інте-
лігентів – вчених XIX ст., або людей з вищого аристократичного 
кола. Пригадую, виконуючи обов’язки старости курсу, я одер-
жав стипендію на весь курс і під розписку у відомості роздавав 
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студентами свого курсу. Ця стипендія видавалася по графіку для 
окремих факультетів.  

Нам, студентам-біологам, треба було згідно з навчальним 
планом виїжджати на навчальну практику (біостанція у с. Анд-
ріївка Новомосковського району) і згідно з планом одержання 
стипендії мали одержати її лише після від’їзду. Виходило, що 
ми не могли одержати вчасно до від’їзду стипендії і залишалися 
без грошей. Я прохав, вимагав оцінити обставини і виходячи із 
положення видати стипендію поза графіком. Але старий бухгал-
тер Сергій Сергійович (прізвище не пам’ятаю) відмовився. З 
гаряча, доказуючи свою правоту, я у розпачі кулаком вдарив по 
столу, в результаті чого перевернулася чорнильниця і залила 
якісь документи. Бухгалтер побіг скаржитися на студента-
розбишаку. Слідом і я пішов у ректорат. Думав – скінчилося моє 
навчання. Але ж я зустрів ректора – як людину, що розібралася, 
врахувала всі обставини і лише почув: «Ідіть, одержуйте сти-
пендію, а по столу грюкати не треба, завжди будьте ввічливим 
при будь-яких обставинах». Пам’ятаю, що й за менші провини 
студенти вилітали із університету при ректорі Моссаковському і 
Пріснякові. В теперішній час постать проф. Г. Б. Мельникова як 
ректора співпадає з керівництвом сучасного ректора Полякова 
Миколи Вікторовича. У ректора Володимира Івановича Мосса-
ковського хотів би відзначити постійну спрямованість у впрова-
дженні всіх інновацій в учбовий та науковий процес та створен-
ня університетського містечка.  

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Не зважаючи на важкий час, коли країна відбудовувалася і 
відновлювалася від страшної війни – матеріально-технічна база 
на той час була більш-менш високою і здатною задовольнити 
повністю навчальний і науковий процес поступово вона зроста-
ла аж до 1991 р. З 1991 року вона надто збідніла, навіть таблиці 
малюємо вручну, а деякі матеріали, необхідні для навчального 
та наукового процесу, викладачі купують за власні кошти. 
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Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео- прилади? 

Використовували навчально-наукові фільми. Пам’ятаю, що 
в аудиторії № 35 в корпусі № 2 (Карла Маркса, 36) був встанов-
лений стаціонарний епідіаскоп, там і відбувалися загальні фахо-
ві лекції. Крім того, на кожній кафедрі були переносні портати-
вні епідіаскопи. На сьогодні широко використовуються аудіо- і 
відеоприлади.  

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Використовували, особливо проф. В. В. Стаховський. Най-
більший вплив на розвиток творчих здібностей відчувався від 
проф. В. В. Стаховського, проф. О. Л. Бельгарда, проф. 
Г. Б. Мельникова та асистента О. Д. Колеснікова. 

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

В період мого навчання були оформлені і оздоблені необ-
хідним матеріалом аудиторії: № 35 (зоологічна), № 39 (гідробі-
ологічна), № 60 (ботанічна). Особливого оформлення як у те-
перішній час не було у зв’язку з тим, що одну аудиторію вико-
ристовували і математики, і фізики, і хіміки, і геологи й інші 
фахівці. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Рівень підготовки однокурсників був дуже високим. Оцінки, 
які вони одержували були на рівні 80 – 90 % відмінно і добре. З 
57 студентів на той час «задовільно» одержували 3 – 4 студента. 
Оцінка «незадовільно» була дуже рідкісним явищем. На біофаці 
переважали студенти жіночої статі (з 57 студентів лише 4 хлоп-
ці). В основному, контингент студентів був представлений діть-
ми робітників і колгоспників, п’ята частина дітьми різних служ-
бовців. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 



Інтерв’ю № 3                                                               БУЛАХОВ Валентин Леонтійович 

 
91 

 

На «відмінно» навчалося, як було зазначено, багато студен-
тів, але систематичними, постійними відмінниками, що особли-
во запам’яталося, були: Людмила Лемберська, ми називали її 
«енциклопедією», Раїса Головня, Світлана Цегер, вона була ста-
лінською стипендіаткою, єдиною на увесь факультет.  

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Навчальна, трудова і виконавча дисципліни були високими і 
відповідальними. В порівняні із теперішнім часом — на порядок 
вищим! 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Морально-психологічний клімат в академічній групі, на ку-
рсі та факультеті був нормальний. Всі жили як одна сім’я. У 
випадках порушення моралі на виховання була спрямована вся 
громада, де особливу роль відігравала комсомольська організа-
ція, викладачі кафедри і декан; раніше деканат був представле-
ний лише деканом і його секретарем – всього дві штатні одини-
ці. Зараз набагато більше, а ефекту менше. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Спочатку старостою курсу (1–3 курси) був я. А з обранням 
мене на посаду секретаря комсомольського бюро факультету — 
Ізот Заврайський, який після закінчення університету працював 
спочатку вчителем, потім секретарем, а також завідуючим відді-
лом науки та молоді в ЦК ЛКСМУ у Києві. 

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

Використовувалися наступні форми контролю за підготов-
кою студентів:  

1) Постійне фронтальне опитування по кожній темі на прак-
тичних і лабораторних заняттях. 

2) Систематичний контроль за відвідуванням лекцій. В разі 
пропуску лекції за будь-якої причини студент викликався на 
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додаткове опитування (у поза навчальний час) з пропущеної 
теми. В разі неготовності з теми, призначалося повторне опиту-
вання через деякий час. 

Як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Заліковий тиждень проводився за звичайною процедурою, 
але до залікового тижня по кожній темі виставлялися оцінки з 
засвоєного матеріалу. Заліковий тиждень полягав у підведенні 
підсумків, прийняття рішення про засвоєння матеріалу (це крім 
рефератів і контрольних робіт). Підготовка студентів у період 
сесії в останні роки послабшала. Час на підготовку дуже незнач-
ний і недостатній для підготовки. Вважаю, що письмові екзаме-
ни, які були введені ще проф. В. І. Моссаковським, сьогодні 
себе не виправдовують. За весь час таких письмових екзаменів, 
студенти пристосувалися до різних прийомів списування (майже 
60 %), а на підготовку у них не вистачає часу. На мій погляд, 
порушений указ Петра І: «Отныне выступать устно, а не по 
писаному, дабы дурь каждого была видна». На письмовий екза-
мен збираю 60–100 студентів, через це прослідкувати за чесним 
викладанням знань на папері, що називається «контрольною»  – 
неможливо. Після такого екзамену ще необхідно перевірити 
об’єктивні знання. Запроваджуванні так звані тест-контролю 
теж не виправдовують себе. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Перший екзамен я здавав проф. Г. Б. Мельникову. Пам’я-
таю, що його ерудиція, манера спілкування із студентами вима-
гали від кожного студента великого старання до освоєння знань. 
Із 57 студентів біофаку (на час 1952 р.) лише три студента одер-
жали «задовільно». Решта – «добре» і «відмінно». Але потрібно 
було повчити. Останній екзамен – спецкурс, який я здавав проф. 
В. В. Стаховському. Він нагадував мені не екзамен по формі, 
а дружню співрозмову, в якій він виясняв рівень підготовки 
(1957 р.). На той час у своїй масі студенти відносилися до екза-
менів на порядок більш відповідально. Якщо порівняти екзамен, 
який я приймав в якості екзаменатора, то мені вважається, що 
студенти відносилися до нього відповідальніше тому, що знали, 
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що при усному екзамені проявляються всі сторони підготовки 
до нього і ступень засвоєння. Останній екзамен (2012) – письмо-
вий, де в залі сидять 70 студентів – виявити рівень знання немо-
жливо, а за письмовою роботою – найчастіше списані варіанти, і 
що вражає, навіть шпаргалки вже містять велику кількість по-
милок. Багато студентів використовують інтернет, де матеріал 
викладається коротко і часто дуже помилково. 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Мій вибір курсової і дипломної роботи визначався моїми 
науковими інтересами. Ці наукові інтереси спрямовувалися 
проф. Василем Васильовичем Стаховським, який постійно вра-
ховував і особистий інтерес студента і важливість наукових ін-
тересів (актуальність, новизну, важливість у практичному і тео-
ретичному плані). 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

Кафедра зоології хребетних (так вона називалася в той час) 
основне зусилля спрямовувала на оволодіння студентами про-
фесією в трьох напрямках, які були пов’язані, з одного боку, з 
інтересами, які проявляв студент, і, з іншого боку, з вимогами у 
підготовці необхідних кадрів: 

1. Підготовка учителів. У цьому разі велика увага приділя-
лася оволодінню студентами предметами, які були найбільш 
важливі для викладання у школі. З цією метою студенти висту-
пали з окремими темами перед аудиторією (не враховуючи пе-
дагогічну практику). 

2. Підготовка майбутніх кадрів для мисливських госпо-
дарств.  

3. Підготовка майбутніх наукових кадрів. 
В останніх двох напрямках організовувалася і проводилася 

виробнича практика в мисливських господарствах, заповідни-
ках, наукових установах. Ця практика пов’язана крім формаль-
ного часу за програмою (2,5 місяці) з постійною підтримкою 
зв’язків на протязі всього курсу навчання у 3–5 курсах. Порів-
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няйте з теперішньою ситуацією, коли практика проходить 2,5 
тижня, а 4-й курс і цього позбавлений.  

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? 
Якою була атмосфера роботи Державної екзаменаційної ко-
місії? 

Курсові роботи захищалися на кафедрі. Вимоги були дуже 
суворі. Від кожного студента вимагалися не лише теоретичне і 
практичне усвідомлення теми роботи, а й знання про те, що нове 
несе робота, розроблялися особисті методики досліджень. Це 
було суворою підготовкою до захисту дипломної. Але й були 
відмінності у порівнянні із сучасністю. Якщо студент мав публі-
кації, або одержав премії та дипломи на Всесоюзному конкурсі 
студентських робіт, – він лише представляв свою роботу, а від 
захисту звільнювався. Про це сповідалося на державній екзаме-
наційній комісії і виставлялася оцінка «відмінно». Саме у такий 
спосіб я і захищався. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Навчальні практики проводилися лише у природних умовах 
– на біостанції, яка була розташована у гузовому лісі, – Самарсь-
кому, в околицях с. Андріївка, Кочерезька біостанція. Там ми 
дійсно, по-справжньому спілкувалися з природою і пізнали її. 
Вони організовувалися профільними кафедрами, які були пред-
ставлені керівниками практик, досвідченими викладачами. Осо-
бливо запам’яталися викладачі, які сприяли більш детальному 
ознайомленню з об’єктами природи і ділилися своїм досвідом 
про роботу дослідників у природних умовах. Серед таких хоті-
лось би відзначити асистента кафедри геоботаніки Акімову Ніну 
Павлівну та старшого викладача кафедри зоології Колеснікова 
Олексія Даниловича.  

На жаль, навчальна практика в даний час зведена до профа-
нації. Студенти пізнають природу на асфальтах міста Дніпропе-
тровська, а наявність у використанні Ботсаду, парків і скверів ні 
в якому разі не можуть замінити природу, в міських умовах біо-
різноманіття в сотні разів бідніше і студенти не в змозі з ними 
як слід ознайомитися. Прикро, що Кочерезька біостанція, яка 
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була організована і побудована біологами, зараз для студентів 
стала недоступною. 

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? 

На кафедрі зоології були організовані навчальні лабораторії 
з виготовлення навчальних посібників, для здобуття навиків з 
роботи у школі. Був організований (навіть у тих складних умо-
вах) «живий куток», де студенти не лише знайомилися з пред-
ставниками фауни, але й виконували дослідницькі роботи. Та-
кий «живий куточок» у дворі поза корпусом № 2 (просп. К. Ма-
ркса, 36) відігравав велику роль для наукового підрозділу кафе-
дри. Крім того, були постійно діючими експедиції на чолі з про-
відними викладачами кафедр. Це комплексна експедиція по 
вивченню лісів степової зони, це зоологічні експедиції по ви-
вченню фауни у природних місцях, які належали перебудові у 
зв’язку зі спорудженням водосховищ на Дніпрі. Ці експедиції 
відігравали більшу роль, ніж наукові лабораторія для зоолога, 
еколога, ботаніка, гідробіолога. На жаль, учбовий процес зараз 
побудований так, що студенти дуже обмежені в участі у таких 
експедиціях.  

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

На так званих польових кафедрах (зоології, геоботаніки, гі-
дробіології) існували наукові школи, які були відому у Радянсь-
кому Союзі:  

1. Наукова школа «Типологія штучних лісів степової зони», 
яка розробила особливості структури і функцій лісової екосис-
теми у жорстких степових умовах, на основі яких були розроб-
ленні технології створення лісових насаджень, які були викори-
станні і при відновленні втрачених екосистем при гірничих роз-
робках ( керівник — проф. О. Л. Бельгард). 

2. Наукова школа «Формування зоорізноманіття в умовах 
регулювання стоку річок» (науковий керівник проф. В. В. Ста-
ховський). Були розроблені новітні засоби збереження і віднов-
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лення біорізноманіття в умовах змін природних екологічних 
умов. 

3. Наукова школа «Відтворення біоресурсів у водних екоси-
стемах при комплексних їх використаннях» (керівник – проф. 
Г. Б. Мельников).  

4. У подальшому була створена школа (у 70-ті роки) «Стру-
ктурно-функціональна зоологія» (науковий керівник – проф. 
В. Л. Булахов). Були встановлені функціональні особливості 
зоокомпонентів, які використовуються при екологічній реабілі-
тації трансформованих екосистем в умовах напруженого тиску 
антропогенних чинників, особливо – техногенних. 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

В час мого навчання (50-ті роки) регулярно виходили збір-
ники наукових праць біологічного факультету, де активну 
участь приймали у публікації наукових праць і студенти. Зго-
дом, з 1971 р. стали регулярно випускатися праці комплексної 
експедиції ДДУ – «Питання степового лісознавства і біогеоце-
нології», які виходять і по цей час. Зараз ще випускається на 
факультеті збірник «Вісник Дніпропетровського униіверситету: 
Біологія. Екологія». 

На кафедрі зоології і екології випускаються монографії «Бі-
орізноманіття України. Дніпропетровська область» з вказів-
кою по конкретній групі тварин. Вже випущено таких 10 моног-
рафій (ссавці, круглороті і риби, земноводні і плазуни, птахи, 
дощові черви, павуки і інші). Організаторами збірників науко-
вих праць були професори: О. Л. Бельгард, В. В. Стаховський,  
Г. Б. Мельников, А. П. Травлєєв, О. Є. Пахомов, О. М. Винниче-
нко,  В. Л. Булахов. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факуль-
теті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? 
Хто із видатних учених брав у них участь? Чим вони 
пам’ятні? 

Кафедрою зоології та екології були організовані такі науко-
ві конференції: 
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Українська конференція «Изучение ресурсов наземных по-
звоночных Украины». Дніпропетровськ, 1969 г. Організатор: 
В. Л. Булахов. 

Друге республіканське зібрання «Биогеоценология и антро-
погенное изменение биотипов и их проживание» разом з кафед-
рою геоботаніки. Дніпропетровськ, 1978 р. Організатори: про-
фесори А. П. Травлєєв і В. Л. Булахов. 

Всесоюзна нарада «Структурно-функциональные особенно-
сти естественных и искусственных биогеоценозов». Дніпропе-
тровськ, 1978 р. Організатори: проф. А. П. Травлєєв і 
В. Л. Булахов. 

Міжнародний симпозіум «Зооиндикация и экотоксикология 
животных в условиях техногенного ландшафта». Разом з НДІ 
Біології, організатори: проф. О. М. Винниченко, В. Л. Булахов. 
Дніпропетровськ, 1993 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Устойчивое 
развитие : загрязнение окружающей среды и экологическая 
безопасность». Разом з НІІ Біологии ДНУ та кафедрами геобо-
таніки та гідробіології. Організатори: О. М. Винниченко, А. І. 
Дворецький, А. П. Травлєєв, В. Л. Булахов. 

Систематичні міжнародні наукові конференції (через кожні 
2 роки) «Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах». Про-
ведено вже сім таких конференцій. Дніпропетровськ, 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009, 2011 рр. 

З’їзд герпетологічного товариства України. Дніпропет-
ровськ, 2007 р. 

Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця та педагога?  

Безперечно всі конференції дуже впливали на формування 
студентів як майбутніх науковців. У всіх згаданих конференціях 
студенти кафедр зоології та екології, геоботаніки, екології та 
ґрунтознавства, гідробіології брали участь. Багато з них висту-
пали з доповідями, що особливо вплинуло на їх підготовку як 
майбутніх науковців. 

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
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Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

На факультеті постійно функціонували спеціалізовані вчені 
ради. До 1977 р. з захисту кандидатських дисертацій (біологіч-
них наук). З 1978 р. з захисту докторських дисертацій ( біологі-
чних наук по спеціальності «Екологія»). Особливо запам’ятався 
захист докторської дисертації Маюском М. (з Дніпропетровсь-
кого сільгосподарського ін-ту). Вона була присвячена штучному 
формуванню і відновленню основи біогеоценозу — ґрунтового 
блоку... 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі? 

В період мого навчання в університеті (1952–1957) – аспіра-
нтури, тим більш докторантури на біологічному факультеті не 
існувало. Лише з початку 60-х рр. почався відбір до аспірантури. 
Відбиралися лише ті студенти, які мали здатність до наукової 
праці і мали наукові публікації. На відмінні оцінки в дипломі не 
завжди звертали увагу, оскільки «відмінне» навчання не 
обов’язково свідчить про здатність студента до наукових дослі-
джень. Сам я закінчив університет з відзнакою, мав диплом 
першого ступеню від Міносвіти СРСР й ЦК ВЛКСМ і наукові 
публікації. Але в аспірантурі не навчався. Просто здав екстер-
ном необхідні кандидатські екзамени, та потім написав дисерта-
ційну роботу і захистив. Тоді було чотири обов’язкових канди-
датських екзамени: іноземні мови, філософія та два екзамени по 
спеціальності (один загальний, наприклад, із зоології, а інший, 
більш вузький, наприклад, з іхтіології). Я взагалі вважаю, що 
аспірантура – це додаткове школярство. Перш за все, захист 
дисертації повинен бути акордом наукової роботи, і в більшій 
мірі самостійній, а не натасканий! 

Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва? 

Моїм науковим керівником був проф. Георгій Борисович 
Мельников – відомий вітчизняний вчений-гідробіолог. А я був 
лише науковим працівником НДІ Гідробіології (зараз – НДІ 
Біології ДНУ). Його стиль керівництва – повна ініціатива і са-
мостійність, і його контроль спрямованості роботи на наукову 
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новизну і відповідність роботи актуальності часу в науковому і 
господарському напрямку. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Пам’ятаю святкування ювілеїв таких вчених, як проф. 
Г. Б. Мельников, проф. Л. В. Рейнгард, проф. В. В. Стаховський. 
Їх ювілеям були присвячені вчені ради університету, доповіді 
керівництва університету про навчально-наукову діяльність 
університету, виступи соратників і видатних вчених по галузі. 
І бенкет! Не для вибраних – а для усіх бажаючих, особливо тих, 
хто знав ювілярів. Я, як студент, побував на всіх вищезазначе-
них ювілеях. Зараз теж відбуваються такі ювілеї, але їх якість в 
більшості своїй – сірі. Наукова громадськість університету дуже 
часто і не знає про них. Керівництво університету не приймає в 
них участь. Лише дарує грамоти. А раніше увесь університет 
знав. Клуб університету (тоді по вул. Шевченко) був вщент за-
повнений. Зараз – скромна аудиторія і лише декілька працівни-
ків факультету (якщо це не декан, або хтось з ректорату). І все! 

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? 

Так. Я був не лише членом цього товариства, а головою на-
укового студентського товариства біологічного факультету та 
членом ради СНТ. Це товариство було тягловою силою в органі-
зації наукових конференцій і у просуванні співдружності з ка-
федрами. Зараз все проходить формально і не чути активної 
діяльності СНТ. Однією з масових і ефективних сфер роботи 
була організація наукових гуртків, де систематично, через кожні 
два тижні проводилися їх засідання, де робилися доповіді сту-
дентів про свої працю. І це був єдиний день в усьому універси-
теті. З цим днем узгоджувалися розклади усього факультету, з 
відведенням спеціального часу. А зараз цього немає. 

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 
олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

100 
 

Про олімпіади щось не було чути (це пізніша форма робо-
ти). А ось наукові студентські конференції проводились щоріч-
но і, як зазвичай, збирали гостей з інших навчальних закладів. 
Крім того, багато студентів, які одержували більш-менш гарні 
наукові результати, ставали учасниками конференцій в інших 
вузах країни. Я пригадую свою участь у конференціях в ЛДУ та 
КДУ. Нас вітали ректори, відзначали подарунками – преміями 
видатних вчених країни у відповідній галузі.  

Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 

Систематично і щорічно. Вони мали велике значення для 
утвердження студента як дослідника.  

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

В мої студентські часи наукова атмосфера була щирою. У 
біологічній науці це підкріплювалося зміною генеральних пог-
лядів по відношенню до генетики та екології. Щомісяця збира-
лися методологічні семінари, де кожен палко і детально відсто-
ював свою точку зору. Семінари набували форми наукових дис-
кусій і кожен науковець показував себе на передовому фронті 
науки. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

На навчально-виховний процес – так, і це був позитив. А в 
сфері наукових досліджень не помічав. Лише в області генетики 
та видоутворення відбувався тиск ідеології. Але й за кордоном 
було не краще. Пам’ятаю судові процеси в США, де викладачів, 
які додержувалися еволюційних поглядів, саджали. Ці судилища 
одержали потім назву «мавпячі процеси». Таким інакодумцям у 
середніх та вищих навчальних закладах виголошувався один 
вирок – заборона працювати викладачами. Ще хочу згадати, що 
відчувався ідеологічний контроль за висновками наукових дос-
ліджень, які оцінювалися як матеріалістичні або ідеалістичні. В 
нашому університеті ідеалістичних спрямувань не помічалось. 
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Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Цього стверджувати по відношенню до себе я не можу. 
Цього не було. Але щось подібне вийшло у аспіранта кафедри 
філософії Мамонтова В. Я., який закінчив біофак і вступив до 
аспірантуру на вищезазначену кафедру. Проводив дослідження 
як фізіолог стосовно філософських поглядів відомого ленінград-
ського фізіолога – Веденського, у якого були розробки, спрямо-
вані на підтримку академіка Лисенка Т. Д., який був ініціатором 
проголошення генетики буржуазною наукою. Погляди на гене-
тику кардинально змінилися, і робота згаданого аспіранта не 
вписувалася у нову трактовку. Але Мамонтов, будучи співробі-
тником НДІ Гідробіології, розробляв потім нову сучасну тему 
по космічній біології, і успішно захистив її. 

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?  

Абсолютно так. Переважно у напрямку євроатлантичного 
простору. Наукова школа, яка була організована мною (структу-
рно-функціональна зоологія – як новітній напрям у функціона-
льній екології). Джерела прості – активна участь у міжнародних 
симпозіумах, конференціях і конгресах, як у близькому, так і 
далекому зарубіжжі. Школи також були організовані кафедрою 
зоології та екології шляхом міжнародних конференцій по біорі-
зноманіттю і ролі тварин в екосистемі.  

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Так. Типові контакти з багатьма вітчизняними вченими, а та-
кож з вченими із Росії та Білорусі. Із закордонних зв’язків слід 
зазначити вчених з Німеччини, Польщі, Угорщини та інших країн. 

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади. 
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Так. Так як вперше розкрили роль тварин у знешкодженні 
шкідливих техногенних чинників і ролі тварин у реабілітації 
порушених екосистем.  

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася? Які 
засідання запам’яталися найбільше? 

Незважаючи на скрутні сучасні обставини, студенти і зараз 
приймають активну участь у наукових дослідженнях. Крім учас-
ті у роботі наукових гуртків, головні наукові здобутки вони оде-
ржують як співучасники наукових досліджень по темі, що роз-
робляється кафедрою і особисто конкретним виконавцем із ви-
кладачів за конкретним тематичним розділом. Особисто під 
моїм керівництвом студенти приймали активну участь в науко-
вих дослідженнях, які згодом перейшли в кандидатські дисерта-
ції. Найбільші успіхи в науковій роботі студенти одержували по 
дослідженню конкретної групи тварин у прояві різних функцій 
екосистеми. Багато студентів одержували дипломи, грамоти, 
подяки на різних рівнях конкурсних оглядів студентських нау-
кових робіт. Понад 25 років я особисто керував науковим гурт-
ком «Фауніст» – з 1967 по 1993 рр.  

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Функціонування бібліотек на протязі багатьох років є недо-
статнім. Особливо в останні 20 років. Майже відсутні нові нау-
кові розробки. Не лише закордонних, але й вітчизняних вчених. 
Єдиним виходом є розробка навчально-методичних посібників, 
де викладаються головні наукові здобутки, матеріали різних 
наукових конференцій, (в тому числі й зарубіжних), які приво-
зять після участі в різноманітних конференціях співробітники 
кафедри (але в останні 3 – 4 роки в результаті відсутності кош-
тів, співробітники не мають змоги виїжджати не лише закордон, 
але й по Україні). Найбільш важливим науковим матеріалом є 
значна кількість новітніх даних – це міжнародні конференції, які 
проводить кафедра і де студенти є активними учасниками; серія 
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монографій, виданих на кафедрі по актуальній тематиці, а також 
підручник, який є першим виданим у світі, – «Функціональна 
зоологія» за авторством В. Л. Булахова і О. Є. Пахомова.  

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи? 

Навчальний процес, який відбувається на кафедрі зоології 
та екології, завжди був органічно пов’язаний з науковою робо-
тою кафедри, що показано у рекомендованій літературі, де нау-
кові праці співробітників кафедри включені не тільки як допо-
міжні, але й головні джерела. Наведений вище підручник «Фун-
кціональна зоологія» складається на 70 – 75 % зі наукових здо-
бутків кафедри. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Раніше підвищення кваліфікації проводилися у відомих на-
вчальних та наукових закладах – МДУ, ЛДУ, Інститут зоології 
АН СРСР, НДІ екології та еволюційної морфології. Форми участі 
– участь у розробках провідних вчених, перейняття досвіду з на-
вчального процесу, безпосередня участь у лекціях академіків та 
видатних професорів. Зараз такі формі зведені нанівець, і підви-
щення кваліфікації відбувається «в собственном местном соку».  

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 

Наша кафедра працює в тісній науковій співдружності з НДІ 
Біології. Завжди одержувала високу оцінку у рецензіях наукових 
звітів провідних закладів. По результатах наукової роботи за         
2011 р., науковий звіт теми, де я є науковим керівником, одержав 
97 зі 100. Виконувалися і виконуються державні роботи по розро-
бці раціональних шляхів по використанню природних ресурсів, 
по збереженню біорізноманіття і трансформованих екосистем. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 
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Ми завжди одержували державне фінансування на виконан-
ня нової тематики, але зараз воно є недостатнім. Не вистачає 
коштів навіть на експериментальні матеріали. 

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? 

Раніше виховна робота займала вагоме місце в університет-
ському житті. Зараз вона послаблена. 

Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів. 

На нашій кафедрі зоології основний девіз у вихованні сту-
дентів, аспірантів, молодих вчених звучить так: «Роби з нами, 
роби краще нас». 

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів. 

В радянські часи потужною силою у вихованні студентської 
молоді відігравали комсомольські організації. З ліквідацією Ра-
дянського Союзу ця сила зникла. Лише в останній час відбува-
ється відновлення могутньої організації у вихованні особистої 
відповідальності у студентів – майбутніх спеціалістів у збере-
женні навколишнього середовища. Залишається участь виклада-
цького складу у формуванні як гідної людини, так і гідного фа-
хівця у своїй справі. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  

Особливих ускладнень не було. Студентські гуртожитки 
були забезпечені. Ефективно працювали їдальні. Вимоги студе-
нтів в одежі і харчуванні були забезпечені. Зараз багато студен-
тів вимушені працювати, щоб покращити свій побут. І це ускла-
днює навчання. 

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 

В організації дозвілля студентів значну роль відігравала ку-
льтурно-масова робота, у якій приймали участь до 70 % студен-
тів. Значна роль у цьому належала не лише комсомольській ор-
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ганізації, а й викладацькому складу, особливо кураторам. Зараз 
куратор веде нагляд за успішністю, дисципліною студентів то-
що. В минулому куратор був «батько» чи «мати» студентів, 
який приймав участь в усіх формах громадської роботи студен-
тів і в організації дозвілля.  

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

У мене, безпосередньо, велику роль відігравав туризм. Я 
ознайомився з багатьма природними просторами нашої колиш-
ньої неосяжної Батьківщини. Від півночі до півдня (Кавказ), від 
заходу (Полісся) до Байкалу. У змаганнях безпосередньо прий-
мав участь у такому виді спорту як веслування. 

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам ?  

Культурно-масових заходів на факультеті проводилося ба-
гато. Ці заходи мали і практичну спрямованість. У 50-ті роки у 
населення не було телевізора, а у селі навіть і радіо, тому ми 
систематично приймали участь в організації концертів у під-
шефних селах і колгоспах. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь 
та служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури 
студентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, дру-
карні, видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру 
гуманітарних проблем освіти інформаційно-аналітичного 
агентства УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський 
університет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень 
тощо?  

У минулі роки у функціонуванні університетських підрозді-
лів приймала участь незначна їх кількість. Але ефективність їх 
була значно вища. Це дуже велике питання, і коротко на нього 
відповісти не маю змоги. Відповім лише, що студенти нашої 
кафедри відчувають значний вплив роботи таких підрозділів, як 
Палац культури студентів, Ботанічний сад, Акваріум, гуртожит-
ку. На жаль, так званий табір «Сосновий бір» не відіграє такої 
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ролі. І на біду студентів, він витісняє біологічну станцію, яка 
була створена руками студентів-біологів, і вони вимушені пізна-
вати природу не у природній обстановці, а в містах. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Ва-
шою спеціальністю? 

Видавалися брошури, листівки, навіть календарі, де розкри-
валася суть майбутнього фаху, який можуть отримати студенти 
в ДНУ. Виступали в школах різних районів. Особисто я висту-
пив з профорієнтаційними лекціями та бесідами перед учнями 
СШ № 5, м. Дніпродзержинська, яка має медико-екологічну 
спрямованість.  

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Безпосередньо я був тричі головою предметної комісії з біо-
логії. Проводилися співбесіди з абітурієнтами, вивчалися їхні 
інтереси, велися постійні консультації. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

У моїй пам’яті збереглися чудові враження від святкування 
50-річчя Дніпропетровського університету, а також 70-річчя. На 
урочистому зібранні університет зі святом вітав Президент 
України. Дуже урочисто університет, як і вся Україна у 1954 р., 
відсвяткували возз’єднання України з Росією. І як завжди, уні-
верситет святкував два свята – Першотравень та Жовтневу ре-
волюцію. У мої студентські роки вони були масовими. Відбува-
лися багаточисленні наради. Кожен колектив університету (фа-
культети) демонстрував свої досягнення. Для студентів того 
часу це були години справжнього піднесення патріотизму і гор-
дості за свою країну. Згодом, воно, починаючи з 80-х рр., почи-
нає згасати. Навіть на паради, як на роботу, визначали необхід-
них учасників, щоб не зірвати парад. У мене і зараз збереглися 
теплі почуття до цих свят. Але, на жаль, у деяких співробітни-
ків, як у хамелеонів з наростанням настроїв у ЦК (Горбачовщи-
ни та Єльцинщини) відбулося переродження. Особливо вразила 



Інтерв’ю № 3                                                               БУЛАХОВ Валентин Леонтійович 

 
107 

 

позиція деяких товаришів, яких я особисто поважав. Про одного 
хотілось би зазначити – про професора історичного факультету 
Черненка Анатолія Михайловича. Був завзятим комуністом, 
членом парткому ДНУ. Не один партієць незаслужено від нього 
постраждав, а у перші дні руйнування СРСР – викинув парткви-
ток і став завзятим «антисовєтчиком». 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

Незважаючи на те, що стипендія була незначною, але в ті 
часи (п’ятдесяті роки) її було майже достатньо для проживання, 
враховуючи низькі ціни на продукти та одяг. Звичайно, допома-
гали батьки продуктами і грошима. Зараз, не зважаючи на на-
чебто не малу стипендію, її недостатньо навіть на 1,5–2 тижні. 
Багато студентів вимушені підпрацьовувати, що негативно поз-
начається на їх навчанні. Зарплатня молодого вченого була теж 
незначною, але достатньою для проживання. Зараз молоді вчені 
знаходяться у більш скрутному становищі. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

У деякій мірі цю розмову не можна вести. Але якщо добре 
проаналізувати, то зростання реальних доходів майже не відбу-
вається, так як запізнюється за інтенсивним зростанням інфля-
ції. Вражає те, що зарплатня навіть обслуги в приватних офісах 
мільонерів в десятки разів вища, ніж у професури, не кажучи 
вже про допоміжний персонал. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  

За великим рахунком – ні. Коли відбувалася інтенсивна за-
будова містечка, я вже був завідуючим кафедрою. Моя участь у 
цій важливій справі обмежувалася керівництвом студентськими 
бригадами, які тоді відводилися для будівництва корпусів. Осо-
бливо корпусів № 1, № 7 і корпусу, що знаходиться проти Ін-
ституту чорної металургії. 
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Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньопо-
літичного життя в країні на життєдіяльність університе-
ту?  

Не був. Звісно впливали, особливо у 50–70-х рр. Універси-
тет завжди відгукувався на всі важливі події. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

Можу розповісти лише про співпрацю кафедри та комплек-
сної експедиції ДНУ по вивченню лісових екосистем степової 
зони. Це, передусім, тісна співпраця з провідними вузами Росії 
та Білорусі по вирішенню таких важливих питань, як охорона 
природного довкілля, вивчення ролі тварин у функціонуванні 
екосистем. Частково відповіді на ці питання, де лише йдеться 
про співпрацю з Німеччиною, Польщею, Угорщиною вже міс-
тилися у питанні № 49. Особливо тісні взаємозв’язки у співпраці 
із країнами далекого зарубіжжя формувалися у розробці питань 
з проблем по визначенню потужності дії біоти як чинника в 
умовах потужного тиску техногенезу.  
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ІНТЕРВ’Ю № 4 

 
Паспортний лист  
 

Дата  проведення інтерв’ю 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові Вінников Альберт Іванович  
Дата 5 лютого 1947 р. 
Місце народження м. Іркутськ (РСФРР)  
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Росіянин, військові / лікарі  

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДГУ (м. Дніпропетровьк) 

Професія, перелік посад Біохімія, профессор 
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Байрамова Фідан Ширін кизи 
ТЕХНІК (ПІБ): Білоус Тетяна Володимирівна 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                 Камишан Ірина Андріївна 
Загальна кількість годин запису 2 години 58 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки Samsung – U3 
Вид і марка відеотехніки Olimpus 
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

4 

Примітка й коментарі – 
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 ВІННИКОВ 
АЛЬБЕРТ 
ІВАНОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Мне очень приятно давать вам интервью. Я Винников Аль-

берт Иванович родился 5 февраля 1947 г. в городе Иркутске, 
раньше это была одна страна Советский Союз, а теперь Россий-
ская Федерация.  

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали 
освіту, чим займалися? 

Моим отцом был, к сожалению, сейчас ушел из жизни, Вин-
ников Иван Васильевич, родился он в 1923 г., он хотел быть био-
логом, но война изменила его планы, он пошел добровольцем, 
поступил в училище, воевал, прошел всю войну, хотел демобили-
зоваться, но в то время молодых оставляли в армии, и он остался 
в армии, стал профессиональным военным, ушел в отставку в 
звании полковник. Моя мама, Соколова Валерия Александровна, 
врач-стоматолог, по образованию и по своей специальности.  

Интересная история знакомства: отец родился в Калаче Во-
ронежской области и когда они были на территории Венгрии, 
освободили Будапешт, их армию повернули на Дальний Восток, 
где готовилась операция против Японии. Армия была сконцен-
трована в Иркутске. Моя мама родилась в Иркутске, это ее род-
ной город, там они познакомились и создали семью. 

Что касается деда по линии отца, он работал в сельском хо-
зяйстве в Калаче Воронежской области, и возглавлял птицефер-
му, колхоз, так и ушел на пенсию в конце своей деятельности . 
Что касается бабушки по линии отца, она была женой мужа и 
занималась домашними делами. Что касается деда и бабушки по 
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материнской линии. Дед погиб во время бандитского нападения, 
а бабушка жила с нами, прожила до 75 лет, она не имела образо-
вания, она была просто из христианской семьи, и фактически 
она всю жизнь работала на разных работах. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Традиции были в том, что моя мама она было врачем-
стоматологом и в какой-то мере я эту склонность в медицине, 
биологии взял, наверное, это шло от мамы. В тоже самое время 
отец увлекался биологией. Вот это направление – мой выбор. 
Выбор осознано был сделан где-то в 10-м классе. Учились                
11 лет. Два года я готовился, чтобы поступать на специальность 
биохимия. В то время специальность «Биохимия» была на хими-
ческом факультете.  

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку 
освіту Ви здобули?  

Что касается начального и среднего образования, у меня бы-
ло много школ. Это связано с тем, что отец был военным и его 
направляли в разные уголки Советского Союза. Это был и грани-
ца с Китаем, и Иркутск, где жил до 14 лет, это и Ленинград, где 
пробыли один год. У меня оттуда осталось много друзей, с кото-
рыми общаюсь по сей день. А закончил школу уже в Чугуеве. Это 
город Харьковской области, где были военные поселения тради-
ционные в России. Закончил школу № 1 в 1969 г. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам 
найбільше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Во-первых, я должен назвать своего классного руководите-
ля Клавдию Сергеевну. Фамилию не могу вспомнить, но пре-
красно помню лицо, облик, ее слова, манеру говорить, ее доб-
рые советы. Она была преподавателем гимназии. Мы ее очень 
любили и прислушивались к ее советам. Интересный был пре-
подаватель директор школы, преподавал историю, и была такая 
дисциплина как общественноведенье, он заложил в нас подход к 
анализу политических событий. Все могли анализировать с точ-
ки экономической целесообразности. У него даже через препо-
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давание каких-то исторических фактов доносилось все интерес-
ное. Пожалуй, этих двух я назову. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Я поступил в университет в 1965 г. В 65-м году отца пере-
вели на службу в Днепропетровск в штаб 6-й армии. Планиро-
вал поступать в Харькове, но поступал в Днепропетровский 
государственный университет на специальность биохимия. Я 
считал, что биохимия – это больше химическая специальность. 
После того как мы поступили, специальность была переведена 
на биологический факультет. Я сдавал четыре экзамена: химию, 
биологию, математику и сочинение. Конкурс был очень боль-
шой. Дело в том, что набиралось 20 человек и примерно 18 че-
ловек прошли медалисты. Они сдавали один экзамен, было та-
кое правило. Они должны сдать его на отлично – это была хи-
мия. На одно место четыре человека. Чтобы поступить, надо 
было сдать все экзамены на отлично, что мне и удалось сделать. 
Набрал 20 из 20 балов и прошел в университет на оставшееся 
место. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Первую лекцию я не помню. Помню хорошо перший день. 
Мы пришли, большое волнение, большое уважение к вузу, к 
стенам университета, в которые мы вошли. У нас было несколь-
ко лекций в первый день. Не могу вспомнить, какие были лек-
ции, потому что было много впечатлений. Наша группа на био-
факе занималась во 2-м корпусе. Это проспект Карла Маркса, 
36. Лекции были наверху, в 60-й аудитории. Туда входил весь 
курс – 75 человек. На этом курсе были и биохимики, и биофизи-
ки, биологи разных направлений. Руководитель нашей кафедры 
биофизики и биохимики – Александр Дмитриевич Рева – он нас 
собрал и сказал: «Подымите руки, кто не изучал английский 
язык?». Мы подняли руки, в том числе и я. Изучал немецкий, а 
вся литература на английском. «Мы вам рекомендуем начинать 
изучать язык, прямо с первого курса мы создаем подготови-
тельную группу». Я был в 5-й группе, где были «французы» и 
«немцы». Мы начали изучать английский, было очень, конечно 
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же, интересно, мы выглядели в начале смешно, но вы знаете 
постепенно выучили, к нам прикрепили преподавателей с боль-
шим мастерством. На 3-м курсе сдавался государственный экза-
мен по иностранному языку, и многие из нас, включая и меня, 
сдали этот экзамен на отлично. Вот через 3 года мы фактически 
сравнились, но эти знания не были большими и доскональными.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи ко-
нтакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисци-
пліни, які Вони викладали? Згадайте свої враження про рі-
вень викладання навчальних дисциплін. Які професори, доце-
нти, викладачі запам’яталися найбільше? Чим? 

Многие запомнились и по настоящее время я вспоминаю и 
храню теплую пам’ять. Некоторые конспекты лекций по мате-
матике, по физике, потому что они точны, помогают мне и сей-
час. Если мне нужно что-то вспомнить, я беру конспекты и 
освежаю память, ведь в математике практически ничего не из-
менилось. Математику нам читал Александр Дмитриевич. Био-
физикам и биохимикам, которые все изучают на молекулярном 
уровне, необходимо знать в полной мере химию, физику и ма-
тематику. Сейчас насколько повысился уровень методов микро-
биологии вирусологии, биохимии, биофизики, что без знаний 
математики сложно освоить, сложно изучать и описывать про-
цессы на молекулярном уровне. Курия Иван Романович препо-
давал у нас математику. Он был инвалидом, у него не было двух 
ног, он ездил на каляске, когда он заежал в аудиторию, ребята 
ему помогали. Преподавал он замечательно, логично, последо-
вательно. Из преподавателей биологии запомнился… Александр 
Александрович [Люцианович. – Ред.] Бельгард. Он обладал хо-
рошо поставленным голосом, манера изложения и как он препо-
давал материал – это очень импонировало и много я взял для 
себя. Александр Никитич преподаватель, заведующий кафедрой 
биохимии, и биофизики очень интересно читал. Елена [Зинаида. 
– Ред.] Сергеевна Донцова, она была профессором, заведующей 
кафедрой физиологии человека и животных. И целый ряд дру-
гих преподавателей. Я хочу сказать одно общее качество, кото-
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рое характеризовало тех преподавателей –  высокий профессио-
нализм. Никогда преподаватель не мог опоздать на лекцию, а 
если переносилась лекция, то все знали почему, и когда. Всегда 
стремление, чтобы студент не просто слышали лекцию, а чтобы 
ее усвоили. Желание того, чтобы студенты получили прочные 
знания, это характеризовало уровень наших преподавателей, что 
и мы стараемся осуществлять. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і позааудиторний час? 

Что касается лекционного материала, то я скажу, что для 
меня и много моих коллег очень важно, чтобы лекция была по-
строена по определенной логической схеме. Так легче запоми-
нается материал, когда есть логика, а не просто сбор фактов, 
даже фактов сенсационных, все равно это воспринимается с 
моей точки зрения лучше, когда есть логика. Когда есть схема – 
его легко вспомнить, когда ты забыл какой-то сегмент логики 
цепочки, но в целом знания ты помнишь, структуру лекций, это 
легко вспомнить. Что касается лабораторных занятий, то в это 
время многого не хватало. Больше приходит материалов, реа-
гентов для того, чтобы своими руками на лабораторных занять-
ях закрепить знания. В то время мы имели возможность к                 
4-5 курсу каждому студенту дать свою работу, но сейчас не 
имеем такой возможности. Вводились решения целевых опреде-
ленных задач, не просто знания как таковое, а вот каждому да-
ется определенная задача при выполнении лабораторных работ, 
курсовых. Он должен изучить литературу, должен поставить 
определенную цель, выбрать методы, с помощью которых он 
будет решать это главное. Знания будут работать, когда студент 
сам это постигнет.  

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувалися? Наскільки вони були 
ефективними? 

В то время самостоятельная работа использовалась как для 
написания рефератов, конспектов по определенным дисципли-
нам, по определенным лекциям, изучения самостоятельной ли-
тературы. Я думаю, что интернет не может заменить этого. 
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Каждый стремился прочитать некоторое количество литерату-
ры, написать изложение на ту или иную информацию. Я вспо-
минаю, как я конспектировал Карла Маркса. Вот действительно 
это произведение уникальное, я не хочу сказать, он был прав 
или не прав, это был огромный труд. Конспектируя, мы учились 
познавать определенные истины, потом эти истины интерпрети-
ровать в своем сознании. По биологии я конспектировал книгу 
Ферверте, очень известного ученого нашего академика Опарина 
«Теория происхождения жизни на земле». Когда читаешь книгу, 
ты получаешь знания, которые там изложены, ты чувствуешь 
стиль изложения, манеру, мышления и подачу того или иного 
автора. Свой стиль, которым я владею, он появился в результате 
изучения монографий, много я взял у Шкулачева: четко подво-
дить итог, находить связь. Вот точность изложения, ясность 
мышления давало нам изучение авторских работ… академика 
Опарина и других ученых. Читая книгу, мы входим в мастер-
скую ученого. Это составляет теоретическое богатство автора. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Каждая структура она выполняла свою роль, ректорат было 
много факультетов, но я вам скажу, что в ректорате, я когда 
пришел, у нас был ректором профессор Моссаковский, матема-
тик, и он старался входить в интересы и потребности каждого 
факультета. Когда я стал работать в 70-м году на кафедре мик-
робиологии, он неоднократно приходил на факультет. Студент 
ближе с кафедрой с деканатом, а вот уже работая, я видел как он 
приходил и интересовался. Деканы у нас были хорошие, они 
старались не только для кафедр. Декан Иван Павлович Лукья-
нов, я уже работал, помню, пришел Моссаковский на факультет, 
они стояли разговаривали. Иван Павлович прошел всю Отече-
ственную войну, будучи сотрудником, он вернулся, защитил 
докторскую диссертацию, стал деканом, и вот он много сделал 
для факультета. Интересные разработки по микробиологии. Я 
помню, стоит Владимир Иванович и наш Иван Павлович, у него 
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были такие круглые очки, я проходил мимо. Была определенная 
независимость. Все деканы: Иван Павлович, Иван Афанасиевич 
Земляной, подполковник, пришел с войны без одной ноги, ему 
было трудно. У нас был субботник, он подходит и говорит: 
«Сынок, отойди!», берет лопату и копает. Все делал своими 
руками, ремонтировал, работал на строительстве корпусов. В 
качестве разнорабочих рук. И на кафедре Александр Дмитрие-
вич Рева, всегда подойдет к студентам, как-то было принято. Во 
№ 2 корпусе засиживается до поздна: и 7, и 8 часов, а мы рабо-
таем. Он к каждому подходил и интересовался, а как у тебя по-
лучается, какие у тебя проблемы, помогать тебе? На стипендию 
35 гривен [руб. – Ред.] тогда было можно  не умереть с голоду, я 
получал повышенную стипендию, это 70 гривен [руб. – Ред.], а 
смогу я прожить на 70 рублей, многие подрабатывали, где-то 
разгрузить, где-то пойти дежурным побыть, были строй отряды, 
в которые ездили студенты. В общежитии был такой порядок, 
там было чисто, аккуратно. Туда преподаватели не ходили и не 
дежурили. Если ты будешь себя плохо вести, то тебя выселят из 
общежития, тебе никто не посочувствует, ты мешаешь другим 
жить. Было убеждение, что общежития – второй дом, о нем надо 
заботится, и вот забота проявлялась на всех уровнях, конечно 
был в определенной степени формализм. Вопросы решались 
быстро, и на уровне ректората, и на уровне деканата, и на 
уровне кафедр. В мерах и границах бюджетного финансирова-
ния, мы выходили с положения.  

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Использовались и карты, и схемы, и тестирование в то вре-
мя использовалось. Что в определенной степени не импониро-
вало, то что мы сейчас, просто не в силах, раньше в подавляю-
щим большинстве экзамены были устные, это возможность бе-
седы с преподавателем, возможность диалога, возможность 
преподавателю выяснить знания студента. Было больше воз-
можности студентам говорить, совершенствовать умение гово-
рить, раскрывать научные термины. Сейчас большинство экза-
менов в письменном варианте, что, наверное, не всегда есть 
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объективно, надо больше доверять и студентам, и преподавате-
лям, устный экзамен, он больше занимает времени, но он в 
определенной степени повышает для студента возможности 
получить лучшую оценку и показать большие знания. 

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео-прилади? 

Аудио- и видео-приборы – да. У нас был киноаппарат ма-
ленький, старый и нам показывали фильмы, были очень хоро-
шие комбинаты по изготовлению кассет, таблицы, по анатомии, 
например, были муляжи организма человека, клеток, очень кра-
сиво и качественно выполнено. Это все есть, это все было. Есте-
ственно не было еще компьютеров, были электронно-вычисли-
тельные машинки, был показ слайдов, слайды применяли по-
разному: одни в большей степени, другие –  в меньшей. Я тоже 
их использую, но когда они пишут за мной, я использую доску, 
я тут же комментирую, а на картинке не всегда описан матери-
ал, нужно разумно сочетать, в то же время, когда мы говорим о 
конкретном поражении кожи, тут не заменишь все рассказом, 
тут нужно, чтобы не было давления, нужен реальный подход, 
где необходимо видео показ, аудио запись, а где необходимо 
просто прописать вещи, и что б они писали за вами. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Безусловно, конкретный пример на мне. Моя дипломная ра-
бота связана с изучением: я должен был сам создать прибор для 
электрофореза, очень сложное задание. Меня позвал мой  науч-
ный руководитель и говорит: «Вот перед тобой задача сделай 
электрофорез, а я буду помогать», Мы изучали действия ради-
ации на спинной мозг, и экспериментальными животными у нас 
были коты, я повел серию изучения спинного мозга, и сейчас в 
библиотеке я нахожу свою работу. 

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи 
навчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 
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Лаборатория должна быть для наших специальностей, если 
речь идет о специальных курсах подготовки вирусологов, био-
химиков, биофизиков, проводятся лабораторные занятия, а эти 
занятия как основной вид занятий, практическое занятие, семи-
нары – это закрепление, а вот лабораторное занятие, вот там 
фактически навыки, они оснащенные водой, электричеством, 
газом, специальными приборами, техникой безопасности. Мы 
имеем дело с не опасными микроорганизмами. Специальные 
лабораторные, конечно же, были не так оснащены, но по воз-
можности в них было все, соблюдались правила размещения, 
они во многом не изменились.  

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним по-
ходженням, життєвим досвідом? 

Не было ординарного состава по всем направлениям, 
начнем, во-первых, кто больше превалировал: мужчины или 
женщины, в основном были девушки, нас было 75 человек, ре-
бят около 20. Девушки в большей степени были однородны по 
своему появлению на факультете, были из разных городов 
Украины. Было пару женщин с детьми. Половина ребят были 
после армии и я был после школы. Ребята после армии опреде-
ленным образом отличались. Это были люди каким-то образом 
прошедшие некоторую школу жизни, больше познавшие, боль-
ше увидевшие, больше организованные, больше дисциплиниро-
ванные. Им труднее давалось учеба, но я вам скажу, что многие 
из них просто хотели получить хорошее образование, они упор-
но и хорошо учились. А среди нас, которые пришли из школы, 
тоже были разные: одни учились упорно, настойчиво, а другие 
не очень, хотя были талантливы от природы, были, конечно же, 
такие, которые не дошли до окончания университета, покидали 
на разных курсах. Что касается социального состава, были пред-
ставители разных сословий превалировали, пожалуй, рабочий, 
крестьянский класс. Но в школах сельских преподавали очень 
хорошо и вот многие просто учились. Не было большого разры-
ва, который мы сейчас наблюдаем, сельской школы и городской. 
Что касается степени подготовки: было разное, но к 3 курсу 
началось уравнение, видно те, которые хорошо знали, опреде-
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ленным образом расслабились, а те, кто чего-то не знал и хотел 
что-то, получить вытягивались. Каждый стремился получить 
больше информации. Труд может сделать очень много. Можно 
сказать, что все были среднего мышления, интеллекта, но они 
все работали над собой. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

Многие учились на отлично… Лилия Михайловна Степчен-
ко, у нее была семья и муж, и ребенок, она всегда все знала, и 
если аудитория не знала, она всегда выручит и ответит на во-
прос преподавателя. Она сейчас работает в аграрном универси-
тете, заведует там кафедрой. Ежов Валерий, он тоже был для нас 
палочкой-выручалочкой, он иногда импровизировал, когда не 
знал ответ на вопрос. О себе говорить, наверно, не стоит, я 
окончил с красным дипломом, у меня была одна четверка, нас 
окончило немного с красными дипломами.  

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Разная была дисциплина у студентов. На лекциях тоже раз-
говаривали, но в основном была дисциплина выше, чем сейчас, 
мы пропускали и день, и два. Старались спасти студента, не 
отчислять, чтобы он учился. В любой профессии должен быть 
профессионал и мы в конечном итоге зависимы от того, какие 
специалисты прейдут работать.  

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Вы знаете, если определить одним словом, то здоровый и 
очень комфортный для всех, вы, знаете, мы дружили, у нас не 
было конкуренции, у нас не было зависти, мы старались помо-
гать друг, мы даже на лабораторных занятиях и подсказывали 
друг другу, у нас не было конфликтов в группе. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 
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Вот вы сказали, а я уже в том времени, не было борьбы, бы-
ла учеба, была учебная дисциплина, которую поддерживали, а 
не боролись. Что б была дисциплина, надо ее поддерживать и 
преподаватели, наши преподаватели не позволяют прийти на 
занятия неподготовлеными, и если мы задавали вопрос препода-
вателю, он говорил: «Я отвечу на следующем занятии», и мы 
понимали, это была закономерность. Бороться за дисциплину не 
нужно было, тебе поставят двойку и ты не будешь получать 
стипендию, я сейчас говорю с позиции того студента, а хочешь 
получить хорошую оценку, надо ходить на занятие, надо учить 
и ты будешь получать повышенную стипендию 70 гривен. Это 
были большие деньги. Нашим старостой был Николай Григорь-
евич Сметана, бывший пограничник, служил на Таджикской 
границе. Он волевой, серйозный человек, по началу девочки 
говорили, что салдафон, а потом поняли, что он их защищает, 
что когда стипендию не дадут. Он на собрании просил за них, 
он задавал тон нашей группе, дисциплинированность, и мы с 
ним периодически общались, он уехал в Среднюю Азию, он 
защитил кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию, 
он работал в Кривом Рогу, приезжал, был членом совета у нас, 
заходил ко мне, у него трудная жизнь, жил только на стипен-
дию, подзарабатывался, рано ушел из жизни, ему было 62 года, 
его мы вспоминаем. Недавно была встреча, нас собралось 20 
человек, вспоминали его и ушедших от нас. 

Які форми контролю за підготовкою студентів викори-
стовувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

Были практические занятия, на каждом занятие отводилось 
время, чтобы навести опрос, на этом занятии всегда тебя могли 
поднять и ты должен был отвечать на тот кусок материала, ко-
торый задали. Были контрольные работы, задавали рефераты, 
что очень приветствовалось по социально политическим дисци-
плинам, по специальным курсам. Мы многое узнавали помимо 
нашей программы 

Як було організовано проведення залікового тижня і 
сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Да, курьезные случаи были, сессия проводилась, как и сей-
час, была обыкновенная система, когда студент, если не сдал 
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лабораторную практику, его не допускали к сдаче теоретическо-
го материала, то есть экзамена. Экзамены были устные, что мне 
кажется, работало в пользу студента. Иногда напишет студент, а 
мы читаем, а там не связное предложение, и экзаменов больше 5 
не ставили. Сессия по окончанию семестра. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Первый экзамен у меня был по истории КПСС, нам читал его 
участник войны, человек потерявший ногу, Шарлай. Он говорил 
о таких вещах, про которые не говорилось в учебниках. История 
КПСС – это была истории страны и к этому относились именно 
так. К тому моменту говорилось об этом культе личности Стали-
на, все подвергалось критики, все это были дискуссии по этому 
поводу. А в биологии это был целый период дискуссий, не только 
дискуссий, а гонения многих преподавателей. Была интересная 
сетка научно-теоретических преподавателей и студентов, делали 
доклады, это очень многое давало нам в плане общей подготовки, 
в плане то как докладывал, кто хорошо, кто плохо, учились гово-
рить, как нужно доказывать свою точку зрения. К сожалению, 
сейчас это ушло, остается в рамках студенческого научного об-
щества, каких-то научных конференций, как правило, у студентов 
отдельная конференция, у преподавателей отдельно, мы стараем-
ся пригласить студентов на наши конференции. 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Выбор руководителя у меня был чисто по-человечески им-
понировал преподаватель Бак Виктор Иванович, но, к сожале-
нию, он рано ушел из жизни, ему было около 50-ти лет, он про-
сто нам всем нравился. Он выбрал нас несколько человек, кур-
совая работа была связана с изучением электрофореза, и что 
есть известного в мире. Я так погрузился в эту проблему, что 
мне по ночам снился этот электрофорез. Я у него делал и ди-
пломную работу, он очень правильно в нужный момент челове-
ка пустить самостоятельно, не нужно его все время вести и кон-
тролировать, нужно дать ему пойти. Он мне принес банку из-
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под сметаны, кусок платины, стеклянной проволоки на которую 
нужно было намотать электрод, делать и решать проблему. Сде-
лали прибор, посмотрели, изучили. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

У нас нет специализации, у нас есть специальности. У нас 
была специальность микробиологии, и вирусологии, в рамках 
которой мы готовили микробиологов и вирусологов, но сейчас в 
настоящее время их разделили: отдельно микробиология, от-
дельно вирусология. И мы делаем все возможное для того, что-
бы научить наших студентов работать и головой, и руками, тут 
еще и тактильное умение, потому что микробиолог работает в 
плане зоне стерильности, надо открыть пробирку, взять кассету, 
не внести грязь, много надо лабораторных занятий. Мы раньше 
вели специализацию со 2-го курса. 60 % выпускников работают 
по профессии микробиологов, даже за границей. Очень важно, 
чтобы была специализация, необходимо над чем работать, у нас 
очень дорогие приборы. Очень мало дается спонсирование, ино-
гда приходится за деньги преподавателей, чтобы было, как дер-
жать марку, бренд кафедры. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Защита курсовых и дипломных работ, как правило курсовые 
работы принимала либо комиссия кафедр, либо, что чаще бывало, 
принимала вся кафедра. Задавали вопросы, например, Александр 
Дмитриевич Рева – заведующий кафедрой биохимии и биофизи-
ки, которую я заканчивал, любил спросить, мог открыть список 
литературы и сказать: «У вас Девид Робинсон источник по изуче-
нию белков нервной системы, вот скажите, какую методику они 
там применяли?» Многие студенты грешили, и в наше время 
давали список литературы и не читали всех источников, которы-
ми курировали, и часто человек не мог ответить на этот вопрос. 
Это было для нас хорошей школой, все, что мы писали, мы обра-
батывали. Что касается ГЭК – это было торжественно, защищали 
дипломные, обязательная прогонка дипломных работ перед ко-
миссией кафедр. Оценка во многом зависела от того качества, как 
человек докладывает, как он отвечает на вопросы, вот три основ-
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ных компонента. Все это имело значение, могла быть хорошая 
работа, но защита плохая, то оценка занижалась. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Учебные практики у нас, как правило, проходили либо на 
кафедре, либо на тех базах, с которой кафедра была связана. Это 
была практика очень полезная, потому что мы действительно 
знакомились с тем, как организовывалась работа в конкретных 
лабораториях, НИИ, практика у нас проходила в Институте 
имени Палладина, Академии Наук УССР, проходила в ряде дру-
гих институтов, в ряде лабораторий, которые занимались био-
химическими исследованиями. Мне, например, запомнилась 
практика в больнице имени Мечникова, я очень много освоил и 
попробовал своими методами; я уже тогда какие-то базисные 
моменты в клинической биохимии, что значат все показатели, 
вынес. Занимались подготовкой из года в год, была эта органи-
зация практики, они связаны с предприятиями. 

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати навча-
льні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність? 

Научные лаборатории были организованы при каждой ка-
федре. Учебная лаборатория – это фактически та лаборатория, 
где готовится материальная база и все необходимое для обеспе-
чения лабораторных занятий, проведения лабораторных заня-
тий, поэтому можно выделить подготовительную лабораторию, 
и те аудитории, в которых непосредственно проходила практи-
ка. Те кафедры, где степень экспериментальной работы был 
очень высокий, где требовалось специально материальное обо-
рудование, кафедра биохимии и биофизики. Здесь я начал пре-
подавать на кафедре микробиологии, где специально оборудо-
ванные аудитории, где необходимо соблюдать определенную 
технику безопасности, так простого студента без проведения 
инструктажа, без контроля со стороны преподавателя самому 
было сложно работать. Сложно, да и просто не допускалось. 
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Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

В то время когда я пришел на факультет, это была школа 
степного лесоведенья, которым основателем был профессор 
Александр Александрович [Люцианович. – Ред.] Бельгард, затем 
развития этой школы успешно продолжали его ученики и в 
частности Анатолий Павлович Травлеев, стипендиат Нацио-
нальной Академии Наук. Школа кафедр биохимии и биофизики 
ее возглавлял Александр Дмитриевич Рева, и эта школа была 
посвящена радиационной биохимии, воздействия радиации на 
организм, с задачей создать условия, создать предпосылки для 
разработки протекторов, то есть тех препаратов, которые смогли 
б облегчить экстремальное, жесткое воздействие на организм, 
снять негативное последствие. У физиологов школа профессора 
Донцовой Зинаиды Сергеевны, школа посвящена была изуче-
нию фоновой активности спинного мозга. В 68-м году была со-
здана лаборатория кафедры микробиологии, создавалась та 
школа, к которой принадлежу и возглавляю до этой встрече я. 
Школа была связана с учением биогеохимической деятельности 
микроорганизмов, и, в частности, разработкой методов обога-
щения руд, полезных ископаемых, изучением устойчивости бак-
терий к антибиотикам, поиском новых промышленных штабов 
микроорганизмов, которые были продуцентами биологических 
активных веществ в применении в медицине, сельском хозяй-
стве, ветеринарии, ростениеводстве и так далее. Вот основные 
школы, открытия – это очень весомый, научный вклад, как пра-
вило, он регистрируется и в Советском Союзе и сейчас. Откры-
тий бывает не очень много. Были интересные значимые работы, 
которые определяли лицо отечественной науки, которые фор-
мировали научные школы, которые утверждали приоритет 
нашей украинской науки по очень многим направлениям биоло-
гии и вот этим школам, которые я перечислил. Были авторские 
свидетельства, патенты в частности на нашей кафедре микро-
биологии, у нас четыре патента, среди них Соединенных Шта-
тов, Канады, Великобритании и Франции. В настоящее время 
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свыше 40 патентов и авторских свидетельств, и бывшего Совет-
ского Союза, ныне и Украины. 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії вихо-
дили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх видання? 
Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх презентації? 

На нашем факультете издавались записки института гидро-
биологии, у них были значимые работы, они издавали журнал 
по изучению Днепра, изучалась растительность, изучался состав 
животных организмов, которые обитали, изучались вопросы, 
связанные с загрязнением окружающий среды. 

Потом когда была создана наша кафедра микробиологии, 
мы сразу же взяли приоритет на то, чтобы печататься в цен-
тральных журналах. Прежде всего, в московских журналах было 
крайне важно заявить о себе, чтобы наши работы получили 
определенную оценку. Все журналы в настоящее время «Вест-
ник», издаются в университете, издаются в других университе-
тах, это хорошо, это, будем говорить, выход для аспирантов, для 
дипломников, для магистров, которые должны иметь печатные 
работы. Но чем отличается статья в настоящем журнале от уни-
верситетского, она рецензируется, два человека ведущие в этой 
области дают рецензию. У нас в журнале «Вестник» не рецен-
зируется, вы напишете статью, в лучшем случае ее проверит 
редактор. Рецензия – это всегда оппонирование, пусть даже на 
уровне отдельной статьи, рецензент пишет недостатки, с чем он 
не согласен, и крайне важно авторам потом отстоять свою точку 
зрения, не так просто согласить. Поэтому нами было взято 
направления на печатанье в центральных журналах. Позднее у 
нас был создан «Вестник» университета серии биологии и сей-
час мы там печатаемся, но в основном, как правило, там печа-
таются наши студенты, аспиранты, магистры.  

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Александр Дмитриевич Рева, он проводил несколько раз на 
базе нашего университета, и мы, будучи студентами, участвова-
ли, в конференции по радиационной биохимии и биофизики, и 
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мы с большим удовольствием и интересом ходили на эти кон-
ференции, слушали доклады, записывали. Нам было все инте-
ресно: как докладывают ученые, учебники которых ты читал. 
Мы в 70-м году кафедрой микробиологии провели микробиоло-
гический съезд Украины. Тот же Александр Дмитриевич Рева 
был хорошим организатором, он в 76-м году взялся проводить 
съезд биохимиков Украины, он и меня привлек к этому. Мне 
поручили пригласить телевидение на съезд, но вопрос постал, 
как? Вы знаете, эти задачи, когда ставится так вопрос, они как 
бы человека открывают с другой стороны. Когда я стал заведу-
ющим кафедрой, он мне давал советы, мы подружились, вместе 
ездили во Львов. 

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

У нас на факультете был совет, когда я пришел и учился 
примерно до 3-го курса, тогда будучи студентом, я не очень 
интересовался работой совета. Я знаю, что у нас на факультете 
был один совет общий, на котором защищались представители 
разных специальностей биологических. Валентина Петровна 
Бессонова, которая возглавляет кафедру экологии в Днепропет-
ровском государственном университете. Вот она защищала кан-
дидатскую диссертацию в 1968 г. Потом тенденция пошла в 
сторону специализации. У нас при кафедре биохимии создали 
совет по биохимии, и я туда тоже был включен, туда включили 
ряд киевлян из Института биохимии. Мы прослушали много 
интересных работ, но периодически проходит перерегистрация 
советов, к тому моменту времени Березин как представитель 
совета, он уехал в Данию, всем было понятно, что он там и 
останется, вот так наш совет и распался. Постоянно функциони-
рует совет Травлеева Анатолия Павловича по экологии, вот там 
защищаются представители зоологи, ботаники, тут возникает 
некий диссонанс, любой биолог в принципе может быть кем 
угодно, при любой кандидации. Мы в этом плане держим четкий 
ориентир, мы защищаемся в Киеве, в главном нашем институте 
Академии Наук Институт микробиологии и вирусологии. 
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Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі та 
докторантурі? 

Очень жесткий был отбор и большое количество людей, ко-
торые хотели учиться в аспирантуре, и для аспирантуры не 
только было надо учиться, но важно было еще себя проявить за 
время обучения в научной деятельности, научной работе, пока-
зать, что ты умеешь работать и руками, и головой. Поэтому бы-
ло стремление и я понимаю так, что у Александра Дмитриевича 
на кафедре, где я заканчивал учился, и у других кафедр был 
выбор, что в настоящее время не всегда имеет место. Было собе-
седование, и руководитель выбирает, а дальше деликатно гово-
рит второму человеку о том, что тот не поступил. Что касается 
докторантуры, то я не проходил института докторантуры, но 
знаю, что функционировал этот институт и достаточно успешно. 
Два года, которые даются в докторантуре, с моей точки зрения 
два года, что б оформить работу, посчитать, подвести какой-то 
итог, написать за два года невозможно, тем более у нас экспе-
римент, мы должны провести исследование, поставить серию 
опытов, получить результат посчитать математически, повто-
рить может быть там, где нет закономерности или не адекват-
ный метод, в этом плане докторантура рассматривается как под-
ведение итогов и представление рабочего варианта.  

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Были чествования наших ведущих ученых, заведующих ка-
федрами, основателей факультета, праздновали дату Александра 
Дмитриевича Ревы, Анатолия Павловича Травлеева. Как прави-
ло, это была конференция приуроченная к юбилею, рассылались 
нашим коллегам приглашение приехать на конференцию, вы-
ступить с докладом научным либо с докладом о истории разви-
тия биохимии или другой науке, о своей кафедре рассказать. 

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? 

Был и хочу рекомендовать всем студентам, потому что это 
хорошая школа, это школа введения в профессиональную 
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жизнь, когда можно своими руками под руководством препода-
вателей маленькое научное исследование и опубликовать свои 
результаты. Я помню выход первой моей работы. Это были те-
зисные конференции, я читал и перечитывал свою фамилию, это 
были тезисы украинского биофизического съезда. Формы рабо-
ты могли быть разными: на первых курсах это больше теорети-
ческие работы, особенно на наших экспериментальных кафед-
рах, потому что человек должен научиться работать в лаборато-
рии: с микроорганизмами, с приборами, а в ходе практики он 
постепенно обретает эти знания. На первом курсе это больше 
теория, ознакомления с литературой, написания рефератов, это 
тоже большая работа. Самостоятельно обобщить тот или иной 
вопрос, докажите свою точку зрения, доказать убедительно, 
аргументировано с научной точки зрения. Если вы увидели в 
ходе дискуссии, что вы не правы, или не прав собеседник то 
корректно правильно, со всех точек зрения просто по-
человечески понятно и красиво закончить дискуссию. 

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися? 

Проводились олимпиады, мы участвовали в проведении 
олимпиад школьников, они как правило проводились на базе ин-
ститута усовершенствования. Я однажды участвовал в такой 
олимпиаде. И чем запомнилась олимпиада, ну это тем, что вот я 
увидел и все мои коллеги преподаватели, что есть поколение, 
которое подрастает [что есть те. – Ред.], которые хотят работать в 
биологии, которые будут продолжать наше дело, это очень при-
ятно, и очень полезно. И им было интересно наше выступления. 
Учителя были очень признательны нам за то, что вот мы внепла-
ново выступили. Были и студенческие олимпиады, было и в нас 
несколько раз, и наши студенты ездили в другие города и приво-
зили и первые места, и вторые, и трети места. Это очень интерес-
ное и значимое дело, я считаю, что его нужно всячески развивать.  

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характери-
зувалася вона науковими дискусіями? 

Атмосфера была одна: работать, чтобы успеть по оконча-
нию аспирантуры три года защитить работу, за три года сложно. 
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Сделать работу экспериментальную, обобщить ее, написать, 
представить на кафедре, представить совету это была задача для 
всех, и поэтому даже была между нами конкуренция состязания. 
И пускай мы работали на разных кафедрах, каждый в своей 
науке, но вот такой дух здорового соперничества, он имел место 
присутствовать, он как бы помогал подстегивал к тому, что надо 
лучше работать, не подводить не кафедру ни себя. Что касается 
дискуссий, да дискуссии были, более того, как бы сам характер 
развития наук, и вот то, что в общем-то конференции мы делим 
сейчас научную конференцию на преподавательскую и студен-
ческую. Раньше студенты сами шли на конференции, которые 
велись преподавателями, сидели, слушали, задавали вопросы, и 
вот это инициировало, или продуцировало вероятность дискус-
сий и каких-то не удобных вопросов.  

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Я бы не сказал, что политика была каким-то доминирую-
щим фактором, особенно в части научных исследований, только 
может в том плане, что мы старались, мы видели уже отставания 
нашей отечественной науки, биологической в частности, но мы 
искренни верили и работали, для того чтобы сократить наше 
отставание, чтобы наше государство было первым и в плане 
научных исследований и вот этой точки зрения. А борьба от-
дельных политиков и еще каких-то политических сил не имела 
значения. В целом было настроение работать так, чтобы горди-
лись нашими исследованиями, нашей кафедрой, нашим универ-
ситетом. Что касается общественных дисциплин, то конечно же 
там идеология присутствовала.  

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Не могу так утверждать, не знаю ни одного человека, кто бы 
высказывал другие точки рения отличающиеся от официальной 
идеологии, кого бы так сильно затормозили. Когда я приехал в 
Москву, я столкнулся вот так открыто, которые публично выра-
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жали протесты, они ездили за рубеж, они имели средства на 
проведения дополнительных исследований. В Московском уни-
верситете я проходил стажировку, защищался там дважды: кан-
дидатскую и докторскую диссертацию.  

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євразійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?  

Я считаю, что мы можем себя считать интегрированными в 
евроатлантическое и евроазиатское интеллектуальное простран-
ство, потому что у нас есть договор о совместном сотрудниче-
ством с Московским университетом, и в то же самое время я счи-
таю, что в науке не должна присутствовать политика. Наше 
направление научное корреспондируется с Московским универ-
ситетом, и там есть хорошие знакомые, друзья, вот мы и продол-
жаем работать. Поехали часть моих учеников в Германию в уни-
верситет, мы с ними работаем, это уже евроинтеграция, самое 
главное, не деля на эти векторы и направления, а дать ученым 
возможность сотрудничать в тех областях и с теми учеными, от 
которых будет польза не только нам, но и украинской науке. 

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади. 

Наши разработки по изучению передачи кинетической ин-
формации кодирующим устойчивость к антибиотикам у стафи-
лококкам энергозависимую характеру транспорта ДНК, они 
опубликовали их за рубежом. Многие работы не проходили. 
Второе направление – уникальная группа ферментов синтезиро-
вана, выделена у стрепромецитов, четыре патента, иностранное 
государство, а патент так просто не выдается, там степень про-
верки еще более высокая, чем на Украине. Это создания бинар-
ного препарата по борьбе против вредителей сельского хозяй-
ства, мы создали препарат, когда бактерии растут вместе и со-
здают этот бинарный препарат, есть патент у нас.  

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
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бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Средства массовой информации для получения информации 
о наших науках, и отдельные заголовки которые возникают пе-
риодически в прессе и носят сенсационный характер, они тре-
буют проверки. Как правило, берут интервью журналисты, ко-
торые мало понимают в этом и рождается сенсация. Студенты 
иногда ведутся на такие сенсации, а говорят только тогда, когда 
опубликовано в научном журнале, где человек пишет, из какой 
он организации, описывает точно методику, по которой он рабо-
тал, с какими микроорганизмами он работал, его рецензируют, 
определяют степень его научной значимости. Вот этим резуль-
татам можно верить, по этому ситуация изменилась к худшему. 
Раньше выписывался целый ряд журналов, сейчас эти журналы 
не выписывают, потому что нет средств, я не говорю уже о та-
ких журналах, которые выписывались в советское время ан-
глийские журналы… 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального 
навантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи? 

В университете наука и учеба не разделимы. Научные иссле-
дования, которые проводят студенты на уровне курсовой, одной 
дипломной бакалавра, одной дипломной магистерской работ. Это 
неотъемлемая часть учебного процесса. Нельзя сделать классного 
специалиста, если он не попробует себя научным ассистентом, не 
попробует что-то получить, изучить литературу по этому вопро-
су, и интерпретировать, то есть соотнести полученные результаты 
и определить их место в контексте. Преподаватель, который, не 
имеет степени, должен пройти через школу диссертации. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Очень эффективна была форма повышении квалификации, 
она называлась ФПК (факультет повышения квалификации) 
периодически в пять лет это было все время, пока существовал 
Советский Союз, посылали наш университет, мы подчинялись 
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Министерству высшего и среднего образования СССР. Факуль-
тет повышения квалификации, как правило, для нашего универ-
ситета это был МГУ, мы туда приезжали на три месяца, мы 
слушали лекции. Это было очень эффективная форма, выдаю-
щиеся ученые, академик Белозерский, академик Скулачев, ака-
демик Шестаков читали лекции по нашей биологии, нам читали 
ораторское искусство, нам читали педагогику высшей школы, 
нам читали современные инновационные технологии. После 
этого, когда распался Советский Союз, пытались создать такую 
систему и в Украине; тоже ФПК она существовала пару лет при 
Киевском университете повышении квалификации, но потом 
ухудшающееся экономическое положение все время уменьшало 
возможность поехать. Сейчас мы повышаем квалификации на 
кафедре медакадемии микробиологии, они у нас проходят, а мы 
у них. Это тоже дает свои плоды, обогащает взаимное обмен 
информациями, обмен знаниями. 

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 

Наша кафедра микробиологии создавалась, и нам завидова-
ли кафедры. Моссаковский был прозорлив, он понял, что уро-
вень большие знания биологи перевернут, и в какой-то мере 
наша кафедра, заведующий кафедрой Геннадий Николаевич 
Кременчуцкий, поэтому мы пришли, у нас был ноль, оборудо-
вания не было, но нас выручила тема «Обогащение руд полезных 
ископаемых с помощью микроорганизмов» есть микроогрганиз-
мы, которые будут превращать руду в марганец. В нашем городе 
было Министерство черной металлургии Украины. Получив 
деньги, некоторое бюджетное финансирование, это дополни-
тельное задание мы смогли осуществить. Каждый студент имел 
возможность работать с оборудованием, микроорганизмами, 
материалы били все необходимые для работы. Потом пошел 
договор с математиками. Мы ведем разработки по биологически 
активным препаратам, для защиты различных культур сада, 
огорода, леса, парка…  

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та 
науки характерний для часу Вашої роботи? 
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Пик пришелся на 80-й год. В советское время тоже было 
финансирование, нам покупали мало приборов, но покупали. 
Великие выдающиеся открытия, исследования, это все через 
практику, на нее мы получали гранд и я по большему счету с 
этим согласен, когда будет экономика работать нормально, 
сельское хозяйство, тогда и появятся деньги на науку. Мы жи-
вем с оптимизмом, мы работаем под этим. Если были бы боль-
шие хозяйства, как было раньше. Химические пестициды, кан-
церогены, они токсигены, мутогенны, надо уходить от химиче-
ских средств, нужно употреблять биологические. Нет жесткого 
контроля, когда разрешено принимать, вот и привозят из-за ру-
бежа такие препараты простроченных сроков. 

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? 

Воспитательная работа была в определенной степени эф-
фективной, если исследовать, будем говорить и следовать прин-
ципам, теориям, догматам, то идеология, которая была, она су-
ществовала, это достаточно разветвленная система воспитания в 
рамках той идеологии, пионерская организация, продолжает 
комсомольская организация, дальше партийная организация. Я 
помню, мне рассказывали, вызвали на ковер, директор швейной 
фабрики положил на стол партийный билет, потому что на один 
день задержал зарплату рабочим. Многие педагогические дела, 
которые были сделаны, спасая ситуацию и воспитывая в рамках 
идеалов. Я не говорю о том повседневном труде, когда поколе-
ние было трудолюбивое. Сейчас такого нет, есть бизнесмены, 
есть менеджеры, есть журналисты, я не говорю, что этого не 
должно быть, но люди сами создают эмоциональный продукт, 
который непосредственно наполняет бюджет. Поэтому я скажу, 
что достаточно эффективно работала воспитательная система, 
хотя она давала сбои, хотя потом уже все большее приходило в 
несоответствие принципам, которые проповедовались. Это все 
накапливалось, накапливалось, пока не приобрело, по-види-
мому, характер критический массы. 

Наведіть форми та методи виховання студентства, 
аспірантів та молодих учених як професіоналів. 
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Самым эффективным способом я своим детям иногда гово-
рю: «Не понятно мне идет парень и девушка обнявшись, прият-
но на них смотреть, прохожу, обгоняю, но вот душа радуется: 
видно, что любят друг друга, прохожу и вот специально при-
слушиваюсь, о чем они говорят, они говорят о чем-то своем, 
каждое второе слово это нецензурное выражение, это связую-
щее слово». Детей нужно воспитывать, учить, чтобы уступали 
место. Ремень тоже должен иметь место в жизни, но его нужно 
применять в крайней мере, а воспитывать ребенка нужно с се-
мьи, если ребенок видит, как в семье обращается папа к маме, 
он все воспринимает и осуществляет. То же самое и со студен-
тами. Наиболее эффективная форма работы – вместе с руково-
дителем, когда он видит пример, стремится к этому. Это как 
мастерская, когда преподаватель показывает, как нужно делать, 
это самая эффективная форма воспитания, с моей тоски зрения. 

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів. 

Вы знаете, комсомол был определяющий. Вся организация 
мероприятий проходила через комсомол, вот я в свое время был 
членом бюро комсомола, факультета отвечал за спорт, нам нуж-
но вести здоровый образ жизни. Были соревнования и по 
стрельбе, и по футболу, и по волейболу. Была художественная 
самодеятельность. Каждая форма студенческой жизни, она была 
представлена. Был студсовет, достаточно эффективно все это 
проводилось. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  

Раньше общежитие № 2 в тупике первого трамвая – это было 
наше биофаковское, туда хотелось прийти. Я жил дома, я ходил к 
ним в гости, дружил с ребятами, которые жили. Чистота, порядок 
в комнате, преподаватели туда не заглядывали, там был комен-
дант и староста этажей, если нарушали порядок, их выселяли.  

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 
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Проводились КВН между курсами, между факультетами. Я 
любил всегда бывать на этих мероприятиях: там много юмора, 
шуток и просто хорошего настроения. Славился механико-мате-
матический факультет своей командой КВН, они стали вообще 
командой университета, которые участвовали у Маслюкова и 
так далее, проводились вечера авторской песни, модны были 
туристические песни, каждый выходил и представлял. Были 
вечера, которые приурочены к датам, были вечера с танцами.  

Що Ви можете розповісти про функціонування загальноу-
ніверситетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури сту-
дентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, 
видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гуманіта-
рних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?  

Я могу сказать только положительные вещи, с приходом 
Николая Викторовича эта работа приобрела целенаправленный 
характер. В Палаце студентов работало много кружков разнооб-
разных. Библиотека, конечно же, особенно. Для нас книга это 
источник информации, и считаю, что это так. Студенческие ра-
боты издавались в типографиях, также там печатались методич-
ки, в газетах давали интервью студенты. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за 
Вашою спеціальністю? 

На нашей специальности всегда были большие конкурсы, и 
я сторонник того, чтобы люди поступали по специальности, 
потому что поступают студенты-бакалавры, те, кто хотят быть 
биохимиками, зоологами, ботаниками, микробиологами. И 
только в конце второго курса разделяют по кафедрам и делают 
это равномерно. 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

136 
 

 
ІНТЕРВ’Ю № 5 

 
Паспортний лист  
 

Дата  проведення інтерв’ю 5 травня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ: 
Прізвище, ім’я, по батькові  Гарнаєва Альбіна Юріївна 
Дата 6 березня 1940 р. 
Місце народження м. Чита  
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

 Відкритий 

Національне та соціальне похо-
дження 

Росіянка 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Фізіологія, доцент 
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Сєркова Ірина Олегівна  
ТЕХНІК (ПІБ): Штенгелова Ксенія Юріївна  
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Цісар Віта Анатоліївна 
Загальна кількість годин запису – 
Вид і марка аудіотехніки Samsung S 500i (телефон) 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Квартира респондента (м. Но-
вомосковськ) 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

2 

Примітка й коментарі – 
 
 
 
 
 



Інтерв’ю № 5                                                                         ГАРНАЄВА Альбіна Юріївна  

 
137 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ГАРНАЄВА 
АЛЬБІНА 
ЮРІЇВНА 

 
50 лет связывают меня с нашим университетом. Порою да-

же становится как-то не по себе – это же полвека прошла, когда 
я в 1960 году поступила на биологический факультет Днепро-
петровского государственного университета, окончив его в 1965 
году. Училась я все пять лет исключительно на «отлично», по-
лучила красный диплом и была оставлена на работу ассистен-
том кафедры физиологии человека и животных. Затем, работая, 
я в качестве соискателя подготовила и защитила кандидатскую 
диссертацию по нейрофизиологии. Впоследствии стала доцен-
том этой же кафедры и ушла окончательно на пенсию 2010 году. 
Преподавательская работа мне нравилась чрезвычайно, я люби-
ла искренне студентов, и они платили мне той же монетой. 

Возможно то, что я расскажу не столь важно для универси-
тета, но я храню эти воспоминания в душе, как драгоценные 
крупинки своей жизни, связывающее прошлое с настоящим, 
позволяющее осмыслить многое, особенно на склоне лет, когда 
поневоле начинаешь задаваться вопросом, какой след ты оста-
вил в этой жизни, достойно ли прожил ее. 

Ваше прізвище, ім’я по батькові, число, місяць, рік та мі-
сце (місто, селище міського типу, село) народження. 

Гарнаева Альбина Юрьевна, 6 марта 1940 г., город Чита, в 
то время Забайкальский военный округ. 

Що Ви знаєте про ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 
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Отец, Гарнаев Юрий Александрович, летчик-испытатель. 
Довольно известный в кругах авиации. Испытывал много лет-
ных моделей. Погиб в 1967 г. во Франции, под Марселем, куда 
был направлен его экипаж МИ-6. Управление Франции обрати-
лось к управлению Советского Союза с просьбой помочь в ту-
шении лесных пожаров. И моего отца в составе экипажа, коман-
диром которого он был, направили во Францию, чтобы помочь 
справиться с национальным бедствием Франции, с тушением 
лесных пожаров, где вертолет и разбился. Весь экипаж погиб. 
Как я уже говорила, он погиб 6 августа 1967 г. во Франции, ко-
гда ему было всего лишь 49,5 лет. Он родился в 1917 г., его 
называли «ровесником Октября». Всего полгода он не дожил до 
своего 50-летия. 

Когда его не стало, словно мгла 
Меня накрыла черным покрывалом. 
Я не хотела, просто не могла 
Смирится, что его я потеряла. 
Всю свою жизнь он писал стихи. И свой литературный дар 

передал своим детям. Я неоднократно писала о нем, посвящая 
его памяти свои стихи.  

Мне хотелось бы привести здесь одно из таких произведе-
ний, когда мне уже было 65 лет. Я озаглавила свое стихотворе-
ние «Звездный человек»: 

Словно поезд курьерский промчались года… 
И сегодня я старше отца. 
Но из мрака пространства мне светит звезда, 
В унисон наши бьются сердца. 
Мой отец был отважен, умен и красив, 
Силой духа он все одолел. 
В своей трудной судьбе основной лейтмотив 
Через жизнь пронести он сумел. 
Страсть к полетам особая, генная страсть, 
Одержимым дается недаром. 
Эта страсть как мечта, как любовь родилась 
Вместе с первым полетом Икара. 
И, ворча, покорялась ему высота, 
Усложняя полетную трассу, 
Только вот в совершенстве своем неспроста 
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Он снискал славу летного асса. 
Рано сокол покинул воздушный чертог, 
Не дожив малость чуть до полвека. 
И, как прожитый жизни весомый итог, 
Вижу звездного я человека. 
Что же касается матери. Мама моя родилась в Смоленской 

области, это был поселок Бурцево, обычная крестьянская боль-
шая семья, десять детей. Две дочери, все остальные были сыно-
вьями. Дедушка ездил на промыслы, чтобы прокормить такую 
многочисленную семью. А бабушка оставалась вместе с детьми 
и воспитывала их как могла. Меня всегда удивляло, когда я бы-
вала у них, ее врожденное благородство, несмотря на то, что она 
была обычной крестьянкой. Она умела себя удивительно вести, 
как истинно благородный человек: спокойно, тихо, не выпячи-
вая себя никогда. Мама вторично вышла замуж, отчим был во-
еннослужащим. Мы были в Ворошиловграде (ныне Луганск). 
Когда бабушка приезжала к нам на Украину, она рассказывала 
мне о дедушке, рассказывала о своих детях. На фронте погибли 
трое, и остались в живых семеро: пять сыновей и две дочери. 
Мама была довольно любознательным ребенком, все говорили: 
«Ирка наша будет учительницей!». Достигнув семнадцати лет, 
она отправилась в Москву. Разумеется, обычное дело для де-
вушка из глубинки. Она поступила в профучилище по специ-
альности краснодеревщика. И на практике, будучи на заводе, 
она познакомилась с моим отцом. Дело в том, что их познако-
мил аэроклуб. В то время был такой лозунг: «Все – на самоле-
ты!», это было в начале развития авиации. И мама с моим от-
цом встретились в этом аэроклубе. Отца допустили к полетам, к 
парашютным прыжкам. А мама была невысокого роста, и ее не 
допустили до штурвала самолета, так как она не доставала до 
педали. Ей было очень обидно, и, тем не менее, она все-таки 
совершила два прыжка с парашютом. А дальше ее использовали 
в команде технической подготовки самолетов к полетам. Они 
продолжали заниматься в аэроклубе, и это было их хобби. Они 
поженились. В 1938 г. родился мой брат, а затем в 1940 г. роди-
лась я, по сути дела, перед войной. 
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Что же касается дедушки и бабушки. Я уже говорила, что 
бабушка была крестьянкой из обычного поселка Смоленской 
области, дедушка – родом оттуда же. Его я помню не очень хо-
рошо. Он умер раньше бабушки. Образования по сути дела де-
душка и бабушка не имели. Но церковно-приходская школа 
была у дедушки, у бабушки, по-моему, не было. Теперь расска-
жу, чем они занимались. Со стороны отца моя бабушка Вален-
тина Ивановна была очень интересной личностью, очень свое-
образной. Дедушку, Гарнаева Александра Васильевича, она 
держала в строгости. Она мечтала стать актрисой, и даже имела 
театральное образование. Жили они в Балашове, и она играла в 
местном театре. Она привила любовь к искусству моему отцу, 
моей тете Евгении (сестре моего отца). Они также выступали. 
Было много разных домашних концертов.  

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою, в чому Вони виявлялися? 

По линии моей матери, собственно говоря, у нее было 9 
классов, после которых она уехала в Москву. Ее сестра, тетя 
Екатерина, была весьма шустрой, и учиться она не хотела даль-
ше. Но она была известным шофером. А вот все братья получи-
ли высшее образование. К тому же получилось так, что они бы-
ли юристами. Бабушка, не имея высшего образования, всегда 
говорила, что образование – это то, что определяет путь челове-
ка в жизни. Она всячески поддерживала своих детей, чтобы они 
получили высшее образование. Девушки – нет, а вот ребята все 
оказались с высшим образованием. 

Отец, будучи летчиком-испытателем, тоже занимался экс-
периментальной работой. Был сотрудником летно-исследова-
тельского института имени Громова.  

Я поступила в университет в 1960 г. и закончила его 1965 г. 
Далее осталась на кафедре в качестве ассистента, а затем подго-
товила кандидатскую диссертацию. И постепенно, уже в качестве 
доцента работала много лет. В университете я проработала 45 лет 
на той же кафедре. Достаточно большой, конечно, стаж работы. 

Занимался наукой и брат, будучи также работником летного 
института. Он окончил Московский авиационный институт. И 
потом, еще при жизни отца, он был в составе целого ряда ко-
манды инженеров, обслуживавшей летчиков испытателей. 



Інтерв’ю № 5                                                                         ГАРНАЄВА Альбіна Юріївна  

 
141 

 

У отца была другая семья, и там было также двое детей. 
Моя сестра Галина и мой брат Александр. Мой брат, Александр 
Юрьевич Гарнаев, стал так же, как и отец, известным летчиком-
испытателем. Затем получил экономическое образование, защи-
тил диссертацию по эргономике.  

У моей сестры Галины интересная судьба, в конечном итоге 
она оказалась в монастыре. После смерти отца, ее мать прожила 
не очень долго, но когда она еще была жива, она тайком, тогда 
это не приветствовалось, ходила в церковь. И брала с собой ма-
ленькую Галю. И когда у отца были испытания, ее мать, ведя за 
руку маленькую Галинку, шла в церковь и молила Бога, чтобы 
он спас ее мужа. И вот как-то постепенно в душе Гали зароди-
лась вера. После смерти отца и матери Галина растерялась, годы 
были тяжелыми. Мы все также выживали, кто как мог. Это были 
90-е годы. Галя, имея в наследство от матери прекрасный голос, 
окончила училище Гнесиных по вокалу и потом работала в му-
зыкальной школе. Зарплата была мизерной. Однажды, когда она 
проходила мимо, она была красивой женщиной, остановилась 
машина, черная Волга. И из машины вышел мужчина, и пред-
ложил ей сесть в машину. Она была растеряна. Он сказал, чтобы 
она не боялась, он священник. После встречи с батюшкой она 
стала петь в церковном хоре. И когда было тысячелетие креще-
ния на Руси в Загорске (это в Подмосковье), она солировала в 
церковном пении. И таким-то образом она постепенно вошла в 
этот религиозный круг. И потом ушла в монастырь. Была по-
слушницей, затем монахиней. А сейчас она настоятельница в 
одном из монастырей. Ей сейчас 60 лет. У нее дочь Оксана, у 
которой четверо детей. Они также связаны с религией. Оксана 
создала благотворительный фонд имени Александра Юрьевича 
Гарнаева. Помогают бедным, помогают неимущим. Называется 
их благотворительный фонд «Русская березка».  

А вот у Александра трое детей. Старший сначала поступил 
в технический вуз, но он писал музыку, писал стихи на свою 
музыку. И в конечном итоге стал заниматься музыкой. А сейчас 
у них там ансамбль. Средняя его дочь Мария учится в Бауман-
ском училище. Она оказалась на втором месте по количеству 
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баллов, когда прошла тестирование. И ее приняли в Бауманку, 
как говорят, без всяких проблем. Вот она теперь учится там. 
Очень серьезный человек, занимающийся наукой. А младший 
сын моего брата, Александра Юрьевича Гарнаева, Ярослав – 
артист. Он был сначала в составе ансамбля «Непоседы». Высту-
пал со многими известными артистами. А потом Ярослава стали 
приглашать сниматься в кинофильмах. Вот фильм «Кто в доме 
хозяин?» – это первый фильм, где он снялся. Там было более 
100 серий. Ему было 13–14 лет. С тех пор он стал принадлежать 
к миру киноискусства. Есть довольно много фильмов, в которых 
он снимается. Вот я встречаю его фамилию с улыбкой, и вижу, 
что это мой племянник. 

Такая вот интересная судьба у всех моих братьев, сестер и 
их детей. Мой сын – адвокат. Он сначала работал в милиции в 
Днепропетровске. А потом закончил наш юридический факуль-
тет, сдал квалификационный экзамен и получил лицензию, и 
сейчас работает в качестве адвоката. А внук мой учится в Гор-
ном университете. Пока на первом курсе. О нем пока много ска-
зать не могу. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір? 

Как такового влияния вообще и не было. Но я всегда учи-
лась в школе на одни пятерки. И окончила школу с золотой ме-
далью. Хотела я быть медиком. И дважды поступала в медицин-
ский институт. Тем не менее, несмотря на то, что у меня была 
золотая медаль, первый год, когда я поступала, мне сказали, что 
я из периферии и поздно привезла документы, и поэтому я не 
попала в число 25 % медалистов, которые прошла по собеседо-
ванию, хотя и прошла собеседование. И таким образом я не по-
пала в мединститут. Я стала работать. Работала я в отделе куль-
туры всего лишь кассиром. Меня, конечно, эта работа не при-
влекала, но работа есть работа. 

Я поступала и в следующем году. Но в том году отменили 
все льготы для медалистов. И я оказалась в числе 20 %, которые 
принадлежали школьникам и тем, кто не имел 2-х лет работы, 
80 % принимали тех, кто имел два года и более рабочего стажа. 
Среди этих 20 % я не нашла себе места. 



Інтерв’ю № 5                                                                         ГАРНАЄВА Альбіна Юріївна  

 
143 

 

Через два года я поступала в университет на биологический 
факультет в Днепропетровский государственный университет, я 
узнала, что там есть кафедра физиологии человека и животных. 
По сути дела физиология как таковая – это основы медицины, 
далеко от своей мечты я не ушла. Я очень рада, что меня судьба 
привела, таким образом, в университет на биологический фа-
культет. Почему? Я скажу. Когда я работала, я окончила меди-
цинскую школу и проходила стажировку в больнице. И я много 
видела человеческих страданий и близко принимала все к серд-
цу. Моим наставником была хирург, Мазур Ольга Ивановна. 
Когда мы находились в операционной, она среди всех сказала 
мне: «Иди сюда!». Я подошла, и она мне дала ранорасширитель, 
который нужно было держать через простынь. Я держала рано-
расширитель, а она в этой ране, так сказать, проводила опера-
цию, которую было необходимо. Потом она мне сказала: «Ты 
слишком близко все принимаешь к сердцу, ты слишком много 
эмоций отдаешь. Врач есть врач». А я говорю: «Разве можно 
так относиться к человеку». Она говорит: «Я хирург. Я сожалею 
больному до того, как он лежит у меня на операционном столе. 
После этого я выключаю все эмоции. Я только профессиональ-
но, четко выполняю все, чтобы спасти человека. А эмоции ме-
шают нашей работе». 

Вот и получилось, что медиком я действительно не стала. Я 
стала преподавателем и нисколько об этом не жалею. Поэтому 
все 45 лет, которые я провела в университете, для меня как 
праздник, я очень любила свою преподавательскую работу, лю-
била студентов. И они мне платили той же монетой, за что им 
большое спасибо, потому что я действительно вспоминаю мно-
гих и многих своих подопечных, вспоминаю просто со светлой 
радостью в душе. Сколько бы ни было, какими бы они не были, 
но для них у меня всегда находилось и доброе слово, и терпе-
ние, и желание помочь, чего бы это ни стоило. В общем, оказа-
лось, что моим призванием является преподавательская дея-
тельность, а не медицинская. 

Де Ви навчались в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули? 
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Я уже говорила о том, что я росла в семье военнослужаще-
го. И мы путешествовали по всему Советскому Союзу. Поэтому 
сказать о том, где я окончила начальную школу тяжело. Но 
среднюю школу я окончила в Новомосковске. И получила там 
среднее образование, а потом уже и высшее, защитив кандидат-
скую диссертацию. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Это было, конечно, очень давно. Вспоминать сейчас слож-
но, но тем не менее у меня в памяти остался ряд моих школьных 
учителей, те, которые были в Новомосковске. Нашего классного 
руководителя звали Антонина, а вот отчества ее я уже не пом-
ню. Она преподавала физику. И мы как-то ее очень любили. Она 
много сил и времени отдала нам. Мы ей сочувствовали, потому 
что у нее не налаживалась семейная жизнь, и иногда она прихо-
дила с заплаканными глазами. И, помню, ребята говорили: «Вы 
нам скажите, это он сделал? Мы пойдем и набьем ему лицо, 
чтобы не оскорблял!». 

Помню я очень хорошо учителя русского языка и литерату-
ры. Ее звали Станислава Доминиковна. Она еще жива, ей 90 лет. 
И когда мы с ней встречаемся, она зовет меня «Принцессой», я 
ее «Королевой» называю. Потому что в свои 90 лет она удиви-
тельно держится и до сих пор читает стихи наизусть. Она мне 
прочила литературную стезю, но это не получилось. Биологией 
я в школе особенно не увлекалась, но мир живых существ мне 
очень нравился. Нравилось читать книги, но все же я больше 
была склонна к медицине. А животный мир меня интересовал в 
меньшей степени. 

Помню учителя, Беллу Наумовну, учителя украинского 
языка. Дело в том, что когда мы приехали сюда, на Украину я, 
как ребенок из семьи военнослужащих, колесивших по разным 
республикам Советского Союза, не учила язык данной респуб-
лики. Но приехав на Украину, мы задержались. Здесь я училась 
7-й класс, 8-й класс, а в 9-м классе уже третий год был, что го-
ворило о том, что я обязана уже учить язык. Учить украинский 
язык как-нибудь я не могла, так как училась на отлично. И Бел-
лу Наумовну я попросила о дополнительных занятиях. Я быстро 
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освоила украинский язык и на выпускных экзаменах получила 
«пять» по украинскому языку. 

Это наиболее яркие воспоминания о моих школьных учите-
лях. Поскольку я окончила школу в 1957 году, это было очень и 
очень давно, теперь не могу вспомнить других. Что же касается 
влияния на формирование моей личности, хочу сказать вот что, 
как бы ни ругали образование в СССР, оно было идеологически 
выдержанным. То, что говорит история о моментах отрицатель-
ных, то это одна сторона вопроса, однако нас воспитывали пат-
риотами. Росли мы в любви к нашей Родине и, славя Сталина, 
мы славили нашу Родину. Таким образом, мы воспитывались, а 
главное, – были честными и порядочными. Были, конечно, раз-
ные моменты в нашей жизни, но самое главное – чистота по-
мыслов, она оставалась у нас в душе. И я считаю, что то, как нас 
тогда воспитывали – это и было формированием личности чело-
века. Формирование именно такой порядочности, формирование 
благородства, патриотизма. Вот такие моменты настолько запа-
ли мне в душу и были сформированы во мне, и я использовала 
их и в работе со своими студентами, будучи куратором той или 
иной группы. Я понимаю, что время потом изменилось, и гово-
рила студентам: «Мне сложно убеждать Вас в чем-то, говоря о 
любви к Родине, о том, что главное в человеке это его чест-
ность и чистота, это его порядочность». На что мне студенты 
отвечали, что непорядочные живут хорошо, а вы, честные, со 
своей порядочностью, перебиваетесь с хлеба на воду. Именно 
потому, что в нас вложили этот стержень, нам было важно не 
потерять его. Конечно, иногда было обидно, что люди, с моей 
точки зрения, благородные, честные, живут, едва сводя концы с 
концами, а процветают рядом какие-то негодяи, аферисты. По-
этому, именно, пожалуй, все воспитание советской школы и 
влияло на формирование личности, которой я стала и то какими 
стали мои соратники.  

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

Относительно влияния факторов я уже сказала. Что касается 
круга интересов… В детстве я увлекалась книгами о природе, 
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очень нравились книги о медиках, о милиции, где были описаны 
благородные поступки. Кроме чтения, я увлекалась художе-
ственной самодеятельностью, все-таки гены отца сказались на 
мне. Я пела, как и моя сестра, возможно и не в таком качестве, 
но в хоре пела, и солировала в хоре, участвовала в драмкружке. 
В университете я посещала в нашем Дворце студентов вокаль-
ную студию. На 3-м курсе я увлеклась наукой, сочетать одно и 
другое было сложно.  

Еще мне очень нравились философские книги. Возможно 
это потому, что биология – это наука о жизни и здесь много 
очень философских глубин. Я всегда говорила, что биологиче-
ское образование помогает человеку, если он хочет понимать 
жизнь. Ведь суть жизни и смысл жизни – это разные вещи. 
Кстати говоря, я пишу стихи и совсем недавно я написала сти-
хотворение о смысле жизни.  

О смысле жизни говорят не мало, 
Однако, знать не каждому дано, 
Где этот смысл берет свое начало. 
И всем ли нам, прожить так суждено. 
Ведь смысл жизни каждый понимает по-своему. 
И много вариантов есть,  
Порой на баррикады жизнь бросает, 
Что б волю отстоять свою и честь. 
А можно жить, не ведая печали 
И никому не причиняя зла. 
Взирая равнодушно изначально  
На самые презренные дела. 
А рядом смотришь, нагло процветают 
Подонок, аферист, альфонс, злодей, 
Которые открыто презирают 
Тех, кто стремится жить ради людей. 
Другие жизнь свою отдать готовы 
За справедливость, честность и мечту. 
Развеять в прах тяжелые оковы,  
И миру дать любовь и красоту. 
Поэтому вопрос о смысле жизни, 
Стоит, как прежде, на повестке дня. 
Учесть все пожеланья и капризы 
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Возможно только лично для себя. 
Вот такой стих родился у меня. У меня много есть стихов 

разных. Биология – раскрывает и философскую сторону жизни. 
Все-таки жизнь борьба, борьба противоположностей. А в при-
роде мы постоянно видим эту борьбу противоположностей.                
И видим, так сказать, смысл существования того или иного ви-
да. Нравились мне такие книги, потом меня стали интересовать 
модные новые учения. Читала я и йогу, различные виды этой 
йоги. Читала и смотрела о карме Лебедева, и Зеланда читала. Да 
и сейчас стараюсь много читать. Но в настоящее время многое 
воспринимаю уже иначе. 20 лет назад, я была достаточно зре-
лым человеком, но воспринимала все не так. Все-таки, если сей-
час за спиной такой жизненный багаж, то в принципе все ви-
дишь в другом свете. Здесь не хочется говорить про печальные 
моменты.  

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамен? 

Я уже называла год, когда я поступила. Правила приема и 
конкурс были тогда очень строгими и большими. Я шла в уни-
верситет, имея два года рабочего стажа. И поэтому, попала в то 
число 80 %. Сдавали мы много экзаменов – пять. Это было со-
чинение по русскому языку и литературе, математика, англий-
ский язык, химия и физика. Биологию не сдавали на биологиче-
ский факультет. Я получила «четверку» по физике. По осталь-
ным экзаменам я имела «пятерки», ну и золотая медаль, и два 
года стажа. В общем, все было хорошо. 

Кто принимал экзамен сейчас сложно вспомнить. Тогда я 
была абитуриентка и просто не знала, кто принимает у меня 
экзамен. Если бы это был кто-то по биологии, а потом я бы на 
факультете с ним столкнулась – это другое дело. А так кто пре-
подаватели, собственно говоря, я не знала. Но мне запомнился 
один очень интересный момент. Я сдавала физику. Вот почему-
то все экзамены я сдавала на «5», а физика у меня на «5» не шла. 
Ее я сдавала молодому преподавателю. Кто он был? Ассистент, 
наверное, а рядом сидел маститый профессор, с седой шевелю-
рой. Молодой преподаватель был, очевидно, его помощник. 
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После ответа на билет, он сказал профессору: «Я бы поставил 
этой абитуриентке 5!». А профессор: «А знает ли она на 5? 
Возможно, она знает на 3 или на 2?». Он говорит: «Но она от-
ветила на все вопросы. И ответила очень хорошо». Профессор 
говорит: «Мы это еще сейчас посмотрим». И тогда этот моло-
дой преподаватель берет мой экзаменационный лист и ставит 
мне «хорошо». А профессор потом говорит: «Ах ты, жук! 
Наверное, тебе очень понравилась эта абитуриентка!». И та-
ким образом я была избавлена от тройки или двойки. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Мне сложно сказать, была ли первой эта университетская 
лекция, но я помню, что Мария Ефимовна, которая была дека-
ном нашего факультета в то время, прочла нам первую лекцию в 
актовом зале. Тогда биологический факультет находился на 
проспекте Карла Маркса, там, где музей сейчас. И там была 
большая аудитория. Собрали нас тогда первокурсников, курсы 
были не велики, где-то человек 50 нас было, не больше. И Ма-
рия Ефимовна стала нас знакомить с правилами обучения в уни-
верситете. Мы сидели, внимательно слушали, записывали. Но 
мне запомнились другие преподаватели. 

Прежде всего лекции Александра Люциановича Бельгарда. 
Это были удивительные лекции, на втором куре по высшим рас-
тениям. Во-первых, он был представителем той когорты препо-
давателей, которые были когда-то давно, еще со времен, воз-
можно дореволюционных. Настолько он говорил красочно, воз-
можно, даже пафосно. Но нам это нравилось, это нас восхища-
ло. Я настолько была очарован его лекциями. Он настолько кра-
сиво говорил, что это просто западало в душу. 

Я помню лекции Василия Васильевич Стаховского по зоо-
логии. Преподаватель был уже в очень и очень в солидном воз-
расте. Он говорил очень тихо, поэтому я всегда садилась за 
первую парту, чтобы услышать, что он говорит. У него была 
ассистент Ольга Михайловна. Она тоже работала на кафедре. 
Она показывала слайды, и Василий Васильевич настолько инте-
ресно рассказывал о животном мире, что я часто просто слуша-
ла. Прекрасно помню практики, которые были на наших курсах: 
ботаническая, зоологическая и так далее. 
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И тут бы мне хотелось очень вспомнить такого известного 
человека, как Анатолий Павлович Травлеев. Сейчас уже про-
фессор, академик. А тогда он был просто преподавателем. Или 
со степенью, или без, я не помню. Но он у нас проводил практи-
ку по ботанике, по высшим растениям, которая проходила на 
природе. Мы шли за ним гурьбою, он показывал, называл расте-
ния, а нам нужно было собрать гербарий. Он называл растения 
на русском, латинском, рассказывал об их особенностях, и это 
нужно было все записать и в это же время, нужно было собирать 
эти растения. Мы не успевали. И мы с моей подругой, Тамарой 
Величко, объединились в такой тандем. Один день я писала, а 
она за ним бежала и схватывала растение. На следующий день я 
за ним бежала, хватала растения, она записывала.  

Когда была практика по зоологии, мы просыпались где-то в 
3-4 часа утра, и Алексей Данилович Колесников вел нас в лес 
слушать птиц, которые просыпаются на заре. Когда раздавались 
вот эти первые звонкие птичьи голоса, а затем сквозь деревья 
начинали пробиваться первые лучи солнца, постепенно заливая 
все таким красивым розовым светом, просто замирала душа.  

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Так это был проспект Карла Маркса, 32. Там же была ка-
федра наша «Физиологии человека и животных». Размещалась 
она в 41 и 48 аудиториях. В 44-й у нас была научная лаборато-
рия. Там на факультете и проходили наши занятия.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? 

Можно много говорить о своих преподавателях. Я их пре-
красно помню. Среди преподавателей первого курса наиболее 
колоритной фигурой был преподаватель истории КПСС Шарлай 
Геннадий Николаевич. Он был фронтовиком, потерял на фронте 
ногу и ходил на костылях. Но это не мешало ему стремительно 
врываться в аудиторию и от самой двери, проходя вдоль сидя-
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щих за партами студентов, начинать читать лекцию. Да и на 
протяжении всей лекции он не сидел на месте, а резво ходил по 
всей аудитории, заглядывая в конспекты студентов. Читал лек-
цию он на украинском языке, что было в то время большой ред-
костью. А я закончила русскоязычную школу и не настолько 
владела украинским языком, чтобы вслед за преподавателем 
грамотно излагать читаемый материал. Как-то остановившись 
возле меня он спросил: «На якій це мові Ви пишете?» на что я 
ответила: «Как слышу, так и пишу», – чем повергла его в весе-
лое расположение духа. 

Хотелось бы отметить лекции по генетике, которые читал 
нам профессор Михайлов Олег Федорович. Это был очень ин-
теллигентный человек, переехавший в город Днепропетровск из 
города Ленинграда, где он преподавал в ЛГУ. По-моему, наш 
курс первый слушал лекции по генетике в полном объеме, по-
скольку многие годы ее относили к числу «лженаук», препода-
вание которых, естественно, не допускалось в высших учебных 
заведений. Мы с огромным вниманием слушали новые для нас, 
интереснейшие факты из области генетики, стремясь как можно 
подробнее все записать, так как учебников по этой дисциплине, 
конечно же, еще не было. Олег Федорович читал лекции нето-
ропливо, чтобы мы успели все записать, потирая руки (такая у 
него была манера), словно извиняясь за тот беспредел, который 
царил в мире генетики до сего дня. На доске он писал формулы, 
показывая, как объединяются гаметы в потомстве и что из этого 
получается. Мы впервые услышали имена английского генетика 
У. Бетсона, американского Т.Х. Моргана, монаха Г. Менделя, 
отечественных генетиков М. П. Дубинина, Н. И. Вавилова,               
Д. Ф. Добржанского, С. М. Гершензона. Это было для нас поис-
тине открытием, в удивительный мир которого нас вводил наш 
проф. О.Ф. Михайлов. 

Такой же интеллигентной, эрудированной и в то же время 
мягкой, великодушной была Зинаида Самойловна Гауфман, 
которая на своих занятиях по низшим растениям не только да-
вала нам знания, но и своим уважительным отношением к сту-
дентам учила нас бережному обращению друг с другом, под-
линно человеческому поведению. 
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На третьем курсе мы слушали лекции проф. Петра Евгенье-
вича Моцного по физиологии человека и животных. Своим спо-
койным, чуть глуховатым голосом он завораживал аудиторию 
интереснейшим вопросом и проблемами, связанными с жизне-
деятельностью нашего организма. Меня всегда поражала его 
манера читать лекции. Он вроде и не торопился, и не повторял-
ся, но давал так много учебного материала! Каждая его лекция 
занимала у меня 7-8 листов общей тетради. А на весь курс у 
меня ушло две общих тетради, исписанные от корки до корки. 
Впоследствии целый ряд аспирантов брали у меня эти тетради 
для подготовки вступительного экзамена по специальности. 
Мне сейчас трудно вспомнить, как они узнавали о существова-
нии этих заветных тетрадей, но факт остается фактом. 

В памяти навсегда остались блистательные лекции-моноло-
ги проф. Александра Люциановича Бельгарда. Его увлекатель-
нейшее рассказы о высших растениях отличались красочностью 
стиля изложения, этаким гимном красе земного покрова, откуда 
человек мог черпать и силу, и здоровье, и вдохновение. 

Не менее интересными были лекции по зоологии беспозво-
ночных доц. Степана Максимовича Бровко, лекции по зоологии 
позвоночных проф. Василия Васильевича Стаховского, которые 
сопровождала демонстрацией слайдов его помощница, в ту пору 
ассистент, а в дальнейшем доцент, Ольга Михайловна Мясоедо-
ва. Очень познавательными были лекции по гистологии, читав-
шиеся Натальей Захаровной Пергат, а затем Тамарой Констан-
тиновной Трудовой. 

Хотелось бы отдать дань уважения всем педагогам, давшим 
нам путевку в жизнь.  

В целом хочу сказать, что мои университетские преподава-
тели оказали огромное влияние на становление меня как педаго-
га. Стиль изложения ими лекционного материала, глубокая эру-
диция, манера поведения в аудитории всегда были примером 
для подражания в моей дальнейшей преподавательской дея-
тельности. 

И сегодня в век инноваций и презентаций надо помнить мо-
лодым начинающим педагогам, что даже самые инновационные 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

152 
 

технологии не заменят живое слово и высокое мастерство лек-
тора. Они должны носить вспомогательную, а не основную 
роль. Главное – это глубокое, безупречное знание своей дисци-
плины, широкий кругозор, умение найти междисциплинарные 
связи, научить студентов логике мышления, самостоятельности 
в применении своих знаний на практике. 

Молодым преподавателям, которым сейчас преподают, я 
всегда рассказывала об этих преподавателях и о других, их ма-
нере изложения, и всегда подчеркивала эрудицию, четкую, глу-
бокую подготовку и умение доступно излагать материал. Чтобы 
он настолько хорошо укладывался в головушках студентов, что-
бы это не было каким-то просто пересказыванием учебников и 
прочего, чем грешат некоторые молодые преподаватели. Но я 
понимаю, что все приходит с опытом, конечно же. Но, во всяком 
случае, я читала общий курс лекций по анатомии человека и 
себя хвалить неудобно, но знаю, что лекции мои по анатомии 
человека очень и очень нравились студентам. У меня никогда не 
было проблем с посещением. На лекциях присутствовали прак-
тически все, только больных там не было или иногда из-за рабо-
ты они не могли посещать. Я всегда старалась изложить матери-
ал так, чтобы студентам было интересно слушать, только и все-
го. Наверное, это их и привлекало. Это и была та школа, кото-
рую я прошла, будучи еще студенткой.  

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувались? Наскільки вони були 
ефективними? 

В индивидуальной работе со студентами я использовала, 
главным образом, беседы. Вот такие формы, именно устная бе-
седа, я считаю, всегда были наиболее ефективними: понимаешь 
студента, и понимаешь человека. И он начинает разбираться, а 
порою бывает так, что и ты, вместе с ним, в каком-то вопросе 
еще более глубже разберешся. 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Были у нас те же самые рефераты, были у нас те же самые 
семинары. Были у нас эксперименты. Кафедра физиологии че-
ловека и животных сугубо экспериментальная. Следовательно, и 
курсовые работы, и потом дипломные работы выполняли мы, 
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работая с животными, оперируя их, используя аппаратуру. Это 
была самая настоящая самостоятельная работа. А потом уже с 
научным руководителем обсуждали результаты эксперимента. А 
в принципе, если ты даешь задание студенту по самостоятель-
ной работе, то потом, пожалуйста, найди обязательно время, 
чтобы посмотреть, что же он сделал. И обязательно похвалить 
его, потому что если человек выполнил что-то, он старался. 
Может быть не достаточно старался, значит подсказать что-то 
надо. Если уж что-то и задал, нельзя проходить мимо, взять и 
положить все это в безликую папку всех остальных работ. Нель-
зя, иначе самостоятельная работа просто не будет иметь смысла.  

Яку роль в організації навчального процесу відіграли рек-
торат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх 
керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання ре-
кторатів, вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Дело в том, что я непосредственно с ректоратом как тако-
вым не сталкивалась. После Петра Евгеньевича Моцного кафед-
рой стала заведовать Зинаида Дмитриевна Донцова. Она тогда 
только вот профессором стала и была проректором по науке. 
Вот это, по сути дела и было связью с ректором. 

Деканат всегда играл руководящую роль. Ну, а кафедра есть 
кафедра. Кстати говоря, Зинаида Дмитриевна Донцова, пребы-
вая на должности проректора, на кафедре особенно много не 
бывала. Но она сумела очень хорошо организовать работу. Нам 
всем дала определенные направления работы, кто-то отвечал за 
учебный процесс, кто-то за методическую работу, кто-то за ор-
ганизацию научной работы и так далее. И очень часто нам при-
ходилось самостоятельно барахтаться, чтобы решить тот или 
иной вопрос. Ей было некогда, у нее были другие проблемы. Я 
считаю, что нужно больше доверять сотрудникам, больше их, 
как говорят, грузить. Потому что тот руководитель, который 
старается все сделать сам, в конце концов, захлебнется в этой 
массе работы. Сейчас, не знаю, конечно, но мне, кажется, слиш-
ком раздута вот эта надстройка над факультетами. Все эти 
службы, которые при ректорате. Поэтому идет масса бумаг, 
которые преподаватель должен заполнять за счет своего лично-
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го времени. Берет работу на дом, на факультете и так много ра-
боты, а дома приходится работать в ущерб семьи и своего соб-
ственного здоровья. А потом еще оказывается, что ты сделал не 
так, и нужно переделывать. Болонский процесс, он может быть 
и хорош, но этот бумажный вал, который захлестывает всех, 
хорошего ничего не дает – это однозначно. Кстати говоря, тут 
хотелось бы вспомнить, как когда-то рассказывала Зинаида 
Дмитриевна Донцова. Она была ученицей академика Ухтомско-
го, это известный физиолог, академик. Он работал еще до рево-
люции в Ленинградском университете (тогда это был Санкт-
Петербург). И она говорила о том, что он читал одну лекцию в 
неделю. И когда его спрашивали, почему у него настолько вели-
колепные, глубокие, впечатляющие лекции, он говорил: «По-
тому что я один раз в неделю читаю лекцию, но 5 дней к ней 
готовлюсь». Я к чему это сказала, – к тому, что требовать от 
преподавателей эффективной работы можно только в том слу-
чае, если у них есть возможность фундаментально готовить 
свою дисциплину. А не так: как-нибудь, кругом, бегом, на ходу. 
Потому что нужно сдавать и то, и то, и всякие там бумаги, и 
формуляры, и прочее. И он и готов бы, и рад подготовиться, как 
следует, к лекции, но иногда просто не хватает часов в сутках. Я 
понимаю, что это все риторические заявления, но иначе сказать 
об этом я не могу. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочно 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Безусловно, все это использовалось. И карты, и схемы, и таб-
лицы использовались постоянно. В начале, это были просто слай-
ды, а потом там были более современные средства отображения 
иллюстраций. Да и на биологическом факультете дисциплины 
такие, что без таблиц, схем, рисунков просто невозможно.  

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео-прилади? 

Использовали и аудио-, и видео-устройства. 
Чи застосували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-

тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув 
на розвиток Ваших творчих здібностей? 
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Надо сказать, что я училась тогда, когда еще об этих инно-
вациях речь не шла. Если речь идет обо мне, я уже говорила, кто 
влиял на мои творческие способности. 

Згадайте, як були оформлені аудиторії? Чи навчалися Ви 
у спеціально обладнаних предметних, іменних аудиторіях? 
Як це впливало на якість підготовки? 

В то время были довольно скромно оформлены учебные 
аудитории. Специальных, предметных аудиторий не было. Во 
всяком случае сейчас вот, я считаю, что это правильно. Во-
первых, особенно в именных аудиториях студенты видят, кому 
посвящена данная аудитория, они запоминают тех, кто привел к 
созданию этой аудитории, их творческий путь и так далее. Это 
помогает человеку. Во всяком случае сидишь и смотришь, если 
даже студент не слушает лекцию, но смотрит на то, что на сте-
нах и то у него в голове что-то остается.  

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Наш курс был удивительно дружным. Мы помогали друг 
другу в учебе, и при решении каких-то жизненных, материаль-
ных проблем. И после окончания университета мы встречались 
через 10 лет, 20, 30, затем 31, 32, 33 года, далее через 40 лет, 45 
лет в 2010 году, 46 лет. Вначале собирались до 3/4 сокурсников, 
затем поменьше, но, как правило, всегда больше половины 
наших выпускников 1965 года. Каждой встрече я посвящала 
стихи. Вот один из них, написанный на 20-летие нашего выпус-
ка, в 1985 году. 

Много лет, словно миг пролетели, 
Собрались мы сегодня друзья. 
О студенческом времени верно 
Позабыть никогда нам нельзя. 
Помним наши зачеты, экзамены, 
И тревоги, волненья свои. 
После лекций, встречая нас, парни 
Признавались нередко в любви. 
Помним нашу учебную практику, 
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Как в Андреевке был наш привал, 
Кто не бегал с гербарием, братцы, 
Тот биологом так и не стал. 
Как на утренней зорьке ходили 
Слушать тихий, таинственный лес. 
И как в юности каждый день жили 
Ожиданием новых чудес. 
В общежитии мы не скучали, 
Жили словно большая семья. 
И друг друга всегда выручали, 
Кто советом, кто делом, друзья. 
Биофак наш, закончив, расстались, 
Разлетелись по разным краям. 
И чем дальше студенчество, больше 
Тянет нас к нашим прежним друзьям. 
Пусть слегка изменились мы с вами 
Но вступая с природою в спор, 
Навсегда пронесли словно знамя, 
Наш студенческий звонкий задор. 
Уровень подготовки моих однокурсников был очень и очень 

высокий. Наборы были не большие, где-то 45 или 47 человек тех, 
которые закончили факультет. Кто-то перешел на другой факуль-
тет, кто-то немножко отстал, а остальные, основная масса, закон-
чили. Так вот у нас больше половины выпускников, наверное, 25, 
не меньше, стали кандидатами наук, есть два доктора наук, один 
академик. То есть уровень подготовки был очень высокой. Мы 
настолько стремились к знаниям, что это было в порядке вещей. 
Известное выражение «поколение 60-х», а «шестидесятники» 
всегда отличались необыкновенной любознательностью. Стрем-
лением к знаниям нас никто не заставлял, мы сами хотели и учи-
лись. Я всегда говорю «учились, как песню пели».  

В основном это были молодые люди, школьников было ма-
ло. 20 % всего школьников у нас было. Остальные были после 
двух лет работы, после трех лет работы, военнослужащие, уже 
довольно зрелые, хотя зрелой аудиторией нас и не назовешь. Но 
мы были 20-ти летние, 22-х летние. Когда я закончила, мне было 
25 лет, некоторым ребятам даже больше.  
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Социальное происхождение самое разнообразное было. Это 
были интеллигенты, это были рабочие, это были и сельские ре-
бята. Национальное происхождение тоже было самым разнооб-
разным. И украинцы, и русские, и евреи у нас были. По-моему 
один у нас был молдаванин, а все потому, что наш Советский 
Союз включал в себя много национальностей.  

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

Очень многие, даже мне сейчас трудно сказать. Во всяком 
случае, подружка моя, она была Рогожникова, сейчас она Бессо-
нова, сейчас она в Аграрном университете кафедрой заведует, 
доктор биологических наук. Я исключительно училась, только 
на отлично. Даже мой внук, когда взял мой диплом, посмотрел 
вкладыш, и говорит: «Что у тебя одни и те же оценки?». Ми-
лочка Лямцева, Тамара Толмачева, Коля Стародуб, Виталий 
Гламазда, учились у нас на отлично. Вообще, много можно пе-
речислять. У нас больше 20-ти человек из 50-ти, на таком ма-
леньком курсе кандидаты наук, два доктора наук, один акаде-
мик.  

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

А у нас вопрос как-то не стоял об этой учебной дисциплине. 
Мы все хотели учиться, мы все ходили на занятия. И дисципли-
на была на высоте. Преподаватели были примером для нас в 
этом смысле. Поэтому я, уже будучи преподавателем, говорила 
своим студентам, что болеть – это не значит, что не нужно выу-
чить ту или иную тему.  

Когда-то, когда я была на 3-ем курсе выпал большой снег в 
Днепропетровске, студентов всех бросили на уборку снега, по-
тому что техники такой большой, как сейчас, не было. Но у нас 
была первая лекция по высшим растениям и я шла пешком от 
общежития, чтобы успеть на первую лекцию. И нас пришло на 
эту лекцию где-то человека три. И пришел на лекцию Александр 
Люцианович Бельгард. Он увидел нас и говорит: «Здравствуй-
те, мои дорогие соратники! Вы наверное шли пешком? Я тоже 
пробивался сквозь эти снежные заносы пешком. Но я настоль-
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ко благодарен, что Вы пришли слушать мою лекцию. Я Вам 
прочту эту лекцию. Пусть Вас немного, но я Вам ее прочту!». 

Вот это говорит о дисциплине преподавательской, дисцип-
лине студенческой. Морально-психологический климат был на 
кафедре, на курсе, на факультете хороший. Это было время, 
когда мы еще держали марку идеологии, которая нас сопровож-
дала всю нашу жизнь. И поэтому таких каких-то из ряда вон 
выходящих событий не происходило. Но какие-то были нару-
шения, не без того, безусловно. Я думаю, что и преподавателям 
тех времен было легче с нами работать, чем преподавателям 
нынешним. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків в студентському колективі? 

Старостой был на курсе, я говорила, Виталик Гламазда. А в 
групе академической я была старостой. У нас кураторов, как 
таковых, практически не было. Группы вообще были маленькие, 
и факультет был маленький.  

Мы просто учились, как говорится «не за страх, а за со-
весть» и у нас не было за 12 часов пропусков отчисления. Офи-
циоза как такового по отношению к преподавателям не было, но 
и панибратства тоже не было. Было искреннее уважение, иск-
реннее стремление подражать этим людям, которые для нас дей-
ствительно очень много сделали.  

На протяжении своей педагогической деятельности я неод-
нократно была куратором в академической группе. Наиболее 
эффективным методом воспитательной работы я считала дове-
рительные беседы либо со всей группой, либо с отдельными 
студентами или их родителями. 

Очень много для всестороннего знакомства со студентами 
давали поездки в колхозы для уборки урожая, как это практико-
валось когда-то. Там мы видели своих студентов, да и они нас, 
не только в официальной обстановке, на занятиях, но и в повсе-
дневной жизни. Мы работали в поле, питались в одной столо-
вой, а вечером вместе отплясывали на дискотеках, ведь мы сами 
были еще достаточно молоды. 
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Такое тесное общения давало возможность понять, кто из 
студентов трудолюбив, а кто не прочь «посачковать», кто помо-
гает тем, кто отстает по причине непривычки к сельскохозяй-
ственному труду или по слабости здоровья, а кто является отпе-
тым индивидуалистом и многое другое.  

Мне вспоминается одна из таких поездок в Херсонскую об-
ласть на сбор винограда. Каждой группе отводился определен-
ный участок, который нужно было убрать за день. Гроздья ви-
нограда собирали сообща в корзины, а затем пересыпали их в 
ящики, которые увозил бригадир со своими помощниками. Ин-
дивидуальный учет работы здесь было вести трудно и этим 
пользовались некоторые хитрецы. Они устраивали «перекуры», 
в то время, пока другие наполняли корзины. На биологическом 
факультете, как правило, всегда было много девчат, да и куре-
ние в 80-е годы прошлого столетия еще не было таким поваль-
ным бедствием. Девчонки еще стеснялись и курили исподтишка. 
Вот и в моей группе была такая стайка «курилок». А прятаться в 
виноградном поле труда не составляло. Виноградные лозы, раз-
растаясь, закрывали весь кругозор. Чтобы найти своих «кури-
лок», я, проходя вдоль рядов винограда, смотрела, откуда идет 
дым от их сигарет, который выдавал их местонахождение. «Ку-
рилкам» приходилось возвращаться к работе, удивляясь, как это 
мне удавалось их найти. Да и сами студенты-одногруппники 
видели, кто чего стоит, и отношения в группе складывались 
определенным образом. 

Як було організовано проведення залікового тижня і 
сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Мне запомнился курьезные случай, который имел место 
быть во время учебной практики по зоологии беспозвоночных. 
Наш преподаватель, Леонид Георгиевич Апостолов, рассказы-
вая о вредителе хлебных злаков жуке-кузьке, отметил, что среди 
них самцы встречаются чаще, чем самки. Тому, кто найдет сам-
ку жука-кузьки, он пообещал поставить зачет «автоматом». Мы 
рассыпались по полю, и вскоре раздался ликующий возглас од-
ного из моих сокурсников, известного шутника и балагура, Же-
ни Левина: «Я нашел кузькину мать!». Мы все бросились к 
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счастливчику. Получить автоматом зачет по зоологии беспозво-
ночных, где нужно было запомнить массу названий насекомых 
на латинском языке, это было что-то! Подошел и наш препода-
ватель. Внимательно осмотрев найденного жука, он указал на 
характерные признаки, которые говорили о том, что это не 
«кузькина мать», а «кузькин отец», т.е. самец. Надо было видеть 
огорченное лицо моего однокурсника, сказавшего с тяжелым 
вздохом: «А я так старался!». 

Еще мне вспоминаются походы в балки, расположенные в 
окрестностях села Андреевка. Прошагав по жаре, мы, спустив-
шись в балку, попадали в удивительный мир, наполненный про-
хладой и ароматом цветущих трав. По дну балки, как правило, 
протекал ручей. Над ним свисали цветущие султаны пряно пах-
нущих растений, нежно синели колокольчики, белели лепестки 
ромашек. Ландыши к тому времени уже отцвели, но в тени кру-
жевной листвы, среди раскинувшихся листьев ландыша, ярко 
алели на цветоносных стеблях ягоды. А склоны балки были по-
крыты фиолетовым ковром из дельфиниумов, или «сокирок», 
как их называют обычно, среди которых то здесь, то там розове-
ли полевые гвоздички. 

Это было сказочное, незабываемое, волнующее зрелище, 
которое даже спустя полвека заставляет испытывать восторг 
перед красой земной, и горько сожалеть о том, как оскудела 
природа из-за неразумной деятельности человеческой. 

В связи с этим хотелось бы рассказать, как однажды, воз-
вращаясь на базу практики с охапками полевых цветов в руках, 
мы повстречали профессора Александра Люциановича Бельгар-
да. Он приехал, чтобы принять экзамен по высшим растениям. 
Были такие периоды в истории факультета, когда часть экзаме-
национной сессии проходила на местах учебной практики. 

Увидев нас, профессор спросил: «Что вы несете, девочки?». 
«Букеты цветов», – радостно ответили мы. «Нет, – возразил 
профессор, – это уже просто веники, через два-три дня вы их 
выбросите. А представьте, сколько бы новых растений, цветов, 
а затем семян дали бы эти цветы, так безжалостно сорванные 
вами». Лично мне было очень стыдно, и слова профессора так 
глубоко запали в душу, что и много лет спустя, когда я вижу, что 
красу земную в виде сорванных подснежников, пролесков, лес-
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ных тюльпанов, продают на улицах, становится очень горько и 
обидно за бездушие людей, не щадящих природу. 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Наша кафедральная специальность всегда привлекала мно-
гих желающих. Так было и в 1963 г., когда нас перед третьим 
курсом распределили по кафедрам. Но в этом же году к началу 
нового учебного года была открыта специализация по биохимии 
и биофизике, которая отпочковалась от нашей кафедры, и мно-
гие наши «кафедралы» ринулись туда. Физиологии человека и 
животных остались верны только пять человек: Майя Мамаеко, 
Оля Катрушенко, Лиля Ходор, Зина Шелудченко и я, Альбина 
Гарнаева. Впоследствие четверо из нас, кроме Лили Ходор, ста-
ли кандидатами биологических наук. 

Научным руководителем моей дипломной работы был заве-
дующий кафедрой, Петр Евгеньевич Моцный. Он назвал мне 
тему научной работы, её цель. А все остальное – операции на 
животных, постановка экспериментов, наладка электрофизиоло-
гической аппаратуры, фотосъемка биоматериалов, обработка 
результатов эксперимента – мне пришлось осваивать самостоя-
тельно. Я смотрела, как это делали аспиранты Петра Евгеньеви-
ча и училась вместе с ними. Своему научному руководителю я 
приносила уже готовые, обработанные материалы для анализа и 
обсуждения их. Такой стиль руководства помог мне в дальней-
шем самостоятельно планировать, выполнять научную работу и 
писать статьи. 

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? 

У нас на кафедре физиологии человека и животных была 
открыта в 70-х годах учебно-научная лаборатория по эргономи-
ке. К тому времени кафедру возглавила проф. Зинаида Сергеев-
на Донцова. А проф. Петр Евгеньевич Моцный перешел заведо-
вать вновь организованной на физическом факультете кафедрой 
бионики. Наша кафедра стала выпускать специалистов по фи-
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зиологии труда и эргономике. Это были первые специалисты 
такого профиля в г. Днепропетровске, которые пошли работать 
инженерами-физиологами на шинный завод, ДМЗ, ДМЗО, Завод 
Карла Либкнехта, НИИ шахтного оборудования в г. Кривой Рог 
и другие. 

А кафедра получила задание от ректората в качестве хоздо-
говорной тематики разработать эргономически обоснованную 
парту для студентов, аудиторную доску и стол для преподавате-
ля. Мы это сделали, но внедрена была только парта да и то экспе-
риментальные экземпляры. Парта могла регулироваться по высо-
те ног и туловища студентов. А те, со смехом, без конца приво-
дили в движение этот регулирующийся механизм, пока все парты 
не были сломаны. Больше их университет не выпускал. 

Я помню, какие интересные вечера мы устраивали на ка-
федре, встречали Новый год, Восьмое марта и другие праздни-
ки, вместе со студентами участвовали в праздновании защиты 
специальности, Дня факультета. Мы даже написали свой соб-
ственный «Гимн физиологов»: 

Мы собрались на кафедре 
По веленью сердец, 
Чтобы мозга строение 
Нам узнать наконец 
Физиологи – народ горячий, 
Физиологам нельзя иначе, 
Потому что нас активность гложет, 
Без науки мы никак не можем. 
Мы пыхтим над наукой от зори до темна, 
Изучаем мы функции ЭСГ и ФИА. 
ПДП и ПВК мелькают, постепенно тайны открывают, 
И не сыщется такая сила, чтоб активность мозга укротила. 
Наш профессор уверенно нас ведет всех вперед, 
Наставляет и учит нас, нам пример подает. 
Изучаемые нами темы раскрывают существо проблемы, 
И быть может в недалеком времени 
Мы проблему разрешим уверенно. 
Чувство локтя и дружба помогает во всем, 
И поэтому трудности нам, друзья, нипочем. 
Физиологи – народ горячий, 
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Физиологам нельзя иначе, 
Потому что нас активность гложет, 
Без науки мы никак не можем. 
Авторами этого гимна были я и моя коллега Люба Ново-

крещенова. Мы выступили с этим гимном на празднике «защи-
ты специальности». Пели его все – и студенты нашей кафедры, 
и преподаватели. В тот раз наши первокурсники завоевали пер-
вое место среди остальных кафедр. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Наша кафедра всегда чтила память выдающихся ученых и 
педагогов, окончивших или работавших на нашей кафедре. Од-
ним из таких известных физиологов был проф. Петр Евгеньевич 
Моцный, имя которого было в свое время занесено в число вы-
дающихся ученых по нейрофизиологии. В апреле 2003 года ка-
федра организовала Всеукраинскую научно-практическую кон-
ференцию, посвященную его памяти. Конференция проходила 
во Дворце студентов, в ней приняли участие многие маститые и 
молодые ученые, аспиранты из разных городов Украины – 
Львова, Одессы, Николаева, Херсона, Днепропетровского уни-
верситета гастроэнтерологии АМН Украины и др. 

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
ється вона ауковими дискусіями? 

Это очень интересно. У нас на кафедре проводились семи-
нары. Сидели наши ученые, сидели аспиранты, и сидели мы, 
студенты. И мы слушали, смотрели такими широко открытыми 
глазами и иногда даже пытались что-то вставить. Особенно я 
помню были великолепные философские семинары, это уже в 
пределах всего факультета. Там были такие дискусии, тогда 
очень остро стал вопрос: «Человек, что такое? Существо соци-
альное или биологическое?». Наши биологи говорили: «Не забы-
вайте о биологической основе человека. Нельзя человека отор-
вать от биологической основы и одновременно нельзя сказать, 
что он сугубо биологическое существо». И мы принимали тоже 
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участие в этих дисскусиях. Помню мне даже рефератик какой-то 
маленький поручили подготовить. И я вышла, стала за кафедру, 
все сидели, на меня смотрели. Я волнуясь, естественно, все-таки 
изложила точку зрения определенную. Помню, мне еще профес-
сор Малиновский, а он был профессором химического факуль-
тета, говорит: «Это общепринятая точка зрения, а вот Ваша 
собственная, какая?». Я замешкалась, конечно, мне было как-то 
очень страшно. Но тем не мение, я попыталась изложить свою 
точку зрения, говорила, в чем я где-то согласна, а вот здесь нем-
ножечко не так. Во всяком случае так не так, но он улыбнулся и 
говорит: «Молодец!». Я студентам всегда говорила: «На семи-
нарах не бойтесь высказывать свою точку зрения. Пусть она 
будет даже неправильная. Это не имеет значения. Вы выска-
зываетесь, учитесь умению дискутировать, умению защищать 
свою точку зрения». И это вот умение идет как раз вот оттуда, 
из этой научной атмосферы моих студенческих лет.  

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Дело в том, что идеология и политика не могли не влиять на 
учебно-воспитательный процесс. Особенно на воспитательный 
процесс. Потому что, мы все политзанятия начинали с того, ка-
кое решение 1-го, 2-го, 5-го съездов партии. Монографии и ста-
тьи с этого начинались и заканчивались этим, это были обязате-
льные фразы, в принципе мы этого тоже не избежали.  

Наука физиология – это экспериментальная наука. Это не 
история, это не философия, это не правоведение, там где осо-
бенно может быть такой вот политический пресс какой-то. А 
эксперимент есть эксперимент. Какая бы не была идеология, мы 
спрашиваем нервную систему, мы задаем ей вопрос и получаем 
ответы в виде биопотенциалов, которые мы расшифровывали. И 
тут идеология, политика не при чем.  

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало стало на заваді кар’єрного зростаня Вас осо-
бисто чи Ваших колег? З яких джерел інформації Ви дізнава-
лися про досягнення зарубіжних колег?  

Я этого не ощутила. Время было тяжелое, но литературы 
было гораздо больше и в библиотеке было очень много научных 
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источников. В том числе и зарубежных источников. И мы имели 
возможность полностью ими пользоваться, был межбиблиотеч-
ный абонемент.  

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалась? Які 
засідання зап’яталися найбільше? 

Да, брала участие в работе студенческих, научных кружков. 
Научным руководителем был у нас заведующий кафедры Петр 
Евгеньевич Моцный. Тематика была самая разнообразная. Ка-
федра экспериментальная, значит каждому студенту, кто участ-
вовал в этом кружке, давалось свое задание и вот постепенно, 
выполняя эти маленькие задания, студент приучался к большой 
науке. У нас все заседания были интересными. Мы, поставив 
маленький эксперимент, докладывали о нем на заседнии. Были у 
нас и заседания, когда мы докладывали реферативные темы о 
жизнедеятельности ученых по нашему профилю. Это была на-
стоящая научная подготовка студентов.  

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідницького процесів через функціонуван-
ня бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та 
навчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Мы пользовались библиотекой. Я до сих пор снимаю шапку 
перед нашим зданием библиотеки. И я очень любила работать в 
нашей библиотеке.  

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково 
дослідницької діяльності? 

То, что я получила в своей диссертации, использовала в каче-
стве примеров на лекциях. На лабораторных работах рассказыва-
ла студентам о результатах экспериментов. Наши эксперимен-
тальные достижения вливаются в наши учебные дисциплины.  

Учебная нагрузка всегда была большой, причем, когда я 
была еще ассистентом, тогда у нас было более 1 000 часов. И 
вести науку при этом было непросто.  
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Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

И формы повышения квалификации мне запомнились по 
пребыванию в Москве в НИИ ВНД и нейрофизиологии. Там я 
окунулась в высокую науку, участвовала в экспериментах, и 
было очень интересно. Это было перед защитой диссертации, 
что дало мне многое в плане подготовки диссертации. Эта фор-
ма повышения квалификации, я считаю, очень эффективна.  

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних 
та госпдоговірних тем у Вашому підрозділі?Наскільки вони 
були ефективними? 

Мне пришлось не очень много заниматься хоздоговорной 
тематикой, буквально где-то в течение одного года. И сказать, 
что очень эффективно, я с этой формой не сталкивалась. Поэто-
му не буду ничего говорить. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та 
науки характерний для часу Вашої роботи? 

Ответить непосредственно цифрой я не могу. Наверно, все-
гда финансирование высшего образования и науки были недо-
статочны, но в мое время оно было более высоким. 

Яку на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? 

У меня неоднозначное отношение к воспитательной работе. 
Эта работа строилась немножечко по трафарету. Нам выдавали 
определенную тематику политзанятий. Проводили со студента-
ми воспитательную работу, но мы ее разнообразили. Часто про-
водили диспуты, говорили о музыке, о художниках, ходили на 
выставки. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі у гуртожитку? 

Студенческий быт у нас был может быть не такой как сей-
час. На первом курсе я жила в комнате, в которой находилось 10 
человек. Во втором общежитии, на втором этаже, была огром-
ная комната. Ее потом разделили. У нас в этом общежитии было 
посвящение в студенты. Мы были рады, что у нас есть крыша 
над головой. Буфет там был тоже. 

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-
ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
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самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, 
культпоходах тощо? 

В студенческие годы я занималась вокалом при Дворце сту-
дентов, принимала участие в вечерах художественной самодея-
тельности на факультете, посещала театры, филармонию, вы-
ставки разные. Затем, будучи куратором, организовывала культ-
походы со своими студентами. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально- 
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури сту-
дентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, 
видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гума-
нітарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентст-
ва УНІПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський універси-
тет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?  

Научной библиотекой пользовались часто еще, когда она 
была во втором учебном корпусе. Там было тесновато, но очень 
выручал межбиблиотечный обмен. А работа в новом здании 
библиотеки доставляла подлинную радость. Жаль, что в послед-
ние годы так оскудел поток новой научной литературы, особен-
но зарубежных журналов. Даже в интернете при всех его широ-
ких возможностях не всегда можно найти искомое. 

Что касается служб ректора. Около отдела кадров, в частно-
сти, да и других отделов, следует поставить скамейки, чтобы 
пожилые преподаватели могли присесть. Ведь там всегда в ко-
ридоре такие толпы народу. 

Считаю необходимым продумать вопрос об уменьшении 
огромного потока всяческих бумаг, который словно Ниагарский 
водопад низвергается на факультеты и кафедры, мешая нор-
мальной работе преподавателей.  

Работа Дворца студентов организована очень даже неплохо. 
Прекрасные залы, уютные коридоры с современным интерье-
ром, выставки полотен художников на стенах коридоров, орга-
низация всевозможных других выставок, конференций – все это 
очень хорошо. Единственное – у меня сложилось впечатление, 
что в последние годы как-то меньше стало студентов по сравне-
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нию с моим студенчеством принимать участие в работе Дворца. 
Со Дворцом спорта я в последние годы сталкивалась, главным 
образом, по поводу посещения занятий по физвоспитанию своих 
студентов, так что особенно мне сказать нечего в этом плане.  

Ботанический сад и аквариум считаю, можно было бы ис-
пользовать более рационально путем организации экскурсий, 
выставок цветов. Но это требует определенных капиталовложе-
ний. Так что сакраментальная фраза «денег нет», не позволяет 
предлагать что-либо существенное. 

К РИО претензий нет; все, что подавала кафедра, как прави-
ло, издавалось, правда, иногда, с опозданием. Газета «Дніпропе-
тровський університет» стала в последнее время более красоч-
но оформленной, насыщена университетскими событиями. 

Общежития всегда были проблематичными, особенно доку-
чал всегда бесконечный ремонт «в час по капле». И даже непо-
мерное увеличение платы за проживание в общежитии по срав-
нению с нашими временами, по-моему, так и не может решить 
всех проблем. В целом, впечатление от обстановки в общежитии 
достаточно удовлетворительное.  

Интерьер столовых стал значительно лучше, да и ассорти-
мент расширился, но вот качество приготовленной пищи, по-
моему, всегда оставляет желать лучшего. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за 
Вашою спеціальністю? 

В целях профориентационной работы преподаватели нашей 
кафедры посещали школы, где рассказывали о нашей специаль-
ности. Был издан буклет по специальности «Физиология челове-
ка и животных». Мы вручали его с целью распространения 
студентам заочного отделения, где, как правило, было много 
учителей из разных регионов нашей области, студентам дневно-
го отделения, когда они уезжали на практику или на каникулы. 
Рассказывали о своей специальности и знакомили с аудитория-
ми и лабораториями кафедры абитуриентов на Днях открытых 
дверей. Проблем с конкурсом по нашей специальности, как пра-
вило, не бывало. Желающих было достаточно во все годы моей 
работы на кафедре. 
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Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Принимала участие в работе предметной комиссии еще в те 
времена, когда не было тестирования, а конкурсы были не малы-
ми. Нам приходилось проверять массу письменных работ абиту-
риентов, участвовать в апелляциях, если возникали спорные во-
просы. Было трудно, но и иногда даже весело, когда встречались 
уникальные «перлы» в работе абитуриентов. Мы зачитывали их 
вслух, что вызывало смех и своего рода разрядку наших коллег. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Отношение к государственным, официальным и неофици-
альным праздникам были положительными. Мне вспоминается 
празднование Восьмого марта, на котором присутствовало мно-
го женщин не только «верхушечного» слоя. Мы даже сами вы-
ступали с номерами художественной самодеятельности. И я 
«певала в давно прошедшие года». Припев цыганского романса 
«Дорогой длинною» подхватывал весь зал. Было интересно и 
запоминающе. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

Государственной стипендии, как правило, не хватало. В 
1960 г. она составляла 22 рубля. И хотя я получала всегда по-
вышенную стипендию, как отличница, все-таки родителям при-
ходилось немного добавлять. Тем, кому родители не могли по-
мочь, приходилось подрабатывать. Но вот что интересно: в 
трудные 60-е годы прошлого столетия в буфетах и столовых 
университета можно было брать бесплатно хлеб и чай с саха-
ром. И это иногда здорово выручало, помогая дожить до следу-
ющей стипендии, особенно парней. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогічного 
та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в університеті? 
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В принципе нет. В какой-то степени я почувствовала эту по-
зитивную динамику, когда доцентам увеличили зарплату до 350 
руб. Это было где-то в середине 80-х годов, а затем после распа-
да СССР, когда пошла эта свистопляска в политике и экономи-
ке, мне как среднестатистической единице преподавательского 
корпуса приходилось едва сводить концы с концами, если бы не 
было подработок. Что касается вспомогательного персонала, то, 
пожалуй, только «герои нашего времени» соглашаются работать 
за такую зарплату. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  

Нет, не была. 
Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-

строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?  

К счастью, нет, если не учитывать то, что я отношусь к ка-
тегории детей войны, детство, юность и здоровье которых похи-
тила Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

Вопрос не моей компетенции. 
Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 

Ви були особисто? 
Не была. 
Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-

во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Считаю, что да, если взять, к примеру, Болонский процесс. 
Но более подробно осветить этот вопрос не могу, так как он 
находится не в моей компетенции. 
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ІНТЕРВ’Ю № 6 

Паспортний лист  
 

Дата  проведення інтерв’ю 27 квітня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові  Демченко Володимир Дмитрович  
Дата 5 жовтня 1947 р 
Місце народження с. Кропоткіно, Краснодарський. 

край 
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Військові 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДГУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Філолог, декан 
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Копиленко Ліна Олександрівна 
ТЕХНІК (ПІБ): Ставицький Антон Вікторович  
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Зуб Аліна Віталіївна  
Загальна кількість годин запису 2 години 45 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки Nokia C 6 
Вид і марка відеотехніки Nikon D 550 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Кімната деканату систем та засобів 
масової комунікації ДНУ імені 
Олеся Гончара  

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

3 

Примітка й коментарі – 
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 ДЕМЧЕНКО 
ВОЛОДИМИР 
ДМИТРОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце народження (місто, селище міського типу, село) наро-
дження. 

Володимир Дмитрович Демченко, 5 жовтня 1947 року наро-
дження, Кропоткіно. 

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Батько – Демченко Дмитро Сергійович, 1921 р. н., народив-
ся на станції Зима на кордоні Забайкалля та Далекого Сходу. 
Після школи поступив до воєнного училища. Батько був полі-
тично грамотним комсомольцем і вже офіцером. Був німецьким 
військовополоненим. Після переїзду до Радушного працював 
зам. директора комбінату. Мати Віра Костянтинівна Чергичен-
ко, 1923 р. н., родом зі станції Радушне, недалеко від Кривого 
Рогу. Ходила в школу в Долгинцево разом із сестрою Анею.               
В 1941 р. закінчила школу, в ніч з 21 на 22 червня був випуск-
ний, тоді і зустріли перші фашистські бомби, після чого її з ін-
шими жителями забрали до господарства гросбауера. Тут і поз-
найомилася з батьком. Їх одружили американці. Там народилась 
сестра Олена, що заставила мати переїхати до батьків в Радуш-
не. Мати не працювала, займалася дітьми та господарством.  

Де Ви навчалися у початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули? 

До школи навчала мати. Далі навчався у школі, що в Раду-
шному.  

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 
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Важко сказати, тому що мої батьки були дуже далекі від фі-
лології, взагалі-то це були люди, в яких, напевно, було закладе-
но величезний потенціал. Але так сталося, обставини життя, що 
цей потенціал не був реалізований. Певно, що ці чинники, мож-
ливо так, підсвідомо, впливали на мене. А що стосується вибо-
ру, то я взагалі-то був вихований на тому, що в нашій сім’ї дуже 
багато говорили і розповідали, і я у своїй книжці вже написав 
про те, що батько багато розповідав про себе, про свою родину, 
про обставини свого життя трагічні. Правда це було особливим, 
але все ж це було. І певно, що це теж на мене вплинуло, але у 
всякому разі я намагався щось таке записувати і в четвертому 
класі, ми тоді всі були, проходили через різні стадії організацій, 
які були в Радянському Союзі – жовтенята, піонери, комсомоль-
ці, потім в партію поступали. Ось на рівні жовтеняти я мусив 
підписувати газету, – була газета спеціально для жовтенят. І це 
було десь у четвертому класі, і там запропонували, дали якийсь 
малюнок, щось на зразок, знаєте от, ілюстрації до байки Крило-
ва про ворону, яка сиділа на дереві, а потім каркнула і без сиру 
залишилася, і запропонували дітям написати свої якісь історії у 
зв'язку з цим малюнком. Я щось таке написав і послав туди, і 
десь через пару тижнів, вони не друкували, це було педагогічно, 
певно з їх точки і з моєї точки зору нинішньої. Вони просто дали 
прізвища десь двох десятків дописувачів, які, з їх точки зору, 
найкращі прислали оповідання. Тому що, певно, що не дуже 
були ці оповідання там такі. А щоб зробити з них щось таке но-
рмальне, значить, це треба було зробити з цієї дитини вже, від-
редагувати так, щоб зробити з неї генія. Тоді ніхто таких речей 
не робив. Я, побачивши там своє прізвище, захворів уже пись-
менництвом, так би мовити, а починаючи десь з сьомого-
восьмого класу, у нас була районна газета. Було відновлено ра-
йон раптово, тому що у нас селище біля Кривого Рогу, але весь 
час там воно переходило то в глибокі сільські райони, то воно 
переходило в Криворізький район.  

Було прийнято рішення про відновлення Криворізького ра-
йону, і з’явилася газета наша районна. Зрозуміло, як тільки вона 
вийшла, вона запросила дописувати тих, кого називали тоді раб-
сількорами. І я написав у газету замітку, яка була опублікована. 
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Негайно мені прийшов величезний пакет порад, брошури там і 
таке все інше. Далі я з газетою співпрацював три чи чотири ро-
ки, до одинадцятого класу. І збирався поступати на факультет 
журналістики. Тобто, життя було визначено. За цей рік у мене 
було декілька десятків публікацій, була рекомендація редакції 
газети і все таке інше, і я собі не уявляв іншого життя.  

Але тоді все вирішувала партія і черговим її рішенням була 
постанова ЦК КПРС, за якою на журналістику, юриспруденцію і 
філософію можна було приймати тільки осіб, які мають два роки 
стажу. До речі, знову ж таки з огляду на мою нинішню посаду і 
досвід, я вважаю, що це було дуже правильно, тому що ми зараз 
приймаємо, особливо, прискорене прийняття в перший клас. І 
дітки поступають, там, з шести років у перший клас, з п’яти 
років. Потім закінчують. Їм ще й сімнадцяти немає – і приходять 
до нас, на журналістику. А вже на другому курсі вони мусять іти 
на практику. Причому це практика виробнича, практика дуже 
серйозна. І, зрозуміло, що осмислювати якісь процеси, знаєте, 
щось там якось про них писати без життєвого досвіду людина не 
може. В усякому разі мені було закрито отаким чином шлях на 
журналістський факультет. Я з розпачу намагався поступити на 
російський філфак, але це була абсолютно утопічна ідея після 
сільської школи. Хоч нас дуже добре вчили, як виявилося. Але я 
не добрав одного балу, і я почав працювати. Правда не дуже 
довго, всього лише два місяці, працював у тата на різних робо-
тах на його комбінаті.  

Потім редактор дізнався, мені було просто соромно сказати 
в редакції, що я не поступив і якось повідомити про це. Редактор 
про це дізнався. Мене забрали і я почав працювати у редакції. І 
от, коли я працював у редакції, то рішення про моє майбутнє 
навчання приймала вся редакція. Тоді там їх було десь вісім чи 
дев’ять працівників редакції. Вони всі були в такому віці, що 
годилися мені в батьки. І вони зібралися й вирішили, що мені не 
треба поступати на журналістику. Я вже, попрацювавши в газе-
ті, міг поступати на заочний, – на стаціонар ні. А на заочний міг.  

І вони вирішили, що я повинен йти на романо-германське 
відділення, вчити мову, тому що на той час вищим класом жур-
наліста вважався журналіст-міжнародник. Поступити в Інститут 
міжнародних відносин – годі про це мріяти, в Москві. А ось прос-
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то вивчити прекрасну мову, опанувати мову, мені казали так: 
«Божа іскра в тобі є, ти вже пишеш, ти вже як журналіст ні-
бито склався, значить іди займайся мовами». Я поїхав до Дніп-
ропетровського університету і поступив. Німецьку я вивчав у 
школі.  

Вибору не було і поступив на німецьке відділення. Ось так 
почалося моє навчання в університеті. Вийшло так, що журналі-
стика і навчання в університеті, вони співіснували поряд, тому 
що я буквально з другого курсу почав на пів ставки працювати в 
нашій газеті, університетській багатотиражці (просто треба бу-
ло). Стипендія була невелика. Треба було батьків трошки розва-
нтажити, тому що молодша сестра підростала. І я вирішив, та-
ким чином, заробляти гроші. Пізніше я почав співпрацювати зі 
студією телебачення, зі студією радіо і дуже довго, аж до доце-
нтства свого, я з ними співпрацював, вів програми і так далі.                
І, таким чином, я з журналістикою не поривав.  

Але, з іншого боку, коли я почав вчитися на романо-
германському відділенні, то там дві жінки справді на мене 
страшенно вплинули. І на мою позицію, і на мій вибір. Це – Ан-
тоніна Антонівна Савченко. Вона тоді завідувала кафедрою ні-
мецької мови. Жінка з того покоління, яке пройшло через війну, 
було загартоване війною. От дивіться, дуже цікаво: вона була 
перекладачкою генерала Пушкіна, того самого, який захищав 
наше місто. І він його фактично здавав німцям. А потім він по-
вернувся сюди. Він наше місто звільняв і десь тут, у наших кра-
ях, він загинув. І тому він похований у нас на пагорбі Слави, і 
стоїть йому пам’ятник. От вона була у нього перекладачкою. І 
це було так глибоко символічно. А після війни вона завідувала 
кафедрою німецької мови.  

А другий викладач, який мав надзвичайно величезний вплив 
на мене – це Ніна Самійлівна Шлейдер. Її батько, названий, але 
фактично він її виховував, був академік Писаржевський. А мама 
була знаменитий професор Розенберг. Я вам скажу так, що це 
ім'я, яке потребувало для історії університету ще покопатися в 
ньому. Тому що вона в 30-ті роки займалася тим, що досліджу-
вала так звану важку воду. Тобто, фактично вона підійшла до 
відкриття подружжя Кюрі. Можливо, що зробила це раніше. Тут 
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важко сказати. Про це ніхто не знає, тому що це все було насті-
льки засекречено. Я про це знаю від Ніни Самойлівни. І для то-
го, щоб вона проводила свої досліди після смерті Писаржевсь-
кого, вона була його аспіранткою, найбільш талановитою. І по-
тім він одружився з нею.  

В місті відключали електроенергію. Ця електроенергія йшла 
туди: цим електророзрядом цю воду розчіпляли. Вона одночас-
но була деканом у нас на факультеті хімічному. У Гірничому 
інституті вона очолювала чи то інститут фізичної хімії, чи то 
хімічної фізики. Мені важко про це казати, тому що цей інсти-
тут після війни не було відновлено. От така була жінка. І це в 
такій родині Ніна Самійлівна й виховувалась. Це була, звичай-
но, представниця інтелігенції старої школи, про яку ми вже аб-
солютно не знали. Тобто, Антоніна Антонівна була вихованка 
абсолютно радянського часу. Це, знаєте, була така комсомолка, 
активістка, відмінниця, бойова така, як той танк, на якому її 
підвозили. А Ніна Самійлівна – це людина, яка спокійно і прек-
расно знала три європейські мови. Це людина, яка жила, як зна-
єте, трошки по- великосвітські.  

Взагалі це був інший світ. Я приходив до неї додому. А цієї 
честі удостоївся вже, коли писав дипломну й був аспірантом й 
фактично під її керівництвом виконував дисертацію. Я бував 
часто в неї дома. Я приходив як у салон великосвітський. От так 
це було. Хоч вона була надзвичайно проста і доступна, здава-
лось би, для студентів, але ця простота і доступність була абсо-
лютно така удавана. Тому що негайно опускалася стіна, якщо 
Ніна Самійлівна бачила там якесь порушення дистанції.  

Ось ці дві жіночки справді вплинули на мене. Я на третьому 
курсі писав курсову роботу і тоді Антоніна Антонівна чесно і 
прямо запитала, чи хочу я залишатися на кафедрі німецької мо-
ви. Я сказав: «Ні. Я пишу у Ніни Самійлівни курсову роботу по 
зарубіжній літературі. Мене страшенно захопило, мені це по-
добається і я хочу бути там». Антоніна Антонівна все зробила, 
щоб я поступив в аспірантуру на кафедру зарубіжної літератури. 
І вже потім я там працював аж до того моменту, коли в універ-
ситеті вирішили відкрити кафедру журналістики. Тоді ректор, я 
якраз повинен був захищати докторську дисертацію, шукав, 
кого б поставити на цю кафедру. І раптом знайшов мою особис-
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ту справу, де було написано перший запис, що я був працівни-
ком газети… От кого ж ще посилати на журналістику, як не 
мене? Таким чином, як кажуть в Україні, «прийшла коза до во-
зу». Тобто, я повернувся не просто до свого захоплення журна-
лістикою, а й почав готувати в університеті журналістів.  

Коли Ви вступили до університету? Який був конкурс, 
правила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

До університету я вступив, закінчивши школу в 1965 р., а в 
1966 р. поступив, тобто, через рік як я поступив до університету, 
– на стаціонар. З того моменту я вже ніколи не поривав з універ-
ситетом. І далі, в 1971 р., був рекомендований до аспірантури, а 
в 1974 р. закінчив аспірантуру. Але захистився не одразу. Тому 
що, знову ж таки, мені страшенно «поталанило» (у лапках). На 
той час припала реформа ВАКу в Радянському Союзі. І вона два 
роки йшла. Захищатися не можна було. Коли реформа закінчи-
лася в 1977 р., я захистив кандидатську дисертацію у Московсь-
кому університеті. І вже доцентом працював на кафедрі зарубі-
жної літератури аж до 1990 р., коли було видано наказ в універ-
ситеті «доручити доценту кафедри зарубіжної літератури Де-
мченку створити передумови для кафедри журналістики і на-
брати туди людей; створити передумови для набору студентів 
на перший курс журналістики». У 1991 р. ми це здійснили, тоб-
то, кафедру на півроку раніше відкрили. І в 1991 р. набрали пе-
рший курс на спеціальність «Журналістика».  

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Ви знаєте, я коли чекав на ваш прихід, почав згадувати. Але 
я не пам’ятаю, хто проводив першу лекцію. Я хотів би вам ска-
зати… Там десь є у вас таке запитання, що, на моє щастя і, пев-
но, на щастя тих, хто навчався у нас тоді ще на філфаці й не 
тільки на ньому залишалися ті люди, які представляли стару 
школу. Тобто, це була професура тієї старої виучки. Ви знаєте, я 
ось роздумував над тим станом, в якому опинилися викладачі 
вищої школи. Умовно кажучи, їх можна назвати «елітою». Маю 
на увазі доценти, професори і так далі.  

Треба визнати, що, фактично, ми всі в надзвичайно жалюгі-
дному стані. Я зараз дуже тісно співпрацюю з Київським націо-
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нальним університетом. Я там у них в спецрадах і так далі. Ін-
ститут журналістики – це для мене як другий факультет, де я 
всіх знаю, всі мене знають. І мені потрапив не просто статут 
університету Святого Володимира (так називався Київський 
національний), але і правила поведінки професорів і доцентів. 
Так от, ви знаєте, професор не мав права займати квартиру, де 
було б менше шести кімнат, він не мав права не мати у себе ку-
ховарку, покоївку, і, умовно кажучи, прибиральницю. І основне: 
він мусив, навіть якщо жив поряд, приїздити на роботу обов’яз-
ково на кареті, яка була запряжена четвіркою коней. Якщо він 
приходив пішки, це був нонсенс, він міг бути звільнений з робо-
ти, як людина, яка порушила статут.  

А доценти, чи як вони тоді називались приват-доценти, вони 
приїздили конкою, тобто це одна конячка запряжена в такі дош-
ки, але в них теж повинна була квартира бути не менш чотирьох 
кімнат і так далі. Тобто, нам так не жити. Але, з іншого боку, ті 
професори, я згадую професора Іванова, ту ж Ніну Самійлівну, – 
це були люди, які, знаєте, крізь уламки того старого життя яки-
мось чудом уціліли.  

Тому що, ви пам’ятаєте, що чоловіки не просто ж співали в 
Інтернаціоналі: «Разрушить весь мир». Це означало, що з тим 
старим світом будуть викинуті й ті люди, які уособлювали со-
бою цей світ. І у 1918 р. просто почалося вигнання спочатку 
інтелектуальної еліти із Росії: це так званий «пароплав філосо-
фів», на який за наказом Леніна, безпосередньо, було заванта-
жено всіх тих професорів, діячів культури, церковників і так 
далі, які були противники радянської влади. Їх посадили на два 
пароплави і відправили до Франції, чим страшенно збагатили 
французьку науку. І, взагалі, слава Богу, ці люди не пропали і 
збагатили загальноєвропейську науку. Але страшенно, звичай-
но, від цього втратила наша країна. Далі репресії. І на цих людей 
першими падали підозри, їх звинувачували, розстрілювали, ви-
селяли і так далі. І тому таких людей залишалося небагато. Але 
ці люди залишилися. І в 1960-ті рр. – це якраз відлига, і у ста-
лінські часи, коли люди всього страшенно боялися – і ці люди 
особливо боялися признатися у своєму походженні, і в своєму 
статусі. Вже у 1960-ті рр. і амністії почались і все – ці люди вір-
ніше себе поводили. Це були люди, які, розумієте…  
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У нас тоді ще був ректор Мельников – відомий біолог. Це 
були люди, які виділялися серед інших одягом, тим, як вони 
поводились, своїми манерами. Знаєте, було трошки смішно, 
коли, скажімо, такий професор пропускав дівчат, коли колежан-
кам цілував руки, причому це не було таким пародійним, коли 
інколи я бачу це у виконанні нинішніх. Так от справді, у цих 
людей було все те. Тоді ще була реформа, про яку ви певно не 
знаєте, це – сталінська реформа, здається, 1947 р., коли стало 
питання, яким чином країну підняти з руїн. І тоді Сталіну і ото-
ченню прийшла в голову ідея, що це можна зробити за рахунок, 
ми б так сказали зараз, інноваційного розвитку, тобто, за раху-
нок підняття на високий рівень науки, техніки і освіти. А, з ін-
шого боку, – прикрутити ще більше гайки. І тому за цієї рефор-
ми була піднята страшенно заробітна платня для трьох категорій 
радянських людей – військовослужбовці (це було абсолютно 
недосяжно і армія знову стала елітою: вона й за часів війни, 
особливо, з 1943 р., коли ввели погони й якимось чином їх під-
няли до рівня тих золотопогонників, з якими боролися червоно-
армійці під час громадянської війни: офіцери; вищі офіцери в 
армії почали отримувати величезні зарплати і конкурси у війсь-
кові училища були шалені); друга категорія – це репресивний 
апарат, це КДБ, це міліція і так далі (у них теж були величезні 
зарплати, пільги і так далі); й, основне, що зарплати були під-
вищені доцентам, професорам і науковим співробітникам.  

Академікам почали платити стипендію там, якусь страшен-
ну суму, що їм було просто соромно це отримувати, і тоді група 
академіків на чолі з Сахаровим просто почали зменшувати цю 
суму і вона була зменшена до 10 тис. крб. Це була стипендія 
щомісячна. А доцент отримував заробітну платню, – на той час 
це було 100 тис. крб, при Хрущові урізали. А доцент почав 
отримувати 3 200 крб. Щоб ви розуміли що це була сума у ті ро-
ки… «Побєда» – перший автомобіль, який можна було придба-
ти, нарешті, у Радянському Союзі в приватну власність, до цьо-
го не можна було придбати машину у приватну власність – до 
війни. Так «Побєда» коштувала 3 400 крб. Тобто за це, за одну 
зарплату, він міг придбати собі «Побєду». І, розумієте, це було 
вирішення всіх проблем.  
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Коли я поступав в університет, в 1966 р., то конкурси були 
десь 19, 20 осіб на місце. Тобто, це ми бачили, що тут твориться: 
або йди в армію, міліцію чи в КДБ, або йди сюди. Тут твориться 
все і тут ти можеш реалізувати себе і, головне, що тут ти змо-
жеш отримувати відповідну заробітну платню. При тому, що 
інженери в нас при Хрущові, вже абсолютно смішно, отримува-
ли 110 крб. заробітну платню, це було просто жалюгідно, розу-
мієте. Але ось ця сталінська реформа, от вона була такою, і зро-
зуміло, що ці доценти і професори перевели дух, і вони віднови-
ли те життя, яке було нібито до революції. Скажімо, цей посьо-
лочок, який зараз між лагерним ринком і ДІІТом, його називали, 
зараз просто про це забули, а його називали посьолком научних 
робітників. Це була окраїна нашого міста і вони могли отримати 
дотації, взяти гроші, позику. Це було абсолютно просто, і вони її 
рішали миттєво, і могли побудувати собі будинки, і ви бачите, – 
то всі будинки, вони зараз перебудовані, там викупили їх, але 
там жили якраз ці науковці, і це був такий заповідник науков-
ців… Це був заповідник викладачів. І зрозуміло, що ці люди – 
професори, доценти і ті, які ще в радянські часи піднялися, вони 
почали засвоювати ті манери, тому що, ті доценти, в яких я бу-
вав вдома, у них всіх була кухарка, прибиральниця, тобто доце-
нти самі цим не займалися. В них були шикарні бібліотеки. 
Книжка вартувала дорого в радянські часи, і меблі… Все було 
як у людей. І тому – про хабарі від студентів… Які могли бути 
хабарі? Миттєво були витіснені дурні, тому що люди кинулися 
туди, пройти конкурс, при чому конкурс в наші часи… блату 
практично не було. 

Це вже в брежнєвські часи почався безлад. І приходили лю-
ди, звичайно Радянський Союз не був би Радянським Союзом, 
якби не подбав про класову чистоту, тому буда введена норма 
два роки стажу, і ці люди поза конкурсом поступали. І тому, 
коли я вчився, то скажімо, хлопці, які б мали, як я, рік стажу чи 
не мали б взагалі, нас було одиниці, натомість ці хлопці після 
армії, після якогось досвіду. Справа не в тому, що вони мали 
якусь мотивацію, це люди, яким вже треба було одружитися, 
сім'ю мати, і вони розуміли, що поступив в університет і це той 
шанс, який треба було тримати, тому це дасть диплом, і ти від-
разу зможеш налагодити собі життя. І тому там розмови про 
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дисципліну… їм було важко вчитися, але вони все робили, а, з 
іншого боку, в гуртожитку був порядок і якщо хтось там щось 
таке вже зробив, то до директора чи куратора це не доходило. 
Оті хлопці тебе скрутили, під койку поклали, і ти під тією кой-
кою переночував. І далі стидливо очі показав з-під чола, – тобі 
розсолу дали і сказали: «Очухався?». Значить будеш тепер при-
бирати кухню цілий тиждень, щоб не перебирав. І зрозуміло, що 
ці люди ставали якимись такими еталонами-взірцями. 

І, по-перше, вони всі володіли іноземними мовами. Коли 
Іванов читав перший раз лекцію, то я пам’ятаю, що, як правило, 
сидів на задніх партах: я під партою просидів, тому що він про-
мовляв слова іншомовного походження, наприклад, слова з 
французьким прононсом. Такі слова для людині з села були не-
звичними, і ці слова здавалися для мене якимось блюзнірством. 
Я ж не знав, як треба вимовляти. Після того як я поступив, через 
два місяці він помер. І це була величезна втрата для філфаку. 
Ось ці люди, які задавали тон, це були викладачі, які багато зна-
ли. Це викладачі, які могли зосередитися на самопідготовці.  

Тоді у істориків був історичний кабінет і туди виписувалися 
абсолютно усі журнали, які виходили у Радянському Союзі. Я 
пам’ятаю, якщо приходили нові журнали, то встигнути перед 
викладачами не можна було. Першими забирали викладачі, про-
читували абсолютно все. Це був інший рівень, інший темп жит-
тя, і, звичайно, вони страшенно впливали на студентів. Взаємо-
дія зі студентами?… За мої студентські роки, мені ні разу ніхто 
не сказав «ти» із викладачів. Всі були абсолютно на «ви». Зви-
чайно, це були інші відносини. Це були відносини учителя зі 
студентом і я, звичайно, був не у великих ладах з дисципліною. 
Якось мені один з викладачів сказав: «А Ви не вважаєте, Воло-
димире, що ваша поведінка, – це не просто не повага до мого 
предмету, а і неповага до мене?» Це було, якимось чином, прос-
то прекрасно. Разом з тим молоді викладачі підростали разом з 
усіма іншими.  

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття?  
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У нас тоді було побудовано тільки один корпус. Це корпус, 
де розпочав навчатися фізико-технічний факультет, і всі інші 
розміщалися у старому нашому корпусі на Шевченківській і там 
такий старовинний будинок. В ньому розміщалися бестужевські 
курси, інакше кажучи – Інститут благородних дівиць. Він був і у 
Дніпропетровську теж. Це була прекрасна будова. І ми всі в ній 
знаходилися. Нам ще належав другий корпус, – там були наші 
біолого-хіміки. Зараз там знаходяться психологи і геологи. Ось 
у цьому корпусі на Шевченківській вчилися усі гуманітарії. І 
факультет історико-філологічний, – там були всі наші кафедри і 
ректорат. Там було всього три поверхи і ми прекрасно розміщу-
валися. Потім, коли ми перейшли на другий курс, нам дали чет-
вертий і п’ятий корпуси. Тоді ректорат перемістився у п’ятий 
корпус, а ми залишилися у цьому корпусі. Чому я у захваті від 
цього корпуса? Тому, що коли я переїхав з села до гуртожитку, 
тоді був один гуртожиток і там було для хлопчиків дві кімнати: 
в одній було 12 чоловік, в іншій – 14 чоловік, і ми не могли за-
селитися в гуртожиток.  

Я спочатку жив у тітки, але це страшне життя, коли родичі 
переймають на себе функцію мами і починають тебе перевихо-
вувати. І я через півроку втік від тітки. На той час я був у комі-
теті комсомольського бюро і затвердив себе як активіст і мені 
звільнилося місце у гуртожитку. Але я там витримав теж тільки 
один семестр, тому що це була абсолютна комуна з елементами 
дідівщини. Я любив багато поспати і, якщо я вставав у неділю 
пізніше всіх, то своєї одежі я міг просто не знайти, і мені це на-
бридло. І на другому курсі я пішов працювати в газету. Я отри-
мував хороші гроші, почав знімати квартиру і потім жив поза 
університетом. Коли я жив на квартирі, міг прийти до універси-
тету о восьмій годині ранку. Я міг поснідати та піти на лекцію, 
при тому, що приміщень було надзвичайно мало. Був літератур-
ний кабінет, і я, як романо-германець, мусив був багато читати, 
бо у нашій сільський бібліотеці цього всього не було, й я нічого 
не знав. Для того, щоб це все прочитати, доводилося читати на 
день по 300–400 сторінок. Я міг далі піти до бібліотеки і підго-
туватися до лекції. Тоді була стипендія десь 42 крб., і я знав, що 
на 1 крб. на день я міг прожити.  



Інтерв’ю № 6                                                            ДЕМЧЕНКО Володимир Дмитрович 

 
183 

 

Для нас була страшенна трагедія, коли виявилося, що там 
були величезні приміщення, у цьому нашому корпусі, а перек-
риття були дерев’яні. І ці аудиторії, коли був великий потік сту-
дентів, то підлога починала вібрувати. Викликали спеціалістів, 
тому що могла статися трагедія, і ми усі могли провалитися на 
нижній поверх. Тоді ректор вирішив домовитися з інститутом 
механіки, що вони побудують нам кампус, а ми віддамо їм кор-
пуса. Але затія з кампусом не вийшла, та корпуси побудували, і 
ми змушені були вчитися по школах. Дві школи було звільнено 
для нас на вулиці Московській і на вулиці Громова. В одній 
школі було романо-германьске відділення, а всі інші вчилися у 
другій школі. Потім, коли ми перейшли на старші курси, вчили-
ся по вечорах у школах, які згоджувалися дати нам вечірній час, 
тому що ми не влізали. Ми починали заняття о шостій вечора. 
Це зіпсувало враження про студентське життя, і я переїхав у 
перший корпус. Коли я був вже аспірантом, ми називали це 
«вчитися у приймах». Ми вчилися так три роки. 

Не було такого, що оцінювалися бали. Я пам’ятаю, що семі-
нарських занять було дуже багато. І, взагалі, ми весь час відпові-
дали. Ми повинні були увесь час розмовляти і те, що ти заробив 
протягом семестру, то екзамен або залік часто ставили автомати-
чно, – тому що людина працювала протягом семестру. Бо не пра-
цювати протягом семестру у нас практично було неможливо на 
романо-германському. Це був нонсенс, щоб людина не працюва-
ла, щоб людина не ходила на заняття, а потім прийшла. У нас 
були люди, які закінчили спецшколи. Вони трошки линькали від 
занять на другому курсі. У літературі основним було читати 
текст. А потім, коли ти прочитав підручник і знав текст, було 
легко орієнтуватися. Цінилося, щоб це були твої порівняння.  

Ось в історії дуже велика вага була семінарських занять. Я 
на семінарських виступав дуже часто, і якщо викладач ставив 
тобі хороші оцінки, то в кінці він оголошував, що цей студент 
постійно виступав на семінарських заняттях і отримував оцінки 
відмінно, получав за мій предмет оцінку добре і міг на мій залік 
не з’являтися. При цьому, як правило, семінари вели молоді 
викладачі, а хтось досвідчений викладав. І це страшенно підні-
мало у власних очах, коли викладач говорив: от я переконався, 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

184 
 

що у вас самий думаючий студент – це Демченко. Інколи такі 
речі робилися, і це дуже піднімало студента у власних очах. Я 
вам скажу, що ми всі відносилися до оцих всіх речей, ми розу-
міли, що чим більше ти читаєш, чим більше ти вникаєш в усі ці 
речі, тим багатше буде особистість і це самовдосконалення 
якось культивувалося. Викладачі у гуртожитки не ходили.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім'я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? 

Антоніна Антонівна Савченко, яка викладала у нас німецьку 
літературу. Петро Іванович Бичков викладав аспекти німецької 
мови, дуже цікавий був викладач. Це ті, хто найбільш за-
пам’ятався.  

Які форми і методи науково-педагогічних працівників зі 
студентами були найбільш ефективними на аудиторних 
заняттях і поза аудиторний час? 

Ви знаєте, що найбільш ефективна форма, це коли найбільш 
викладач знає і непересічніша особистість цей викладач. Ті люди, 
яких я згадував, – це були люди, які були закохані у свій предмет. 
Не випадково, ви не поважаєте мій предмет, значить ви не пова-
жаєте мене. Тобто, на першому плані був предмет. І ця закоха-
ність в предмет не дозволяла переказувати просто підручник. І ця 
закоханість не дозволяла прийти, чогось не знаючи, в аудиторію. 
І вона не дозволяла не слідкувати за новинками. І я вважаю, що 
це є основне. Звичайно, зараз кажуть, що треба, щоб студенти 
самі вчилися, але мені здається, що якщо із цього процесу приб-
рати фігуру вчителя, то він, процес, просто розвалиться.  

До кожної лекції викладач готовився по-новому. Хоча лекції 
були дуже різні. Це були такі академічні лекції. Тобто, людина 
вставала перед вами і людина викладала матеріал без всяких 
жартів. От я зараз намагаюсь, ось бачу студенти не слухають 
мене, втомилися і я починаю займатися тим, що я називаю «жи-
вляжем», тобто я якусь фразу згадав або якийсь анекдот, нібито 
до речі, ніби трошки я розбавив, і можна переходити до матеріа-
лу. Але я два роки поспіль читав у політологів журналістику. І я 
помітив раптом: вони з усього, що я говорив на лекції, конспек-
тували десь приблизно сторінки чотири. І це були мої «оживля-



Інтерв’ю № 6                                                            ДЕМЧЕНКО Володимир Дмитрович 

 
185 

 

чі», а все те, що я настоював, рекомендував писати, це не запи-
сувалося, – пролітало мимо. Якось щось змістилося, певно, або я 
такий викладач, не знаю. У всякому разі оті, яких я вчив, – зараз 
вони доценти і професори на нашій кафедри клянуться, що у 
них по три конспекти списаних з моїх лекцій. Тому вони стали 
доцентами і професорами. І ніщо не замінить ту особистість, яка 
зараз з вами спілкується.  

Я багато років працював на телебаченні і тоді гріхом вважа-
лася так звана «говоряща голова». От що у вас за передачі, одні 
говорящі голови. А тепер я вважаю, що достоїнством телеба-
чення є те, що телебачення дуркує. І коли я вмикаю канал «Ку-
льтура», я, відкривши рота, слухаю про чорні дірки. Це настіль-
ки цікаво, коли людина так багато знає. Її приємно слухати. І 
наші намагання усунути викладача якимось чином на перифе-
рію, щоб студент сам вчився… Він повинен сам вчитися, але це 
– знання, яке він одержав сам. Але я повинен йому сказати, де 
поставити акценти, в яку сторону розвиватися, і я повинен бути 
поряд. Я студентам, точніше своїм аспірантам, говорю: «Те, чим 
ви займаєтеся – це абсолютна новизна для мене, я цього не 
знаю. Але я знаю методику досліджень і я можу підказати, як 
ви повинні це робити. Я не можу сказати, до яких ви результа-
тів прийдете, я подивлюся. І, можливо, моя інтуїція підкаже, 
що це, можливо, так або не так, і я це все можу підказати».  

Без такого наставника, мені здається, не може бути вихо-
вання в університеті. І всі наші намагання звести все це до тех-
нократичного викладання, на яке це все можна звести нанівець. 
Наприклад, буде стояти робот, який вам щось протарабане, оце 
я, ви сіли і по комп’ютеру йому та відіслали. Я боюсь, що з цьо-
го буде мало толку, тому що я був в американських університе-
тах, і там спілкування ведеться через емейл. Я вам дав завдання, 
ви мені скинули, я поправив і вам скинув. Ніби це спрощує, але, 
з іншого боку, я бачу вони натаскують їх по жолобку. Одна з 
моїх вихованців там вчилася і зараз залишилася в Америці. Вона 
дуже нудьгувала і писала листи кожного тижня, де розповідала, 
про що вони там слухають й що роблять. І вона мені якось напи-
сала, що різниця між нашим університетом і американським, що 
наш університет дає знання, щоб ти орієнтувався у житті, а аме-
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риканський дає знання, щоб ти чітко орієнтувався у професії. 
Звичайно, це кардинально різні речі, я так думаю. Звичайно, 
американський вихованець одразу орієнтується у професії. Але 
я спілкувався з професорами американськими, які не знають, 
хто такий Хемінгуей. Вони, комунікативісти, яким я повинен 
пояснювати. І ми зараз йдемо до цього. І мені здається, що фігу-
ра викладача, це як той стрижень, на якому стоїть вища освіта. 

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовуються? Наскільки вони були 
ефективними?  

Не було контролю викладача, а було постійне спілкування. 
Викладач тоді, якщо ви не ходили на заняття і консультації, (не 
ходили – так не ходили), а якщо ви починали ходити на консу-
льтації з приводу дипломної або курсової, то це негайно прочи-
тувалося викладачем. Якщо викладач навіть не міг прийти в 
університет. І мені просто говорили, лаборант, щоб я зателефо-
нував викладачу. І він казав: «Я можу прийняти вас дома з 5 до 
6. Приходьте». Я приходив і мені не просто віддавали з поміт-
ками. Пам’ятаю, я у курсовій роботі із наших вчених, не розіб-
равши звичайно, не розуміючи його, щось там написав таке, 
навіть критичне, на що мій науковий керівник на полях написав: 
«Опустите оглоблю, будь ласка».  

І далі. Мені пояснювали. Вони писали на зворотах. Інколи 
це було більше, ніж я рукопис дав, що й куди далі рухатися. Оце 
була індивідуальна робота і тих, кому це було цікаво, і тих, хто 
працював. Це ілюзія, що нам всім було це цікаво, це ілюзія, що 
ми всі однаково працювали. Інакше усі були б професорами. 
Рівень мотивації і рівень підготовки був різний, і він проявлявся 
по-різному. На перших курсах він проявлявся погано, а на стар-
ших вже краще і краще. І зрозуміло, що викладачі працювали з 
тими, хто був сильніший, тому що ці люди ходили до них, пра-
цювали, і ці люди ставили за мету залишитися в університеті. І, 
звичайно, викладачі до них вже придивлялися як до майбутніх 
колег і з ними працювали просто дуже багато.  

Та ж Ніна Самійлівна мені сказала, коли я закінчив універси-
тет: «Я не можу керувати вашою кандидатською дисертацією. Є 
дві причини: по-перше, я займаюсь французькою літературою, а 
ви – германіст (хоча вона знала так німецьку літературу, як дай 
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боже мені знати); по-друге, я не молода жінка, я дуже хвора, я 
не можу планувати життя більш ніж на два роки, а аспіранту-
ра – три роки. Я боюсь, що я помру і залишу вас з нічим. І тому я 
вам знайду у Москві іншого керівника, кращого германіста в кра-
їні. Ви це заслужили». І вона, завдяки своїм зв’язкам, знайшла 
мені в Академії Наук покійного Василя Сергійовича Кураєва, 
який став моїм номінальним керівником. Але всі свої записи, всі 
свої рукописи я все одно ніс до Ніни Самійлівної, і вона правила. 
А далі вона казала: «Не зручно буде приносити йому рукописний 
варіант, треба надрукувати і можете йому відправляти». Оце 
була індивідуальна робота. А коли до мене на консультацію ніхто 
не йде, я їх зібрав у аудиторії, щось там повторив, я не вважаю, 
що це є нормальна індивідуальна робота. Індивідуальна робота – 
це коли є індивідуальність, раз, і коли ця індивідуальність хоче з 
тобою працювати, – не ти з нею, а вона з тобою, два. А зараз все 
змістилося. Тепер я мушу нав'язати собою індивідуальність. 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися?  

Були наукові гуртки, які зараз вже вмерли. Тоді не було так 
багато книжок, не було Інтернету, у якому знайти зараз можна 
абсолютно все. І ця інформація так просто не розповсюджувала-
ся, і ці гуртки, ці викладачі були для нас як додатковим джере-
лом знань. Вони могли розповісти про новинки, могли розповіс-
ти про конференції, які ми не знали. Це зараз про все це ми діз-
наємося дуже швидко, а тоді цього не було і тому ці гуртки зіг-
рали величезну роль. Наприклад, гурток зарубіжної літератури, 
в якому я приймав участь, ось ті, хто зі мною паралельно вчився. 
Там тільки докторів наук – 12 осіб, а вже кандидатів там дуже 
багато. Тобто, це були люди, які хотіли і вони зараз працюють і 
у московському університеті, і в інших університетах країни, і у 
нас, і у Донецьку... Зараз уходяща натура вже після нас. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Кафедри в основному займалися студентами. Кафедри про 
студенів знали все, а деканат займався тільки навчанням. І були 
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громадські організації, був комсомол, була партія. Тому коли 
мене посилали у гуртожиток… Я бував там багато разів і мусив 
там і ночувати. Але я йшов туди не як викладач, я йшов туди як 
член партії. І це було дві великі різниці. Як це викладач іде в гур-
тожиток? Ні. А ось член партії може піти і тому декан не перей-
мався цим, а деканат займався виключно організацією роботи. І я 
вам скажу, що ми жили у ті часи, коли кафедра мала звіти по 
трьох номінаціях. Сьогодні кафедра звітує по 74 пунктах. І сього-
дні ми просто завалили викладача оцією паперовою роботою, як 
лікаря, який мусив записати історію хвороби. Він більше писав, 
ніж с тобою спілкувався під час прийому. От приблизно така ж 
ситуація у нас. І оці всі новації – це все правильно. Я можу це все 
розписати, і я можу це прекрасно зробити. Але як лектор я буду 
нікудишнім, тому що я прийду і буду читати підручник і нічого я 
їм не дам. І зараз ми кинулися у цю формальну сторону.  

І тоді деканат чим займався? Він організовував роботу, чіт-
кий розклад, щоб студенти на лекціях були і викладачі були на 
лекціях. Але викладача ніхто не змушував приходити до універ-
ситету, якщо в нього не було лекції і, таким чином, це дозволяло 
викладачеві розвиватися. Наприклад, під час зимових канікул 
ми мали можливість поїхати до Москви. І ми їхали туди для 
того, щоб попрацювати в бібліотеках. І я міг написати у відря-
дженні: «Прошу мене відпустити для роботи в бібліотеці іно-
земної літератури», і мені підписували відрядження на два ти-
жні. У Москві я відвідував театри, приходив до бібліотеки, від-
відував виставки, я бував на конференціях, тому що більшість з 
них проходила у Москві. Я приїздив через два тижні збагачений. 
Тому головне в університеті – це викладач та студент…  

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? Чи використовува-
ли викладачі технічні засоби навчання: аудіо-, відео-прилади? 

Звичайно, якісь там плакати розвішувалися, але на той час 
це було дуже бідно і лабораторія тільки створювалася. І це все 
було дуже важко. Але з моєї точки зору, це все тільки відволіка-
ло. Коли Світлана Герасимівна ставала перед аудиторією і чита-
ла 15–20 хвилин вірші Тичини, про які ми не підозрювали, що з 
цим можна порівняти? Звичайно, зараз я можу принести копью-
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тер і на екран – дати, щоб якийсь видатний актор прочитав ці 
вірші, але я при чому?  

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Дівчата в основному були ті, які не мали стажу, пішли одра-
зу після школи. А ось хлопці були більші. А ось що стосується 
гендерного розподілу, то на філфаці в основному домінували 
дівчата. Але нас було приблизно порівну, навіть на романо-
германському – вихідців з села, і вихідців з міста. Звичайно, ми 
трошки їм поступалися за розвитком, за всім. І хтось замикався 
у цьому, своєму, і шукав таких, як він, і залишався на цьому ж 
рівні. А хтось бачив, що я цього не знаю, я повинен це вивчити. 
А мене весь час тягнуло до міських дівчат, і вони мене вчили 
гарним манерам. І тоді не було снобізму. Звичайно, дівчата з 
хороших сімей, вони були дуже спокійні, а історики звинувачу-
вали один одного у компартійному чванстві.  

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»?  

Було таких доволі багато, але з тих 137, які закінчили на 
нашому потоку, я був перший. І у нас був такий порядок, коли 
ми закінчували, ми повинні були обов’язково підписати розпо-
ділення. Але, знову ж таки, нас виставили по рейтингу, які оцін-
ки там в тебе були. У мене вже було дві наукові статті і у цьому 
рейтингу я стояв перший. І далі було 139 місць працевлашту-
вання, інколи сиділи працівники отих закладів, які хотіли б взя-
ти собі людину, і ти приходив, тобі давали оцей список. Я при-
йшов і цей список був абсолютно чистий і першим стояло роз-
порядження ДГУ. Це не означало аспірантуру. В аспірантуру ще 
поступити треба було, але мене, так би мовити, звільняли від 
того, щоб кудись їхати. 

І я залишався і далі міг поступати в аспірантуру. Звичайно, я 
сказав сюди і все. І в аспірантуру було рекомендовано. Тоді ще 
поступали вісімнадцять осіб. І це були не просто відмінники – це 
були люди, які були помічені і в громадських речах. Це люди, які 
в гуртках працювали. Це – люди, які виступали на конференціях. 
І я на той час вже виступив на двох конференціях і мав наукові 
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публікації. От такі були люди. От таких рекомендували. Із вісім-
надцяти мені вдалося потрапити до аспірантури. Тобто, це було 
надзвичайно важко. Але, розумієте, цей відбір і дав те покоління, 
яке закінчило аспірантуру. Коли я сиджу сьогодні на ректораті, то 
я відчуваю себе майже так, як відчував себе на першому курсі 
аспірантури, коли ми слухали разом всі, і хіміки, і фізики, філо-
софію по-новому. І оті люди, які тоді сиділи, практично всі зараз 
сидять як завідуючі кафедрами, як декани. Тобто вони стали елі-
тою університету. Це був відбір. А коли зараз, в кращому випад-
ку, дві особи на місце в аспірантуру, а то й одна на одне місце…  

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Клімат був абсолютно нормальний. Оскільки більшість з 
нас була приїжджа, дніпропетровців не так багато, то для нас 
була заміна дома. Ми не були багаті, щоб відзначити День наро-
дження. Інколи не вистачало на пляшку шампанського, щоб 
розпити з однокурсниками, чи там свято влаштувати. Тому ми 
допомагали одне одному. Ми були дуже легкі на підйом. Кол-
госп? Ой, це залюбки. Це були прекрасні моменти для нашого 
життя. Це все влаштовувалося. І це все ми робили самі. Ніякий 
деканат не ліз у все це. На той час я був культторгом і придуму-
вав, що одразу підхоплювалося миттєво. Ми випускали стінні 
газети. У нас одна стіна була 28 метрів, а інша 26 метрів. І ми 
випускали газету «Філолог». Це романо-германське, історичне 
та російське відділення, а от українське відділення мало студію, 
політичну аорту, з якої багато вийшло українських письменни-
ків та поетів. Вони випускали свою газету. Наша 28 метрів була, 
а їх 26. Ми її випускали щотижня, але ми старалися це зробити. 
Перше таке свято в державному масштабі, яке я пам'ятаю у сту-
дентські роки, це – 50-річчя радянської влади. Тоді я був на дру-
гому курсі. Ми його відзначили не якимось монтажем, а взяли 
«Містерію – Буф» Маяковського і переписали відповідно до 
нових умов. Це була поезія іншого ґатунку, яка стосувалася ше-
стидесятих років нашої дійсності. І ми цю «Містерію – Буф» 
поставили, і це викликало фурор. А фізтехівці подивилися, як 
був поставлений спектакль, і вони відтворили цей спектакль. Це 
все придумувалося, і тоді не вважалося, що ми повинні відпочи-
вати осторонь. Я пам’ятаю Новий рік. Був величезний вечір в 
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університеті, на який приходили всі бажаючи студенти і викла-
дачі. Й викладачі – з дружинами, з дітьми. І атмосфера була 
іншою. І випивали, і танцювали. Були і шаради, і розіграші. Й 
там краще ти дізнавався про своїх викладачів. Точно так же, як 
вони їздили з тобою в колгосп. І були різні, до яких з презирст-
вом починав ставитися, – це, в основному, були чоловіки. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і не офіційних стосунків у студентському колективі? 

Старосту я пам'ятаю. Це був Іван Іванович Біличенко. Він 
був після армії такий домовитий, допомагав нам дуже багато. А 
куратором був Іван Костянтинович Шапочник, такий педантич-
ний, як справжній німець. Він дуже багато нам допомагав. Це 
була людина, яка ніколи не підвищувала голос. І розмовляв зав-
жди у півголосу. Й для того, щоб його почути, ми завжди мов-
чали. А потім, коли ми ставали старшими, це була така манера, 
щоб нас не залякати, щоб нас від університету не відбити, щоб 
ми себе спокійніше почували. Це була дуже щадяща манера 
спілкування зі студентами. Оскільки домінувала комсомольська 
організація, то лідери, яких ми обирали, – це були неформальні 
лідери. І дуже рідко в нашому середовищі неформальні лідери і 
комсомольські не співпадали. Я міг підійти до нього, щось роз-
казати, порадити, й він до моєї допомоги міг прибігти. 

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 
Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? Чи 
траплялися якісь курйозні випадки? 

У нас це все було дуже чітко. У нас був заліковий тиждень, 
була екзаменаційна сесія. Це все було надруковано для всієї 
країни. Одне й те ж. Там був маленький розділ, який можна бу-
ло доповнити за рішенням вузу, факультету, але у цій стабільно-
сті були переваги. Були програми, затвердженні раз і назавжди. 
Й ми чітко знали, що цей заліковий тиждень повинен розпоча-
тися 26 грудня. Ми чітко знали, що сесія повинна розпочатися                
3 січня й повинна закінчитися до 20-го. І, що з 25-го будуть ка-
нікули. Й, що 8-го ми прийдемо на заняття. Єдине, що в мої 
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роки було скореговане, – це поява студентських будівельних 
загонів. І це була ініціатива не зверху, а знизу. Тому що студент 
повинен заробляти. 

Пригадайте свій перший та останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися?  

Перший екзамен, який я складав – це була українська літе-
ратура. Оскільки я вивчав українську літературу у школі, то я її 
знав. І дуже хвилювався. А приймала у мене доцент Мисливець. 
Це був молодий викладач. І потім, як я дізнався, вона теж трохи 
боялася студентів. Вона вирішила, що я ховаю руки під партою, 
тому що в мене там шпаргалки й каже: «Ах, у вас там шпаргал-
ки». І підійшла до мене. А я йшов відповідати в кінці й там на-
справді були шпаргалки, тому що ті, хто відповідав до мене, 
користувалися ними. Й там їх набралося дуже багато. А я так 
клятвено відповів: «Та я не списував». У такому розпачі вона 
подивилася, і побачила ці шпаргалки й почала задавати мені 
додаткові запитання, а я відповідав. Абсолютно досконало все 
знав, цитував твори. Й вона сказала: «Добре. Ви справді знаєте, 
і я прошу вибачення за те, що вам так сказала». А останній 
екзамен – це був захист моєї дипломної роботи. Ми повинні 
були дипломну роботу на романо-германському написати іно-
земною мовою і захищатися на іноземній мові. Для мене це була 
велика складність. Окрім того, виявилося, що була велика група 
радянських солдат й якийсь солдат з Дніпропетровська одружи-
вся з німкою та привіз її сюди. Вона закінчила там університет, 
мала право викладати й прийшла до нас викладати на 5-й курс 
розмовну німецьку мову. Звичайно, при ній захищатися німець-
кою мовою було дуже складно і коли вона сказала: «Не погано», 
то це звучало майже як німецька мова. А для нас так складно це 
було, тому що Дніпропетровськ був закритим містом. 

Чим визначився Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Визначався насамперед, наскільки цей предмет було цікаво 
читати. Німецька мова була не така цікава. Зубрили мову та і 
все. А от зарубіжна література – це було цікаво. Це відкривало 
якісь нові горизонти, аспекти, яких я не знав. І мені було цікаво. 
І так я обрав курсову роботу. У нас так було на другому курсі. 
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Ми повинні були писати курсову роботу з мови. Потім на тре-
тьому – з літератури. На четвертому – з столітниці й захищати 
за спеціалізацією дипломну роботу. Так що тут і вибору не було. 

Що ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?  

Знову ж таки, ми не просто вибирали, а і нас вибирали. Й 
після третього курсу у нас починалася спеціалізація, і ми запи-
сувалися, а потім уточнювалося це в деканаті кафедрою, в зале-
жності від того, які ми оцінки отримували. Якщо ви записалися 
на літературу, а у вас були по цьому предмету погані оцінки, то 
вас тоді ніхто не брав на спеціалізацію. Ви повинні були йти 
туди, де ваші оцінки були кращі. І у нас таких особливих про-
блем зі спеціалізацією не було, тому що ми так за смаками роз-
ходилися й люди тоді були потрібні – перекладачі мови та інші. 
Так що моя спеціалізація дуже легко мені дісталася. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Як і сьогодні. Єдине, що мені здається, кількість студентів 
на той час, була набагато меншою, чим зараз. І тому студенти 
відносилися до цього як до найважливішого підсумку. До того 
ж, курсові роботи захищалися, як правило, на курсі за участю 
практично усієї кафедри, котра давала курсові роботи. А ось що 
стосується дипломних робіт, треба сказати, що на той час комісії 
включали в себе кафедри факультету, не зважаючи на те, що це 
був якийсь окремий напрям у підготовці фахівців. І з огляду на 
це, звичайно, надавало їм особливого звучання, особливої уро-
чистості. Я мушу сказати, що було дуже багато таких робіт на 
той час, що мали певний резонанс науковий. Це особливо стосу-
ється фізтехівських робіт. Ці роботи виконувалися безпосеред-
ньо на проблематиці КБЮ і це були розробки, які безпосередньо 
вже включалися у наукову тематику цих підрозділів. Й ці проек-
ти вже застосовувалися. Але ми, гуманітарії, таким похвалитися 
не можемо. Але це теж для нас було таким значним явищем. 

Що ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам'ятали-
ся? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 
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Що стосується практик… Мені важко сказати, як прово-
дяться практики на інших факультетах. Я знаю, виробничі прак-
тики проходили на заводах, проходили на установах, підприємс-
твах. На той час на практики грошей не жалкували і студенти 
отримували відрядження. У нас хіміки їздили в Шостку, це був 
такий значний центр на той час хімічної промисловості. Й там 
випускали і кіноплівку, і фотоплівку. На той час – нові матеріа-
ли. Фізтехівці відбували свою практику на Дніпровському ма-
шинобудівному і Південному машинобудівному. А ми їздили на 
виставки до Києва і могли попрацювати з іноземцями. В основ-
ному – це була педагогічна практика, вона була в школі. Ми 
давали якісь уроки, й тут я не бачу нічого особливого. Єдине, 
що директори шкіл, коли ми приходили, розглядали нас як по-
тенційних вчителів, які можуть до них прийти. До того ж, у 
сільські школи не дуже наші випускники рвались. А от у місь-
ких школах тоді працювати було престижно й тому, звичайно, 
вони приглядалися до нас, а ми до них приглядалися. В цьому 
плані практика важила більше, ніж зараз. 

Які на вашому факультеті, кафедрі функціонували на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? Чи були Ви членом студентського наукового това-
риства, які форми роботи Ви можете пригадати? 

Наукових лабораторій на той час у нас не було. Вже коли я 
був аспірантом, молодим викладачем, у нас з’явилися лаборато-
рія говорів Наддніпрянщини. Потім з’явилася соціокультурна 
лабораторія. Але все це було набагато пізніше. Ці функції лабо-
раторій наукових на гуманітарному факультеті визначали нау-
ково-технічні гуртки, які дуже часто виконували функцію лабо-
раторій. Наукове товариство обов’язково було. Але мені важко, 
звичайно, сказати про всі факультети. Та на нашому філфаці, на 
романо-германському, була мотивована спрямованість. Люди 
були спрямовані на якісь речі, скажімо, весело проводити життя, 
бути модними.  

На той час, коли я навчався, був високий престиж вищої 
освіти і модно було добре вчитися, модно було встигати, все 
вчасно здавати. Модно було освоювати нові предмети, нові речі. 
І ми на той час трошки потрапили на час відлиги і, треба сказа-
ти, що у науці теж відбувалися зміни. Скажімо, генетика, кібер-
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нетика – це речі, які свого часу у витоків стояли російські вчені, 
а за часів тоталітаризму, скажімо, генетика була оголошена Ста-
ліним «продажною дівкою на службі у імперіалізму». Кіберне-
тика була оголошена лженаукою. У ті часи, коли ми починали 
вчитися, починається своєрідний відкат. Він проходив, по-
перше, щоб протистояти ядерній катастрофі, треба було розви-
вати нові наукові напрямки і, щоб це сприяло зміцненню оборо-
ни держави й системі науково закритих інститутів. Там наука 
розвивається і треба сказати, що усі наші факультети, крім гу-
манітарного, були тісно пов’язані з цими новими установами, 
тому що наш університет котувався дуже високо. І наші вчені 
там працювали. Наприклад, на фізтесі я не знаю жодного з на-
ших вчених, який якимось чином не працював, скажімо, над 
прикладною математикою у КБ «Південному», чи на Південма-
ші. І оце все приводило до того, що, по-перше, це була жива 
наука, це були якісь нові напрямки.  

Під час відлиги раптом заговорили про репресії й, хоча глу-
хо, але заговорили. Й це означало, що ці речі можна починати 
вивчати. Вже у науці по-новому почали розвивати історію вій-
ни. Й всі ці речі до них залучалися. Студенти, молоді вчені в 
гуртках… Це обговорювалося в гуртках дуже активно. І я за-
ймався літературою XVIII–XIX ст. Це такі далекі часи. Скажімо, 
мені дали тему кандидатської дисертації. Я займався новелісти-
кою Генріха фон Клейста. Це відомий класик німецької літера-
тури, який був націоналістом. По-перше, на той час це було жа-
хливо, тому що він використовувався нацистською пропаган-
дою. Деякі його твори. Тобто, з усіх оглядів він був потомком 
Прусського роду, де всі були військовими генералами. Звичай-
но, ця фігура вважалася, з нашої точки зору, реакційною. Нею 
не треба було займатися. Коли ми починали займатися наукови-
ми роботами, то ось ці нові імена, нові вчені, нові пласти, які ми 
не вивчали, все це можна було вивчати у науковому товаристві. 
Й те, що ми були на науковій стороні – це нас притягувало.  

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 
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На нашому факультеті, перш за все, я би сказав на нашій 
кафедрі зарубіжної літератури, з якою я співпрацював, був гур-
ток зарубіжної літератури Ніни Самійлівни Шлейдер, яка керу-
вала ним. З цього гуртка вийшло приблизно десять осіб, які ста-
ли докторами наук, кандидатами наук. І зараз, фактично, кафед-
ра, в якій допрацьовують звичайно люди, які були виховані ще 
Ніною Самійлівною. Теж саме можна сказати про гурток. У нас 
був гурток театральних рецензентів, які започаткували традицію 
таку в Дніпропетровській області, і премія «Січеславна» – це 
теж ініціювалося, в якійсь мірі, університетом.  

Дуже цікавими були гуртки, які започатковувалися на кафе-
дрі російської літератури. Звичайно, були дуже цікаві гуртки на 
кафедрі української літератури, тому що українська література 
переживала на той час своєрідне відновлення. І було розстріляне 
Відродження. Тобто, це письменники українських 20-х – 30-х 
років ХХ ст. Не все було гладко, і саме ці гуртки й визначали 
напрямки. Я вже не кажу про школу Борщевського, пізніше про 
школу Ковальського, з яким я багато працював. Він [Ковальсь-
кий. – Ред.] був деканом спочатку криворізького філіалу, а я 
працював у криворізькій газеті, а потім він став деканом заочно-
го факультету, а я став його заступником. Ми з ним співпрацю-
вали особисто. Дуже цікава людина, непересічна, рафінований 
вчений абсолютно у всьому. От таким він був. Із цих шкіл ви-
йшло багато науковців – українських докторів наук. 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам'яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

На той час це було не так широко, як зараз. У нас виходив 
збірник нашої кафедри, кафедри зарубіжної літератури і крім 
того виходило, наукове студентське товариство видавало збірки 
студентських робіт. Вони виходили раз на рік, раз на два роки, 
але я встиг за п’ять років навчання опублікуватися три рази. 
Тобто це все було, але такої системи як зараз, наприклад, там 
«Вісники» Дніпропетровського університету, у нас, на жаль, не 
було. Воно тільки складалося, і ці «Вісники» були лише в Ака-
демії наук і Московському університеті. Раніше, коли я був ви-
кладачем, ми теж пішли таким же шляхом. А на той час були 
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різні збірки, які отримували якусь назву і працювали. Але мож-
на сказати, що це нас стимулювало публікуватися за межами 
університету. І от наші вчені, я, наприклад, себе пам’ятаю аспі-
рантом молодим викладачем, – ми публікувалися у московських 
і київських журналах. Це давало стимул, аби щось послати. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факуль-
теті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? 
Хто із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам'я-
тні? Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 
олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам'я-
талися? Чи брали Ви участь у підсумкових студентських 
конференціях? Яке значення для Вас вони мали? 

Олімпіад я не пам'ятаю, щоб вони проводилися. Можливо, 
вони були, але у такому масштабі, як зараз, їх, здається, не про-
водили. Якимось чином це пройшло повз мене. Конференції теж 
не були такими частими, як зараз. Мені інколи, коли я зараз 
отримую, скажімо, журналістів готує більш ніж 70 університетів 
і половина з них готують конференції й на ці конференції не 
встигають люди їздити. На той час, я пам’ятаю, ми провели ли-
ше одну конференцію на філфаці, коли я був студентом. Але на 
цю конференцію зібралися вчені всього Радянського Союзу. 
Тоді приїхало дуже багато московських вчених, люди з Пітера 
приїхали, люди з усієї країни. Це була надзвичайно представни-
цька конференція. Зараз, наприклад, залучають до конференції 
професора якогось, і він виконує роль генерала. І ці люди були 
тієї високої місії, яку вони виконували в країні. І тому, коли 
вони приїздили на конференцію, – вони намагалися познайоми-
ти нас з якимись найновішими розробками і тенденціями.  

В університеті ми не проводили конференцій тому, що не 
так часто дозволяли провінційним університетам таким, як наш, 
це робити. На той час це було дуже важко, але ми отримували 
можливість їздити на конференції. На кожні зимові канікули 
їздили в Москву і москвичі це знали, і викладачі підгадували 
так, що у січні та лютому проходило п’ять – шість конференцій 
в Московському університеті та інших провідних навчальних 
закладах. І ми були представлені на цих конференціях, що було 
великим внеском у науковий розвиток нашого університету.  
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Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Так, у нас вчена рада склалася лише одна. Треба сказати, що 
час, коли я був студентом і час, коли я став аспірантом, на на-
шому факультеті це була зміна поколінь. Тобто та стара профе-
сура, про яку ми говорили минулого разу, вона просто фізично 
відходила, а, натомість, на її місце прийшли викладачі, які пове-
рнулися з війни. Це були часто люди, які отримали важкі пора-
нення. У нас був професор Шиловський, важке поранення ноги 
в нього було, професор Туркін, який з війни повернувся без ру-
ки. Це були люди, які пройшли через всі страхи війни, пізно 
закінчили університет, перервали навчання, тому що пішли на 
фронт. Й ці люди, – вони утверджували себе в науці, й тому для 
них це було дуже важко. Цей перерив не міг не сказатися. І от, 
коли я був молодим аспірантом, тоді ці люди захищали доктор-
ські дисертації, й можна було відкривати вчені ради. На той час 
я пам'ятаю професор Шиловський відкрив вчену раду з російсь-
кої мови. Потім у нас з’явилася вчена рада з російської зарубіж-
ної літератури. Але, знову ж таки, такого обілія вчених рад, як 
зараз, у радянські часи не було. До вчених рад дуже поважно 
відносився ВАК (Всесоюзна атестаційна комісія), і ради були 
тільки в найбільш авторитетних університетах. Й не випадково я 
дві свої дисертації захищав у Московському університеті, тому 
що в Україні була тільки одна така рада, де можна було це захи-
стити. Оскільки ми були прикріплені до Московського універ-
ситету – трошки простіше було захиститися там. Але цей захист 
– це вже була марка, це вже був лейбл, як говорять. 

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

Ви знаєте, я повторюю, атмосфера була така. Коли я писав 
на кафедрі наукову дисертацію, то обговорювали не лише дисе-
ртацію, обговорювався кожен розділ і по декілька разів. І обо-
в’язково ми повинні були доповідати результати своєї роботи 
кожного року. Тобто, кожне засідання кафедри перетворювалося 
на справжній науковий семінар. Доповідалися якісь новинки, 
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про них говорили, якісь концептуальні доповіді. Якщо говорити 
про наукову атмосферу, то вона була настільки високою і ви-
кладачі були… свідомі своєї місії, перш за все як науковці, не-
обхідності тримати руку на пульсі часу наукового, що це, зви-
чайно, зараз, з висоти цього досвіду і віку, мене просто вражає.  

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади. 

Звичайно впливала і впливала часто в негативному плані. Я 
про це згадав, коли цілі напрями наукові з ідеологічних причин 
були відкинуті, або засуджувалися як ворожі. Зрозуміло, що в 
літературознавстві, яким я займався довгий час, це тим більше 
позначалося. Наприклад, романтизм, один з літературних на-
прямків, ділився на прогресивний і реакційний. Якщо до реак-
ційного відносився Віктор Гюго, наприклад, це класики світової 
літератури, а ми повинні були або взагалі їх не вивчати, або ви-
вчати, розвінчуючи їх. Як можна розвінчати генія, який визна-
ний всім людством. Звичайно, це страшенно заважало. Звичай-
но, не було такої роботи, де ми не обов’язково повинні були 
посилатися на Маркса, Енгельса. Добре, це ще така була ситуа-
ція, що обидва закінчували університет, обидва добре вчилися, 
обидва були дуже освічені люди й те, що вони залишили літера-
туру, свої статті, вони і в пресі дуже багато робили, Маркс очо-
лював «Рейнську газету», потім «Нову Рейнську газету». Тобто, 
це все було, як кажуть, «по делу сказано». А от далі, ленінські 
оцінки такі, я вже не кажу про партійні з’їзди, пленуми, які обо-
в'язково треба було підстьогувати під свої дослідження. Якщо 
про сучасну літературу, то ладно. А якщо йшлося про класичну, 
то це було надзвичайно важко і дуже заважало.  

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Ви знаєте, найчастішою формою підвищення кваліфікації 
була така: викладач звільнювався на семестр, це було раз на 
чотири, на п’ять років й міг поїхати в провідний (обов’язково 
його змушували їхати в провідний) університет країни. Для нас 
це був частіше Московський університет, до якого ми були при-
кріплені. Інколи це був Петербурзький університет. Я вам ска-
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жу, що ці поїздки були віхами у викладацькому житті, тому що 
ми могли побувати на лекціях у провідних викладачів, ми могли 
послухати спеціальні семінари, які вони проводили для тих, хто 
приїздив. Ми могли ходити на конференції, могли побувати на 
лекціях відомих людей. Ми могли привезти свої матеріали і 
побувати в редакціях наукових журналів й там їх розмістити. 
Крім того, ми могли піти на якісь спектаклі, на виставки і це все 
впливало на те, що рівень викладача підвищувався. Я вважаю, 
що це було надзвичайно корисно. Коли зараз ми повинні підви-
щувати свою кваліфікацію без відриву від навчання. Я просто 
вважаю це профанацією. Тому що я так і так книжки читаю, я 
так і так намагаюсь писати якісь статті, брати участь у конфере-
нціях. Тобто, це і є підвищення рівня. Але якщо так підвищува-
ти рівень, то треба відірватися від того, чим я щоденно займа-
юсь і справді поїхати у відрядження. Мені поталанило. Я знав 
іноземні мови й так весь час займався якимись речами, де можна 
було виграти грант й поїхати за кордон. Тому мені гріх обража-
тися. Я побував свого часу й у Маастріхті (це інститут, європей-
ський центр журналізму), побував на стажуванні й у Штатах, і в 
Італії, і у Швеції. Тобто, це справді якісь були етапи у подаль-
шому розвитку твоїх викладацьких навичок, якісь нові методи-
ки. Але такої системи, яка була в Радянському Союзі, на жаль, 
на сьогодні немає. І я про це дуже жалкую.  

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

В радянські часи ми весь час переймалися тим, що освіта, 
наука і культура – вони фінансувалися за остаточними принци-
пами. Тобто, от бюджет зверстаний, основне пішло на війну, на 
армію, на військово-промисловий комплекс, а все, що залиша-
лося, то йшло на соціальну сферу і на ті сфери, про які ми гово-
рили. Але оскільки країна була дуже багатою і були періоди, 
коли це все розвивалося дуже поступально, за часів Хрущова, 
наприклад, то цих, навіть остаткових грошей, якщо у порівнянні 
із сьогоднішнім часом, вистачало на те, щоб ми все-таки розви-
валися. Зрозуміло, що капітальне будівництво було жахливе. Ви 
зараз у корпусі знаходитеся – це якраз пам’ятник тієї радянської 
архітектури. Що сказати, сарай-сараєм, зрозуміло було, що тут 
вчитися неможливо. Але, з іншого боку, заробітна платня у нас 
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була висока, зрозуміло, що не додавали її, не додавали за часів 
Сталіна. Але все одно, – залишався дуже високий рівень. Все ж 
таки ми отримували і матеріали й обладнання купували. Окрім 
того, наші науковці вели госпрозрахункові теми, й їх вони реалі-
зовували на підприємствах, в економіці справжній, і там, дуже 
часто в межах цих госпрозрахункових тем просто прописувалася 
стаття на те, щоб придбати якесь нове обладнання для універси-
тету. Тому, якщо порівнювати тодішній час і теперішній, то 
деякі лабораторії, як були тоді устатковані, такими і залишають-
ся. Хоча і наші вчені найбільш відомі, але, на жаль, в універси-
теті таких можливостей немає. Хоча сказати, що в ті часи ми 
дуже жирували, не можна.  

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів. 

Дуже суттєво. По-перше, я вже не застав ті часи, коли прямо 
ходили представники парткому і поправляли. До мене лише раз 
прийшов представник парткому на лекцію, яка була, як зараз 
пам'ятаю, про Еміля Золя, натураліста. Й тому мені було сказа-
но, що ви надмірно захоплені Золя і ви так прочитали лекцію, 
що студенти можуть його полюбити. А він нам ідеологічно во-
рожий. Але це вже було скоріше анекдотично. Тобто, я вже цьо-
го не боявся. У радянські часи це могло не лише вартувати місця 
роботи. У ті, сталінські, могло закінчитися й п’ятьма роками 
ув’язнення чи там десятьма.  

А що стосується організації навчального процесу, то я іноді 
жалкую, що зараз немає такої організації, як комсомол. Тому що 
ми сьогодні говоримо, що викладач повинен чергувати в гурто-
житку, там ще щось робити, викладачі і студенти повинні піти 
на суботники і так далі, все це йде від імені деканату. Тобто ви 
от повинні, тому що я адміністратор і я змушую вас це робити. 
Але ми якось не дивимося, що це не обов’язок викладача чергу-
вати у гуртожитку, і це не обов’язок студента прибирати. Так от, 
в радянські часи дуже чітко це розводилося. Ви йдете чергувати 
в гуртожиток не як викладач, – ви йдете як член партії, це інша 
справа. Ви туди поступали в цю організацію добровільно, ви 
брали на себе певні обов’язки виховувати молодь, будь ласка, 
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виховуйте. І я йшов туди не як доцент, все одно в очах студента 
я залишався доцентом, але я йшов свідомо, тому що це не рек-
тор мене змушував, а громадська організація, в якій я активно 
приймав участь. Те ж саме стосувалося комсомолу. От ви знає-
те, оті заборгованці, якими ми займаємося, на той час цим за-
ймався комсомол, тобто всі були членами комсомолу. І от на 
комсомольських зборах визначалося, чому людина не хоче вчи-
тися, чи не може вчитися, яким чином допомогти, і навіть такі 
завершені негідники і розгільдяї прекрасно розуміли, що якщо 
щось станеться і його виженуть із комсомолу, то це той вовчий 
білет, який на все життя. І вже далі все. Ти нікуди не проб’єшся. 
І це людей стримувало, це людей лякало. Тому, скажімо, оця 
робота громадської організації – ми її відчували і ми це все ро-
били. От я був довгий час членом комсомольського бюро на 
факультеті, а потім членом комітету комсомолу університету. І, 
таким чином, це була активна допомога в організації навчально-
го процесу. Сказати, що комсомольці і партія в ті роки, коли я 
працював, сильно лізли і говорили: це наука, а це не наука – ні 
тоді вже такого не було. А ось що стосується організації, то по-
вторюю – дуже суттєва була допомога. 

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? Чи брали Ви безпо-
середньо участь у культурно-просвітницьких заходах: КВК, 
«Що, де, коли?», конкурсах художньої самодіяльності, теат-
ральних виставах, вечорах, гуртках, культпоходах тощо? 

Зараз я дивлюся, який би там захід не був, обов’язково все 
закінчується нічним клубом. У нас такого не було, але дозвілля 
було найширше. По-перше, саме в ті часи, коли я був студентом, 
аспірантом, з’явилися нові форми, які до сьогодні існують. Я 
маю на увазі Клуб Веселих і Кмітливих, Клуб «Що? Де? Коли?» 
і т.д. Це все поступово з’являлося і при нашій активній участі. 
Крім того, ми придумували всілякі свої речі, й на той час ком-
сомол не нав’язував (знову ж таки, комсомол як організація), що 
треба зробити студентам те-то і те-то. Зрозуміло, ми всі йшли на 
демонстрації, на урочисті заходи на честь річниці Жовтня чи 1 
травня, чи 9 травня, але всі інші заходи, які ми між собою нази-
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вали «междусобойчиками», то вони були абсолютно, так би 
мовити, легалізовані тим, що, я був членом комітету комсомолу. 
І якщо я там брав участь, то це означає, що комсомол це все вже 
благословив. І тому це, звичайно, давало якийсь імпульс. 

А що стосується ось такої форми, як третій трудовий се-
местр, то це набуло широченного розміру. Ви знаєте, тут була 
обоюдна користь. Студенти краще країну вивчали, студенти 
могли заробити гроші, і студенти відчували свою користь. І від-
бувалось, розумієте оті колгоспи, про які зараз інколи згадують 
зі скепсисом, вони дозволяли одночасно і вивчити людей, тому 
що людина проявляється в таких екстремальних ситуаціях. Коли 
я був у студентському загоні, коли ти не встигав миску борщу 
взяти, а вона гнусом покривається на сантиметр, то от людина 
яка дуже, була така, знаєте «от я того не буду, негайно поїду і 
т.д.», то вже все, це означало, що з цією людиною, як тоді часто 
повторювали «я б її в розвідку з собою б не взяв». Це просто 
означає, що і в нормальному житті на таку людину важко спира-
тися. Так що це все були речі, де люди перевірялися. Звичайно, 
це була така віддушина, оці всі наші речі, також Клуб веселих і 
кмітливих. Звичайно, на телеекрані його різали, викидали дуже 
великі частини. А у звичайному житті, на звичайній сцені, не 
встигали ж цього зробити. Хоча я вам скажу, зізнаюсь в такій 
грішній справі, коли знаменитий тепер театр команди КВК ДНУ 
дебютував, то я був прикріплений від парткому за ними нагля-
дати. Але я отримав задоволення від того, що вони робили. Ми 
співпрацюємо разом з ними й до сьогодні. Дружимо. І вже мій 
нагляд, звичайно, був такий собі, але приймали їх програму 
представники і райкому партії, і горкому партії і т.д., але вони 
теж дивилися на це інакше. Тобто, ніхто не лякався якихось 
речей, які звучали навіть з телеекрану: «Партія, дай порулить», 
щось таке звучало. І це був, звичайно, дотеп, який мав підтекст 
ідеологічний. Але на той час до цього вже відносились просто 
як до дотепу, а не як до ідеології такої знаєте, пропаганди. 

На нашому факультеті я в комсомольському бюро і в комі-
теті комсомолу відповідав за культурно-масову роботу і за орга-
нізацію преси. Й тому я безпосередньо всім цим займався. Зі 
сцени не злізав. Мені це доставляло величезне задоволення і 
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можливо потім, коли я потрапив на телебачення і став ведучим, 
то цьому допомогла сцена студентська та участь у самодіяльно-
сті шкільній і університетській. Тому що звик просто до цього. 

Яку роль в Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт? Чи брали Ви безпосередньо участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

Ви знаєте, на той час умови були не дуже такі хороші, тому 
що в університету не було свого стадіону на відміну від ДІІТу. 
У нас був такий поганенький зал і т.д. Але були конкурси само-
діяльності студентської і конкурси спортивні. Й цьому надава-
лось величезне значення. Тому всі навчальні заклади страшенно 
до цього готувалися. На той час в університеті був духовий ор-
кестр, був естрадний оркестр – це там десь чоловік п’ятдесят 
було. І це були люди-професіонали. Звичайно, ці професіонали 
працювали в нас і лаборантами, інколи не працювали, а числи-
лись, ще десь. Але, повторюю, вчились. Цих людей іноді прий-
мали, тому що вони були отакими професіоналами. Теж саме зі 
спортсменами. У нас була прекрасна баскетбольна команда, 
волейбольна команда, яка, так би мовити, гриміла. Футбол ми не 
могли організувати – не було стадіону. У нас були прекрасні 
гімнасти. Гімнастична школа університету була однією з найси-
льніших. У нас були прекрасні гребці. Можливості для цього 
були! У нас була прекрасна база на Дніпрі. Там, де були можли-
вості, там наші спортсмени прославляли. Наприклад, у нас був 
такий студент Юрченко. Пам’ятаю ті роки, коли я був студен-
том – він був чемпіоном світу і Європи з греблі на каное. 

Ще були в нас навіть олімпійські чемпіони. Це все було, на 
такому, знаєте, височенному рівні. Тому що це підтримувалося 
університетом. Зрозуміло, що ці люди вчилися час від часу. Зро-
зуміло, що ці люди скоріше числилися, аніж працювали. Це вже 
така подвійна мораль, яка була. Але, з іншого боку, ці люди 
прославляли університет, прославляли країну й, зрозуміло, що 
до цього було відповідне ставлення. А що стосується звичайної 
фізкультури… Фізкультура як фізкультура. Тут, повторюю, ду-
же важко, коли, одна справа – в ДІІТі (тоді вони встигли огоро-
дити собі півміста й зробити таке містечко, там справді кампус 
такий за європейськими зразками) були можливості в Міністер-
стві залізничного транспорту. У нас таких можливостей не було 
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і тому, звичайно, оця відсутність матеріальної бази дуже сильно 
стримувала розвиток спорту. Хоча, ось я пам’ятаю покійний 
наш ректор Моссаковський, – він сам був хороший спортсмен, 
він ініціював організацію шахматного клубу. Що могли – те 
могли. 

Що ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури сту-
дентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, 
видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гуманіта-
рних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо? 

Палацу спорту тоді не було. Що стосується Палацу студен-
тів, то він був міжвузівським. Але оскільки інші навчальні за-
клади свої мали зали (і металургійна академія, й гірничий інсти-
тут, і ДІІТ і т.д.), то, в основному, в Палаці студентів ми працю-
вали. Коли ми вчилися на Шевченківській, то в нас був свій зал, 
і ми його активно використовували. А потім ми, в основному, 
перемістилися у Палац студентів. І я вам скажу, що життя там 
буяло. От сьогодні теж, треба сказати, що наш профком і особ-
ливо дирекція Палацу студентів то все підтримує. Але це пішло 
по шляху такому. От ти повинен виступати в якомусь гуртку, ти 
до когось повинен пристати, тоді ти десь щось будеш робити.  

А на той час це було так: ось я прийшов і кажу, що ми хо-
чемо провести КВК між першим і другим курсом. Це буде пос-
вята в студенти. Або ми хочемо організувати День народження 
нашого заслуженого курсу. Або ми відзначаємо 50-річчя універ-
ситету, а у нас факультет організувався разом з університетом і 
хочемо окремо зробити захід, присвячений 50-річчю факульте-
ту. Й це все. Я прийшов, сказав, написав заяву, і далі ми могли 
оце все робити там. Був відведений час для репетицій. І оця сво-
бода, коли ми могли все використовувати, коли все було до на-
ших послуг, вона звичайно активно стимулювала розвиток са-
модіяльності. Й тому наші студенти, – вони не були членами 
якихось гуртків, це не були офіційно зареєстровані колективи і 
т.д. Це була абсолютна самодіяльність. Але коли, як кажуть, 
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наставав час або якихось заходів, або змагань якихось, – ми всі 
виходили на сцену і могли «не ударить в грязь лицом». 

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Так, я приймав. Але це було вже в мої викладацькі роки. 
Сказати, що це було веселе заняття, я б не сказав. Це була від-
повідальна робота, конкурси були величезні. Студент міг посту-
пати на одну спеціальність. Студент міг поступати тільки на ті 
бюджетні місця, які були відведені, на відміну від сьогодніш-
нього часу. І звичайно, це було пов’язано з людською, інколи, 
трагедією, коли людина не поступала до університету. Тому 
робота в приймальній комісії була дуже нервова, відповідальна. 
І я, чесно кажучи, там декілька років брав учать. І щоб вона в 
захват мене приводила – ні. І я без всякого задоволення згадую 
цю роботу. Вже коли я став деканом факультету і набирав сту-
дентів – це була трошки інша функція. Це вже трошки по-
іншому було. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Ну, по-перше, ми відзначали якісь річниці університету. Ми 
обов’язково відзначали ті державні свята, які в Радянському 
Союзі були: роковини Жовтня, Перше травня, 9 травня і т.д. 
Обов’язково були урочисті заходи, збори. Обов’язково це були 
збори викладацькі. Всі викладачі факультету двічі на рік збира-
лись. Крім того, були партійні збори, комсомольські збори. Це 
були величезні заходи. Готувалися ретельно. І вони приймали 
якісь рішення, які впливали на життя університету. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати? 

Стипендії я думаю ніколи не вистачало. Але ви знаєте, коли 
я прийшов до університету, то ми отримували 42 крб стипендії. 
Цього вистачало, в принципі. Якщо студент жив у гуртожитку, 
за гуртожиток він платив 2 крб – абсолютно символічну плату. 
Цього вистачало на те, щоб не жирувати, але можна було про-
триматись. Як правило, наші студенти відпрацьовували. Ось є у 
віршах тих, хто в 60-ті рр. входить в поезію, – Євтушенка, Рож-
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дественського, Вознесенського згадки про те, як студенти ходи-
ли по ночам на станції сортування. Такі станції були у кожному 
великому місті. Туди привозили всі товари, які тільки могли. І 
далі їх треба було з вагонів вигрузити і розвезти по складам, 
фабрикам, заводам. Там люди працювали. Прийшов у ніч – від-
працював. І там до 10 крб можна було отримувати. То багато 
наших студентів йшли й, таким чином, відпрацьовували. Я екс-
плуатував свої інтелектуальні здібності. Я з другого курсу на 
половину ставки працював у газеті університетській. Це було ще 
45 крб. І це вже була нормальна сума. Крім того, я вчився від-
мінно, а стипендія відмінника була десь за 50 крб. З третього 
курсу почав отримувати іменну стипендію – це було 75 крб. 
Тобто, сказати, що мені цих грошей вистачало, я не можу. Але у 
принципі батьки мої могли допомогти, скільки могли. У прин-
ципі обходилися ми якось. Таких великих запитів у нас тоді не 
було. У нас була компанія така весела студентська з різних фа-
культетів. То інколи ми брали найдешевшого вина одну чи дві 
пляшки і цього вистачало на те, щоб ми веселилися цілий вечір. 
Не в вині була штука, а люди знайомили один одного зі своїми 
наробками. Це були каламбури, пародії, це були якісь вірші. Я 
думаю КВК розбудив отакого типу творчість. Оті закриті НІІ, де 
люди займалися напруженою роботою. А потім розряжалися 
отаким же чином – інтелектуально. Вийшла перша збірка «Фи-
зики шутят». Потім нова збірка: «Физики опять шутят». Й там 
визначення науки було, яке дав хтось із великих, видатних на-
ших академіків, що наука – «это возможность удовлетворять 
собственное любопытство за государственный счет». І ось 
отаке відношення нібито легковажне, воно було характерним і 
на такі речі. Там карбованця вистачало. І ми могли піти в кафе, 
морозиво там купити і т.д. 

А потім в 60-ті рр. з’явилися відомі Стекляшки. Кафе, які 
зробили із скляних трубок. Вони працювали тільки влітку. Там 
по ідеї повинно було бути морозиво, легкі вина, шампанське, 
цукерки, торти, кава чи чай. Але ми сміялися. Кава там була 
повідьорно, бо її в відрі десь там бовтали, а потім виливали у 
цей автомат, який не працював. І ось вони теж були осередками. 
Там можна було посидіти, «хотя шампанського отродясь не 
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водилось». Тістечка були такі, що можна було вбити людину. 
Але нас це не обходило. З’явилося місце, де можна було офіцій-
но посидіти. Одна зі Стекляшок збереглася в Москві – сама 
перша, знаменита. Вона називається «Ностальжі». І тепер, щоб 
потрапити туди, в Москві записуються круті люди за півроку 
вперед. І туди приходить людина, яка була студентом, і приво-
дить когось, і виростає у власних очах. Антураж залишається 
той же. І ти порівнюєш ті два часи, і ти порівнюєш, яким ти був, 
яким ти став. Для декого це надзвичайно важливо. І тому цей 
ресторан процвітає в Москві. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося? 

У якійсь мірі – так. Ми всі були. Починаючи з другого-
третього курсу, працювали тут влітку – на будівлях. У вересні, 
як правило, ми ходили у другій половині дня обов’язково допо-
магати. Наша функція була, звичайно, не будівництво. Але було 
дуже багато всяких робіт: треба було сміття вивезти і т.д. Потім, 
коли уже здавали перший корпус, а я був аспірантом – мене 
включили в групу, як це називалось, «сприяння цьому будівниц-
тву». І був такий забавний епізод. Не могли здати корпус – сві-
тильників не було. А світильники університету виділили, але 
єдине підприємство, де їх робили – це була колонія під Ужгоро-
дом. Місто називалось Борислав (колишній). Я туди поїхав, – 
мене туди послали. Я приїхав. В колонію ж не потрапиш. Я пі-
шов у оргком комсомолу. Мені кажуть: «Звичайно, ми підтри-
муємо. Але розумієте, там такий начальник снабжения сидить. 
Полковник. З ним неможливо домовитись». Я ходив до нього 3 
чи 4 дні. Справді домовитись не можна було, тому що приходи-
ли снабженці з усього Радянського Союзу. Вони знали, як до 
нього підійти там, випити. А що я міг? Мене пожаліли! Там жі-
нок було 6 чи 7 у нього у відділі. Працювали. Ото вони побачи-
ли, що там хлопчина якийсь скромний приїхав від університету! 
Й вони допомогли тим, що ці мої заявки, які я привіз, скориста-
вшись тим, що він прийшов «на веселе» в кінці робочого дня, – 
вони йому підсунули, а він підписав. Я наступного дня при-
йшов, а вони кажуть, що два вагони із світильниками прийшло. І 
я в ролі такого пробивного аспіранта приїхав, хоча це було ви-
падково абсолютно. Тобто це робилося з величезними трудно-
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щами. Але це була велика радість, коли переселилися у перший 
корпус, і нам здавалося, що більше «счастья уже не бывает». 

Що ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

Ви знає те в ті роки, коли я був студентом, аспірантом, між-
народної співпраці практично не було. Місто було закрите, і ми 
були відкриті тільки за часів Горбачова. Яка може бути співпра-
ця, коли я вперше заговорив німецькою мовою з німецькими 
туристами, коли в Москві перебував. Люди заплуталися в метро 
московському, я підійшов до них і просто спробував, чи зрозу-
міють мене, поговорив, провів, показав куди треба їхати. Тоді 
один з них підбіг: «А де Ви так вивчили німецьку мову?». Але 
злякався і він, і я. Тому що боялися, що за нами може хтось 
слідкувати. Міжнародне співробітництво для нашого факульте-
ту – воно починається тільки з моменту, коли ми набули неза-
лежності. Але, з іншого боку, в радянські часи університет вхо-
див у систему провідних університетів країни і кращих з нас 
посилали на стажування за кордон. Скажімо, я у 1980–1981 рр. 
цілий рік стажувався у Німеччині. Хтось в Англії. Це були для 
нас епохальні речі. Якщо б я там не побував, я б свою докторсь-
ку не зробив би. Вона була присвячена німецькій публіцистиці, 
німецькій критиці. Це можна було зробити, маючи доступ до 
отих журналів XVIII ст. і т.д. Але це було персональне співробі-
тництво. Все інше, на жаль, його практично не було. 
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ТЕХНІК (ПІБ):  Вахтурова Олена Вадимівна  
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                 Берло Анжела Вікторівна  
Загальна кількість годин запису – 
Вид і марка аудіотехніки – 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ  
 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

1 

Примітка й коментарі – 
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 ДЖУР 
ЄВГЕН 
ОЛЕКСІЙОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім’я, по батькові? 
Джур Евгений Алексеевич. 
Число, місяць та рік народження? 
24 апреля 1941 года. 
А місце народження? 
Город Кривой Рог. 
Що ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Дед и баба родом с-под Кривого Рога, мать родом с Кривого 
Рога, отец родом с Кривого Рога. 

А якого вони були походження? 
Отец был, как это правильно назвать, из семьи служащих. А 

мама была из семьи домохозяев. Вообще предки мои были кре-
постными. Бабушка рассказывала, что ее мать была крепостная, 
раскрепостили их – они были городские, не служащие, и домохо-
зяйки что ли. Отец бабушки погиб, была какая-то война… казац-
кая… А отец матери умер там от болезни. Это то, что я знаю. 

Яку вони мали освіту? 
Отец мой имел образование четыре класса. Потом он вы-

нужден был идти работать. Мама окончила школу-гимназию. 
Чим вони займалися? 
Мама в молодости была санитаркой, врачом. Вот вышла за-

муж за отца – мама занималась семьей только. Отец был военно-
служащим. Он служил в Финляндии. И там войну, собственно 
говоря, встретил, – был командиром автобазы, а потом переехал 
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сюда. После войны был военнослужащим, был командиром авто-
базы. А уже когда вышел на пенсию – был водителем автобуса. 

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою, в чому вони виявлялися? 

С образованием нет, ну а с наукой – тем более. Хотя мама 
была образованным человеком. Всю жизнь у нее тяга к литера-
туре. Это было тяжелое время, а все равно покупала книги. У 
нее была очень прекрасная библиотека по тем временам. Когда 
приходили гости к нам, то они удивлялись, что у мамы стояло 
три или четыре шкафа книг.  

Чи мали Ваші рідні вплив на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?  

Вот на первоначальный – да. Окончил школу, Крюковскую, 
это под Кременчуком. И поступил в институт физкультуры в 
Киеве. Почему поступил в институт физкультуры? Потому что 
сам занимался активно спортом, был волейболистом. Сначала 
играл за сборную школы. Потом – за сборную Крюкова. Потом 
– за сборную Полтавской области. И поступление мое в инсти-
тут физкультуры было спрогнозировано тем, что я занимался 
спортом. А вот поступление на физтех из института физкульту-
ры – это был мой личный выбор. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули? 

Начальная, средняя школа – я окончил Крюковскую сред-
нюю школу № 6. Я поступил в первый класс и окончил десяти-
летку там. 

Назвіть, будь ласка, шкільних вчителів, які запам’ята-
лися Вам найбільше і які вплинули на Ваше формування най-
більше? 

Из младших классов – я не помню фамилии, но помню, как 
звали – Зоя Ивановна была. У нас была учительница, она была 
без руки, вот первый-четвертый класс, она была тогда у нас 
классным руководителем, ее запомнил. А из старших классов я 
запомнил Сергея Ивановича Ткаченко. Он тоже у нас был клас-
сным руководителем и преподавал геометрию и алгебру. По-
этому я запомнил его. И он, пожалуй, оказал наибольшее влия-
ние на меня. Также оказал и директор школы, который был у 
нас. И он оказал, пожалуй, очень большое влияние – я был очень 



Інтерв’ю № 7                                                                                ДЖУР Євген Олексійович 

 
213 

 

непослушный школьник. Я считал, что я спортсмен, что я доста-
точно самодостаточный уже, и поэтому я могу поступать как 
угодно. Успеваемость у меня в школе, могу прямо сказать, была 
средняя. Я не был ни отличником, ни хорошистом. Были и 
двойки, были и тройки. И когда я сейчас беру аттестат свой, я 
иногда на него смотрю и сам себе удивляюсь. Как могло такое 
случиться, что я потом защитил докторскую диссертацию? Вот 
эти учителя запомнились. Остальные… Туманно помню учителя 
по физике. Мне нравились дисциплины алгебра и геометрия, 
хотя у меня алгебра и геометрия были на уровне три-четыре 
(тогда была пятибалльная система). Но, тем не менее, я любил 
алгебру и геометрию, ну, и физкультуру – само-собой.  

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір?  
Вот первоначальный, что я сказал, про институт физкульту-

ры, наверное все-таки мое занятие в секциях, был. Я ходил в 
секции заниматься, Крюковского вагоностроительного завода. 
Это обусловило то, что в то время, если ты на улице не занима-
ешся спортом – считали, что никакой. Ты должен заниматься 
спортом. Любым, каким хочешь. А поступление уже на физтех 
было обусловлено теми публикациями и теми разговорами, ко-
торые шли в то время. Это был 62-й год. Я в 62-м году окончил 
институт физкультуры, и с 62-го по 64-й работал тренером на 
южном горнообогатительном комбинате г. Кривого Рога. И шли 
разговоры тогда о ракетной технике. Часть разговоров была 
открыта, а часть таких – полусекретных-полуинтимных. И эти 
разговоры, которые шли, наверное, спровоцировали или спрог-
нозировали мое поступление на физтех. 

Назвіть, будь ласка, коло Вашого читання, інтересів. 
Я не могу сказать, что любил точные науки. Я любил лите-

ратуру фантастическую. Очень любил Фенимора Купера. Я еще 
со времен мамы начал читать все собрания Купера. Очень лю-
бил Шевченко – я здесь без пафоса говорю, что очень любил 
Шевченко читать. Даже пел песню «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий». Поэтому круг был такой. Но здорово увлекаться этим не 
приходилось, потому что я переехал в Днепропетровск. Также 
продолжал заниматься спортом и не мог много времени уделять 
вот таким вещам. Потому что я играл за сборную – тогда Дне-
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пропетровской области, потом – за сборную Украины. Прихо-
дилось каждый вечер заниматься спортом. А иногда и по утрам 
приходилось заниматься спортом. Времени было очень мало. И 
плюс работа была, времени мало было.  

Коли Ви вступили в університет?  
В университет я поступил в 1964 году. Я поступил на 

физтех – на вечернее отделение. И работал тогда на кафедре 
технологий старшим лаборантом. Потому я поступил на физтех, 
так как уже здесь работал.  

Який був конкурс тоді, правила прийому? 
Правила приема были – экзамены. Мы сдавали физику, ма-

тематику, английский язык и четвертый экзамен – химия. Вот 
четыре экзамена тогда сдавали. Конкурс большой на стационар 
на физтех тогда был. Набор где-то порядка четырехсот человек. 
Только медалистов порядка больше чем 150–170 человек. Кон-
курс был большой. На место – где-то по 4–6 человек, на вечер-
нее отделение меньше конкурс, но тоже по 3–4 человека на ме-
сто. Физтех был очень востребован, потому что очень активно 
развивались и Южный машиностроительный завод, и КБ «Юж-
ное», и ДМЗ. Все предприятия, которые были связаны с ракето-
строением, очень активно развивались, и востребованность в 
специалистах была огромная. 

Хто приймав у Вас екзамени? 
Я уже не помню, не буду обманывать. Принимали экзамены 

преподаватели. Но из тех преподавателей, которые принимали, я 
думаю, уже никого не осталось. 

Чи пам’ятаєте Ви свою першу університетську лекцію? 
Хто і як її проводив? 

Я помню не первую лекцию, тогда было посвящение в сту-
денты, встреча. И вот первую встречу, когда мы пришли, вечер-
ники. Вечерники занимались с шести часов вечера до полдеся-
того. Первую встречу я помню. Тогда деканом у нас был Они-
щенко Владимир Иванович. И он собрал всех вечерников, а ве-
черники тогда были действительно не просто случайные люди. 
Это люди, которые прошли уже армию, люди, которые работали 
на предприятиях, это люди до 35 лет. Возраст был серьёзный. 
Потому люди, которые приходили на вечернее отделение учить-
ся – они приходили действительно учиться. Это я помню. Как 
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познакомились – каждый представлялся, говорил там: «Я та-
кой-то такой, работаю там-то там, служил там-то там, 
работаю там-то там». Вот, собственно, помню, а лекцию пер-
вую не помню. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри? 
Факультет, на который я поступал, тогда находился в треть-

ем корпусе на Карла Маркса. Это была часть физтеха. Потому 
что физтех располагался во многих корпусах, и на Шевченковс-
кой (там была лабораторія, где хранились ракеты, ангар был). 
Но тогда это было особо секретно, что даже преподаватели не-
которые не знали, где находятся ангары. Были в школах арендо-
ваны места, и мы заниматься в школы ходили, потому что набо-
ры были большие, а аудиторий не хватало. Университет арендо-
вал школы в вечернюю смену. Тогда уже школьников не было, и 
мы занимались в этих школах. Там физтех располагался, но гла-
вным был третий корпус. 

Де і як проходили лекції і семінари, практичні заняття, 
лабораторні? 

Лекции чаще всего проходили в школах. Часть лекций про-
ходила в третьем корпусе. Лабораторные работы проходили 
только в третьем корпусе. Третий корпус был засекречен – за-
крытый. Была пропускная система. Ты приходил на занятия, 
брал пропуск, и когда уходил, должен был сдать пропуск. Если 
тебе необходимо было брать какую-то литературу или тетрадь 
свою, (тетради были в основном секретные, пропечатанные), ты 
шел в библиотеку. Вот лекция у тебя, допустим. Все лекции, 
спецкурсы, были прономерованы. Вот, например: «спецкурс 
№ 242», «спецкурс № 106», «спецкурс № 110». Лекция закончи-
лась – ты шел в библиотеку, сдавал свой пропуск и брал тетрадь. 
Без пропуска тебя не выпускали из корпуса. Охрана была серь-
езная. Охрана в то время была с оружием. Было все очень серь-
езно поставлено. Если следующая лекция – ты шел в библиоте-
ку, сдавал эту тетрадь, и брал свою следующую. Так же и книги. 
Так же и справочники. В большинстве своем они были секрет-
ные. Но была и открытая литература, которая касалась матема-
тики и физики. А уже когда пошли профильные курсы – все 
курсы были секретные.  
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Назвіть, будь ласка, Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я 
та по-батькові, зовнішній вигляд, манеру, мову викладання, 
спосіб контакту з аудиторією. 

Ну кто запомнился… Запомнился хорошо Розенфельд. Он 
читал у нас теормех, это была удивительная личность, прекрас-
ный преподаватель. Я не буду ничего придумывать. Кто запом-
нился – это Беляев Николай Михайлович, читал спецкурсы, свя-
занные с термодинамикой. Запомнился Касько Игорь Констан-
тинович, который читал у нас начертательную геометрию. Чер-
чение преподавал он, Касько. Это называется преподавательское 
мастерство. Все вечерники приходили на занятия после работы 
уже, а работа начиналась у некоторых на заводе в шесть часов 
утра, а у некоторых в семь часов утра. А чтоб добраться до ра-
боты – нужно было встать за час, за два. Раньше опоздать на 
работу невозможно было. Потому что на ЮЖМАШе, когда 
приходил на работу, пропуск твой переворачивали, и закрыва-
лась проходная, солдаты не пускали. Поэтому люди, которые 
приходили на занятия, были уставшие. И вот когда проходила 
лекция. Допустим, Касько читал нам лекцию, то он ходил и чи-
тал что-то, рассказывал, некоторые начинали засыпать, так вот, 
чтоб разбудить, вот я сейчас вам продемонстрирую таким обра-
зом: «Вот я вам рассказываю, рассказываю, И ВООБЩЕ Я 
ХОЧУ СКАЗАТЬ!!!...». Все раз – и просыпаются, смотрят. По-
вышал голос резко, и это – срабатывало. Почему – понятно бы-
ло, что люди пришли учиться, но надо было и работать, но как-
то запомнился он. А по преподавателям… в то время не было 
противных преподавателей. Ну вот не было на физтехе плохих 
преподавателей. Все преподаватели. Даже молодые. Вот была 
Алхимова у нас, математику преподавала… Ну уникальные. 
Или их выбирали так, или время было такое. Преподаватели 
были уникальные и редкостные. Дай Бог, чтоб и сейчас были 
такие.  

Ви могли б згадати свої враження про рівень викладання 
навчальних дисциплін? 

Уровень был достаточно высокий. Вот нам читал Шереме-
тьев конструкции ракет. Это человек, который прошел войну, 
потом занимался, на начальной стадии, ракетостроением. Хо-
рошо знал ракеты. Объем знаний у преподавателей был огром-
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ный. Помимо того, что житейский опыт был у них. Уникальный 
опыт: они прошли и войну, и многое видели и послевоенного… 
И знания. Плохих преподавателей на физтехе не было. Нельзя 
было сказать даже – «та это…». Тогда были общественные дис-
циплины: история КПСС, философия, что-то еще, – читалось 
прекрасно.  

Які професори, доценти, викладачі запам’яталися Вам 
найбільше? Чим саме? 

Вот я сказал, что запомнился Касько Николай Константино-
вич, запомнился Беляев Николай Михайлович, запомнилась 
Алхимова. Запомнились своим профессионализмом, и еще, если 
можно так сказать, чисто отцовским, дружеским отношением к 
студентам. Студенты, которые были виноваты, жестко наказы-
вались. Тогда у нас дисциплина была очень жесткая: 12 часов 
пропуска – студента отчисляли. И никто не предполагал бало-
ваться или что-либо говорить. Если у тебя в сессию было, допу-
стим, одна-две двойки – значит все. Тебя отчисляли. Никто не 
баловался. Но при всем таком жестком подходе преподаватели 
относились очень чутко. Можно было прийти в любое время, 
спросить преподавателя то-то – всегда с удовольствием расска-
жут. Преподаватели целыми днями сидели на кафедре. Препо-
давателя в любой день, в любое время можно было найти.  

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і в позааудиторний час?  

На аудиторных – я сказал – это мастерство преподавания, 
которое демонстрировали преподаватели. Это сейчас понятно, 
что то было мастерство. Не просто так, – какие-то развлекатель-
ные приемы, а действительно мастерство, чтоб можно было 
учить студентов. Методики были направлены тогда – донести 
знания и научить студента любыми приемами. Наказания тогда 
были тоже там такие: выговора были в то время и отчисления. В 
основном восстановления были очень сложные, потому что кон-
курсы были очень большие. Очень редко попадались нерадивые 
студенты. А преподаватели свои методики применяли исходя из 
той среды, в которой они работали тогда. Были очень серьёзные 
собрания преподавателей. По физтеху собирались преподавате-
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ли. Декан – Прискорин Константин Валерьевич, многие годы 
был деканом, он собирал очень тщательные разборки с препода-
вателями, с методами преподавания. Поэтому, каких-то особен-
ных методик я не могу назвать. Вот личностные – да, были ме-
тодики. Вот у нас преподаватель, который принимал сопромат, с 
физмата (я сейчас не вспомню фамилию). А были задания – 
много было чертежных работ – и по сопромату надо было под-
готовить курсовую работу. Вот студенты приходили, садились, 
и он начинал листать. Сидел со студентами он до одиннадцати, 
до двенадцати ночи. Вот так: листал – и спрашивал. Розмовляв 
він тоді українською мовою, він казав «Що це за формула? Роз-
кажіть мені». Вот ты ему рассказываешь, он потом говорил 
«добре», переворачивает страницу – «А це що у Вас написано?», 
– «добре», и что-то отвечаешь ему, и он говорит правильно – не 
правильно. Значит, следующую, и так обычно курсовая состав-
ляла 25–30 страниц. Потом он так брал, складывал, и говорит: 
«Так, ваше прізвище таке-то, ну, мабуть, оце палітурку я у Вас 
прийму, а все інше – переробіть», – и возражать было очень 
сложно против этого. 

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувались? Наскільки вони були 
ефективними?  

Были и консультации в то время, достаточно было. Были 
даже расписаны времена консультаций и преподаватель гово-
рил, что Иванов, Петров, Сидоров завтра на консультацию во 
столько-то и с такими материалами прийти. На консультации 
очень много было графических работ. Была кафедра черчения. 
Нам необходимо было, допустим, за семестр начертить три ли-
ста формата А1, начертить карандашом. Стояли за кульманами, 
были залы, где стояло по 50, по 60 кульманов, в 9-м корпусе 
были кульманы, ну и в третьем корпусе, там тоже были кульма-
ны. Вот ты приходил на консультацию, преподаватель сидел в 
чертежном зале, если тебе что-то не понятно – ты подходил к 
нему, он подходил к твоему кульману, он разбирался и говорил 
«это надо так-то, а это так-то», почему – делали разрезы различ-
ные, делались какие-то срезы, а студенты, как правило, где мог-
ли научиться? Только здесь могли научиться чертить. Поэтому 
водить карандашом учили преподаватели. Даже карандаши – я 
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не знаю, знает ваше поколение или нет – были ТМ, ТТ. Твердые, 
мягкие. Все это надо было выбирать. Почему – потому что кон-
турные линии обводились мягким, а срезы делались твердым 
карандашом. Вот это все учили нас. Почему консультации были 
нужны? Надо было развить, даже по черчению, по начертатель-
ной геометрии, надо было развить пространственное воображе-
ние у студента, чтобы он представлял себе что такое фокус, 
круг, который вращается. А если его повернуть – так что будет, 
и студент должен был что-то ответить. Очень много было лич-
ностных качеств преподавателей, которые давали положитель-
ный результат. Не было формального отношения ни к лекции, 
ни к лабораторной, ни к практической, ни к самостоятельной 
работе. Была консультация – студент приходил на консульта-
цию, и сидел преподаватель. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравав рек-
торат, деканат, кафедри? 

Сильного давления ректората не чувствовалось. Я могу ска-
зать: практически не чувствовалось. Я, когда учился, влияние 
ректората не ощущал. Влияние деканата было. У нас был 
начальник дневного отделения и начальник вечернего отделе-
ния. Сейчас нет такой должности в деканате. Сейчас есть заме-
стители декана. А тогда помимо этой должности, были еще и 
начальник, который отслеживал ваше посещение занятий, ваше 
текущее задание. Тогда были курсовые, домашние задания. Это 
влияние ощущалось деканата. Тогда было больше влияние ка-
федры. Кафедра отслеживала тебя очень четко. Вот ты, допу-
стим, учился по этой кафедре, профильной. Кафедра тебя от-
слеживала четко и достаточно твердо. 

Що Ви можете розповісти про їх керівників і стиль їх-
ньої роботи? 

Был у нас начальник вечернего отделения, который зани-
мался нами. В шесть часов мы приходили, а начальник отделе-
ния стоял на проходной и смотрел, кто проходит и сколько про-
пусков. А пропуска стояли – вот такой был шкаф с ячейками – и 
смотрел, кто забрал пропуска и сколько пропусков осталось. 
Потом брал он эти пропуска, переписывал фамилии – кто не 
пришел и занимался предметно, то ли звонками, то ли передавал 
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через старосту. Очень хорошо была поставлена в то время рабо-
та старосты. Старосты были у нас. Да и вообще староста на 
физтехе был достаточно серьезная личность. Это человек очень 
уважаемый, что на дневном отделении, что на вечернем. Если 
сказал староста, то вот считай, что сто процентов ты должен 
сделать или понять его или как. Ну что б ты не послушался, – 
это было очень жестко. 

Як проходили засідання ректоратів, Вчених рад, зборів 
трудового колективу? 

Ректораты, я могу рассказать, вот более поздние, когда я 
стал замдекана. Это, начиная с 84-го года, это я могу рассказать, 
как были ректораты. А до того я не знал. Проходили собрания. 
Как правило, проходили, когда начинался учебный год. Общее 
собрание факультета было. Проводил его декан. И тогда была 
еще партийная организация, секретарь партбюро проводили 
какие-то комитеты. И проводили всякие собрания коммунистов 
и кандидатов в члены партии. А отдельно еще собиралось общее 
собрание по всем преподавателям. Проводил декан. Ставились 
задачи те, которые надо было решить. Определялось там – кад-
ровый состав какой, определялось, кто должен защищать дис-
сертации, планировались эти защиты – вот все это было на со-
браниях. Ректораты – уже в более позднее время, это был уже 
ректором Моссаковский Владимир Иванович. Что обычно об-
суждалось – университетские дела, проблемы. Университет в то 
время активно строился. Вот эти корпуса. Участвовали все в 
строительстве корпусов. Я участвовал в строительстве этого 
корпуса, рядом стоящих всех длинных корпусов и нашего глав-
ного корпуса. Мы создавали стройотряды и занимались этим. 
Ректорат отслеживал все это дело. Проводились ректораты, на 
которых иногда большую часть вопросов решалась по строи-
тельству, потому что были очень жесткие времена. И это надо 
было решать.  

Збори трудового колективу? 
Собрания трудового коллектива были. Обычно они прохо-

дили после сессии, когда проводились итоги какие-то. И собра-
ния трудового коллектива проводилось в конце учебного года, 
подводились итоги. На собраниях обсуждался целый ряд вопро-
сов, – и хозяйственные, и учебные дела обсуждались. Иногда 
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даже личные семейные дела обсуждались – там кто-то развелся, 
кто-то там поругался из преподавателей – это обсуждалось на 
собрании трудового коллектива. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
По времени тогда, когда был студентом, основная база была 

не очень богатая на физтехе. Почему? Физтех только-только 
становился на ноги. Была мощная по тем временам лаборатория 
конструкции ракет. Она находилась на Шевченковской. Там был 
ангар, и там стояло две ракеты, куда приводили студентов. То-
гда физтех разделялся на первое, второе и третье направление. 
Первое направление – это была специальность проектирования 
конструкций, второе направление – это двигателисты и третье 
направление – это автоматика и управление ракетами. Туда при-
водили этих ребят, показывали им то, что касается их специаль-
ности. Приводили туда, допустим, специалистов по автоматике 
и показывали им блоки управления ракетой и так далее, и так 
далее. На младших курсах были лаборатории у нас хорошие на 
кафедре технологии резания, где стояли станки. И все, что каса-
лось резания, студенты изучали в этих лабораториях. Была хо-
рошая лаборатория сварки. Была установка диффузионной свар-
ки, по тем временам это уникальная была установка. И была 
хорошая лаборатория материаловедения, где студенты делали 
шлифы. И сами под микроскопом потом изучали строение и 
структуру металла – это лабораторная база. На других кафедрах 
также были лаборатории. Но в том полном объеме, который 
потом был, дальше на физтехе их не было. Потом, когда физтех 
начал развиваться, были созданы тогда лаборатории, которые и 
по сегодняшний день есть.  

Чи використовувались на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання такі як карти, схеми, таблиці? 

Вот таблицы да, справочники таблиц использовались, когда 
велись расчеты. Карты – я не помню, чтоб тогда использова-
лись. Использовались чертежи, на специальности проектирова-
ния и конструкции. Чертежи были секретные, но брали из КБ 
«Южного» чертежи, и студенты по чертежам изучали те узлы и 
агрегаты, которые есть на ракете. Это было. 
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Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео- прилади? 

Тогда аудио не было. Тогда самый большой прибор был – 
это счетная машинка. Это ваше поколение не помнит. Тогда 
надо было крутить и она считала. Но это расчетная часть дела-
лась. На прочность считали конструкцию, так как не было ком-
пьютеров. Компьютером была, таким образом, счетная машин-
ка. Ты крутишь, набираешь число, которое надо умножить, по-
делить или что-то еще, крутишь, и оно тебе дает то значение на 
окошке, которое должно быть. Вот это использовалось, а другой 
техники не было.  

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? 

Ну, творческие – да, совершенно верно. Это как раз то, что я 
говорил. Творчество личностное было, инновационные – очень 
сложно сказать потому, что большинство спецкурсов были за-
крыты и доступа к этой информации внешняя среда не имела. 
Доступ имел преподаватель. И то, что было на предприятии, те 
материалы, которые на предприятии разрабатывались и попада-
ли сюда в виде учебных пособий. Это использовалось, а другого 
я чего-то не могу представить. 

Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на розвиток 
Ваших творчих здібностей? 

Это сложный вопрос. Ни один преподаватель, это вот на 
кафедре, прежде всего Ничушкин Владимир Васильевич, доцент 
кафедры, Темрин Игорь Дмитриевич, он был доцентом кафедры 
физики, но с нами работал, потом он перешел на нашу кафедру. 
Заведующий кафедрой Кваша Александр Николаевич безуслов-
но оказал. Материаловеды, это Руднева, была такая у нас препо-
даватель. Вообще кафедра в то время к молодым относилась 
очень чутко и требовательно. Вот не было такого отношения – 
«та пусть сам там ковыряется», если ты хотел чем-то зани-
маться – не было такого, что ты к кому-то обратился из препо-
давателей и тебе в чем-то отказали или отнеслись спустя рукава. 
Относились очень чутко, и помогали по полной программе. По 
полному объему. Тем, чем могли, помогали тебе. 

Згадайте, будь ласка, як були оформлені навчальні ауди-
торії? 
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Тогда было разделение на общие и закрытые аудитории, 
секретные. Секретные опечатывались специальными печатями. 
Печать сдавалась на проходную и за каждую печать отвечал 
какой-то преподаватель. Он расписывался. Общие аудитории – 
по тем временам там много было портретов партийных деяте-
лей, где читали историю КПСС, философию и там прочие гума-
нитарные курсы. А там, где читались спецкурсы, были плакаты 
и планшеты, которые оформлялись выпускающей кафедрой и с 
помощью КБ «Южного», и Южного машиностроительного за-
вода. И были огромные такие планшеты, по которым можно 
было посмотреть. Были настенные. И были аудитории оборудо-
ваны какими-то приборными делами, образцами техники. У вас 
пропуска нет, – я бы мог показать. У нас остались такие аудито-
рии, где стоят образцы техники. Вот вы заходили справа, видели 
образцы – они специально препарированы, вырезаны, чтоб сту-
денты видели, имели возможность посмотреть, что там внутри. 
Так же в лабораториях. У нас там остались лаборатории, где 
можно посмотреть, что такое турбонасосный агрегат на ракете, 
что это такое. Вот ты видишь, что такое турбина на ракете. Ты 
видишь, вот, она, стоит. Образцы были и тогда, и сейчас, где 
студенты могут пощупать пальцами, что это за материалы. По 
весу попробовать, какая она там, легкая, тяжелая. 

Ви навчалися у спеціально обладнаних предметних, імен-
них аудиторіях? 

Да, были аудитории предметные. Именных лабораторий то-
гда не было у нас. А предметные аудитории – были. Предметная 
аудитория, допустим, связанная с двигателестроением. Читался 
спецкурс по двигателям, ты заходишь – а там различные типы 
двигателей в разрезах стоят. Допустим, проектирование голов-
ных частей. Ты заходишь, а там головные части, элементы кон-
струкций головных частей, ребра жесткости, усиления, все, что 
касается по ракете – это было. И сейчас есть, и тогда было. 

Як це впливало на якість підготовки? 
Очень. Лучше один раз увидеть, чем 300 раз услышать. 

Можно говорить 300 раз, что турбина, изготовленная из титано-
вого сплава, легкая, такая вот, такая, и вот прочность такая, вот 
конструкция. Но вот когда студент один раз увидит и потом 
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возьмет, и посмотрит на свет, у него останется это на всю жизнь. 
Поэтому я считаю, что предметные аудитории были тогда хо-
рошие. Но все было оснащено, я сказал, базовым предприятием. 
КБ «Южное» и ЮЖМАШ, собственно, создали физтех в 51–52 
году. И они все время были базами для подготовки специали-
стов туда. 

Зазначте, будь ласка, яким був склад Ваших однокурсни-
ків за рівнем підготовки, віком, статтю, соціальним, націо-
нальним походженням, життєвим досвідом? 

Я сказал еще в самом начале. На вечернее отделение, на ко-
торое со мной поступали, – это люди были, которые и прошли 
войну, там и два человека были призваны уже в конце войны. И 
люди были в основном из семей рабочих. Из сел не так много 
было, но были люди, которые поприезжали в Днепропетровск, 
поступили здесь на работу, жили в общежитиях, а учились у нас 
на физтехе. Возраст был где-то лет за 20–25, под тридцать лет. 
Такой возраст был в нашей группе.  

А за національним походженням? 
Национальность – евреев не брали, не буду тут лукавить, на 

физтех. Была пятая графа, где написано: национальность. И если 
было написано «еврей», «азербайджанец» или кто-то другой – 
не брали. Брали только русских и украинцев. Это требование 
такое. 

А вони поясняли чому? 
Нет, нам не поясняли. 
Який був склад Ваших однокурсників за статтю? 
Это сейчас на физтехе половина в группе юношей, половина 

девушек. А тогда девушка была в группе одна или две. Что на 
вечернем отделении, что на дневном отделении. Девушек очень 
любили. Ребята очень охраняли, трепетно и доброжелательно к 
ним относились. А если там надо помочь по курсовому, по ка-
ким-то расчетам, – всегда помогали. И девочки относились тоже 
хорошо к ребятам. Но вообще на отделении у нас были женщи-
ны, семейные женщины. Относились очень трепетно друг к дру-
гу. И мы продолжаем относиться. Вот уже сколько времени 
прошло… Я окончил в семидесятом году. Иногда мы встреча-
емся с нашими выпускниками, которые работают на заводе, в 
КБ «Южном», начинаем вспоминать. Относились очень хорошо 
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друг к другу. На физтехе это было. Оно возникло, я не знаю, 
наверно к этому приложил руку Янгель в свое время. Он участ-
вовал в этом деле, в организации физтеха, и Макаров. Вот они 
говорили, таким образом, что ты должен всю жизнь помнить 
своих. Пришел на работу – ты должен своим помогать. Допу-
стим, стал начальником отдела, а ты, знаешь, что Коля с тобой 
учился, а он хороший, – ты должен брать его к себе в отдел и 
стараться тащить, помогать ему, выращивать и так далее. По-
этому вот на протяжении очень многих лет, она и сейчас, тради-
ция осталась. Физтеховцы, которые устраиваются и быстрее 
достигают каких-то вершин, там, по трудоустройству, они ста-
раются вокруг себя набирать ребят с физтеха.  

Хто з Ваших однокурсників демонстрував найкращі здіб-
ності, навчався на «відмінно»? 

Были. У нас в группе было человека три отличника, но я их 
не помню. Честно говоря, не буду обманывать. Я их не помню. 
Немного, но были. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Я сказал, что отношение к учебе было достаточно прагма-
тичным. Жестким и прагматичным тогда. Никто не баловался. 
Все знали вечерники, что надо. Если что-то случалось, но это 
могло быть таким образом, что пропустил занятия, на предприя-
тии надо было срочно остаться на работе. Потому что тогда 
ЮЖМАШ и КБ работали в две смены, а ЮЖМАШ работал в 
три смены, – была еще ночная смена. И если что-то на предпри-
ятии, – там никто не баловался. На предприятии во главе всего 
стояла – это работа. Ты должен выполнить эту работу, чтобы 
там ни было. Потому, если пропускали занятия, то по болезни, 
очень редко кто пропускал там таким образом, что где-то там 
какие-то то ли гульки, как сейчас называется. Что было после 
занятий? Мы шли другой раз, и шли пиво пить. В полдесятого. 
Почему? Потому что другого времени не было. Вот ты днем на 
работе сидишь, а потом ты идешь на занятия. Чтоб кто-то при-
шел выпивший на занятия или с каким-то запахом – я не помню. 
У нас такого не было. После занятий – было. А чтобы приходи-
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ли на занятия с каким-то запахом, – такого не было. Это исклю-
чено было. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі, на факультеті? 

Я сказал, что климат был такой – учиться, учиться, учиться. 
Ты пришел учиться, поэтому, – учись. Не хочешь, значит... Но 
отчисления были, но не так много. Случайные люди на физтех 
не приходили. Отношение было рабочее. Какой-то конъюнкту-
ры, какой-то расхлябаности, какой-то неорганизованности тогда 
не было. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? 

Значит, старостой был Капинус, это я помню, Толя. А кура-
тором был с кафедры проектирования, с первой кафедры, я не 
могу сейчас сказать. 

А які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? 

Я говорил уже, что были тогда и выговора. Выговор полу-
чить вечернику… Дневнику это вообще было очень такое серь-
езное наказание. Вечернику получить выговор считалось не 
очень хорошо. Если человек не успевал что-то там, допустим, 
или пропустил что-то, то были консультации, на которые сту-
дент обязан был прийти, пропустивши лекцию. Или преподава-
тель ему говорил: «Лекция такая-то, значит, приходи в 
спецбиблиотеку, бери конспект Маши, переписывай лекцию 
себе». Или приходили, там был такой промежуток между пятью-
шестью часами, или приходили по субботам. Суббота – занятий 
не было. У нас был понедельник, вторник, четверг, пятница. 
Среда и субота – это свободные. Тогда или в среду, или в суббо-
ту приходи, переписывай. И спецбиблиотека, там же читальный 
зал, была заполнена полностью. Приходили студенты, мест не 
было, где сесть. А спецбиблиотека была рассчитана человек на 
80. Поэтому такое было, оно не наказание, но требование: пере-
писать свою лекцию, лекция у тебя должна быть. Почему? Пре-
подаватель заходил, брал журнал, смотрел. Ага, Иванов, пропу-
стил. Он заходил в библиотеку, а имел право взять конспект, 
давал свой пропуск, у него были такие пропуска, дают ему тет-
радь, пролистал – «ага, нет такой». Потом на лекции говорит: 
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«Коля, почему ты не переписал лекции? Я тебе даю требование, 
чтоб до 17 числа ты мне показал переписанную лекцию». 

Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі? 

После лекции было более дружественное отношение. На 
лекциях преподаватели более требовательно вели себя со сту-
дентами. Это вечерники были. Я не знаю как к дневникам, – 
было несколько мягче отношение. К вечерникам было достаточ-
но жесткое отношение. После лекций не знаю, преподаватели не 
общались с вечерниками. Хотя старшие курсы, выпускные, мы 
тогда учились шесть лет, вечерник тогда должен был учиться 
шесть лет, когда был шестой курс, шли уже там дипломные и 
все дела, ну более плотно общались с преподавателями, ходили 
чай пить. Студент приходил раньше чуть-чуть, а преподаватель 
уже был. Могли попить чай с преподавателем, такое было. Вы-
пивки не было, это я сразу говорю, чтобы здесь не было какой-
то недоговоренности. У нас у самих выпивка была, в группе мы 
собирались, отмечали там всякие праздники. Тогда ж были раз-
ные праздники: октябрьские, майские тогда дела были, после 
демонстраций, на демонстрациях. После демонстраций собира-
лись там перед праздниками там октябрьскими, – собирались, 
сами выпивали.  

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувались в семестрі?  

Надо было сдавать домашнее задание и текущие работы, 
которые расписаны. Вот было черчение. Ты до 20-го, допустим, 
октября должен сдать первый лист большой, что там я говорил – 
формата А1. До 20 ноября должен второй лист сдать. И ты при-
ходил на консультацию и показывал преподавателю. То ли это 
расчетная работа, что я говорил, по сопромату делали, по 
начетралке, надо было эпюры рисовать. Ты приходишь и дол-
жен был до такого числа сдать такой-то объем. Если ты не сда-
ешь, очень серьезно деканат вмешивается в это дело и начинает 
теребить: «Женя, ты там почему не сдал? Не тяни, потому что 
будут неприятности». 

Наскільки вони були ефективні? 
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Очень эфективны, я здесь без всякого говорю. Студенты 
понимали тогда, я же сказал, что получить образование на 
физтехе это считалось, что… как вам сказать. Я даже не знаю, с 
чем сравнить. Ты окончил физтех, да ты что… Пошел на пред-
приятие. На предприятии зарплата такая была, что за голову 
держались. На предприятии давали квартиры в то время, – мо-
лодым давали квартиры. Вот приходил студент, его ставили на 
очередь и в течении года, двух, трех завод или КБ «Южное» 
давали квартиру. Поэтому люди были заинтересованы в этом 
деле. Требования были жесткие, но и они достаточно хорошо 
были стимулированы.  

Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Экзамены были устные у нас. Не было письменных экзаме-

нов. Надо было устно все сдавать. Сессия – сдавали зачеты пре-
подавателям, были письменные, расчетные. Он давал задания, 
допустим, по сопромату посчитать что-то и ты должен был по-
считать. И сидели тут допоздна. Некоторые быстро считали. 
Некоторые долго. Не все одинаково были подготовлены. Неко-
торые долго сидели, по три, по два часа сидели, считали. Поэто-
му зачеты были письменно, а экзамены – только устно. 

Чи траплялися якісь курйозні випадки? 
Были. Это всегда. Тут же жизнь такова. Вот был у нас препо-

даватель один. Он вел практические занятия по «Деталям ма-
шин». Курс читался такой, и там была работа семестровая. Она 
была связана частично с графической частью, а частично – с рас-
четной частью. И вот студент один с нашей группы, он болел, там 
у него дома семейные дела были какие-то не очень, и он плохо 
занимался. Его хотели раз отчислить. Потом, по просьбе пред-
приятия, – предприятие обращалось с письмом, что просим тако-
го не отчислять и так далее, и так далее. Он пришел сдавать пре-
подавателю, а преподаватель сидел уставший уже, там где-то 
часов в девять-десять вечера. Вот он говорит: «Ты ничего не зна-
ешь, пойди, подготовься, приди завтра». А тот ему: «Ви мене що-
небуть ще спитайте». Он говорит: «Що тебе спитать?». Тот 
говорит: «Що-небудь спитайте, а я вам відповім». Тот смотрит 
на него и говорит: «Ты мне скажи, как вычислить площадь этого 
стола?». Тот смотрит на преподавателя, думает, вот у него голо-
ва, поди, хорошая: «Надо знать, что надо знать. Надо знать 
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длину». Тот говорит: «Хорошо, а что еще надо знать?». Он гово-
рит: «Надо знать ширину». Преподаватель ему говорит: «Что, и 
все?» Он говорит: «Надо знать и глубину, и это площадь стола». 
Тот говорит: «Вон отсюда, чтобы я тебя не видел». И другие 
курьезные случаи, шпаргалки были у нас. Но за шпаргалки тоже 
наказывали очень жестко. Выгоняли, однозначно. Выгоняли с 
аудиторий типа: «Вон отсюда, иди гуляй». Cейчас преподаватели 
могут забрать. Но тогда шпаргалки ж такие, только написанные 
были. И все. Других не было. Конспекты, которые были, мы сда-
вали. Я сказал, что мы сдавали. Это секретные, – преподаватель 
забирал, сдавал в библиотеку и ничего не оставалось. То, что бы-
ло у тебя записано – оно в библиотеке находилось. Хочешь почи-
тать – иди в библиотеку, иди читай. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. 
Запомнился мне первый экзамен по химии. Я сдал его на 

двойку. Была химия. Я ее в школе недолюбливал. Химию и вот 
эти запахи, которые в химлаборатории, я всегда проходил с ка-
ким-то таким настроем предварительным: «Не хочу». И я сдал его 
на двойку. Потом, когда я пересдавал это дело, я ходил к препо-
давателю очень долго на занятия. Консультировал он меня, но у 
меня и сейчас осталось такое отношение к химии какое-то. Не 
могу сказать я, что сейчас по жизни пришлось заниматься хими-
ей. Почему? Потому что занимался металлическими порошками. 
И материаловедение оно связанно с химией тоже. Вот запомни-
лось это, как я не сдал. А хорошее – экзамен запомнился я сдавал 
Касько. Я ему сдавал экзамен по черчению и мне запомнился этот 
экзамен. Хорошо запомнился экзамен по проектированию и кон-
струкции. Я Шереметьеву сдавал. Вот это, пожалуй, то, что хо-
рошо запомнилось. И я быстро могу вспомнить.  

А останній екзамен? 
Последнее дипломирование мне запомнилось. Экзамен я не 

помню. Дипломирование я помню, как я защищался. У нас 
председатель государственной комиссии был директор завода 
ЮЖМАШ – Макаров Александр Максимович, и комиссия была 
серьезная. Был представитель из Москвы в государственной 
комиссии, и мы отвечали на вопросы. Вывешивались листы. 
Листы были секретные. Чертились здесь они, – надо было 
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начертить 10 листов формата А1 карандашом. Карандашом 
начертить – не на компьютере, а самому надо было начертить. И 
шли вопросы, и ты должен был отвечать на эти вопросы. И вот я 
отвечал. Отвечал и что мне запомнилось, – это когда кто-то за-
дал вопрос, и Александр Максимович, он был председателем, 
повернулся и говорит: «Я считаю, так достаточно, он уже 
Вам все ответил, Вы свободны». Вот это мне запомнилось, как 
он меня защитил. Защита шла, и каждый студент отвечал где-то 
минут 10-15, очень серьезно было. 

Чим визначився вибір курсової, дипломної роботи? 
Для меня выбор был определен тематикой. Я ж не работал на 

предприятии. Те ребята, которые на предприятии работали, осо-
бенно в КБ «Южном», они выбирали тематику того отдела, по 
которому они работали. Я работал на кафедре технологии. По-
этому у меня что-то было связанно с технологиями. Но конструк-
цию мне помог выбирать Шереметьев. Был такой преподаватель 
у нас. Он мне помог выбирать по конструкции. И конструкция 
была привязана к технологии, изготовлению и все остальное.  

Хто був Вашим науковим керівником?  
Где: кандидатской, аспирантуры или где? 
Спочатку, коли Ви були студентом: курсової роботи, 

дипломної. 
Тогда не было научного руководителя. Тогда был просто 

руководитель дипломного проекта. Были руководители где-то 
на 10 человек. Вот группа. Нас было 25 человек. Нас выпуска-
лось где-то 22-23 человека. Два или три были отчислены. И у 
нас было два или три руководителя. Но два точно было. Шере-
метьев был и Грецкий. Они просто руководители были проекта. 
Это не научные руководители. 

Як здійснювалось керівництво? 
Консультации, обычные консультации. Ты, вот, приходил, 

работал в спецбиблиотеке и в зале по черчению. Листы тоже 
были секретные. Они хранились в спецбиблиотеке. Ты брал 
свои листы там. Тот лист, с которым ты работал, – брал его, 
чертил. Если что-то – преподаватель уже у дипломников был. 
На кафедре был преподаватель. Ты мог зайти к преподавателю, 
пригласить его посмотреть. Он проверял, что ты начертил и 
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говорил. Это правильно, это не- правильно, что ты тут нарисо-
вал. Консультация была и диплом был где-то 4 месяца. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

Ты поступал на специальность. Я шел, допустим, на кафед-
ру проектирования и конструкции – так называлась моя специ-
альность. И по этой кафедре шла специализация. По этой ка-
федре ты посещал лаборатории. По этой кафедре выполнял все 
задания. По этой кафедре ты делал курсовые там и т. д. и т. д. 
Это была специализация дипломная. Другой специализации не 
знаю. Вот немножко, может, вопрос как-то. Специализация была 
связанна только с твоей специализацией.  

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?  
Курсовые защищались на кафедре. Обычно был один или 

два преподавателя. А дипломы – я сказал как была комиссия 
очень серьезная, утвержденная Министерством. Это ж было 
Министерство образования СССР. Там утверждалась комиссия в 
составе пяти человек. Студент заходил один, развешивались 
листы его, комиссия, были люди, которые имели доступ к сек-
ретным работам. Обязательно все представители. Людей, не 
имеющих доступа, не могло быть. И ты защищал. Сначала делал 
доклад где-то минут на 8-10. Потом шли вопросы. Вопросы 
могли затягиваться на долго. Вот даже у нас отличники защи-
щались, и, если что-то невпопад говорили, то спрашивали, 
спрашивали, спрашивали.  

Якою біла атмосфера роботи Державної атестаційної 
комісії? 

Доброжелательной я могу сразу сказать. Жесткой, но доб-
рожелательной. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? 

Практик на вечернем отделении не было, к сожалению. По-
чему – потому что считали, тогда людей, просто не работающих 
на данном предприятии, или не связанных с данной специально-
стью не брали на вечернее отделение. Брали или тех людей, ко-
торые работают на физтехе, или тех, которые работают на 
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ЮМЗ, КБ «Южное» и ДЗМО. ДЗМО занималось тогда радио-
аппаратурой для ракет.  

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонували на-
вчальні лабораторії? Як була організована їх практична дія-
льність? 

Были выпускающие кафедры – это кафедра проектирования 
и конструкции, кафедра № 2, кафедра автоматики и управления, 
кафедра № 3, была кафедра черчения, была кафедра технологии 
и производства ракет и что было еще, какая кафедра, – кафедра 
деталей машин. Эти кафедры были на физтехе. 

Які були навчальні та наукові лабораторії? 
Были лаборатории, связанные с каждой специальностью. 

Были спроектированы и ангары, где стояли ракеты. Это и лабо-
ратории, где стояли изделия, где узлы от ракет стояли. На ка-
федре черчения – это зал, где можно было чертить. На кафедре 
физики были лаборатории, связанные с теми материалами, ко-
торые изучались там, – с электрикой и механикой. На кафедре 
технологии были лаборатории резания, сварки. Были хорошие 
лаборатории, где студенты могли учиться. 

Як була організована їх діяльність? 
Работали по учебному процессу – и все. Начиная с восьми 

часов до пяти часов вечера – дневное отделение, и начиная с 
шести часов вечера до полдесятого – это вечерние часы были. 
Кафедра работала полностью и полностью работали лаборато-
рии. График был такой однозначный.  

Згадайте, будь ласка, які наукові школи, напрями визна-
чали розвиток науки на Вашому факультеті, науково-
дослідному інституті. 

Прежде всего все, что связанно с направлениями подготов-
ки. Это проектирование и конструирование ракет, это двигате-
лестроение, это автоматика и управление ракетами. Вот эти 
научные направления были достаточно хорошо организованы и 
достаточно хорошо спрофилированы. По этим направлениям 
шли научные работы. Шли научные работы, связанные с тема-
тикой. Тематика задавалась нашими предприятиями базовыми. 
Тематика была в виде хоздоговорных работ. Эти работы опла-
чивались предприятием. Заключался договор с предприятием. 
Университет заключал договор и в рамках этого договора при-
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влекались сотрудники, привлекались и студенты. Очень много 
работало студентов. 

Хто були керівники наукових шкіл? 
Руководителями, как правило, были заведующие кафедр, 

были профессора, были и доценты научными руководителями. 
Поэтому, я же говорю, что предприятие было заинтересованно. 
Потому что очень много было разработок на предприятии, кото-
рых предприятие не могло само все выполнить, поэтому при-
влекали научных сотрудников физтеха. 

Які відкриття вони зробили? 
Это сложно сказать. Дело в том, что тогда это все было за-

крыто, – оно не обнародовалось. Но, в общем, по кафедре тех-
нологии, что я знал, по другим кафедрам я не знал, потому, что 
было все засекречено. По кафедре технологии это было связан-
но с порошковыми материалами, которыми кафедра технологии 
занималась. Это было связано с технологией изготовления пе-
чатных плат, которые использовались в приборостроении раке-
ты. Это было связанно с технологией диффузионной сварки. Вот 
это направление, которое я знаю по нашей кафедре.  

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті? 

Сборники были закрытые. В КБ «Южном» был закрытый 
секретный сборник. И публиковались статьи. Они в полном объ-
еме отражали ту науку, которая была на физтехе. Учебников я 
не помню. Чтобы тогда издавали монографии, может быть, и 
были, но я не могу назвать.  

Хто і де організував їх видання? 
Издательство. Оно организовывало. Если были разработки, 

– через нашу типографию университетскую. А более серьезные 
издания шли через КБ «Южное» и ЮЖМАШ. Там свои изда-
тельства были, и через них проходили издания. 

Які публікації Вам запам’яталися найбільше? 
Это я не могу назвать. Сейчас сложно назвать. Было очень 

много, но дело в том, что они закрытые. 
Чи проводилися їх презентації? 
Доклады были на кафедрах, профильных кафедрах, где бы-

ли только сотрудники. Иногда приглашались сотрудники с КБ 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

234 
 

«Южного», с отдела, по которому выполнялись эти работы. Но 
эта презентация была с ограниченным доступом.  

Які наукові конференції проводились на Вашому факуль-
теті? Хто з видатних вчених брав в них участь? 

Проводилось много конференций. Конференции были свя-
занны с теми специальностями, по которым мы готовились, те-
ми научными направлениями, которые на физтехе были. Это и 
проектирование изделий, и двигателестроение. Особенно актив-
но проводились научные конференции в рамках двигателестро-
ения. Хорошие конференции проводились по технологии маши-
ностроения. Были отраслевые конференции, а были межвузов-
ские конференции, в которых участвовали ведущие вузы в то 
время Советского Союза. Это МАИ МГУ и Львовский политех-
нический. Очень многие ВУЗы принимали участие, но все было 
связанно в то время с ракетостроением.  

Хто з видатних вчених брав участь? 
Можно сказать, таким образом выдающиеся ученые были в 

то время КБ «Южное», начиная от Янгеля, Сметанина, Шняки-
на, Ситало и других многих. Люди, которые были, это и акаде-
мики, и ведущие специалисты в этой отрасли, доктора наук. Так 
что действительно представительство конференции было очень 
высоким. Принимали в то же время и наших студентов потому, 
что физтех проводил тогда очень активную научно-
исследовательскую работу. Было очень много хозяйственных 
договоров, которые заключались университетом с предприятия-
ми, ведущими нашей отрасли, предприятиями с Министерством 
общего машиностроения, в структуру которого входили веду-
щие предприятия ракетостроения. И по этим ведущим разработ-
кам проводились конференции.  

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначились на факультеті та в університеті? 

Отмечались даты, юбилеи Уткина, юбилей Макарова, кото-
рые действительно были выдающимися учеными, и они одно-
временно являлись председателями государственных и апелля-
ционных комиссий наших. Когда выпускались студенты, они 
были председателями этих комиссий, поэтому факультет актив-
но сотрудничал с учеными и отмечал их юбилейные даты. Не 
только юбилейные даты. Даты, которые связанны были с пус-
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ком какого-нибудь изделия – отмечалось это и под этот пуск 
проводились какие-то мероприятия.  

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? 

Нет, я не был членом студенческого научного товарищества, 
потому что я был уже сотрудником. Я просто руководил студен-
тами, которые занимались в этом обществе. Это было, а сам я не 
участвовал. Формы работы – это научно-студенческие формы, 
которые проводил факультет на своем оборудовании, это теоре-
тические, расчетные работы. Это и разработки конструкторские, 
это и графические работы. И делались модели, а иногда и натур-
ные образцы, на которых потом проводились испытания, а также 
в конструкторском бюро «Южное», а также на ЮЖМАШе. 

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий характер? 

Безусловно. Могу сказать, что особенно в области двигате-
лестроения были работы, которые были представлены как науч-
ные открытия или были запатентованными авторскими удосто-
верениями как изобретения. 

Ви можете навести приклади? 
Примеры сложно привести. Сам я являюсь соавтором четы-

рех научных открытий. Приводить их номера – я сейчас не пом-
ню. Я помню сто сороковой номер, но он ничего вам не скажет. 
Это надо брать пособие по научным открытиям и смотреть но-
мера эти все.  

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Научная робота того времени была достаточно обоснован-

ной, достаточно глубокой, достаточно востребованной. И отрас-
лью, и, собственно говоря, теми научными разработками, кото-
рые велись в университете. Это однозначно. Просто так, чтоб 
делать, не делалось. Делалось под конкретной разработкой: был 
заказ и в рамках этого заказа выполнялись научные исследова-
ния. И затем полученные результаты в виде то ли теоретических 
расчетов, то ли образцов каких-то, то ли макетов сдавались 
предприятию.  
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Чи брали Ви участь в роботі студентських наукових гу-
ртків, хто були їх наукові керівники, яка тематика порушу-
валась? 

Нет, я не брал такой работы. Руководители были, как пра-
вило, заведующие кафедрой и ведущие ученые факультета. Бы-
ло распределено все по направлениям. Первое направление – это 
проектирование и конструирование; второе направление – дви-
гатели и двигатели строения, и третье направление – автоматика 
управления. И еще дополняло это все – кафедра технологии 
машиностроения, которая была связанна с материаловедением и 
с обработкой материалов, и с технологией их изготовления. 

Як би оцінили Ви інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідницького процесів через функціонуван-
ня бібліотек, книжкових крамниць, масової інформації? 

В полном объеме это было. Надо отдать должное: была 
библиотека университетская очень хорошая, была спецбиблио-
тека физтеховская, закрытая, секретная, которая имела и науч-
но-технические отчеты по разработкам, которые велись и в уни-
верситете, и на других предприятиях. Мы просто вели обмен 
такими разработками. Студенты и научные сотрудники, моло-
дые и люди уже в возрасте, могли зайти в библиотеку, взять эти 
научные и технические отчеты и полностью ознакомиться с 
теми разработками, которые уже сделаны, которые их интересо-
вали. Это было в полном объеме. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв'язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? 

Непосредственно было связано, потому что появлялись не-
которые разделы читаемых курсов по выполнению какой-то 
работы – это раз; появлялись разделы, допустим, курс проекти-
рования и конструкции головных частей ракет. Были разработки 
в КБ, что-то запустили новое, – эти материалы к нам, в спецбиб-
лиотеку, а из спецбиблиотеки преподаватели брали и вводили в 
свои конспекты лекций и давали студентам. И студенты очень 
быстро знакомились. В течение полугода этот процесс проходил 
обмена информацией между КБ «Южным» и ЮЖМАШем.  

Як обсяг навчального навантаження впливав на резуль-
тативність Вашої науково-дослідницької роботи? 
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Тяжело было. Приходилось, занимаясь научной работой, за-
держиваться до семи, восьми, а иногда и девяти часов, когда 
охрана факультета приходила и удаляла нас с лабораторий, по-
тому что время было пол десятого вечера. А дальше не разреша-
лось находиться в корпусе. Надо было уходить. 

Які форми підвищення кваліфікації застосовувались най-
частіше? 

Чаще всего это была стажировка на базовом предприятии. 
Вот я занимаюсь, допустим, какой-то тематикой. Она мне инте-
ресна. Значит, выбирались тогда цеха или отделы конструктор-
ского бюро, которое занималось подобной тематикой. Человек 
направлялся туда на стажировку на месяц, а иногда и на два 
месяца. Стажировки были с отрывом от учебного процесса, а 
были стажировки, когда во второй половине дня человек, вы-
полнив в первой половине дня свою нагрузку, во второй поло-
вине дня шел туда и занимался теми вопросами стажировки, 
которые его интересовали. 

Який рівень фінансування вищої освіти та науки харак-
терний для часу Вашої роботи? 

Финансировалось в полном объеме. Не было сокращения 
штатов, не было каких-то урезаний по льготным доплатам. Вот 
если человек готовил какую-то работу, – кандидатскую или док-
торскую диссертацию, значит, эта робота его стимулировалась 
какими-то доплатами в виде премий, в виде оплаты выполнения 
каких-то работ. Я не могу сказать, что по тем временам были 
какие-то сжимания по оплате, особенно тех преподавателей и 
тех молодых людей, научных сотрудников, которые активно 
занимались наукой. Командировки были по полной программе, 
безотказно оплачивались. 

Як у Ваш студентський та аспірантський час було орга-
нізовано побут, у тому числі в гуртожитку? 

В общежитии исходило все из тех финансовых возможно-
стей тех людей, которые там жили. Многие привозили продукты 
там от своих родителей, начиная от картошки и кончая овоща-
ми, там, раз в неделю или два раза в неделю ездили. Некоторым 
родители доплачивали. Молодым ребятам, которым необходимо 
было потому, что любая научная работа требует каких-то расхо-
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дов. С потолка или со стола брать ничего не получалось, хотя 
финансирование было в полном объеме. Не было таких вещей, 
допустим, необходимо купить вольфрамовые или титановые 
материалы, пожалуйста – пошли в бухгалтерию проплачивать. 
На бытовом уровне в общежитии все зависело от финансирова-
ния семьи, которая тебя представляла (студента или молодого 
научного сотрудника), и того оклада, который он получал. 

Які форми організації дозвілля характерні для Вашого 
студентського та аспірантського життя? 

В то время очень активно посещались кинотеатры. Это бы-
ли танцплощадки. Танцы были – в общежитии организовыва-
лись по субботам. Это у нас всегда было. Университетские про-
водились, различные концерты самодеятельности. На физтехе 
была очень хорошая самодеятельность, особенно хороший был 
КВН на физтехе. Вы знаете, что и сейчас есть КВН ДНУ. Он 
начинался с физтеха. Я был судьей, когда проводились КВНы. У 
нас многие годы была на физтехе команда преподавателей и 
команда студентов. Между ними шла борьба.  

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? 

Различные посвящения в студенты. Вручение дипломов в 
нашем КБК функционировало. Здесь был зал большой, и мы 
проводили вручение студентам торжественное. Различные кон-
церты шли, которые в общежитии, танцплощадки студенческие. 
Функционировал парк Гагарина. Были там танцплощадки, куда 
наши студенты ходили на танцы. Студенты имели возможность 
хорошо развлекаться.  

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? 

В то время были различные плакаты. Преподаватели ходили 
в школы. Были базовые школы факультета, которые были за-
креплены за различными кафедрами. Где-то порядка 20–30-ти 
школ были расписаны между кафедрами и преподаватели шли 
туда на родительские собрания, выступали перед родителями в 
этих школах и приглашали к нам в студенты. Данная работа 
была достаточно эффективна. 

Що Ви можете сказати про конкурсну ситуацію в певні 
періоди за Вашою спеціальністю? 
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В семидесятые-восьмидесятые годы конкурс был достаточ-
ный. Он упал в конце восьмидесятых годов. Девяностые годы 
были проваленные. Очень мало студентов шло, по разным при-
чинам. Оно и в государстве тогда творилось не понятно что. 
Конкурс начал вот-вот только восстанавливаться. В силу соци-
альных дел, рождаемости и не востребованности технических 
специальностей, – все хотели быть юристами и экономистами. 
Мое мнение такое: надо быть юристом и экономистом, но я все-
гда говорил, говорю, и буду говорить студентам: ты пришел 
получить инженерную специальность. Ты должен знать свою 
специальность как Отче наш. Ты должен хорошо владеть второй 
специальностью, то ли юридической, то ли экономической. Если 
пойдешь в бизнес или что-то наподобие этого. Третье – ты дол-
жен хорошо владеть информационными технологиями. И чет-
вертое – это иностранный язык. В связи с развалом Советского 
Союза были открыты границы, начали иностранцы приезжать. 
Для меня иностранный язык был неактуален. Мне говорили: ты 
имеешь форму допуска, но выезд твой за границу будет ограни-
чен. Сейчас такого ограничения нет, поэтому я всегда говорил и 
говорю про четыре составляющие специальности: вторая специ-
альность, которая дополняет первую, информационные техно-
логии и язык.  

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? 

Сто процентов был участником, был бригадиром, строил 10-
й корпус, строил 9-й корпус, строил 1-й корпус, строил наш 
завод экспериментальный, строил библиотеку и строил корпуса 
мехмата и химфака. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

В то время на факультете международное сотрудничество 
было ограничено. Было, но оно было ограничено. Первый хо-
роший договор был с Голландией и с Бельгией, а до этого все 
было ограничено. 

Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітниц-
тво на розвиток навчального процесу, науково-дослідні робо-
ти в університеті? 
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Да, во-первых, влияло каким образом – было финансирова-
ние дополнительное. Второе – те молодые люди, которые зани-
мались какой-то тематикой – мы их пускали, но это начиная с 
середины девяностых годов мы искали для них за границей ВУ-
Зы, которые профильными были по их специальностям и от-
правляли туда их на стажировку. Там, допустим, на месяц, на 
два месяца, и это помогало очень здорово.  

Чи брали Ви участь в роботі приймальної чи предметної 
комісії? 

Да, я принимал участие в работе приемной комиссии и по-
тому, как я сначала был замдекана, начиная с 84-го года, потом 
был деканом, все деканы непосредственно напрямую участвуют 
в работе приемной комиссии. Я не хочу говорить сейчас о раз-
ных нюансах, но в полном объеме, в полной программе я при-
нимал участие в приемной комиссии. И сейчас принимаю.  

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів? 

Партийные влияли. В то время, вы же знаете, что партия у 
нас была одна, коммунистическая, и влияние было парткома 
очень мощное и достаточно серьезное. Общественные организа-
ции также принимали участие, профсоюзные, также было това-
рищество физтеха организовано на физтехе, которое наши орга-
низовали выпускники. Также принимали участие в различных 
мероприятиях, иногда помогали нам и в ремонте факультета, и 
финансово, и материально и т. д. Поэтому участие было приня-
то. На научную работу, может быть, каким-то косвенным, но 
радикального влияния я не видел.  

Згадайте, які державні офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? 

Тогда Октябрьская революция, 1 мая, 8 марта, традицион-
ные те праздники, которые были в советское время. День побе-
ды очень активно отмечался. Были неофициальные, но такие, 
как юбилей факультета, какому-то ученому какой-то юбилей, 
награждение какой-то медалью.  

Яке було ставлення до них Вас та Ваших колег? 
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Напрямую очень хорошее. И для празднования тех дней, ко-
торые тогда праздновались, там Победа, Первомай и юбилейные 
даты, положительное было отношение.  

Чи можете Ви згадати загальнонаукову атмосферу Ва-
ших студентських та аспірантських років навчання? 

Была доброжелательная атмосфера, не было какого-то при-
теснения или, допустим, сложностей, если человек, аспирант, 
занимался, приходил на другую кафедру. Приходил даже к ру-
ководству университета. По тем временам, что-то надо было 
попросить – всегда шли навстречу молодым ученым. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
та Ваших колег? 

В некоторых случаях частично это было, но я не могу ска-
зать, что на физтехе это проявилось в полном объеме. На физте-
хе не было таких людей, которые чем-то занимались серьезно, 
так, допустим, человек был, на физтехе такого не было. В уни-
верситете было, я могу сказать, таким образом, в большинстве 
или в уподобляющем большинстве случаев, это были люди не-
адекватные, то ли по складу ума, то ли по болезни, то ли поче-
му-то еще. Даже легкомыслие – это не сказывалось. 

Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів. 

Были различные методы, прежде всего это личный пример 
тех людей, которые занимались аспирантами и молодыми учены-
ми, также со студентами тоже. Первое – это профессионализм 
человека, который занимался этим, люди-непрофессионалы, лю-
ди, которые знали только технику и не были педагогами – их, как 
правило, не делали руководителями молодых ученых. Еще ис-
пользовались иногда и связи. Вот я был деканом. У меня были 
хорошие связи с предприятиями. Это послужило тем, что я брал 
аспирантов, брал молодых ученых и водил их за руку, приводил 
на предприятия. На предприятиях люди заняты, и чтоб тебе уде-
лили внимание – надо, чтоб у тебя был авторитет или знали тебя. 
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 ДРОБАХІН 
ОЛЕГ 
ОЛЕГОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Дробахин Олег Олегович, родился 18 февраля 1957 г., в го-

роде Днепропетровске. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали 
освіту, чим займалися? 

Отец работал в КБ «Южное», лауреат Ленинской премии 
СССР в области новой техники и Государственной премии 
Украины в области науки и техники, награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почета», работал заместите-
лем начальника головного проектного отдела, был заместителем 
главного конструктора программы «Днепр», окончил наш уни-
верситет, физико-технический факультет. Мама окончила тоже 
наш университет, физико-математический факультет, всю жизнь 
проработала в средней школе учителем математики.  

Дедушка по отцовской линии Иван Макарович Дробахин 
был преподавателем в ФЗО, затем работал в горкоме партии в 
Днепродзержинске. В начале войны пошел на фронт, защищал 
Северный Кавказ, участвовал во взятии Кенигсберга, Берлина, 
остался после войны в армии, служил в Группе войск в Герма-
нии, закончил службу в должности заместителя по тылу началь-
ника НИИ авиации в Подмосковье, в этом институте до созда-
ния Звездного городка проходили подготовку первые космонав-
ты. И я видел дома с мемориальными досками о том, что в них 
жили Гагарин, Титов. После выхода в отставку работал учите-
лем труда в школе. Соответственно прадед Макар (отчества не 
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знаю) и прабабушка Василиса Емельяновна. Бабушка, Алек-
сандра Васильевна, работала на различных должностях. Ее ро-
дители – Василий Ефремович (был рабочим на заводе) и Ана-
стасия Андреевна Бутылины.  

По линии мамы мой дедушка Николай Гордеевич Шкаран 
был зам. главного инженера (это последняя его должность) заво-
да имени Дзержинского в Днепродзержинске, был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями, а бабушка По-
лина Ивановна работала на различных должностях в заводо-
управлении, была депутатом городского совета в Днепродзер-
жинске. Происхождение дедушки по материнской линии не знаю. 
Он в 1920-е гг. имел неприятности за социально-чуждое проис-
хождение. Поскольку он умер в 1967 г., я не знаю истинной ситу-
ации. А бабушка из семьи рабочих, ее отец был машинистом, 
Иван Васильевич Рогов. Прабабушка Екатерина Васильевна. 
Приехали они из России, когда началось строительство завода в 
селе Каменском, так тогда назывался Днепродзержинск.  

Рассказывая о своих родственниках, следует подчеркнуть, 
что мой отец – лауреат Ленинской премии, а Ленинская премия 
у него за ракетный комплекс «Сатана» (за последнюю наиболее 
мощную модификацию, которая внесена в книгу рекордов Гин-
неса). Он был инспектором Советского Союза по стратегиче-
ским вооружениям, выезжал в США, инспектировал базы ракет 
МХ, был удостоен также Государственной премии Украины за 
ракету-носитель «Днепр». 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Теперь, что касается традиций образования. Моя мама, как я 
уже сказал, была учителем математики, проработала всю жизнь, 
до выхода на пенсию, в средней школе, отличник народного 
образования УССР. Самое удивительное, что моя теща тоже, 
учительница, правда, биологии, и тоже отличник народного 
образования УССР. А мамин дядя был Заслуженным учителем 
УССР, в Днепродзержинске работал, был учителем географии. 
Его жена, сестра моей бабушки Полины Ивановны, и он сам 
были кавалерами ордена Ленина, потому что в 50-е годы учите-
лей, которые имели стаж более 25, награждали этим орденом.  
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Поэтому я всю жизнь, с малых лет, был в среде, тех, кто ра-
ботал в области просвещения. Мама брала меня на работу, когда 
она работала в школе № 2 г. Днепропетровска. Там были мощ-
ные учителя математики, например Приварников Константин 
Федорович. Эти опытные учителя много уделяли внимания об-
суждению методики преподавания математики, учили мою ма-
му тому, как эффективно преподавать материал, я часто присут-
ствовал при таких разговорах. Кстати сыновья Константина 
Федоровича пошли в науку, его сын Аркадий Константинович 
Приварников работал у нас в университете, доктор физ.-мат. 
наук, профессор, а второй сын Юлий Константинович работал в 
КБ «Южное», доктор технических наук. И то, что я в детстве 
читал журналы типа «Математика в школе», «Квант» – они 
тоже формировали мое восприятие педагогической работы, зна-
ния методики преподавания. Я знаю с детских лет многие вещи, 
и когда сейчас говорят «опорный конспект», то этот термин я 
впервые услышал, будучи школьником. Этот термин использо-
вал учитель Шаталов при изучении математики, книгу о его 
методе я прочитал, будучи школьником. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір? Де Ви навчалися в початковій, сере-
дній школі? Яку освіту Ви здобули? Назвіть шкільних учите-
лів, які запам’яталися Вам найбільше і вплинули на форму-
вання Вашої особистості.  

Эта среда формировала мое определенное восприятие учеб-
ного процесса, какие-то знания. И фраза «впитал с молоком ма-
тери» здесь совершенно уместна. Закончил я среднюю школу № 
16 города Днепропетровска, хотя начинал учиться в школе № 6. 
Связано это было с переездом, получением новой квартиры. В то 
время средняя школа № 16 была очень сильной. Директором бы-
ла Анна [Галина. – Ред.] Антоновна Патока, портрет которой 
висит на доске выдающихся выпускников нашего университета в 
первом корпусе. Она была Заслуженной учительницей УССР, 
кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени. Чело-
век, который был очень заинтересован в работе, у которого было 
много планов. Она оставила в памяти образ человека энергично-
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го, желающего много сделать, быть на передовых позициях. Учи-
тельница, которая была здесь в младших классах – это Мария 
Андреевна Денисенко. Очень квалифицированный педагог, кото-
рая отдавала много сил учительской работе, которая заложила 
необходимые основы знаний и языка, и математики, ответствен-
ного отношения к учебе, привила умение и желание учиться.  

Из тех учителей, которые запомнились и, на мой взгляд, 
внесли значительный вклад в мою подготовку, дали хорошие 
знания, несомненно, следует вспомнить учительницу физики 
Ольгу Андреевну Христиченко. Она была, как говорится, «креп-
ким профессионалом», методично, последовательно все препода-
вала. Значительный вклад в мое формирование внесла Янина 
Михайловна Ермолова, которая преподавала у меня с пятого по 
восьмой класс математику. Она была очень последовательным, 
аккуратным, педантичным человеком, и развила ответственное 
отношение к делу. Также следует сказать об учителе русского 
языка и литературы Вескове Валерии Евгеньевиче. И тому, что 
мне сегодня говорят, что я умею писать статьи, я в значительной 
степени обязан Валерию Евгеньевичу, он со мной очень много 
индивидуально работал. Я был склонен строить достаточно 
сложные фразы, а он всегда меня учил, что надо разумно их 
упрощать, чтобы было более четко, доходчиво. Эти учителя внес-
ли большой вклад в развитие моей личности, приобретение мною 
знаний.  

Большое влияние на меня оказали две учительницы, кото-
рые до того были завучами во второй школе, – это Мишутина 
Вера Николаевна и Искра Валентина Николаевна. Вера Никола-
евна Мишутина стала завучем старших классов в школе № 16 и 
преподавала у меня химию в седьмом-восьмом классе. Она дала 
основные знания химии, методистом была хорошим. Хотя Ис-
кра Валентина Николаевна литературу у меня не преподавала, 
только несколько раз заменяла, но ее уроки все равно остались 
яркими пятнами в памяти. Она произвела впечатление этими 
уроками. Вообще следует отметить, что средняя школа дала 
весьма твердые знания. Достаточно сказать, что я в университе-
те не изучал ни черчения, ни начертательной геометрии, но ко-
гда мои дети в университете изучали инженерную графику я, 
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имея только школьные знания, мог их консультировать. За это я 
признателен Корсунскому Семену Леонтьевичу. 

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів? 

Які чинники вплинули на професійний вибір? Тут ситуация 
такая. У моей мамы, она тоже преподавала в школе № 16, был 
очень хороший класс, в котором ребята были на три года старше 
меня. Они увлекались теоретической физикой. Время было 
немножко не такое как сегодня. Теорфизика казалась чем-то 
очень замечательным. И это было, как сейчас говорят, термин 
может не очень понятный – «круто». Так вот, мне хотелось быть 
физиком-теоретиком. Мой папа говорил, что надо поступать на 
специальности, связанные с теорией прочности, поскольку это 
вечная инженерная специальность. А в нашем университете су-
ществовала мощнейшая школа под руководством академика 
Моссаковского Владимира Ивановича. Папа говорил, что надо 
учить вечные вещи, учиться в настоящей школе, где есть настоя-
щие профессионалы. Все это абсолютно правильно. Но мне хоте-
лось в теорфизику. Мой товарищ, который учился на год раньше 
в нашей же школе, сказал, что есть специальность радиофизика, 
где подготовка такая же хорошая как у теорфизиков, а задачи 
решаются практические. И я, ничего не понимая в этом деле, но 
почему-то мне это понравилось, решил поступать на специаль-
ность «Радиофизика и электроника», о чем я нисколько не жа-
лею. И думаю, что если бы я поступил и на специальность, свя-
занную с прочностью, и на теорфизику, то ту степень удоволь-
ствия, которую мне удалось получить от учебы, от занятий науч-
ной работой, я бы, скорей всего, не получил. И как иногда спра-
шивают: «Пошли бы Вы опять на эту специальность?». Пошел 
бы. Я полностью удовлетворен, и мне это нравится до сих пор. 
Причем специальность называется «Радиофизика и электрони-
ка», то есть два компонента: радиофизика и электроника.  

Я занимаюсь радиофизикой, – заведующий кафедрой при-
кладной и компьютерной радиофизики. Защищал и кандидат-
скую диссертацию по радиофизике, и докторскую по двум спе-
циальностям: радиофизика и физика приборов, элементов и си-
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стем. И именно радиофизика мне импонирует, а электроника – 
не мое. Я не говорю, что она хуже, но не мое. Кто-то в деканате, 
когда я поступил, отправил меня в группу, специализировавшу-
юся по нашей кафедре, которая тогда называлась кафедрой фи-
зики СВЧ. И это для меня оказалось счастливым моментом. Как 
мне сегодня кажется, если бы я попал в другую группу, я бы не 
реализовался и не получил бы того удовольствия от жизни, ко-
торое получил. А те ребята, которые поступили на теорфизику, 
мамины ученики, учились в группе, которая была очень силь-
ная, в ней было тринадцать человек, и, по-моему, почти все от-
личники. Атмосфера тогда была другая. Эти студенты догова-
ривались, чтобы дополнительно на мехмате прослушать курс 
функционального анализа. Атмосфера учебы была в то время 
намного лучше, и слово «физика» тогда звучало гордо. 

Если говорить о круге чтения, то из произведений, которые 
мне нравятся сочетанием размышлений философского, психоло-
гического характера, следует упомянуть книги Михаила Велле-
ра «Все о жизни», «Кассандра». Практически со всеми положе-
ниями в них изложенными я согласен. Люблю воспоминания о 
Королеве, Ландау, книгу Капицы «Эксперимент, теория, прак-
тика», воспоминания об Арцимовиче, воспоминания Фриша, 
физика, декана физфака Ленинградского университета. В этих 
книгах есть энергетика и, что важно для меня, есть размышле-
ния о преподавании физики. Большой энергетикой для меня 
обладают тома курса Феймановских лекций по физике, курс 
общей физики Савельева, эти книги я довольно часто читаю для 
«подзарядки». Понятно, что читаю монографии и учебники, 
тематика которых связана с теми проблемами науки и препода-
вания, которые меня волнуют в тот или иной момент. Для раз-
рядки люблю читать детективы, в частности Марининой, они 
интересны помимо всего тем, что она в художественные произ-
ведения встраивает положения рейки, по которым имеет сту-
пень, как мне рассказывали. Из вечных книг люблю «Войну и 
мир», которую прочитывал с интервалом примерно 10 лет. По-
следний раз меня интересовали, главным образом, философские 
размышления Толстого. Такой же реперной книгой для меня 
является трилогия Симонова «Живые и мертвые», которую я 
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также прочитывал много раз. Текст остается, а твое понимание, 
восприятие меняется. Люблю перечитывать значимые произве-
дения, например, года три назад перечитал Шолохова «Тихий 
Дон», «Поднятая целина». Последнее время разрядку дает ре-
шение комбинаций по шашкам. Разряда я не имею, никогда не 
занимался, комбинации доставляют эстетическое наслаждение. 
Стабилизирующую роль для меня играет прослушивание уроков 
английского языка. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

В то время в приемной комиссии дежурили преподаватели, 
и я точно знаю, что я беседовал с Федором Федоровичем Код-
жеспировым, который потом преподавал у нас. В тот момент я 
еще не знал, кто это такой, но я его запомнил. И беседа была 
такая комфортная, хорошая. Был стенд, на котором написано, 
что на нашей специальности изучают квантовую радиофизику. 
Мне показалось, что это очень хорошо, прогрессивно. Экзамен у 
меня принимал доцент Нестерко, был такой доцент кафедры 
оптики. Мы поступали в семьдесят четвертом году, и конкурс на 
место я, откровенно, не помню точно, поэтому не скажу. А вот 
правило было такое. Это был год, когда поступали по экспери-
менту, т.е. те, кто имели школьный бал четыре с половиной, 
сдавали два экзамена, медалисты – один экзамен, а в принципе 
мы должны были сдавать четыре экзамена. В нашей группе не 
было ни одного человека, который поступал по обычному кон-
курсу – четыре экзамена. Все были медалисты, краснодиплом-
ники после техникума, те, которые закончили подготовительное 
отделение после армии, и потом специальным разрешением 
министерства у нас приняли еще два человека, чтобы сказать, 
что у нас просто прошли по обычному конкурсу. Они недели на 
две, наверное, или, по крайней мере, на неделю позже появились 
в нашей группе. Это насчет нашего поступления.  

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Сказать, что я помню первую лекцию, будет не совсем 
правда. Я не помню конкретно, какая была первая лекция. Но 
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начинали мы изучать механику, курс общей физики, был мата-
нализ, аналитгеометрия в первом семестре. И в первый день, 
очевидно, были и механика, которую читал доцент Фомичев 
Олег Игнатьевич, и был матанализ, который читала доцент Нина 
Яковлевна Яценко. Это были очень сильные преподаватели. 
Фомичев Олег Игнатьевич был такой подтянутый, симпатичный 
человек, – с сединой, стройный. Читал он, на мой взгляд, хоро-
шо. А Нина Яковлевна отличалась тем, что она буквально через 
пару лекций помнила всех присутствующих по фамилии, всех 
называла. Читала четко, безукоризненно. И принимала экзамены 
достаточно строго. Если, допустим, в формулировке кто-то сло-
во пропускал, ставилась четверка, но тогда это считалось есте-
ственным, нормальным. А во втором семестре молекулярную 
физику читала у нас доцент Валентина Васильевна Коваленко. 
Читала тоже очень хорошо, последовательно, с высокой степе-
нью усвояемости материала. И когда позже у нас училась на 
факультете Оля Николаевская, которая перевелась из Москов-
ского университета, я у нее спрашивал: «Как тебе наши препо-
даватели?»  А она отвечала: «Если бы Коваленко преподавала в 
МГУ, то не выпадала бы из общего состава». Очень такой доб-
росовестный и квалифицированный преподаватель.  

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Учились мы на первом курсе в четвертом корпусе, который и 
сейчас на проспекте Карла Маркса. Нам выдавали такие пособия 
по физике, где были написаны вопросы, которые мы должны были 
изучать, и перечень учебников, в которых, по мнению преподава-
телей, материал данного вопроса был изложен наиболее доходчи-
во, объемно. В общем, – лучше. Кроме того, был перечень задач, 
которые надо было решать и в какой последовательности, т.е. не 
издавался специальный задачник. Мы пользовались соответству-
ющими задачниками из библиотеки. Подбор задач, последователь-
ность… В методическом пособии все было прописано.  

Потом на кафедре, когда я уже был заведующим, мы изда-
вали соответствующие методические пособия, где аналогичным 
образом были представлены ключевые дисциплины кафедры. 



Інтерв’ю № 8                                                                              ДРОБАХІН Олег Олегович 

 
251 

 

Если опять вспоминать о первом курсе, то первый семестр за-
помнился еще таким курсом как история КПСС, который был 
обязательным. И он запомнился, главным образом тем, что при-
ходилось конспектировать первоисточники, в первую очередь 
работы Ленина. В то время продавались книжки, брошюры. Я ко 
всей учебе относился со старанием, и поэтому покупал такие 
брошюры, читал их, подчеркивал нужную информацию. Но на 
все мои попытки рассказать о том, что я же вот читал, я знаю, 
вы меня спросите, говорили, где ваш конспект, т.е. надо было 
сидеть, исключительно выписывать, что ты там понял, может 
быть, не всегда было важно, но показать, что у тебя есть кон-
спект было необходимо. При этом я и сейчас считаю, что изуче-
ние работ Ленина было полезным для формирования стиля 
мышления. Одно из воспоминаний о первом семестре, это то, 
что был матанализ, а это как бы основа, надо учить определе-
ния. Многие определения, которые я выучил на первом курсе, 
получается почти тридцать восемь лет назад, я до сих пор пом-
ню. А второе – это постоянно уставшая рука от писания и пере-
писывания конспектов по первоисточникам.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? Згадайте свої враження про 
рівень викладання навчальних дисциплін. Які професори, до-
центи, викладачі запам’яталися найбільше? Чим? Хто був 
Вашим науковим керівником? Чим характеризувався його 
стиль наукового керівництва? 

Если говорить о преподавателях, которые сформировали 
мои взгляды на специальность, то здесь, следует назвать моего 
руководителя доцента Евгения Людвиговича Барташевского, 
который был человеком достаточно ярким, с очень широким 
кругом научных интересов, читавший много журнальной науч-
ной литературы, в первую очередь, на английском языке. То, что 
мне удалось соединить в своей научной деятельности несколько 
направлений, умение работать с литературой, все это в значи-
тельной степени от Евгения Людвиговича.  
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Большой объем нужной информации сообщил на своих 
лекциях доцент Иван Георгиевич Прохода, запомнилась его 
манера чтения лекций. Это был, как в шутку говорили, ученик 
ученика Ландау. Он действительно был аспирантом ученика 
Ландау из первого «призыва», и сдавал теорминимум. Его опре-
деленный академизм в преподавании, подходы, его взгляды 
много дали для понимания того, что важно при подготовке спе-
циалистов нашего профиля.  

В наше время на первом курсе была еще дисциплина – «Вве-
дение в специальность». Приходил заведующий кафедрой Федор 
Исаакович Коломойцев. Я помню, что он читал лекцию, но вот о 
чем он рассказывал, скажу честно, не помню, а что рассказывал 
Иван Георгиевич Прохода и чем он занимался на той лекции, я 
помню до сих пор. Хотя как бы и не ярко читал, и ничего сверхо-
собенного не говорил, но его лекция на первом курсе по дисци-
плине «Введение в специальность» у меня в памяти до сих пор.  

А профессор Федор Исаакович Коломойцев – это знаковая 
фигура нашего факультета и всего университета. Человек, дей-
ствительно выпадающий из общего ряда. Я имею в виду, в поло-
жительную сторону. Он у нас читал курс квантовой радиофизики. 
Несмотря на то, что мне на стенде в приемной комиссии это 
название понравилось, именно квантовую радиофизику я не 
очень люблю. Примеры, которые приводил Федор Исаакович, 
иногда казались совершенно простоватыми. В волноводе со слои-
стым заполнением, несмотря на то, что в каждом материале рас-
пространяться волна со своей скоростью, общая волна распро-
страняется с общей скоростью. Он сравнивал это с тройкой ло-
шадей. Каждая имеет свою скорость, но тройка двигается с еди-
ной скоростью. Это в наше-то время говорить об электромагнит-
ных волнах на примере какой-то тройки из прошлого века… Но 
пример запомнился. Сколько лет прошло, а я его помню. И самое 
главное, что он не только помнится как пример, но он и помогает 
иногда, когда задумываешься и анализируешь физический про-
цесс. Вот такие приемы, иногда, казалось бы, примитивные, но, 
оказывается, они врезались в память, и много лет ты их помнишь, 
и они помогают анализировать физические процессы. 
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Большое впечатление производил декан, заведующий кафед-
рой радиоэлектроники доцент Александр Яковлевич Якунин. 
Читал он не броско, анекдотов не рассказывал, но конспект был 
обширный, материал отобран великолепно, манера чтения лекций 
по существу, с сообщением большого объема материала. И как 
было сказано в свое время, что писатели вышли из «Шинели» 
Гоголя, а я бы сказал, что все, кто учился на специальности «Ра-
диофизика и электроника» и реализовался в специальности, тоже 
должны сказать, что все мы вышли из теоретических основ ра-
диотехники, которые читал нам Александр Яковлевич Якунин.  

Моему формированию, значительно содействовали асси-
стенты нашей кафедры: Аркадий Андреевич Адамчук и Евгений 
Николаевич Привалов. Они вели лабораторные работы, и у нас с 
ними было много бесед по существу физических процессов. Эти 
люди дали очень много таких деталей, которые на лекциях не 
получишь. Один из вопросов, которым я занимаюсь все годы и 
до сих пор полностью не решил за все эти годы, был продикто-
ван теми занятиями, теми дискуссиями. Аркадий Андреевич 
очень много практических вещей умел делать, налаживать аппа-
ратуру, а это все тоже колоссальная школа. Когда я сам начал 
вести лабораторные работы, именно Аркадий Андреевич со 
мной много сидел, показывал тонкости настройки аппаратуры. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і позааудиторний час? Які форми індивідуа-
льної роботи зі студентами під контролем викладача вико-
ристовувалися? Наскільки вони були ефективними?Які фор-
ми організації самостійної роботи студентів застосовували-
ся? Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

В наше время мы много учились, пытались заниматься 
научной работой. Этот интерес исходил от нас самих. И ребята в 
общежитии рассказывали, что приходили преподаватели, рас-
сказывали о научной работе, которой они занимаются. Я пошел 
сначала на первом курсе в кружок, который вели аспиранты 
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Ивана Георгиевича Проходы. Аспиранты очень мощно занима-
лись студентами первого курса. Я походил на занятия научного 
кружка, это был конец первого курса. Не могу сказать, что это 
все мне в высшей степени не понравилось, просто не увлекло. А 
на втором курсе, в первом семестре где-то ближе к декабрю мы, 
группа ребят из нашей академической группы, пошли к Евгению 
Людвиговичу Барташевскому. Тогда у нас на кафедре работал 
Александр Мубаркович Ахметшин, который работал в группе 
Барташевского и предложил заниматься теорией сигналов. На 
занятиях научного кружка сначала прорабатывали книгу Зино-
вьева, Филиппова, чтобы пробрести нужную квалификацию.  

Тогда кафедры наши были в одиннадцатом корпусе. Мы со-
бирались в субботу в одиннадцатом корпусе, в аудитории, где 
потом был деканат, и обсуждали материал под руководством 
Барташевского, Ахметшина. Мы должны были проработать ряд 
параграфов, доложить эти вещи. В то время на кафедре теорию 
сигналов не очень изучали. И то, что мы изучали, как-то было не 
традиционно для кафедры. Это был новый сюжет в научной ра-
боте. И благодаря этому я приобрел определенную квалифика-
цию в теории сигналов. Начиная с этого момента, один из аспек-
тов, которыми я всю жизнь занимаюсь и связан с теорией сигна-
лов, с определенными подходами. На начальном этапе мы скорей 
занимались изучением того, что нам потом потребовалось в 
научной работе. Из этого кружка вышел и нынешний заведую-
щий кафедрой АСОИ доцент Вовк С. М., мой одногруппник. 

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Я начал заниматься тематикой Барташевского, Ахметшина. 
А это был новый поворот исследований у нас на кафедре, кото-
рый был связан с тем, что начали заниматься вопросами нераз-
рушающего контроля для ракетной техники, неразрушающего 
контроля изделий из диэлектриков, иначе говоря, корпусов 
транспортно-пусковых контейнеров и корпусов твердотоплив-
ных двигателей. Для кафедры это была тематика новая, и мы 
начали работать в этом направлении, и в конечном итоге нам 
удалось кое-что разработать.  
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Но признание пришло не сразу, достаточно сказать, что в 
конце существования Советского Союза нам пришлось с опре-
деленным трудом пробиваться, потому что нас не пускали на 
всесоюзную арену. Такие моменты тоже были. Но, в конце кон-
цов, в журнале АН СССР «Дефектоскопия» было опубликова-
но, что в области СВЧ разрушающего контроля наша кафедра 
занимает лидирующее положение в Советском Союзе. А на все-
союзном конкурсе приборов неразрушающего контроля для 
изделий из полимерных композиционных материалов получили 
третье место, призовое, и вышли на всесоюзный уровень. Мы 
получили соответствующее задание ВПК (военно-промышлен-
ная комиссия при Совете Министров СССР) разработать соот-
ветствующую аппаратуру. При чем, не мы туда ездили, выпра-
шивали, а нам прислали соответствующие документы, т.е. нас 
обязали этим заниматься. И мы, совместно с Институтом радио-
техники и электроники АН СССР, который в Москве, точнее 
филиал в Подмосковье, во Фрязино, создали аппаратуру и про-
граммное обеспечение, которое было внедрено в лабораторную 
практику в Подмосковье, в Хотьково, – там, где создавались 
транспортно-пусковые контейнеры.  

Но, к сожалению, распад Советского Союза не позволил 
выйти на разработку аппаратуры уже серийной. Только были 
лабораторные образцы, внедренные в те организации, которые 
непосредственно занимались разработкой, а не изготовлением. 
Уровень нашей работы был достаточно высоким. Мы были на 
нормальном уровне, по сравнению с другими, кто в Советском 
Союзе занимался этими вопросами. Сейчас наши комплексы, 
которые работают на основе принципа фурье-голографии, поз-
воляют синтезировать временные импульсы длительностью 
порядка 70 пкс. Причем синтез проходит примерно за 1 с, а сами 
многочастотные измерения проводятся в полосе 38–52 ГГц. 

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів?  

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

256 
 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

О формах работы. То время невозможно рассматривать без 
того, чтобы не упомянуть, что комсомольская организация вела 
большую работу, и это была школа во многих отношениях. Во-
первых, взять, например, штаб комсомольской стройки универ-
ситета. Он занимался строительством всех корпусов. А период, 
когда я учился, был периодом интенсивного строительства. Ко-
гда мы как раз поступили, заканчивалось строительство первого 
корпуса на проспекте Гагарина, и нас привлекли уже к оконча-
нию работ. Мы выполняли работу на крыше. Когда я поступил, 
– в тот год отменили поездки в колхоз. Раньше первокурсники 
ехали на сельхоз работы, а с 74-го года первый курс не должны 
были посылать в колхоз, но должны были начинать с учебы.  

Но после окончания первого курса, я работал на строитель-
стве школы на 12-м квартале, потому что штаб комсомольской 
стройки послал туда группу студентов, поскольку трест № 17, 
который строил корпуса нашего университета, должен был сда-
вать эту школу, и они обратились за помощью. Мы там работали 
летом, это тоже определенные воспоминания. Корпус № 12, где 
мы сидим, мы тоже его строили. Система была такая. Утром мы 
были на стройке. С шести часов начинались занятия по вечерней 
схеме, т.е. все студенты участвовали в стройке. Но надо сказать, 
что в то время в строительстве мы участвовали и после оконча-
ния университета, когда я уже работал на кафедре. Когда строи-
ли шестое общежитие, определенные конструкции заказывали 
на Никопольском ЖБК – комбинате железно-бетонных кон-
струкций. И для того, чтобы получить эти конструкции, а каче-
ство там было значительно выше, чем на других ЖБК, посылали 
нас, уже инженеров, работать на этом ЖБК, чтобы выполнить 
соответствующие работы, и чтобы поступили строительные 
материалы к нам в университет. И корпус, который № 15 – я 
строил, и № 16, и мастерские, корпус белый. Так что мы участ-
вовали в стройках университета много, и когда были студента-
ми, и когда я уже работал, после окончания. Это была неотъем-
лемая сторона жизни студентов и сотрудников университета.  
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Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Комсомол был в то время хорошей такой организацией и 
много выдвинул организаторов. Достаточно сказать, что секре-
тарем комсомольского бюро, в которое я входил, начиная со 
второго курса, был, я скажу полностью, Вячеслав Владимирович 
Абрамов, а тогда Славик Абрамов, в дальнейшем – генерал-
майор, начальник разведки Украины. И работа с такими людьми 
была большой школой практической организации. И когда я 
сегодня являюсь заведующим кафедрой, то многие организаци-
онные навыки – они с того времени. Потому что в то время су-
ществовали школы комсомольского актива и были учебники по 
организационной работе. Были книжечки по педагогике и пси-
хологии в комсомольской работе. И информацию по вопросам, 
связанным с педагогикой и психологией, в первую очередь я 
почерпнул из этих книжечек. Потом я сам преподавал в школе 
комсомольского актива нашего университета. Был определен-
ный практический опыт и академический, связанный с чтением 
соответствующей литературы. Комсомол в то время много чем 
занимался. Студенческое самоуправление сегодня очень слабо 
занимается учебной работой, научной работой. Тогда студенче-
ское научное общество, академкомиссия, комсомольское бюро 
факультета обязательно занимались учебой, научной работой 
студентов. 

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам ? Чи 
брали Ви безпосередню участь у культурно-просвітницьких 
заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої самодія-
льності, театральних виставах, вечорах, гуртках, культпо-
ходах тощо? Яку роль у Вашому житті відіграли фізкульту-
ра та спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних 
змаганнях, секціях, гуртках, святах? 

Была и художественная самодеятельность. Были фестивали 
«Студенческая весна», и обязательно факультет выступал, по-
том университет. И я, например, был зам. секретаря комсомоль-
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ского бюро физического факультета по идеологической работе, 
входил в состав жюри фестиваля. Была высокая соревнователь-
ность, факультеты выступали, были определенные дебаты, кто 
какое место занял. Я общался с Виктором Боголюбом, который 
руководил тогда «Днепрянами», и с другими руководителями 
ансамблей. А общение с такими людьми, людьми творческими – 
важный компонент. Были постоянные посещения театра оперы 
и балета, который только открылся. Но было не просто посеще-
ние, а и встречи с артистами, дискуссии. И было несколько че-
ловек с физического факультета, которые увлекались как клас-
сической музыкой, так и современной. И были они весьма под-
готовлены, а эти дискуссии были очень интересными. Работал в 
то время философский клуб, и многие его посещали. Работал и 
клуб, я сейчас не помню, правда, название, английского языка, и 
мы его тоже посещали. В частности, выступал ректор Мосса-
ковский, который был в Америке на стажировке. Была встреча, 
и он выступал на английском языке. Прошло, я не знаю, лет 37 
уже, а я помню, как она проходила. Были, конечно, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны. И у нас выступал, 
помню, в группе Нестеренко Владимир Константинович, кото-
рый участвовал в освобождении, насколько я помню, Днепро-
петровской области, и он именно об этом рассказывал. Много 
таких моментов было.  

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Я, естественно, помню, кто был куратором нашей группы. 
Куратором с первого по пятый курс был Александр Алексан-
дрович Протопопов, доцент нашей кафедры. Это был сын дека-
на физического факультета в предшествующие годы Александра 
Константиновича Протопопова. Он занимался проведением со-
ответствующих, как тогда называлось, политзанятий, и уделял 
этому много внимания. Он много занимался работой куратора. 
Если я некий курьезный случай расскажу, может это будет за-
бавно. Перед праздником Восьмого марта проводит он политза-
нятие, а все уже домой хотят. Он долго обсуждает, причем об-
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суждали в том случае одно из художественных произведений, 
какое я, честно говоря, забыл. И все уже хотят уходить, а Алек-
сандр Александрович отличался тем, что полностью два часа, 
как положено, по расписанию, он политзанятия проводил. И 
староста нашей группы на этом курсе, а это был не первый ста-
роста, Владик Салахов, сидит, он сидел передо мной, смотрю, 
начинает нервничать. И тут он говорит: «Александр Александро-
вич, вы – эклектик, махист». А это советское время… А тут – 
«эклектик, махист». Александр Александрович так задумался: 
«Вадим, зачем вы так, ну идите домой». Вот такой достаточно 
смешной случай, единственный, наверное, когда он политзаня-
тия не провел два часа. 

Староста на первом курсе у нас был Андрей Лукашов, а по-
том Владик Салахов, не помню с какого, наверное, с третьего 
курса. Я их хорошо помню. Мы иногда тут спорим, некоторые 
сказали, что это не Андрей Лукашов предложил, но мне так 
помниться, что он, а может несколько человек. И это очень муд-
рое решение, которое я всем студентам сейчас всегда советую 
реализовывать. Он предложил, давайте не будем конкретно до-
говариваться каждый год, а установим, что третья суббота мая, 
возле памятника Ломоносову, возле Горного института, мы 
встречаемся в 10 утра. С десяти до одиннадцати мы ждем, а по-
том куда-то двигаемся. И вот у нас нет проблемы созвониться.  

Мы приходим каждый год, если только есть возможность, 
если не в командировке, не болен, и никаких непредвиденных 
ситуаций не случилось. И даже те, которые живут в Москве, в 
Херсоне, Николаеве, в Киеве собираются каждый год. В разные 
годы, были случаи, когда буквально два-три человека приходи-
ло. Были годы, когда практически полностью собирались, но 
достаточно тяжело собраться. Около 20 человек приходило. А 
закончило нас 23 человека группа. Мы когда учились, были вто-
рой группой. А первая группа по другой кафедре специализиро-
валась, они потихоньку присоединилась к нам. И тоже стали 
приходить. Сейчас приходят некоторые однокурсники, которые 
чистые физики. Знают, что мы встречаемся стабильно из года в 
год. И вот так сложилось, что мы продолжаем встречаться. По-
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этому я всем студентам советую так договариваться, потому что 
потом люди разъезжаются, где телефоны, где адреса, а так из-
вестно четко. Ты должен свою жизнь спланировать, чтобы в 
третью субботу мая был на встрече.  

Вопрос официальной – не официальной иерархии в студен-
ческом коллективе. На самом деле тяжело мне ответить на этот 
вопрос объективно. По крайней мере, мы, группа, сколько лет 
мы закончили, мы встречаемся и нам интересно. Иногда гово-
рят, что ты там профессор, скажи слово. Я говорю: «Ничего по-
добного. Здесь нет профессоров. Вот староста первый – Ан-
дрюша Лукашов. Он первый скажет. Когда дадут мне слово, – 
тогда я». Мы с уважением друг к другу относимся и тяжело 
сказать, кто какое место занимает в иерархии. 

Як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Заліковий тиждень, зачетная неделя в то время была. Были и 
курьезные случаи. В то время многие ребята ездили в стройот-
ряд. Сдавали сессию досрочно, и студент нашей группы Нико-
лай Николаевич Булгаков, сын Николая Николаевича Булгакова, 
который был длительное время завкафедрой русской литерату-
ры, тоже собрался в стройотряд. И сдает он квантовую механику 
Николаю Никифоровичу Половине досрочно. Парень был тол-
ковый. Достаточно сказать, что он теперь начальник отделения в 
Институте космического приборостроения в Москве и те рос-
сийские аналоги систем GPS – это разработки как раз их отде-
ления. А начальник отделения не так уж и мало. Толковый па-
рень, смышленый. «Ну что, Коля, сдал? – Не сдал, он меня от-
правил». И вот уже сдает ему, не помню, пять раз или сколько, 
многократно. Коля ходит серый, потерял уже всякий блеск в 
глазах. И уже приходит экзамен в сессию. Коле не удается 
уехать досрочно: идет сдавать. Приходит, Половина посидел-
посидел и говорит: «Слушайте, пять я Вам не могу поставить, 
четыре». А Коля все это время думал, что его выставляют с 
двойкой, уже полностью был замученный, уже даже не отвечал 
на те вопросы, которые исходно знал. Коля говорит: «Да, Гос-
поди, если бы я знал, что речь идет о четверке».  
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Конечно, очень своеобразным человеком, который прини-
мал у нас экзамены, был Калашников Михаил Дмитриевич, ко-
торый преподавал «Методы матфизики». Он очень не любил 
работников торговли. И было известно что, когда садишься сда-
вать экзамен, он спрашивал: «Кто родители?». Если кто-то 
скажет, что мама продавец, то это все. А если скажет, что рабо-
чие, вот это хорошо. Я, может сегодня это прозвучит странно, 
никогда на экзаменах ни разу не списывал. Я прихожу, сажусь 
на экзамен, а він українською мовою звертається: «А чому ви 
сідаєте на першу парту? Он остання парта вільна…». «Та ні-
чого і тут можна писати». – «Та ні, це ж рівняння матфізики. 
Як не спишеш, то й не здаш». И второе, у него подпись была 
характерная, так сказать, из буквы «К». И он обычно, пока ему 
отвечали, в ведомости начинал писать медленно-медленно бук-
ву «К» определенное количество раз. И когда строчка заканчи-
валась, говорил хватит. Хотя очень грамотный человек. Лекции 
читал очень продумано методически. Но с некими завихрения-
ми: на практических занятиях он любил давать решения задач, 
где была экспонента, а при решении надо было много раз диф-
ференцировать, а экспонента, она как бы сохраняет результат. И 
часто он любил меня вызывать к доске, я выходил, он говорит: 
«Решай». Я начинал писать выражение, исписал всю доску, и 
когда больше писать было негде, говорю: «Михаил Дмитриевич, 
мне писать больше негде», а он: «Та пиши».  

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Насчет первого и последнего экзамена. Первый экзамен был 
матанализ, это абсолютно точно. Хотя первую лекцию не пом-
ню, а первый экзамен – матанализ. Сдал я его на пятерку, от-
лично, как говорится. Но, когда я приехал на экзамен, я обнару-
жил, что забыл зачетку. И я поехал обратно домой, взял зачетку 
и приехал. Самое смешное, что мой двоюродный брат учился в 
Днепродзержинске, на первый экзамен тоже пошел без зачетки. 
И мой папа сказал, как на экзамен в ВУЗе и без зачетки, что это 
такое. И я строго по этому правилу забыл зачетку. Последний 
экзамен, наверное, был госэкзамен по научному коммунизму. 
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Тяжело что-то оригинальное сказать. Просто мне известно, что 
последним был госэкзамен по научному коммунизму. Но ска-
зать, что я его так уж помню, не могу. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Защита дипломных работ. В то время система была такая. 
Брали председателей государственных комиссий, людей доста-
точно выдающихся, достаточно сказать, что у нас председате-
лем государственной экзаменационной комиссии был Владислав 
Иванович Пустовойт. Ныне академик Российской академии 
наук, дважды лауреат Госпремии СССР, и дважды лауреат Гос-
премии Российской Федерации. А поскольку председатели ме-
нялись, на другой год председателем ГЭКа был Фок Михаил 
Владимирович, это сын академика Фока Владимира Алексан-
дровича. Председатели ГЭКа были самого высокого уровня. И 
Пустовойт был человеком более демократичным, а Фок спра-
шивал очень серьезно. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Значит, в наше время, и многие годы, если говорить о про-
изводственной практике, она проходила в разных городах, не 
только в Днепропетровске. Стабильным местом практики для 
нашей специальности был Вильнюс, где были передовые пред-
приятия по созданию СВЧ-техники. Практика тогда была по 
всему Советскому Союзу. Была по разным серьезным предприя-
тиям. Что касается меня персонально, то я остался на практику 
на кафедре, такое тоже было. Уже были планы идти в аспиран-
туру, и я занимался той научной деятельностью, с которой была 
связана моя кандидатская диссертация. 

Забыл сказать еще об одном преподавателе, сыгравшем 
большую роль в формировании моих взглядов. Это преподава-
тель исторического материализма Корнеев Альберт Васильевич. 
Он был до этого работником прокуратуры. Он был без руки, а 
спрашивать, как потерял, было неудобно. Понятно, что человек 
без руки в прокуратуре работать не мог. И понятно, что, очевид-
но, он работал, когда рука у него была. С чем это связанно ничего 
не могу сказать. Читал он исторический материализм. Чтение это 
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было совершенно удивительным. Он давал определение тотали-
тарного режима, а в то время говорить, что в Советском Союзе 
тоталитарный режим было не принято. Это было просто невоз-
можно, только после 85 года начались разговоры. Он давал опре-
деление, и мы слушаем все это: «Так подождите, – говорил, – мы 
ж подпадаем под это определение». Он только усмехался.  

Человек это был совершенно удивительный. Достаточно ска-
зать, что в 1991 г. он был депутатом Верховного Совета Украины, 
УССР, как тогда надо было говорить. И когда шло голосование о 
независимости Украины, против этого решения проголосовало 
человек пять, я точно не помню. И одним из них был Альберт 
Васильевич. Я сейчас не говорю о том – мудрое это решение, не 
мудрое. Я говорю о его человеческих качествах. Пойти против 
общего голосования, – на это требуется определенное мужество, 
нервная система. Человек он был, несомненно, очень умный. И 
он внес колоссальный вклад в преподавание, понимание истори-
ческого материализма. Есть и вторая история, которую я об Аль-
берте Васильевиче всегда люблю рассказывать. На новый год, 
1980-й, произошла драка между четвертым и пятым общежития-
ми. Были травмы, а у одного студента сломана нога. В те времена 
такие ЧП – это сразу информация в обком. На следующий день 
была создана комиссия парткома. И так получилось, что я вошел 
в эту комиссию. И Корнеев вошел. Возглавлял комиссию в то 
время начальник военной кафедры Владимир Михайлович Руб-
цов. Проводились собеседования со студентами, что, где произо-
шло. Многие студенты стояли на позиции, ничего не видел, ниче-
го не расскажу. И потом Корнеев мне говорит: «Хочешь посмот-
реть, как это делается?». Я повторяю, что он был работником 
прокуратуры в прошлом. И вот мы с ним вдвоем без всякой ко-
миссии, без никого и ничего. Он приглашал по одному и минут за 
15 ему рассказывали всё все. Я спрашиваю: «В чем состоит ваша 
техника?». Он так улыбнулся и говорит: «А ты результат ви-
дел?» Я видел эту школу настоящего следователя прокуратуры. 
Как он их брал, пересказать не могу. Но результат я видел. Ни 
один человек не устоял. Все всё рассказали, все всё. Хотя перед 
этим их пугал Рубцов: «Мы вас исключим, вы тут драки устраи-
ваете». Говорят: «Исключайте». Корнеев не пугал, что мы ис-
ключим. Он психологически создавал настолько мощное давле-
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ние, что человек все рассказывал. Как это по технике не могу 
сказать. Вот такой достаточно яркий человек.  

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?  

Що Ви можете розповісти про функціонування загальноу-
ніверситетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури сту-
дентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, 
видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гуманіта-
рних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?  

Если еще из каких-то таких событий, история, она ж разная. 
Если мне не изменяет память, в 1976-м году мне поручили рабо-
ту. Задача, может быть, не самая славная, но характеризующая то 
время. Должна была идти колонна университета, в том числе и 
физического факультета. Мне говорят, что я отвечаю за то, чтобы 
колонна была украшена бумажными искусственными гвоздиками 
и флажками. Мы должны были пошить флажки, и мы должны 
были сделать гвоздики. Где получить материалы? Материалы 
получить у коменданта. Хорошо, как шить? Я собрал комсоргов 
групп. Говорю, найти девочек, у кого дома есть швейные машин-
ки. Мы нашли этих девочек, у кого швейные машинки. В порядке 
комсомольского поручения сказали пошить там столько-то флаж-
ков, ткань вам даем. Не так все сложно: подрубить, сделать так, 
чтобы можно было закрепить. С гвоздиками дело обстояло так. Я 
пошел на базар, где продавались искусственные гвоздики, попро-
сил показать технологию. Мне рассказали и я более-менее понял, 
как это делается. Определенная группа получила задание делать 
гвоздики. Честно говоря, как мы древки делали, не помню. А вот 
веточки для гвоздик срезали в ботсаду.  

Я настолько был далек от идей национализма, что я не пони-
мал, что выдали мне ткань для флажков голубую, а бумагу для 
искусственных гвоздик – желтую. В результате колонна была 
выполнена в голубой и желтой гамме. Но вопросом занимались 
серьезно, партком рассматривал. И когда в парткоме увидели, что 
у нас рядом оказываются голубой и желтый цвета, т.е. жовто-
блакитне сочетание, внесли соответствующие коррективы. Дол-
жен сказать, что никаких взысканий я не получил. Как-то никто 
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не посчитал, что это мои происки. Я просто в те времена даже не 
знал, что жовто-блакитний – это цвет, который ассоциируется с 
украинским национализмом. А дело в том, что, когда шла демон-
страция, то велись киносъемки. Потом в райкоме партии про-
сматривалось и, если что-то не так в колонне, кто-то не так себя 
вел, то в парткоме должны были разобраться, рассмотреть. Эту 
ситуацию потом как-то урегулировали. Жовто-блакитне сочета-
ние пропало, но некое беспокойство по этому поводу было.  

И еще одна история об общественной деятельности. Когда я 
уже работал на кафедре, но еще не был преподавателем, я был 
замначальника штаба ДНД (Добровольной народной дружины) 
университета. И было несколько достаточно забавных ситуаций. 
Когда уже при Горбачеве был создан Госкомитет СССР по 
народному образованию, который возглавлял Ягодин, поступил 
запрет привлекать студентов на сельхозработы. Сказали, что это 
не свойственно студентам. Они должны учиться. Но обком пар-
тии по-прежнему требовал. Обком партии требует, а из Госкоми-
тета запрет. Руководство университета не может принять реше-
ние. В результате принимают решение студентов отправить.  

А я – замначальника штаба ДНД и прихожу на проверку 
выхода на дежурство. Тогда физтех дежурил, а студенты уехали 
в колхоз. Пришел ответственный дежурный, кто-то из препода-
вателей, всего несколько человек. А я приехал не ровно к шести, 
когда начиналось дежурство, а с каким-то опозданием, в 6:15 
примерно, не помню. Захожу, смотрю наш участковый какой-то 
немножко взвинченный. Сидит какой-то человек в плаще, прав-
да, из-под плаща были видны брюки с зеленоватыми лампасами. 
Он так спокойно меня спрашивает, почему нет выхода, что та-
кое. Я совершенно не понимая, с кем я разговариваю, говорю, 
ситуация такая, госкомитет запрещает, а обком требует. И 
спрашиваю его, лично он чье указание не выполнил бы. Он так 
на меня посмотрел. Дернулся. Смотрю участковый весь какой-
то перекошенный. Незнакомец выходит, а участковый говорит: 
«Ты знаешь, что это заместитель генерального прокурора 
Украины?». Если бы я знал, я бы так не ответил. А так я не знал, 
поэтому проявил неосторожность.  

На следующий день вызвали в партком, меня отчитывают. И 
замсекретаря парткома Александр Григорьевич Хмельников вы-
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ступил в мою защиту, а ректор Моссаковский очень негодовал. А 
в то время Моссаковскому в лицо практически никто не возра-
жал, этого не было. Моссаковский говорит: «Вот я знаю, что 
он…». Хмельников говорит, что я хорошо работаю. Тот, кто стоял 
в парткоме и отчитывался, знает, что это мероприятие в крайней 
степени неприятное. Александр Григорьевич Хмельников, быв-
ший секретарь комитета комсомола, потом он был зам. секретаря 
парткома, человек, который, я считаю, в университете много чего 
сделал хорошего для университета, для людей университета. Че-
ловек достаточно яркий. И я повторяю тот факт, что он мог пуб-
лично возражать ректору. Я больше ни одного человека не знаю, 
кто бы при мне возражал ректору Моссаковскому.  

Вторая история про Хмельникова такая. В те времена, когда 
я был замначальника штаба ДНД, а партком же все возглавлял, 
Хмельников был командиром ДНД. А ДНД – это своя организа-
ция. У нас был домик, надо было делать ремонт, повязки долж-
ны быть, а они рвались, надо было их шить. Радиостанции 
должны быть, их нужно ремонтировать, должен быть автомо-
биль. Гараж должен присылать, а присылал машину плохо. Нам 
делали замечания. Поставили задание сделать стенд, который 
должен стоять на улице, освещать работу ДНД: кого мы задер-
живаем и т.д. И мы думали использовать так называемые квад-
ратные трубы для изготовления стенда. Но на заводе их уже не 
было, а я видел, что такие трубы лежат в ботсаду, а директором 
ботсада был Павел Исаакович Товбин. Я прихожу: «Павел Иса-
акович для дружины трубы нужны, помоги, дай несколько или 
хоть две трубы». Нет, говорит, не дам, они мне нужны. Я себе 
думаю, был бы я нормальным, мы дежурим там, я бы утащил бы 
спокойно две-три трубы. Он бы даже не знал, кто унес и куда. А 
я ж пришел, попросил по-человечески.  

Пошел к Хмельникову жаловаться, что машину не дают, 
Товбин трубы не дает. Он послушал и говорит: «Ну, что Олег, 
будут вопросы, приходи». Я про себя думаю: «Ничего себе, а я 
что не с вопросами пришел». «Все, будь здоров, приходи, когда 
нужно». Я выхожу, а тут как раз в партком заходит Товбин, а 
Хмельников вышел из кабинета вместе со мной. Он говорит: 
«Слушай, Павел Исаакович, тут для дружины пару труб надо 
дать». «Та не-не, не могу, мне они нужны». Хмельников гово-
рит: «Ты знаешь, ты поставил меня в сложное положение. Сей-
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час меня вызывает Владимир Иванович Моссаковский, и стоит 
вопрос о директоре аквариума (его только построили). Там 
твоя кандидатура, честно говоря, даже не знаю, какую мне 
занять позицию». Товбин: «Да берите трубы». Так я получил 
трубы, сделали мы этот стенд, были рады, что поставили его на 
пр. Гагарина. Возле этого домика, штаба ДНД.  

А тут как раз Горбачев стал Генеральным секретарем. И пе-
ред приездом Горбачева в Днепропетровск, приезжает секретарь 
ЦК Егор Кузьмич Лигачев, а начальником штаба был Кочубей 
Александр Алексеевич, ныне первый проректор университета. 
Лигачев проезжает мимо штаба, а это ж времена борьбы с пьян-
ством, а у нас как бы стенд, где фотографии пьяниц. Лигачев 
проезжает, увидел: «А это что такое? Михаил Сергеевич будет 
ехать, а тут такое. Убрать немедленно!». Мы создавали этот 
стенд, а Лигачев приехал, сказал убрать. Александр Алексеевич 
распорядился убрать стенд, и хоть он был хорошо поставлен, 
забетонирован, в тот же вечер его убрали с проспекта, чтобы 
Михаил Сергеевич не видел, что у нас есть пьяные. Вот такой 
сюжет из нашей общественной работы.  

Из воспоминаний об атмосфере на факультете. Я недавно 
вспоминал, спрашивал нынешнего нашего декана, Долгова Ва-
лерия Михайловича, был ли в 74-м году, когда я поступил, кто-
то на факультете старше, чем Федор Исаакович Коломойцев. И 
мы никого не смогли вспомнить. А Федору Исааковичу, в 74-м 
году было 66 лет. Второй по возрасту человек у нас на кафедре 
был Иван Георгиевич Прохода, ему было 47 лет. Заведующий 
кафедрой ЭВМ Флоров Александр Константинович стал заве-
дующим в 32 года, а тогда ему было 37. На кафедре ЭВМ ос-
новной состав были люди лет 25-27. Самому старшему на ка-
федре ЭВМ преподавателю было 48 лет. Сейчас у нас на кафед-
ре самому молодому доценту 46 лет. Если сравнить, то когда я 
поступал, самому старшему доценту на кафедре было 47 лет, а 
сейчас самому молодому 46 лет. Была совсем другая атмосфера, 
люди были более молодые. 

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-
ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, 
культпоходах тощо?  
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Вот есть вопрос об участии в КВНе. Я скажу честно, нико-
гда не участвовал в КВНе, но преподаватели в 1979–1986 гг. 
достаточно активно участвовали.  

Я хотел добавить еще, что важную роль в моей жизни сыг-
рал декан факультета Александр Яковлевич Якунин, его органи-
зация системы обучения, методы работы. Я работал в комсо-
мольском бюро физического факультета замсекретаря, непо-
средственно с деканом общался, получал от него определенные 
задания и наблюдал его стиль работы. Насколько я сегодня 
удачный руководитель, я не берусь судить, но с точки зрения 
моего внутреннего ощущения многим я обязан моему учителю в 
организационной работе Александру Яковлевичу. Он как декан 
много показывал приемов техники, и то, как он решал вопросы, 
многое запомнилось и применяется мной. Он был не рядовой 
руководитель. 

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва Ви 
були особисто? Що можете Ви сказати про розвиток Вашої 
наукової школи, наукового напряму в контексті контактів з 
іншими вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Что касается дальнейшей жизни научной после аспирантуры, 
то я работал в научной части университета. В последние годы 
существования Советского Союза мы много ездили, были в Под-
московье. Пришел 1991-й г., развал Советского Союза, и я перед 
этим съездил в Вильнюс. Побывал на предприятиях, а «вильнюс-
ские» события сыграли много в распаде Советского Союза. И что 
не чувствовалось еще здесь, в Вильнюсе очень четко чувствова-
лось. Я приехал в 1991 г., посмотрел на сложившуюся ситуацию 
и понял, что та жизнь, которую я планировал, закончилась, что 
научная работа уже такой не будет. И пошел я в учителя высшей 
школы, т.е. в доценты. Кандидатскую диссертацию я защитил в 
Московском физико-техническом институте на факультете общей 
и прикладной физики. Это достаточно такая забавная эпопея, с 
нервотрепками. А в 91-м начал преподавать. В то время у нас 
было достаточно много связей с ДМЗ, КБ «Днепровское», кото-
рые «потребляли» наших выпускников. Было приятно видеть, что 
выпускники приходят и работают именно над теми вопросами, 
которые я читал им. Я много проводил измерений в КБ «Юж-
ное», в антенном отделе. Я измерял месяцами, и это позволило 
мне посмотреть организацию работы, технические решения. Це-
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лый ряд вопросов я никогда бы не узнал, если бы там не видел. 
Точно так работа сотрудников КБ «Днепровское» с СВЧ-техникой 
также дала мне определенное понимание, как все было устроено. 
И этот профессиональный опыт я считаю важным, потому что 
многие преподаватели вузов не видели этапы проектирования, 
конструирования, технологической отработки реальных изделий, 
что ограничивает их понимание инженерно-технических и орга-
низационно-производственных вопросов. Я по совместительству 
больше десяти лет работаю в Институте технической механики 
Академии наук, а это опять- таки некий жизненный и профессио-
нальный опыт, потому что каждый коллектив имеет свой стиль 
решения вопросов, свои подходы. Я лично доволен, что я меся-
цами проводил измерения в КБ «Южное» и участвовал в обсуж-
дении тех инженерно-технических вопросов, которые они рас-
сматривали, и это позволило приобрести определенный кругозор.  

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

У Вас есть вопрос о ФПК, а я попал в преподаватели во вре-
мена независимости, когда ФПК уже был только в самом универ-
ситете. В советское время наши преподаватели ездили в различ-
ные ВУЗы: с нашей кафедры ездили в Киевский университет, а с 
факультета – в Московский. Это была уже другая возможность 
увидеть, как читают лекции в лучших вузах, какая организация 
учебного процесса. А у нас нет возможности посещать ФПК в 
других местах, хотя было это бы полезно и правильно. Я, защи-
щаясь в Московском физико-техническом институте, помимо 
процесса защиты, много времени посвящал посещению учебных 
лабораторий. Поскольку я являюсь членом совета по защите док-
торских диссертаций при Харьковском университете, то я прак-
тически бывал во всех лабораториях радиофизического профиля 
Харьковского университета. Бывая на конференциях в других 
вузах, я посещаю учебные лаборатории, знакомлюсь с методиче-
скими материалами, контрольными и экзаменационными задани-
ями. Среди таких вузов и Киевский университет, и Технический 
университет «КПИ», и ХНУРЭ, и Севастопольский технический 
университет. Поэтому я знаю организацию учебного процесса в 
других учебных заведениях. Обязательно всегда отвожу наши 
методические пособия, беру их. Некоторые лабораторные работы 
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в свое время были поставлены у нас на кафедре по результатам 
пребывания в Севастопольском приборостроительном институте, 
сейчас – Техническом университете. Целая серия работ была по-
ставлена у нас по результатам поездок туда. Мы пытаемся и сей-
час ставить новые работы, смотреть, что у наших коллег в раз-
личных ВУЗах. Мы сегодня в своей работе пытаемся синтезиро-
вать, все то, что в каком-то смысле связано с нашим направлени-
ем. Но это, к сожалению, не отменяет и не заменяет ФПК, кото-
рые были в советское время.  

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Пошел я в доценты, а потом потихоньку продолжил науч-
ные исследования. И в 99-м году защитил свою докторскую 
диссертацию в Харьковском университете. Харьковский совет 
был достаточно известный. Следует сказать, что в советское 
время это был единственный докторский совет по радиофизике 
в Украине. Сейчас есть в Киевском университете, в Харькове 
три совета, у нас в университете. А в советское время был один 
единственный докторский совет в Харьковском университете. 
Отношу это к своей чести. Я в 99-м году защитился, а в 2000-м 
вошел в состав докторского совета Харьковского университета, 
это помимо того, что они посчитали, что моя подготовка в этой 
области заслуживает присвоения докторской степени. И я уже, 
получается, почти 12 лет, как член совета в Харьковском уни-
верситете. В январе будет 12 лет как я член докторского совета в 
нашем университете.  

А в мои студенческие годы на физическом факультете был 
совет, но кандидатский. Возглавлял его профессор Федор Иса-
акович Коломойцев, но, к сожалению, в 79-м году совет закон-
чил свое существование, и больше не был переоформлен. Но 
там защитились многие наши коллеги с факультета, тогда физи-
ческого. А сейчас у нас достаточно мощный совет на нашем 
факультете физики, электроники и компьютерных систем, где 
три специальности: физика твердого тела, теоретическая физика 
и радиофизика. Когда были приняты новые правила по форми-
рованию научных советов, наш совет, один из немногих, кото-
рый полностью удовлетворял новым более высоким требовани-
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ям. После защиты докторской диссертации я стал профессором 
кафедры и с 2001 года, уже более 11 лет, я заведую кафедрой. 
Мы пытаемся отслеживать современные тенденции, препода-
вать то, что нужно. Стараемся, чтобы наши студенты проходили 
практику на государственных предприятиях: КБ «Южное», ра-
диопередающий центр, Служба радионадзора, Институт техни-
ческой механики Академии наук Украины, Институт транс-
портных систем и технологий. Не смотря на то, что подготовка 
абитуриентов упала и уже нет того отношения к учебе у студен-
тов, мы пытаемся держать определенный высокий уровень. Зна-
чительная часть наших выпускников выглядит неплохо, но есть 
и не очень хорошо подготовленные студенты.  

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

В 2008 году мы отметили сто лет со дня рождения Федора 
Исааковича Коломойцева. Были соответствующие чтения. При-
ехали наши коллеги из Запорожья, Харькова, Киева, днепропет-
ровцы, естественно, были. Федор Исаакович был человек, кото-
рый внес значительный вклад в создание и функционирование 
физического факультета, радиофизического факультета. Доста-
точно сказать, что он возглавлял кафедру электрофизики, потом 
почувствовал нужную ситуацию и создал кафедру радиоэлек-
троники в 61-м году, а в 67-м году – нашу кафедру физики СВЧ. 
А что такое создать кафедру – это, естественно, обеспечить ее 
кадрами, подобрать людей, подготовить их, обеспечить матери-
альную часть, аппаратуру. Когда я стал заведующим кафедрой и 
столкнулся с вопросами подготовки и отбора кадров, обеспече-
нием аппаратурой, формированием всего, я может быть и не в 
полной мере, но оценил деятельность Федора Исааковича, кото-
рый создал кафедру радиоэлектроники, создал кафедру физики 
СВЧ, и оценил мудрость его по выбору тех направлений иссле-
дований, которые он определил. На каком-то этапе можно было 
сформулировать, что на кафедре радиоэлектроники заняты ра-
диоэлектронным материаловедением.  

И сегодня, когда радиоэлектроника вышла на высокий уро-
вень, когда создаются устройства только на основе понимания 
физики твердого тела, физики полупроводников, оказывается, 
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что то направление, которое заложил Федор Исаакович, сегодня 
стало более актуальным, чем допустим в 80-е годы. Он создал 
кафедру физики СВЧ. И вот лежит мобильный телефон, по сути 
дела он работает в диапазоне, который относится к технике 
СВЧ. В последние годы своей работы Федор Исаакович читал 
курс о радиоволновых методах передачи информации. И, когда 
мы сегодня говорим о том, что прикладная физика или радиофи-
зика должны обслуживать как раз задачи передачи информации, 
то оказывается, что Федор Исаакович, который по своей приро-
де был скорее физиком-экспериментатором, твердотельщиком, 
почувствовал это направление. Незадолго до смерти он издал 
пособие, в котором четко сформулировал то, какое сегодня 
должно быть направление – внедрение прикладной физики в 
вопросы передачи информации.  

Федор Исаакович делал многие вещи совершенно мудро, 
правильно и в нужном направлении. И это не может не удив-
лять. Человек родился в 1908 году, а так чувствовал многие 
направления, закладывал фундамент для сегодняшних успеш-
ных исследований. Это большое искусство, и как-то нет уверен-
ности в том, что мне удастся принять такого же уровня профес-
сиональные решения.  

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

Говоря об атмосфере научной работы, то в первую очередь 
особенно хочется сказать о том, какой она была в четвертом 
корпусе, когда еще был единый физический факультет. Там 
были расположены кафедры металлофизики, электрофизики, 
научные исследования построены в них были на основе про-
должительных технологических процессов, например, выра-
щивание кристаллов. Ночью дежурили, но корпус не затихал ни 
днем, ни ночью: кто-то, что-то всегда измерял. Когда мы пере-
ехали в 12-й корпус, а это был 79-й год, то еще до начала 90-х 
годов работали целый день, и раньше половины десятого вечера 
обычно не уходили. Тогда достаточно большой объем работы 
шел экспериментально. Для этого что-то изготавливали, мерили.  

А в аспирантуре в те времена, когда я учился, атмосфера 
научной работы была очень хорошей. Ректор Владимир Ивано-
вич Моссаковский на встречах с аспирантами любил говорить, 
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что аспирант должен работать 14 часов в сутки. Это его слова. 
Но у меня в периоды, когда удавалось хорошо работать, может 
быть даже и больше получалось, с учетом переездов во всяком 
случае. Я проводил измерения в КБ «Южное» в антенном отде-
ле. Там был прибор, который в то время еще не выпускался се-
рийно. Это был экспериментальный образец. Он позволял изме-
рить все, что мне нужно. Прежде на кафедре на наших измери-
тельных линиях одно измерение я проводил 12 часов. То там 
такое же по объему измерение я делал за сорок минут. И это 
была совершенно другая скорость.  

Работал я в КБ «Южное» без перерыва, потому что время 
было дорого, а рабочий день в отделе был укороченный до 
16.45. И в 16.45 я выходил со своими данными, ехал на наш ВЦ, 
набивал эти данные на перфокарты. Время нам давали на расче-
ты в районе 12-ти часов ночи. Приезжал домой и на милимет-
ровке ночью строил графики, часов до 2 – 3-х ночи, чтобы по-
нимать, что мне мерить с утра в КБ «Южное». Так что рабочий 
день с учетом переездов и переходов достигал где-то часов 18-
ти. Атмосфера тогда была такая.  

Сегодня с использованием наших измерительных комплек-
сов, которые на кафедре разработаны, такие измерения, которые 
раньше занимали 40 минут сами измерения, плюс набивка пер-
фокарт, плюс расчеты, плюс построения на миллиметровке, сей-
час мы получаем меньше, чем через минуту, без усреднения за 
2-3 секунды. График выводится на экран и все. А это большая 
разница в скорости работы, которая была тогда и сейчас. Науч-
ные дискуссии проходили и официально, и возникали в коридо-
рах. Считали, что, если прочитал в журнале что-то интересное, 
необходимо поделиться с товарищами, обсудить. Была значи-
тельно более высокая взыскательность. Столь низкого уровня 
работы, как бывает сейчас, не могли бы появиться. Достаточно 
сказать, что у нас на кафедре даже тезисы доклада на Всесоюз-
ную конференцию докладывались и обсуждались по 40 мин. Это 
была достаточно суровая школа. Зато ни на одной Всесоюзной 
конференции мы не получали столь строго обсуждения.  
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 ІВАНЕНКО 
ВАЛЕНТИН 
ВАСИЛЬОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Іваненко Валентин Васильович, народився 14 січня 1948 р. у 

м. Дніпропетровську. 
 Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження,  яку мали 
освіту, чим займалися? 

Мама з робітничої сім’ї будівельників, народилася 23 березня 
1917 р. у м. Павлоград, хоча батьки її (тобто мої бабуся й дідусь) 
прибули сюди наприкінці ХІХ чи на початку ХХ ст. з Калузької 
губернії, росіянка, мала неповну середню освіту, працювала в 
органах РАЦСу, під час Великої Вітчизняної війни – в евакуації, 
спочатку у Краснодарському краї, потім у Махачкалі, Красновод-
ську, а остаточно «осіла» у м. Старокузнецьку Кемеровської обл., 
де працювала на військовому заводі, маючи на руках двох малих 
дітей – дочку і сина. Після війни певний час працювала знову в 
системі місцевого самоврядування Павлограда, а після переїзду 
батька на село якийсь час була домогосподаркою, потім – завіду-
вачем дитячого комбінату до виходу на пенсію. 

Батько – виходець із селян-бідняків, народився 11 липня 
1913 р. у с. Кислянка сучасного Синельниківського району. Піс-
ля закінчення семирічки у 1930 р. працював піонервожатим, 
потім журналістом (тяжіння до цієї професії з’явилося рано, ще 
в школі), відповідальним секретарем районних газет спочатку 
синельниківської «За соц. перебудову», потім павлоградської 
«Соц. наступ», куди переїхав після одруження у 1934 р. з моєю 
майбутньою мамою. 
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Початок війни застав батька в діючій армії на Південному 
фронті, коли в страшенних «котлах» (тобто оточеннях) літа – 
осені 1941 р. гинули цілі дивізії та армії. Власну безпомічність 
відчув і молодий кулеметник Василь Іваненко в ході оточення 
свого з’єднання під Запоріжжям (кулемет був, розповідав він, 
але… без набоїв), де полягли тисячі наших бійців, а чимало (в 
т.ч. й батько) потрапили в полон. Правда, невдовзі, буквально на 
12-й день, йому вдалося втекти з нього. А незабаром за рекоме-
ндацією підпільного обкому КП(б)У він відновив розгромлене у 
перші ж дні окупації партійне підпілля в Синельниковому й 
очолив його. Серед батьківських державних нагород цієї лихові-
сної доби особливе місце займає чи не найпочесніша відзнака 
для учасників антифашистського руху опору в тилу ворога – 
медаль «Партизану Отечественной войны І степени». 

Після вигнання загарбників з нашого краю батько поверну-
вся до мирної праці, став керівником районного управління сіль-
ського господарства на Павлоградщині, деякий час працював 
також другим секретарем Межівського райкому партії. Згодом 
закінчив обласну партійну школу, здобувши незакінчену вищу 
освіту (як тоді прийнято було кваліфікувати рівень фахової під-
готовки в освітніх закладах такого типу) і отримавши диплом 
спеціаліста – викладача історії з правом викладання практично в 
усіх ланках навчання молоді. Але повернувся у Павлоград на ту 
ж саму посаду і працював на ній до весни 1951 р., коли безпосе-
редньо перейшов на роботу в село, очоливши там же на Павло-
градщині спочатку колгосп Суворова, а незабаром у колгосп 
«Україна». Рівно 25 років він перебував на цих посадах, зали-
шивши по собі яскравий слід у свідомості мешканців села, особ-
ливо Булахівки. Найвищі державні відзнаки на його грудях, а 
головне, щиросердна вдячність й збережена про нього пам’ять 
людей – наочний тому доказ. 

Чи мали вплив  Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір? Де  Ви навчалися в початковій, серед-
ній школі? Яку освіту Ви здобули? Назвіть шкільних учителів, 
які запам’яталися Вам найбільше і вплинули на формування 
Вашої особистості. Які чинники  та люди зумовили Ваш про-
фесійний вибір? Назвіть коло  Вашого читання, інтересів. 
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Рішення стати істориком поволі визрівало під час навчання 
в Булахівській середній школі як результат моєї «залюбленості» 
в гуманітарні предмети, особливо в історію, суспільствознавст-
во, які давали можливість зануритися у розмаїття подійних кар-
тин минулих епох, пізнати свої витоки, коріння, віхи історично-
го поступу, розібратися у таємницях і хитросплетіннях вітчиз-
няної й світової суспільно-політичної практики, різних моделях 
державного та суспільного ладу. Все це вже в ті, шкільні, часи 
вабило мене неабияк і всерйоз, поступово підводячи до свідомо-
го вибору майбутньої професії. Цьому сприяли, звісно, певні 
сімейні традиції, батьківські настанови і приклади (тато ж сам, 
як я уже говорив, був істориком за фахом після закінчення пар-
тшколи), але найбільший вплив все ж таки справляли мої вчите-
лі, тонко, крок за кроком прищеплюючи любов і повагу до свого 
предмета. Я вдячний долі, що подарувала мені і моїм ровесни-
кам таких талановитих, фанатично закоханих у свою сферу 
знань фахівців, педагогів, що називається, від Бога (і це в зви-
чайній сільській школі), як історик (він же директор школи), 
блискучий оратор, просвітитель селянства Юхим Григорович 
Махрук, неперевершений фізик «усіх часів і народів», мій клас-
ний керівник, людина великої душі й серця, та ще й заядлий 
рибалка і футбольний фанат київського «Динамо» Віктор Пет-
рович Рибіцький, завуч математик з дивовижно тонким й спе-
цифічно одеським гумором Валентин Михайлович Леонов, не-
повторно блискуча «росіянка» з воістину артистичними мане-
рами і енциклопедичними знаннями мовно-літературних скарбів 
однієї з неперевершеніших і духовно найпотужніших культур 
світу Антоніна Опанасівна Бондар, сувора і в той же час добра, 
лагідна «українка» Ольга Федорівна Гудзенко, прекрасний зна-
вець німецької мови та літератури Василь Ілліч Павлюк, скром-
ний, добрий «фізкультурник» Василь Федорович Куделя та ін. 

Ось такі класні педагоги стояли у витоків мого становлення, 
виховання, мужіння, щедро передаючи нам свої багаті знання, 
життєвий досвід, сіючи в наших душах і серцях благодатні зерна 
доброго, розумного, вічного. Саме вони, й щонайперше 
Ю. Г. Махрус, своїми оригінальними студіями й мудрими на-
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становами «зробили» мене тим, ким я став згодом – і як фахі-
вець, і як людина. На превеликий жаль, вчителів такого «каліб-
ру» сьогодні явно бракує в школах, а на селі вони зникли майже 
повністю, покинуті державою здебільшого напризволяще. Це – 
трагедія нашої освіти. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Мрія стати істориком здійснилася одразу, коли я з першої 
спроби став у 1966 р. студентом історичного відділення істори-
ко-філологічного факультету Дніпропетровського держунівер-
ситету, попри шалений конкурс (25 осіб на місце), викликаний, з 
одного боку, тривалою відсутністю цієї спеціальності в ДДУ (з 
1952 до 1965 р.), коли молодь, закохана в історію, просто зажда-
лась її реінкарнації в нашому регіоні, а з іншого, – дублетним 
шкільним «пострілом» 1966 р., коли атестати одержали випуск-
ники 11 (я в тім числі) і 10 класів. Всі три вступні іспити (історія 
СРСР, українська мова та література (твір), іноземна мова (ні-
мецька) здав на «відмінно». 

Мабуть, щасливіше мене в той час не було, адже вдалося 
витримати надзвичайно жорстку конкуренцію й завоювати пра-
во на навчання у провідному класичному ВНЗ Придніпров’я. До 
того ж, як я уже писав, мені довелося подолати і серйозну сі-
мейну конкуренцію, оскільки батькам дуже хотілося, щоб я пос-
тупив на «модний» тоді фізико-технічний факультет і став у 
майбутньому фахівцем з принципово нової ракетно-космічної 
техніки. Щиро радий, що мені вдалося переконати батьків й 
реалізувати свою мрію. Глибоко впевнений, що з усіх доріг, які 
відкривалися переді мною після закінчення школи, я обрав єди-
но вірну. Як мовиться в таких випадках, якщо  довелося б почи-
нати все заново, не вагаючись зробив би той самий вибір. 

Чому я все ж таки обрам саме історію як головний зміст 
своєї професійної долі на все життя? Відразу скажу, зовсім не 
тому, що вона дає якісь матеріальні преференції, а насамперед 
тому, що дозволяє фахово (а не поверхово, по-дилетантські) 
перекинути зовні невидимий, на перший погляд віртуальний, 
але цілком реалістичний матеріально місток із сьогодення вглиб 
віків і навпаки, зазирнути з допомогою апробованого історично-
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го інструментарію, сучасних методів та підходів у потаємні кри-
ївки нашого далекого й відносно недавнього минулого, у гли-
бинні пласти життя людських спільнот, українського та інших 
народів, відчути душею і серцем пульсуючий подих й неповтор-
ний колорит різних епох та цивілізацій, встановити причинно-
наслідкові зв’язки між ними, тенденції, закономірності, особли-
вості їх змін чи модифікацій, рівень суспільних надбань і втрат 
при соціально-економічних й політичних трансформаціях тощо. 

Крім того, уже в силу своєї специфічної суспільної функції, 
максимально наближеної до соціуму, громад, людей (історія як 
самостійна дисципліна вивчається в усіх сегментах освітнього 
сектора, охоплюючи практично всю молодь шкільного віку і зна-
чну частину – вузівського, тобто «присутня» по суті в кожній 
родині, для багатьох з них вона стає своєрідним дороговказом на 
все життя) дозволяє як, мабуть, жодна із спеціальностей суспіль-
нознавчого профілю, долучитися до реальної гуманітарної прак-
тики, громадської діяльності, допомагає сформувати в собі якості 
соціально активної особистості, громадянина, патріота, вміння 
ефективно застосовувати в житті здобуті знання, адекватно реа-
гувати на ті чи інші суспільні виклики, адаптуватися до швидкоп-
линних змін у навколишньому середовищі. Не випадково конку-
ренція при вступі на історичні спеціальності ВНЗ завжди була 
високою, а подеколи вона просто зашкалювала, віддзеркалюючи 
прагнення найширших мас людей отримати таку професію. До 
речі, наших випускників (особливо в радянські часи), окрім суто 
вчительських посад, часто запрошували на роботи в органи дер-
жавної влади та управління (Ради, МВС, спецслужби), в партійні, 
комсомольські, профспілкові та інші громадські структури. Чи-
мало працівників цих сфер, а також військовослужбовців прагну-
ли отримати професію історика як другу. 

На жаль, після розпаду СРСР в силу різних причин, голов-
ним чином через бурхливе зростання нових спеціальностей та 
спеціалізацій суспільствознавчого спрямування й зниження рів-
ня соціальної захищеності молодих фахівців з університетським 
дипломом, такого «буму» у вищій історичній освіті, як тоді, не 
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спостерігається, хоча тенденція щодо її затребуваності, а отже, й 
престижності у суспільстві зберігається. 

Зрештою, якщо мені чогось вдалося домогтися у громадсь-
кій роботі, особливо в осягненні її ключової – організаторської – 
складової, вміння працювати з людьми, переконувати їх, вести 
за собою, то не в останню чергу саме завдяки професійній 
кар’єрі історика. Плюс постійна, починаючи з шкільних років, 
тяга до справ громадських, різко стимульована в наступні часи 
причетністю до серйозної партійної та адміністративної діяль-
ності, ще від природи закладений в мені бойовий дух, а також 
генетика батьків – їх особистий досвід розв’язання численних 
життєвих проблем людей, чітка громадянська позиція, що, пев-
ною мірою передалося й мені. 

Отже, якщо узагальнити вищеозначене, то не буде, мабуть, 
перебільшенням стверджувати, що історія для мене – це й спра-
вді не тільки професія, а значно більше, це, якщо хочете, внут-
рішньо обумовлений стан душі, відповідний образ мислення і 
взагалі спосіб життя. В даному випадку маю на увазі історію не 
лише як абстрактно взяту галузь знань, а як категорію освітню і 
наукову, що у сукупності дає змогу пізнавати минуле в постій-
ному русі, динаміці, нерозривному взаємозв’язку, в усій діалек-
тичній складності та суперечливій істинності, тобто з позицій 
формальної логіки – максимально об’єктивно, правдиво, з уза-
гальненням адекватного досвіду і уроків історії. 

Іншими словами, процес пізнання минувшини і є життя. 
Життя історика. І якби цієї науки не існувало, я б неодмінно 
придумав її сам. 

Додам до цього, що не без впливу професії принципово, в 
жодній з форм, навіть під приводом якоїсь «доцільності» – полі-
тичної, революційної, громадської чи просто особистої, життє-
вої, не сприймаю такі життєві «слабості», як фальш, обман, ли-
цемірство, зрадництво, жлобство у найширшому, найбруднішо-
му розумінні слова (коли, наприклад, людей ранжирують по 
наявності чи відсутності супермодних авто, костюма, годинни-
ка, мобільного телефону або цинічно, з викликом будують бага-
томільйонні «хороми» на очах хронічної, безпросвітної бідності 
найближчих сусідів, які ледве зводять кінці з кінцями), доноси-
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тельство, «стукачество», духовне флюгерство (коли з легкістю, 
лише на догоду черговій політичній кон’юнктурі круто, з «точ-
ністю до навпаки» змінюють погляди, переконання, «здають» 
друзів, колег і навіть рідних, близьких), так зване «переконане» 
холуйство типу «чого бажаєте, зроблю все, що хочете» і таке ж 
саме «переконане дисидентство», коли на кожному кроці лунає 
«я проти всього, ненавиджу всіх». 

На мою думку, кожен нормальний громадянин повинен ма-
ти власну систему моральних табу, їх меж і критеріїв. Одні з них 
при певних обставинах могли б, очевидно, стати предметом 
обговорення з метою досягнення компромісу як мудрого й циві-
лізованого способу розв’язання конфліктів та протиріч, інші ні 
за яких умов і обставин – ні. 

Для мене позначене вище і є тією межею, за якою будь-яка 
домовленість чи компроміс абсолютно неможливі. Сказано, 
можливо, дещо емоційно, категорично, зате щиро, по совісті. Бо 
нічого, окрім чисто людської огиди, воно не викликає. 

Утім, подеколи виникають ситуації, коли усупереч внутріш-
нім переконанням та смакам доводиться в якійсь мірі поступатися 
принципами, відступати, миритися з тим, що відбувається навко-
ло, як ведуть себе окремі особи, що говорять, до чого вдаються. 

Мій внутрішній голос рішуче протестує, приміром, проти 
масового закриття т. зв. некомплектних шкіл у сільській місце-
вості, взагалі проти драконівських реформ на селі, в т. ч. щодо 
купівлі-продажу землі, проти грабіжницької прихватизації спри-
тними ділками найбільш «лакомих», фінансово прибуткових 
осередків української економіки, проти чиновницького свавілля 
в системі державної влади та управління, правоохоронних орга-
нах, проти небаченого безладу на наших дорогах з тисячами й 
тисячами людських жертв, проти політики бездуховності та 
безкультур’я, насаджуваної магнатами телеефіру, і знову ж таки 
у погоні за надприбутками, і т. д. і т.п. 

Що тут можна вдіяти пересічному громадянину навіть з на-
бором усіляких регалій та звань? У кращому випадку – публічно 
поставити проблему, пояснити її сутність, можливі ризики та 
небезпечні наслідки, привернути до неї увагу громадськості. 
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Натомість у тих владних кабінетах, де ці проблеми можуть і 
повинні вирішуватись, такого роду «сигнали» і застереження, як 
правило, не чують або роблять вигляд, що не помічають, внаслі-
док чого все залишається, так би мовити, на колі своєму, тобто 
віз і нині там… Тож  хочеш – не хочеш, а доводиться миритись, 
оскільки фактично й самі перебуваємо у цьому середовищі. 

Або візьмемо ще такий аспект. Мені явно не до вподоби за-
силля іноземців в українському спорті, але й тут змушений ми-
ритись, бо люблю і дивлюся футбол, баскетбол та інші види 
спорту, в яких представлено чимало легіонерів. 

Не приймаються мною й окремі сегменти сучасної молоді-
жної моди, насамперед в частині одягу, лексики, шкідливих 
звичок тощо. Надто важко піддаються вони роз’яснювально-
виховному впливу навіть в університетському середовищі, не 
говорячи вже про інші, страшенно далекі від інтелекту і реаль-
ної культури суспільні осередки. Схоже, на свідомість, а нерідко 
й на підсвідомість молоді в цих питаннях набагато більше поки 
що впливають інші чинники – те ж телебачення, жовта преса, 
глобальна інформаційна мережа Іnternet тощо. 

Що ж стосується суто студентських справ, то мені, та й бі-
льшості викладачів, аж ніяк не імпонують такі поширені явища, 
як порушення навчальної дисципліни, пропуски занять без по-
важних причин, пасивність студентів на семінарах, колоквіумах, 
користування на заліках та іспитах шпаргалками, соціальна бай-
дужість, конформізм, споживацька психологія, фактична відсто-
роненість від суспільно-корисних справ (мовляв, моя хата з 
краю…) та ін.  

Звичайно, ми вживаємо певні заходи, спрямовані на подо-
лання або бодай зменшення такого роду негативних проявів у 
студентському середовищі, проте вони все ж існують, демон-
струючи свою вражаючу живучість, а відтак, з ними теж до пори 
до часу потрібно якось уживатися в режимі своєрідного «мирно-
го співіснування» обох рівноправних суб’єктів навчально-
виховного процесу – викладачів та студентів. 

Як видно, в певних ситуаціях повсякденного життя, зумовле-
них здебільшого неможливістю впливу на ті чи інші внутрішньо 
огидні для мене явища та тенденції, я готовий тимчасово в інте-
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ресах справи, злагоди, підтримання належного морально-пси-
хологічного клімату в колективі, та й у своїх особистих інтересах 
(любов до спорту), наступити, як то кажуть, «на горло власній 
пісні» і в деякій мірі змиритися з реаліями повсякденності. 

Щоправда, за винятком принципових питань світоглядного 
та морально-етичного характеру, в яких моя позиція завжди 
чітка, послідовна, непохитна. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили  навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Починали ми навчатися (перші два курси) в одному з най-
старіших корпусів ДДУ по вул. Шевченка, 59, де розташовував-
ся історико-філологічний факультет, а після його передачі Міні-
стерству чорної металургії УРСР (за що на території нового 
університетського містечка, що споруджувалося в районі Бота-
нічного саду у трикутнику пр. Гагаріна – вул. Бронетанкова – 
вул. Казакова, мав бути збудований корпус щойно відкритого 
радіофізичного факультету) заняття були перенесені спочатку в 
СШ зджається № 44 по вул. Громова, а потім у кількох малоп-
ридатних для навчання приміщень над кафе «Вечірнє» по вул. 
Леніна, де й завершили цей процес здачею державного іспиту з 
історії КПРС і захистом дипломної роботи. 

Заняття проходили здебільшого за традиційною схемою ле-
кції – семінари. Практикувалися також такі інтерактивні форми, 
як колоквіуми, особливо з історії середніх віків та нової історії, 
тематичні конференції, брифінги круглі столи тощо. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які  Вони викладали? Згадайте свої враження про 
рівень викладання навчальних дисциплін. Які професори, до-
центи, викладачі запам’яталися найбільше?  Чим? 

Назавжди  запам’яталися  лекції з історії КПРC проф. Пав-
лова Ф. С. (який, до речі, тривалий час жив і працював у Китаї й 
розповідав нам, так би мовити, із «перших рук» багато цікавого 
від своїх особистих спостережень, чого не друкували підручники 
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і преса), з нової історії проф. Гольденберг Ф. Р., з новітньої – 
проф. Новодрана В. А., з історії СРСР – проф. Пойди Д. П., проф. 
Борщевського В. Я., доц. Михайлової В. І., історії України – доц. 
Шелеста Д. С., з джерелознавства – доц. Ковальського М. П. та ін. 
Всі вони володіли оригінальною манерою викладання, були висо-
коерудованими, справжніми майстрами-педагогами найвищого 
ґатунку. 

Але найбільше враження справляли на нас все-таки лекції і 
практичні заняття з цілої низки предметів (історія Греції і Риму, 
історія первісного суспільства, археологія, етнографія) доц. Ко-
вальової І. Ф. Ми були просто закохані в неї як прекрасного 
лектора, неперевершеного знавця своїх предметів і, що не менш 
важливо, чудову, комунікабельну людину з гострим почуттям 
справедливості, непідробного, тонкого гумору, взагалі красивої, 
цікавої жінки. Імпонували фахова ерудиція, своєрідний артис-
тизм Ірини Федорівни, досконале володіння складними термі-
нами і поняттями, «залізна» логіка і доступність викладу матері-
алу, органічний контакт з аудиторією. Для кожного з нас вона 
була і залишається еталоном професіоналізму, інтелігентності, 
шляхетної порядності, доброзичливості, людяності. Завжди 
вдумлива, спокійна, зосереджена, відкрита, демократична, на-
дійна – все це теж сутнісні риси характеру І. Ф. Ковальової, які 
значною мірою доповнюють її творчий портрет і життєве кредо. 

Власне, названі вище викладачі, на мою думку, користува-
лися найбільшим, так би мовити, «попитом» у студентів, слугу-
ючи взірцем безмежної відданості раз і назавжди обраній про-
фесії історика, високої культури, порядності, моральної чистоти, 
справедливості. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Склад нашого курсу (всього трохи більше трьох десятків) 
був, так би мовити, досить різномастим. Більшість – щойно закін-
чили 10 чи 11 класів, семеро – демобілізовані з лав Радянської 
армії. Була навіть серед нас і своя «мама» –  Ольга Борисівна Ко-
ноненко, значно старша за всіх, поступила в університет майже в 
35 років (це була тоді якраз критична межа вступу на денне відді-
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лення ВНЗ), мала сім’ю, трьох дітей (в період навчання народила 
й четвертого), а тому ми ставились до неї надзвичайно шанобли-
во, звертаючись, як правило, на «ви». Подібне ставлення у нас, 
вчорашніх школярів, було й до армійців Бориса Холода, Михайла 
Карабанова, Олега Важданова, Володимира Никанорова та ін. А 
ще серед нас були й такі, хто поіменно знав президентів, королів 
практично усіх держав світу (Леонід Островський). 

Взагалі, курс наш був досить дружній, «спаяний», інтелек-
туально сильний (п’ятеро стали докторами, кілька – кандидата-
ми наук, ще низка – управлінцями різних рівнів в освіті, науці, 
культурі). 

Що б там і як не було, але саме вони, мої однокурсники, на-
завжди залишилися в пам’яті, адже саме у найяскравіші роки 
нашого життя ми були поруч, жили однією студентською роди-
ною, дихали одним повітрям, переймалися одними турботами, 
нарешті, слухали одних і тих же викладачів, осягаючи премуд-
рості свідомо обраної, улюбленої професії. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

Як уже зазначалося, курс був сильний, але найкращі здібно-
сті демонстрували все-таки Лідія Голубенко, Юлія Пелюх (піз-
ніше – Чекушина), Віра Цвірінько, та ж Ольга Кононенко, Люд-
мила Гаркуша (нині, на жаль, обидві покійні), Єлизавета Порт-
нова, Надія Горб, Михайло Карабанов та ін. Всі вони навчалися 
в основному на «відмінно» й були визнаними лідерами з на-
вчання на курсі. Якщо не помиляюсь, кожен четвертий у нас 
отримав диплом з відзнакою. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Звичайно, як і в усі часи, ми подеколи пропускали лекції та 
семінари з різних причин або і взагалі безпричинно, але в ціло-
му рівень дисципліни був цілком пристойним. Причому ми не 
відчували особливо жорсткого контролю з боку деканату, ка-
федр, щоденного «подиху» куратора, про наявність якого дізна-
валися переважно піж час виїздів на сільгоспроботи до колгос-
пів, суботників, недільників та інших масових заходів. А так у 
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повсякденному житті всі питання на курсі вирішувались у на-
шому самоврядному трикутнику: староста – комсорг – партгру-
порг. До речі, у нас на курсі було 7 чи 8 членів КПРС, тобто 
майже кожен четвертий, решта – комсомольці. Головне, абсо-
лютна більшість з нас відчували відповідальність і знали, образо 
кажучи, ту зовні невидиму, але реально існуючу в підсвідомості 
кожного межу, переступати яку не можна. Бо за нею не тільки 
неминучі адміністративно-громадські санкції, а й що не менш 
важливо – внутрішній моральний дискомфорт від того, що щось 
порушив, зробив не так, не по совісті, підвів товаришів… 

Коментувати трудову чи виконавську дисципліну виклада-
чів вважаю не коректним, тим більше що підстав для щонайме-
нших критичних зауважень на їх адресу в цьому компоненті 
науково-педагогічної діяльності немає жодних. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Морально-психологічний клімат на курсі був цілком норма-
льним, сприятливим як у процесі навчання, так і поза аудитор-
ний час, в ході різноманітного студентського дозвілля, спільних 
колективних акцій, під час проживання в нашому «другому» 
гуртожитку. Загалом курс був досить дружним, хоча, звісно, на 
особистісному рівні були й свої пріоритети та уподобання у 
стосунках. У мене, скажімо, з приходом на навчання в універси-
тет особливо тісні взаємини склалися і ми стали друзями-
однодумцями з відслужилими армію Михайлом Карабановим 
(нині – доктор наук, професор Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка), Борисом Холодом (сьогодні – теж 
доктор наук, професор, ректор Університету економіки та права 
ім. А. Нобеля у Дніпропетровську), Олегом Важдановим (нині 
покійним), а також Миколою Буркою (був директором школи-
інтернату в Запорізькій області, помер у 2011 р.), Миколою 
Панченком, Олексієм Карханіним (теж обох уже немає) та ін.  

Крім того, майже всі п’ять років ми навчалися разом з філо-
логами в структурі історико-філологічного факультету, але це 
аж ніяк не позначалося на нашому морально-психологічному 
кліматі. Навпаки, повсякденно спілкуючись в одних і тих же 
навчальних аудиторіях, на загально- факультетських заходах, 
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спільних комсомольських чи партійних зборах, в одному гурто-
житку, ми краще пізнавали й збагачували один одного, підтри-
мували, знаходили нових друзів, а нерідко й свої «половинки», а 
це сталося, зокрема, і у мене, коли я на третьому курсі одружив-
ся з блондинкою-«француженкою» Тамарою. В числі моїх дру-
зів – філологи Анатолій Гусак (нині на пенсії), Володимир Па-
йос, Володимир Іноземцев (обидва нині покійні) та ін. Лише на 
завершальній стадії нашого навчання, вже наприкінці 5-го кур-
су, навесні 1971 р. історичне відділення були виокремлено з 
історико-філологічного на самостійний факультет. Відтак, у 
моєму дипломі записано, що закінчив історичний факультет. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Незмінний старостою нашого курсу був Микола Бурка, а 
кураторами – Ф. К. Пархоменко і Н. О. Стручкова. Якихось осо-
бливих, неординарних засобів чи технологій боротьби за навча-
льну дисципліну та якість знань вони не застосовували. Та в 
цьому не було й якоїсь надзвичайної потреби, бо, як уже згаду-
валося, ми навчалися й жили повнокровним студентським жит-
тям, так би мовити, в «штатному режимі». А якщо й виникали 
подеколи якісь «збої» чи непорозуміння, то вони долалися зде-
більшого традиційними методами індивідуального (бесіди кура-
тора) та колективного впливу (курсові, комсомольсько-партійні 
збори). Загалом у нас тут був порядок, хоча й мали місце, наскі-
льки я пам’ятаю, два випадки відрахувань з університету, але не 
за академічну заборгованість чи аморальні вчинки, а через хво-
робу (Г. Посяда, Ю. Пасічний). 

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

Основними формами контролю за підготовкою студентів в 
семестрі були такі: семінари (практичні заняття), колоквіуми, 
перевірка викладачами конспектів лекцій, індивідуальних за-
вдань щодо опрацювання певних масивів історичних джерел, 
монографічної літератури, наукової періодики, виклики на засі-
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дання кафедр зі звітами про самостійну роботу над джерелами 
та літературою тощо. Загалом вони були ефективними, допома-
гаючи нам краще засвоювати програмний матеріал, повніше 
осягати премудрості та хитросплетіння обраної професії. 

Як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Заліки та іспити в університеті відбувалися в усталені тер-
міни. За тиждень до екзаменаційної сесії здавалися заліки, нері-
дко більшість з нас отримувала так звані автомати за підсумка-
ми семестрового контролю знань, а той, хто мав якісь проблеми 
(надмірні пропуски занять без поважних причин, заборгованості 
по самостійній роботі), відпрацьовував свої «гріхи» і відповідав 
на додаткові запитання викладача по всьому пройденому в се-
местрі матеріалу. Екзамени проходили, як правило, в усній фо-
рмі по білетах, з обов’язковою консультацією напередодні. Де-
які викладачі практикували звільнення від іспитів найбільш ус-
пішних студентів. Окремі студенти користувалися правом дост-
рокової здачі сесії, переважно в літній період, здебільшого у 
зв’язку з виїздом в якості вожатих та вихователів у піонерські 
табори, в студентські будівельні загони або через інші поважні 
причини (хвороба). 

Прикметно, що по більшості предметів користування шпар-
галками при здачі заліків та екзаменів просто виключалося, 
оскільки ретельно відстежувалося викладачами і суворо карало-
ся достроковим вилученням з аудиторії, двійками, «проробкою» 
на курсових зборах тощо. Але декому іноді це вдавалося, хоча 
спеціально (як сьогодні) більшість таких шпаргалок не готували, 
а користувалися при можливості хіба що власними конспектами 
або підказками однокурсників. Щоправда, такі ситуації виника-
ли не часто. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Перший іспит в університеті ми складали з історії стародав-
нього світу, а останній – державний з історії КПРС. Запам’ята-
лися обидва насамперед оцінкою «відмінно». Чогось виразно 
специфічного, тим паче курйозного не пригадую. 
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Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  Що Ви можете  сказати про організацію 
кафедральної спеціалізації? 

Коло моїх інтересів спочатку визначалося історико-партій-
ною проблематикою. Такий вибір обумовлювався, напевно, тим, 
що цей напрям історичних досліджень в ті часи вважався 
центральним, ключовим, віддзеркалюючи статус КПРС як про-
відної сили радянського суспільства. Тож невипадковим вважаю 
свій прихід у науковий гурток при кафедрі історії КПРС, яку 
очолював декан проф. Павлов Ф.С. Власне, тут, у гуртку, на 
другому курсі я й зробив свій перший крок у напряму вироблен-
ня смаку до наукової творчості, коли взяв участь у всесоюзному 
конкурсі студентських наукових робіт з історичної проблемати-
ки і став одним з переможців його республіканського туру, 
отримавши відповідний диплом за підписами Міністра вищої 
освіти УРСР і секретаря ЦК ЛКСМУ. А привів мене до цієї пе-
ремоги, тобто підтримав і увів у наукове студентське життя, мій 
перший науковий керівник, доцент кафедри історії КПРС Іван 
Кирилович Воропай.  

Пригадую, з яким хвилюванням я їхав до Києва, де в урочис-
тій атмосфері на конференції за підсумками конкурсу, що відбу-
валася і Інженерно-будівельному інституті, одержав свою першу 
відзнаку такого рівня. Звичайно, Іван Кирилович керував і моїми 
курсовими роботами на перших двох курсах, після чого акцент 
моєї спеціалізації змістився на кафедру історії СРСР та УРСР, де 
завдяки високому професіоналізму і авторитету, уродженій жит-
тєвій мудрості завідувача проф. Д. П. Пойди були створені справ-
ді творча атмосфера й належні умови для наукового зростання 
молодих дослідників, дружно «уживалися» фахівці з російської, 
української та радянської історії. У 1989 р. кафедра історії Украї-
ни з нашої була виділена у самостійний підрозділ. 

Починаючи з третього курсу, поступово і я долучився до 
студій з вітчизняної історії, коли почав відвідувати студентсь-
кий гурток під керівництвом доцентів Д. С. Шелеста і В. В. Кру-
тікова. В результаті тривалих пошуків своєї наукової «ніші» 
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вийшов з четвертого курсу на тему, яка на довгі роки стала ге-
неральним вектором моєї дослідницької діяльності, вилившись 
спочатку в курсову й дипломну роботи, а потім і в кандидатську 
дисертацію (1974), за достроковий захист якої, між іншим, я 
отримав першу в своєму житті премію у розмірі аспірантської 
стипендії (85 крб.). Щиро вдячний тодішньому аспіранту нашої 
кафедри Віктору Федоровичу Шарапі, який пізніше став завіду-
вачем кафедри історії України, першим проректором Таврійсь-
кого національного університету ім. В. І. Вернадського, за те, 
що повірив в мене і спонукав до системних занять у дослідженні 
історії мопрівського руху на Україні в 1920 – 1930-х рр. 

А безпосереднім моїм науковим наставником під час на-
вчання на останніх курсах і в аспірантурі став авторитетний 
вчений, тодішній декан істфаку доц. Микола Федорович Карпе-
нко, пізніше доктор історичних наук, професор, який неквапли-
во, крок за кроком вів мене до поставленої мети, щедро переда-
ючи свій багатий науковий і управлінський досвід, допомагаючи 
осягнути все те, що потрібно професіоналу-історику. До речі, не 
можу не пригадати свої перші публікації тієї пори: на IVкурсі – 
в обласній газеті «Зоря» під назвою «Премія імені К. Цеткін» 
(02.05.70) і на V-му – у співавторстві з В. Ф. Шарапою в акаде-
мічному «Українському історичному журналі» (1971, № 3). 

«Керівну руку» Миколи Федоровича, а точніше, закладені 
ним фундаментальні принципи наукової роботи, я відчув і зго-
дом, коли формально без нього, але морально з ним готував і 
захищав свою другу, докторську, дисертацію в Інституті історії 
НАН УРСР у грудні 1990 р. Щиросердне спасибі Вам, учителю, 
за Ваші незабутні «наукові університети».   

У зв’язку з цим пригадую свої відчуття після їх захисту. 
Перш за все, це не тільки абсолютно зрозуміле по-людськи в 
таких випадках внутрішнє задоволення від здійсненого і здобу-
того у вигляді приємних, суспільно значущих наукових ступе-
нів, а й цілком закономірне загальне полегшення, оскільки орга-
нізаційний тягар, пов’язаний з підготовкою і, власне, самим 
захистом, був таки вельми відчутний, солідний. Хто пройшов 
крізь ці терні, добре мене зрозуміють. До того ж, другу роботу 
довелося захищати не вдома, не у «своїй» раді, а в Києві, та ще й 
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у самісінькому «серці» тогочасної історичної науки України – 
академічному Інституті історії, що, безперечно, створювало 
додаткові організаційні труднощі й накладало на здобувача осо-
бливий рівень відповідальності. 

По-друге, захисти стали для мене своєрідними «моментами 
істини», тобто певними, цілком конкретними у часовому й тво-
рчому вимірі рубіжними віхами на шляху моїх дослідницьких 
студій, бо вони означали не що інше, як логічне завершення 
достатньо крупних етапів моєї наукової діяльності, обумовлених 
постановкою і розробкою важливих історичних проблем. Захис-
том першої дисертації, зокрема, так чи інакше підсумовувались 
мої кількарічні дослідження у сфері історії модрівського руху в 
Україні 1930-х років, а другої – 15-тилітні цілеспрямовані нау-
кові пошуки в галузі комплексного, системного вивчення всього 
розмаїття зв’язків українського робітництва з зарубіжними тру-
довими громадами у міжвоєнний період (20 – 30-ті рр. ХХ ст.). 

По-третє, із закінченням т. зв. «ритуальних» процедур під-
готовки і захисту дисертацій, жорстко прописаних відповідними 
нормативними положеннями та інструкціями, здобуттям науко-
вих ступенів кандидата і особливо доктора наук помітно посла-
блювався морально-психологічний тиск обтяжливих формаль-
них зобов’язань здобувача перед кафедрою, факультетом, уні-
верситетом чи ще перед кимось – чимось, що, безумовно, відк-
ривало простір для певної свободи дій, «не закомплексованого» 
вибору пріоритетів наукової діяльності, а відтак, неабияк позна-
чалося на її кількісних та якісних параметрах, стимулювало зна-
чне посилення творчої активності новоспеченого ученого відпо-
відного статусу. І я тут не виняток. Свідченням тому є те, що 
саме після захисту докторської мені вдалося започаткувати і 
реалізувати низку важливих, визнаних на загальнодержавному й 
регіональному рівні наукових проектів та програм, підготувати і 
видати найвагоміший науковий доробок, у т.ч. півтора десятка 
індивідуальних та колективних монографій. 

Нарешті, і це чи не найважливіше, мені здавалося, що успі-
шним захистом двох дисертацій, окрім усього іншого, я достой-
но виконав свій моральний обов’язок насамперед перед батька-
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ми, які страшенно хотіли побачити мене у ранзі науковця най-
вищого кваліфікаційного статусу і усіляко, як могли, сприяли 
цьому. На превеликий жаль, тато був свідком лише першого 
захисту, на момент другого його вже не стало… 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке  мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Під час навчання ми мали такі практики: 
* археологічна (після І курсу – місячна експедиція на розко-

пки давньогрецького міста Ольвія на Миколаївщині); 
* піонерська (на ІІ курсі – ознайомлення з роботою піонер-

ської організації в одній із шкіл міста або після закінчення на-
вчального року (влітку) – робота в якості вожатих та виховате-
лів у піонерських таборах); 

* архівно-музейна (на ІІІ курсі – ознайомлення з роботою 
місцевих архівів та музеїв або виїзд влітку з такою метою до 
Києва, Львова, Ленінграда та Москви); 

* навчальна (на IV курсі – ознайомлення протягом місяця з 
процесом викладання історії в базових школах Дніпропетровсь-
ка або в «рідних» школах самих студентів); 

* педагогічна (на V курсі – протягом двох місяців, здається, 
у І-му семестрі, робота в якості учителя історії та суспільствоз-
навства в тих же школах). 

Всі практики були чітко сплановані й організовані, мали не-
заперечну користь для формування практичних навичок студен-
тів в окреслених сферах і для нашої майбутньої професійної 
діяльності в цілому. 

Проте особливий слід в нашій пам’яті залишила все ж таки 
перша, археологічна практика з незабутнім за накалом емоцій-
них пристрастей подорожуванням по Дніпру на теплоході «Та-
рас Шевченко» чи «Олександр Пушкін» й місячним перебуван-
ням в одному з найвизначніших міст-колоній грецької епохи в 
Північному Причорномор’ї, де нам вдалося власними руками 
доторкнутися до її унікальної матеріальної культури. При цьому 
ми, звісно, не тільки копали, а й добре відпочивали, купались у 
лимані Південного Бугу, здійснили цікаві подорожі до Очакова і 
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Одеси. Жили в палатках, самі готували і забезпечували себе всім 
необхідним. 

Загалом практика перевершила всі сподівання, назавжди за-
карбувавшись у свідомості як одна з найголовніших подій поча-
ткового етапу нашої студентської пори, як символ справжнього 
братства. 

В контексті практик, думаю, варто згадати й військову підго-
товку, яка займала чільне місце в структурі нашого навчального 
процесу. Починаючи з другого і закінчуючи випускним курсом (І 
семестр) для неї відводився один повний день на тиждень. Теоре-
тичні заняття в аудиторіях чергувалися з практичними, виїзними 
на одному з полігонів на околиці міста. А завершилася вся ця 
робота тримісячними літніми зборами після закінчення універси-
тету безпосередньо в розташуванні однієї з військових частин у с. 
Гвардійське Новомосковського району, де ми повною мірою від-
чули пульс повсякденного армійського життя: суворий режим, 
відпрацювання командирських навичок, марш-кидки, стрільби, 
наближені до бойової обстановки навчання тощо. Після здачі 
державних іспитів ми стали офіцерами запасу. 

Переконаний: військова підготовка є важливою складовою ви-
ховання фахівців з числа чоловічої частини студентства, серйоз-
ною школою патріотичного і громадянського гарту, вироблення у 
них самостійного мислення, навичок управлінської роботи в коле-
ктиві, команді, вміння приймати рішення. Тож ні в кого тоді не 
виникало сумнівів у тому, що через цю школу мали обов’язково 
пройти всі військовозобов’язані студенти чоловічої статі за винят-
ком тих, хто мав призивні обмеження по медичній лінії. Відтак 
вважаю рішення властей щодо масового закриття військових ка-
федр у ВНЗ в наші дні явно передчасним і недоцільним. 

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 
Які збірники наукових праць, журнали та монографії виходи-
ли на Вашому факультеті, хто і де організовував їх видання? 
Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх презента-
ції? Які наукові конференції проводилися на Вашому факуль-
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теті  (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні то-
що)? Хто із видатних учених  брав у них участь?  Чим  вони 
пам’ятні? Як впливали наукові конференції на Ваше  форму-
вання і становлення як науковця та педагога? 

Про наукові історичні школи за моїх студентських та аспі-
рантських часів навряд чи можна однозначно говорити, оскільки 
в ті часи, після тривалої перерви у функціонуванні спеціальності 
«Історія» в ДДУ (1952–1965), вони лише формувалися навколо 
відомих учених. Мабуть, точніше буде сказати про чітко сфоку-
совані наукові напрями, започатковані й розвинуті в університе-
ті. Так, професор Д. П. Пойда разом зі своїми учнями інтенсивно 
працював у галузі аграрної історії України, професор В. Я. Бор-
щевський, доценти Д. С. Шелест і В. П. Чумаченко плідно 
освоювали історичне поле українського робітничого класу ра-
дянської доби. Проблеми германістики енергійно розроблялися 
в працях доцентів А. С. Зав’ялова, М. Д. Мартинова, археології 
– доцента І. Ф. Ковальової, історіографії та джерелознавства – 
доцентів В. І. Шевцова і М. П. Ковальського. Пізніше, з прихо-
дом на кафедру історії КПРС професора А. М. Черненка (1975), 
він та його учні створили добре знану в Україні й Союзі наукову 
школу з історичної ленініани.  

Саме ці вчені, на мою думку, визначали в ті часи «обличчя» 
історичної науки в ДДУ і регіоні в цілому, стимулюючи її роз-
виток шляхом пошуку та введення у науковий обіг нових маси-
вів історичних джерел публікації статей, монографій, ініціюван-
ня й проведення різноманітних наукових конференцій тощо. На 
факультеті, до речі, тоді були започатковані такі збірники нау-
кових праця, як «Некоторые проблемы социально-экономи-
ческой и политической истории Украинской ССР», «Некоторые 
проблемы отечественной историографии и источниковедения», 
«Вопросы германской истории и историографии», «Вопросы 
рабочего и национально-освободительного движения» та ін. 

Із вдячністю згадую й сам ті вже відносно далекі, але й до-
нині близькі, щемкі серцем часи, коли після закінчення аспіран-
тури й захисту дисертації прийшов на кафедру історії СРСР та 
УРСР і назавжди пов’язав свою долю з нею, з факультетом, уні-
верситетом, де долучився особисто до тих грандіозних справ, 
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якими вони жили; коли всі ми – викладачі, студенти, аспіранти – 
вчились один в одного, були сповнені амбітних намірів та пла-
нів віднайти своє «місце під сонцем», свою, так би мовити, сте-
жину до Храму. Водночас то були насичені різними подіями 
роки, що стали багато в чому визначальними для структуруван-
ня й вироблення стратегії розвитку відновленого факультету, 
пошуку ним власної ніші у вітчизняному просторі вищої істори-
чної освіти і науки. 

Й чи не найбільшим динамізмом характеризувалося наше по-
всякденне життя на факультеті тих часів у період десятилітнього 
деканства відомого організатора освітянської галузі, блискучого 
оратора, професора А. М. Черненка (1977–1987), з ім’ям якого 
справедливо пов’язується не тільки завершення в основному про-
цесу організаційного становлення історичного факультету в ДДУ, 
а і його стрімкий вихід на республіканську та союзну арену. Були 
встановлені тісні ділові й дружні стосунки з провідними академі-
чними установами та університетами СРСР, здійснювалися спі-
льні наукові проекти, регулярно проводилися конференції, семі-
нари, відбувався обмін досвідом, науковцями, студентами, аспі-
рантами, виданими монографіями, збірниками, підручниками 
тощо. Зокрема, на факультеті побувало чимало маститих вчених-
істориків з Москви, Ленінграда, Києва та інших наукових і освіт-
ніх центрів країни. Серед них – академіки І. І. Мінц, Ю. Ю. Кон-
дуфор, М. І. Супруненко, П. Т. Тронько, доктори наук, професори 
В. К. Гусєв, Р. Г. Скринніков, М. Т. Белявський, Н. Я. Ейдельман, 
В. О. Муравйов, О. С. Орлов, Ю. О. Львунін, В. Є. Іллерицький, 
О. І. Рогов, В. Г. Сарбей, Ю. А. Пінчук, С. В. Кульчицький, 
В. Ф. Панібудьласка, П. П. Панченко та багато ін. 

А чого варті ініційовані й організовані на базі Дніпропетров-
ського університету серія резонансних всесоюзних і всеукраїнсь-
ких наукових форумів, учасниками яких були сотні фахівців-
істориків найвищого ґатунку практично з усіх республік СРСР. 
Промовистий факт: тільки у конференції, присвяченій 60-річчю 
закінчення громадянської війни в радянській Росії (1980), взяли 
участь 36 членів союзної та національних академій наук, близько 
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двохсот докторів і кандидатів наук, а очолював оргкомітет леген-
дарний академік, Герой Соціалістичної Праці І. І. Мінц. 

Такі конференції, з одного боку, давали змогу нам виходити 
на солідний всесоюзний чи республіканський рівень в апробації 
результатів своїх наукових досліджень, встановлювати й розви-
вати ділові контакти з колегами багатьох видних навчальних 
закладів та академічних установ Союзу, а з іншого, були чудо-
вим практичним майданчиком, на якому ми шліфували власний 
досвід в організації різних заходів подібного спрямування. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі?  

Щодо організації відбору для навчання в аспірантурі моєї 
«епохи», то маю сказати наступне. Чогось особливого у вимогах 
не було: висока фахова успішність, участь у роботі студентсько-
го наукового товариства, у всесоюзних та республіканських 
конкурсах студентських наукових робіт тощо. Додатковим «бо-
нусом» при вступі були опубліковані роботи у наукових видан-
нях. У мене, як уже зазначалося, така публікація була в «Україн-
ському історичному журналі». Навчальна програма в аспіран-
турі передбачала обов’язкове відвідування занять з філософії та 
іноземної мови з наступною здачею іспитів як кандидатських. А 
на завершальній стадії навчання в аспірантурі, здебільшого на 
момент підготовки дисертації, здавався кандидатський екзамен 
із спеціальності, після чого відкривалася остання «зелена» хвиля 
на шляху захисту дисертації.  

   Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

В рамках свого магістрального наукового напряму – соціа-
льно-політична історія України ХХ ст. – завжди мав тісні ділові 
контакти з вітчизняними науковими центрами й насамперед з 
нашими академічними інститутами історії України, політичних і 
етнонаціональних досліджень (нині ім. І. Ф. Кураса), української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, де плі-
дно співпрацював і продовжую співпрацювати з такими науков-
цями, як академік В. А. Смолій, члени-кореспонденти НАН 
України В. М. Даниленко, О. П. Реєнт, В. Ф. Солдатенко, докто-
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ри наук, професори С. В. Кульчицький, О. А. Удод, Ю. А. Ми-
цик, В. А. Брехуненко, В. В. Кривошея, П. П. Панченко, 
О. Г. Бажан, С. В. Віднянський, В. О. Горбик, Г. В. Касьянов, 
В. Ф. Панібудьласка, Ю. І. Шаповал та ін. Всі вони, безперечно, 
своїми порадами та рекомендаціями справляли значний вплив 
на мене як науковця, збагачуючи мої дослідницькі студії та ін-
струментарій новими цікавими ідеями й підходами. 

Особливо завдячую долі за багаторічну дружбу та співпра-
цю з патріархом української історичної науки, академіком, по-
чесним доктором ДНУ П. Т. Троньком,  з ініціативи й під муд-
рим керівництвом якого в Україні за роки незалежності реалізо-
вана унікальна загальнонаціональна програма «Реабілітовані 
історією». На Дніпропетровщині цю роботу було доручено ор-
ганізувати мені. І я щасливий, що спільними зусиллями властей, 
архівістів, працівників СБУ, науковців університету та інших 
ВНЗ нам вдалося здійснити цей проект і поіменно назвати всіх 
мешканців регіону, репресованих за політичними мотивами за 
часів радянського тоталітарного режиму (23 351 особа). Тим 
самим на регіональному рівні розв’язана важлива наукова й 
винятково чутлива соціальна проблема. 

У зв’язку з цим пригадую епізод, коли  ми, реалізуючи у 
нас, на Дніпропетровщині, згадану вище програму «Реабіліто-
вані історією» (а я є її науковим керівником), «ослухалися», так 
би мовити, директив центру, тобто рекомендацій Головної ред-
колегії на чолі з П. Т. Троньком щодо дизайнерського оформ-
лення і видання науково-документальної серії книг про жертви 
політичних репресій в Україні за радянських часів. Річ у тім, що 
йдучи на крок попереду інших регіонів у цій багатовимірній, 
складній і, прямо скажемо, делікатній роботі й не маючи на по-
чатковому етапі затвердженого єдиного стандарту дизайну, ми 
змоделювали і запустили у серію власний варіант, за яким під-
готували й видали 5 томів у 8 книгах. Здавалося б, зроблена 
добра справа, із небуття повернені тисячі безвинно постражда-
лих… Які можуть бути претензії? –  А ні. Петро Тимофійович, 
дякуючи за змістовні параметри зробленого, в той же час ніяк не 
хотів миритися з формою їх оприлюднення, щоразу при зустрічі 
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чи засобами епістолярного жанру натякаючи на те, що остаточ-
но задача буде розв’язана і крапка буде поставлена лише тоді, 
коли в області побачать світ книги, видані у загальноукраїнсь-
кому форматі. І домігся свого. У 2009 р. такий двотомник зага-
льним обсягом понад 160 друкованих аркушів вийшов друком. 

В цілому ця масштабна робота сьогодні в основному завер-
шена і Україна вперше отримала максимально повний мартиро-
лог своїх співвітчизників, що стали жертвами радянського тота-
літарного режиму. Це є наша моральна спокута перед ними, 
перед їх пам’яттю, що у сукупності з іншими трагічними сторі-
нками вітчизняної історії (війни, голодомори тощо) слугувати-
ме, безперечно, моральному самоочищенню сучасного україн-
ського суспільства. Тож місію історичної освіти і науки в цьому 
плані справді важко переоцінити, оскільки саме вони виступа-
ють нині одним із системо утворюючих чинників національного 
відродження й державотворення в Україні. 

Звідси випливає й особлива роль П. Т. Тронька як ініціато-
ра, натхненника та організатора цього безпрецедентного за ма-
сштабами, складністю опрацювання великих масивів переважно 
секретних документальних матеріалів з архівів спецслужб НК-
ДПУ-НКВС-КДБ та суспільно-політичними наслідками проекту. 
Адже він був не просто його формальним керманичем, а, що 
називається, мотором, душею, рушійною силою і генератором 
творчих колективів. 

Ну а своєрідним дороговказом для мене особисто слугують 
мудрі слова П. Т. Тронька, написані у передмові до моєї моног-
рафії «Біль і звитяга: ХХ століття в українському вимірі» (Д., 
2003): «Жодна із славних і трагічних сторінок нашої історії не 
повинна стертися із пам’яті народу. Очорнення минулого, як і 
замовчування фактів,… – злочин перед наступними покоління-
ми. Від нас залежить, яким побачать ХХ століття люди, що 
житимуть через 100 і 200 років… Головне – чесно відтворити 
факти і події, а оцінки нащадки з висоти історичного досвіду 
дадуть краще за нас. Історію потрібно бачити такою, якою 
вона була, а не переписувати її заново, як це роблять деякі по-
літики та історики. Не можна бачити минуле лише через при-
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зму трагічних або виключно героїчних відтінків. Історію треба 
знати у всій повноті та складності». 

Цитата хоч і дещо довгувата, але, за великим рахунком 
принципово важлива, точна, віддзеркалюючи сутнісне, найголо-
вніше призначення професійного історика-патріота, якому сам її 
автор неухильно і твердо слідував усе своє життя, демонструю-
чи еталон вірного служіння істині, правді історії, людям. 

Водночас у ході наукових студій у мене склалися дружні 
творчі зв’язки з істориками багатьох університетів України, які, 
безумовно, позитивно позначились на розвитку моєї дослідни-
цької практики. Серед них – київські професори В. І. Яровий,        
М. М. Карабанов, В. М. Мордвінцев, С. П. Стельмах, В. Й. Бо-
рисенко, харків’яни С. І. Посохов, К. В. Астахова, С. М. Кудел-
ко, донеччани О. М. Бут, П. В. Добров, запоріжці Ф. Г. і                
Г. Ф. Турченки, С. Р. Лях, О. М. Ігнатуша, В. Г.Ткаченко, «тав-
рійці», тобто колеги з Таврійського національного університету 
ім. В. І. Вернадського, – В. Ф. Шарапа, А. А. Непомнящий, бу-
ковинка Т. В. Марусик, луганчанин М. С. Бур’ян, професор 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефа-
ника В. Л. Комар та багато інших. 

Давні дружні контакти мав також з росіянами – професором 
Саратовського університету А. І. Аврусом, професорами МДУ 
ім. М. В. Ломоносова Ю. О. Львуніним, О. С. Орловим, співро-
бітником колишнього Інституту марксизму-ленінізму при ЦК 
КПРС професором Л. Г. Бабіченком та ін. Спілкування з ними 
завжди було цікавим, плідним, збагачувало новими перспектив-
ними науковими ідеями, які я так чи інакше намагався реалізу-
вати в своїх дослідницьких практиках. 

Незабутні враження залишилися у мене і від наукового ста-
жування в Берлінському університеті ім. Гумбольта, в колишній 
Німецькій Демократичній Республіці, де я перебував повний 
навчальний рік – з вересня 1978 по червень 1979 р. Під час ста-
жування мені вдалося зібрати багатий фактичний матеріал з 
історії українсько-німецьких зв’язків 1920 – 1930-х рр., який 
потім був максимально повно використаний в докторській дисе-
ртації (1990). При цьому, звісно, були встановлені вельми кори-
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сні й продуктивні контакти з провідними німецькими історика-
ми тих часів – професорами Гюнтером Розенфельдом, Сонею 
Штригніц, Хорстом Шутцлером та ін., які тривали ще багато 
років і після мого повернення на Батьківщину, теж впливаючи 
певною мірою на здійснення моїх наукових задумів та планів. 
До речі, в ті часи я опублікував кілька статей за тематикою своїх 
досліджень у провідних історичних журналах НДР: «Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft», «Beiträge aur Geschichte der Arbeiter-
benwegung», «Jahrbuch für Geschichte der socialistischen Länder 
Europas» та ін.  

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів? 

В радянську добу, коли КПРС була правлячою партією, «ке-
руючою і спрямовуючою силою суспільства» за Конституцією, її 
провідна роль позначалася буквально в усіх сферах життя країни. 
Не були, звісно, винятком і освітянські осередки, в т. ч. вища 
школа, де пліч-о-пліч, так би мовити, функціонували партійні, 
комсомольські, профспілкові та інші громадські організації, спра-
вляючи визначальний вплив на всі сторони багатогранного життя 
вузівських колективів. Це добре видно на прикладі нашого уні-
верситет, погортавши, приміром, сторінки його історії, виданої, 
зокрема, четвертим виданням до 90-річчя ДНУ (2008). Там добре 
показано їх місце та роль у багатьох конкретних справах. Тож не 
буду докладно зупинятись на висвітленні даної теми. 

Хотів би лише сказати ось про що. Особисто я вступив до 
лав КПРС восени 1967 р., будучи ще студентом другого курсу. 
Причому зауважу,  що цей крок був зроблений не з якихось 
кон’юнктурних міркувань, а цілком свідомо, значною мірою під 
впливом сімейної традиції (батько вступив в партію ще перед 
війною, у 1940 р., мама – у повоєнному 1946-му), партійного 
оточення в школі, селі, університеті, на курсі (наша партгрупа 
налічувала 7 осіб, в основному демобілізованих з армії). Адже, 
як відомо, в партію вибирали і приймали найкращих, найпоміт-
ніших, хоча, чого гріха таїти, часом проникали в неї випадкові 
люди, а то навіть і різного роду негідники і пройдисвіти. 
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З висоти сьогодення скажу відверто: я щиро вірив у комуніс-
тичну ідею, у правоту політичної практики КПРС і проніс цю віру 
аж до часів об’єктивно назрілої, але бездарно здійсненої горба-
човської «перебудови», внаслідок чого розпався Радянський Со-
юз, а з ним як сіамський близнюк – зникла з авансцени суспільно-
політичного життя і Компартія. Причому не лише вірив, а й робив 
все, що було в моїх силах, для зміцнення позицій і авторитету 
партії, практичної реалізації її програмних засад. 

Серйозною школою професійного і життєвого гарту, ін-
струментом кращого пізнання сутнісних рис людини, проник-
нення у таїни людських взаємовідносин стала для мене восьми-
річна звільнена робота у партійному комітеті університету, спо-
чатку на посаді заступника секретаря з ідеології (з 1983 р.), а з 
1988 р. і до 1991 р. – секретаря. Водночас на умовах штатного 
сумісництва я залишався доцентом кафедри історії СРСР та 
УРСР (розділена у 1989 р.), виконуючи навчальне навантаження 
в межах 0,5 ставки. 

Відразу хочу наголосити (всупереч розхожим нині твер-
дженням про компартію радянського зразка як про якусь «імпе-
рію зла»): на рівні трудових колективів парткоми були не тільки 
і не стільки ідеологічними осередками, скільки організаційними 
центрами розв’язання назрілих виробничих й соціальних пи-
тань. Саме вони найчастіше ініціювали і виступали безпосеред-
німи організаторами новаторських ідей та починань в інтересах 
розвитку трудового колективу, успішного вирішення тих за-
вдань, що стояли перед ним. 

Наш партком якраз так і функціонував, тісно взаємодіючи з 
адміністрацією, профкомом, комітетом комсомолу та іншими 
громадськими організаціями й працюючи насамперед задля 
створення належних умов трудової діяльності професорсько-
викладацького корпусу, співробітників, життя та навчання сту-
дентства. Відтак, ми не були чиновниками-партократами в кла-
сичному розумінні цього слова, як дехто намагається сьогодні 
представити  нас, працівників парткому, а чесно виконували, по 
суті, функції менеджерів, організуючи спільно з ректоратом все 
багатогранне, часом суперечливе, неоднозначне життя універси-
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тетської громади. Втім, як і в цілому у тогочасному житті. Адже 
ми жили й працювали не у якомусь вакуумі чи на окремо взято-
му «острові», а в реальній державній і суспільній системі, з її 
«правилами гри», принципами, цінностями, пріоритетами, при-
чому далеко не гіршого ґатунку, особливо на рівні моралі, ети-
ки, духовності… 

Тому, зрозуміло, не можу не пишатися своєю особистою 
причетністю до цієї важливої справи, до процесів розбудови 
університету, створення в ньому сприятливої, високопродукти-
вної морально-психологічної атмосфери, зміцнення іміджу і 
авторитету як провідного ВНЗ регіону й одного з найпотужні-
ших в Україні, СРСР. Зауважу принагідно, що усвідомлення 
моєї скромної ролі в тодішніх процесах завжди асоціювалося у 
мене з благородними помислами та ділами, які випали на долю 
мого покоління, вузівських колективів, з вірністю вибору навча-
льного закладу, професії, життєвого вектору, надихало і надихає 
на нові кроки в ім’я й на благо рідної Alma mater. Вочевидь, це і 
є патріотична позиція щодо неї. 

Отже, я вдячний долі за те, що привела мене в ті роки на пар-
тійну роботу, завдяки якій багато в чому я навчився слухати і 
розуміти людей, знаходити справедливі, компромісні рішення у 
спірних ситуаціях між ними, визначати в кожній дорученій справі 
головне, конструктивне, перспективне, брати відповідальність на 
себе за вирішення того чи іншого питання, потрібного людям, 
університету, державі. Спасибі моїм вчителям, колегам, соратни-
кам по «партійному цеху», в першу чергу таким, як Євген Рома-
нович Абрамовський, Григорій Іванович Щербаков, Петро Пан-
філович Падун, які в різні часи очолювали партком ДДУ, їх за-
ступники Віктор Григорович Жук, Олександр Григорович Хме-
льников, Людмила Інокентіївна Бакіна, мої заступники (коли я 
був на посаді секретаря парткому) Олександр Олексійович Не-
знайко, Володимир Іванович Свір, Наталія Петрівна Олійник, 
Ірина Степанівна Попова, секретарі партійних бюро підрозділів 
Микола Дмитрович Мартинов, Володимир Петрович Клюєв, 
Олексій Борисович Мурзін, Вольєн Григорович Мусіяка, а також 
проректори Віктор Михайлович Чернишенко, Михайло Федоро-
вич Носовський, Мартирос Степанович Зураб’янц, Анатолій Сер-
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гійович Зав’ялов, декани Іван Юхимович Губа, Анатолій Михай-
лович Черненко, Євген Олексійович Джур, Валерій Михайлович 
Долгов, Юрій Михайлович Лошкарьов, Микола Вікторович По-
ляков, Олександр Миколайович Вінниченко, лідери профспілко-
вого і комсомольського комітетів та багато інших. 

Значною мірою саме завдяки постійним контактам з ними, 
їх підтримці і порадам у мене поступово виробився «смак» до 
управлінської, організаторської роботи з людьми, я навчився їх 
слухати, відчувати, розуміти, бачити і сприяти вирішенню їхніх 
проблем, ще ширше виявляти і долати труднощі, виходити із 
складних ситуацій, отже, навчився, без перебільшення, тримати 
удар. А все це і є життя, це і є життєвий досвід. Мабуть, якраз 
тоді виникло й закріпилося дотепер, прямо скажу, приємне для 
мене прозвище «комісар». 

Одне слово, час роботи в партійному комітеті ДДУ, як, до 
речі, й нинішня діяльність в ректораті, викликає у мене незабут-
ні враження-спогади, бо то справді ключові, фундаментальні 
віхи мого становлення як менеджера університетського рівня. 
До речі, я був останнім секретарем парткому ДДУ з 1988 по 
1991 рр., останнім радянським професором, оскільки це вчене 
звання мені було присвоєно 11 листопада 1991 р. на останньому 
засіданні колегії Державного комітету СРСР з народної освіти. І 
я, безумовно, радий і щасливий, що за ці роки мені вдалося де-
що зробити помітного і для рідного вузу, і для себе особисто. 
Остання фраза пов’язана, звісно, з науковими здобутками – це 
мої учні, книги, важливі державні та регіональні проекти, реалі-
зовані під моїм керівництвом. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  

Гуртожиток № 2, в якому я проживав на перших двох кур-
сах, займав особливе місце в моєму студентському житті, бо 
саме тут, вперше відлучившись від сім’ї, батьків, відчув себе по-
справжньому самостійним у виборі позанавчальних справ та 
уподобань, в організації власного побуту та дозвілля. А якщо до 
цього додати, що вже невдовзі після поселення в гуртожиток 
(разом з істориками там проживали філологи) мене обрали го-
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ловою студентської ради, та стане зрозумілою й та велика від-
повідальність, яка лягла тоді на мої юнацькі плечі за стан справ 
у ньому. Адже студради в ті часи були дуже впливовим самов-
рядним осередком організації студентського життя, прагнули 
бути не на словах, а на ділі реальними господарями у своїй тим-
часовій домівці. І я як міг намагався чесно й сумлінно виконува-
ти свої обов’язки, взаємодіючи з активом і комендантом 
Н. Н. Панасенко й дбаючи про підтримання належної «планки» 
побутових умов мешканців гуртожитку.  

Загалом «якістю» свого гуртожитського життя я був задово-
лений, хоча треба зважати на те, що наш гуртожиток – найста-
ріший в університеті, побудований ще до війни, з мінімальним 
забезпеченням найнеобхіднішого для проживання студентів 
(меблі, білизна, побутові кімнати, душові, туалети тощо). Проте, 
незважаючи на скромні параметри його внутрішньої «начинки», 
тут було по-людськи тепло, затишно, певним чином комфортно 
(звичайно, за мірками тих часів). До того ж, саме у нас функціо-
нував клуб, де по вихідних днях, найчастіше в суботу, влашто-
вувались тематичні вечори, концерти, танці. І завжди на них 
спостерігався аншлаг, своєрідне «паломництво» не тільки на-
ших студентів, а й з навколишніх гуртожитків, у т.ч. з інших 
освітніх закладів. 

Регулярно відвідував гуртожиток, заходи, що відбувалися в 
ньому, однокурсників й після переходу на квартиру у зв’язку з 
одруженням. Так що він продовжував, так би мовити, «бути зі 
мною», «жити в мені» аж до закінчення університету. Особливе, 
по-доброму ностальгічне ставлення до нього зберігаю й досі. 

Харчувалися ми переважно в нашому гуртожитському буфе-
ті, в якому були й гарячі страви, а подеколи в їдальні, що розта-
шовувалася поруч, у гуртожитку № 3, де мешкали студенти фізи-
ко-технічного факультету. Інколи готували й самі, коли скучали 
по домашніх стравах, особливо по смаженій картоплі чи яєчні. 

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як  Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? Яку роль у Вашому 
житті відіграли фізкультура та спорт. Чи брали Ви безпо-
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середню участь у спортивних змаганнях, секціях, гуртках, 
святах? 

Найбільшою популярністю у нас користувалися культпоходи 
в кінотеатри, рідше в театри, філармонію, на матчі футбольної 
команди «Дніпро» на щойно збудованому стадіоні «Метеор», 
молодіжні вечори у Палаці студентів і в університетському клубі 
по вул. Шевченка, 59, клубі свого гуртожитку. У вільний час лю-
бив почитати художню літературу, особливо історичну, детекти-
ви, позайматися спортом у спортзалі ДДУ, який розташовувався у 
навчальному корпусі № 2 по просп. К. Маркса, 35, де я регулярно 
відвідував секції з волейболу та баскетболу, або поганяти в фут-
бол на спортмайданчику біля нашого гуртожитку. Безпосередньої 
участі у змаганнях  я не брав (на відміну від моїх суперактивних в 
цьому відношенні шкільних років), проте спорт все ж таки займав 
чільне місце у моєму студентському повсякденні, даючи потріб-
ний фізичний заряд і життєвий тонус для ефективного навчання, 
занять наукою, громадською роботою. 

Крім того, навесні, у вихідні та святкові дні, часто виїжджа-
ли компанією з палатками на природу, здебільшого у новомос-
ковський ліс. 

Не буду оригінальним, коли скажу, що студентські роки – 
найкращий, найяскравіший період у моєму житті. Адже то був 
час, коли нам пощастило долучитися до справжньої колиски 
знань і духовності, професійного і громадянського гарту, випро-
бувати себе, свої світоглядні й життєві орієнтири у горнилі бур-
хливого, неповторного студентського життя. І хоч жили ми тоді 
матеріально не багато, але відчували себе абсолютно щасливи-
ми, бо були молоді, гаряче кровні, романтичні, по-доброму ам-
бітні, перед нами попереду ще все життя, на яке ми будували 
воістину грандіозні плани якщо не планетарного, то принаймні 
національного чи регіонального рівня. То були справді суперк-
расиві, зворушливі, хвилюючі й донині душу часи, котрі ніколи і 
ні за яких обставин не вивітряться з моєї пам’яті й залишаться зі 
мною до кінця днів, відведених долею. 

В цілому стан тодішньої культури, етики, моралі у студент-
ському середовищі був цілком пристойним, повністю узгоджу-
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ючись з відповідними світоглядними й ціннісними орієнтирами 
того часу. Щоправда, траплялися й відхилення, різні порушення, 
на які, як правило, оперативно реагували і адміністрація, і гро-
мадські організації, даючи їм принципову оцінку.  

Звичайно, нинішні студенти, порівняно з нами, інші: вони 
розумніші, краще інтегровані у світ інформаційних знань (за-
вдяки Інтернету передусім), більш розкуті духовно, прагматич-
ніші, мають ширші можливості свободи вибору тощо. За вели-
ким рахунком, так і має бути, це діалектика, «залізна» логіка 
життєвого поступу людських спільнот. 

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Працюючи доцентом кафедри історії СРСР та УРСР, засту-
пником декана історичного факультету з навчальної роботи (у 
проф. А. М. Черненка), наодноразово брав участь у роботі пред-
метної комісії з історії, а кілька разів наприкінці 70-х – на поча-
тку 80-х років очолював її. Вступні іспити тоді були усними, 
конкурс – найвищий в університеті. До складу предметних комі-
сій входили і досвідчені, і молоді викладачі, забезпечуючи зага-
лом якісний відбір найталановитішої молоді на всі форми на-
вчання: денну, вечірню, заочну. Працювали ми чітко, злагодже-
но, не допускаючи якихось серйозних «проколів» чи порушень 
організаційного, професійного та морально-етичного плану, які 
б надовго врізались у пам’ять і збереглися дотепер. 

В період, коли я очолював партком (1988–1991), а також з 
часу роботи в якості проректора з гуманітарних питань та вихо-
вної роботи (1999 р.) за посадою входив і донині входжу до 
складу приймальної комісії університету. 

Згадайте, які  державні, офіційні та неофіційні свята 
відзначалися колективом університету? Яке було до них 
ставлення Вас та Ваших колег? 

Серед свят новітньої доби в історії ДНУ особливо хотів би 
виділити відзначення ювілеїв університету, які відбуваються на 
високому державному рівні за участю Президента України 1994 
–2005 рр., випускника фізико-технічного факультету 1960 р. 
Л. Д. Кучми і які виливаються у справжні феєричні дійства, за-
лишаючи незабутній слід у всіх учасників. Маю на увазі святку-
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вання 80-річчя Альма матер (1998), 85-річчя (2003), 90-річчя 
(2008). Всі вони супроводжувались «зливою» державних наго-
род працівникам університету за вагомі здобутки у науково-
педагогічній діяльності та підготовці висококваліфікованих фа-
хівців, яскравими мистецькими виступами, зібранням «зірко-
вих» особистостей – наших вихованців, учених, освітян, митців, 
державних і громадських діячів. А ще нам вдалося провести у 
2010 р. надзвичайно цікаве й по-людськи зворушливе свято, 
присвячене «золотому» 50-літньому ювілею випуску всіх шести 
факультетів університету 1960 р. Горжуся своєю особистою 
причетністю до організаційного забезпечення вказаних і бага-
тьох інших заходів. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

В цілому студентської (35 крб.) і аспірантської (85 крб.) 
стипендії (навіть підвищеної, яку я одержував протягом кількох 
семестрів) мені не вистачало, що компенсувалося здебільшого 
батьками. Та й особливих [витрат. – Ред.] ми не мали: книги, 
скромний одяг, харчування (обід – 40–50 коп.), відвідування 
кінотеатрів. Тому додатково працювати не доводилося, хоча 
одного разу влітку, здається, після третього курсу, під час тре-
тього трудового семестру, брав участь у студентському будіве-
льному загоні. Працювали в Павлоградському районі на спору-
дженні низки об’єктів сільськогосподарського призначення, 
коли заробив астрономічну для себе в тодішньому вимірі суму – 
десь у районі 400–450 крб. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

За радянських часів заробітна плата науково-педагогічного 
персоналу, утім, як і інших категорій працівників вищих навча-
льних закладів, дозволяла, на мій погляд, більш-менш нормаль-
но забезпечувати себе й свої сім’ї всім необхідним. Приміром, 
доцент з 10-літнім стажем отримував 320 крб., професор – 
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450 крб. Передбачалися також доплати за сумісництво, за обій-
мання різних посад (декан – 35 %, заступник – 30 %, зав. кафед-
ри – 20 % і т. д.). Ті ж, хто додатково працював ще й на госпдо-
говірних темах, отримували цілком пристойні добавки до осно-
вної зарплати. Так що в цілому, так би мовити, на хліб з маслом 
нам тоді вистачало. 

Після розпаду СРСР у даному контексті настали справді 
«чорні» часи. Судіть самі: до середини 90-хроків, професор 
отримував, наскільки я пам’ятаю, чомусь у бензиновому еквіва-
ленті всього пів-каністри. Тодішня зарплата ректора, за його 
словами, «тягнула» на 6 кілограмів тюльки. З кінця 90-х ситуа-
ція поволі почала змінюватись на краще і вузівський викладач, 
науковець отримали зрештою належне матеріальне забезпечен-
ня у відповідності зі своєю належністю до так званого «серед-
нього» класу. Про те згодом, у зв’язку із глобальною економіч-
ною кризою кінця 2000-х рр. й різким посиленням інфляційних 
тенденцій досягнутий рівень помітно знизився, а загальна дина-
міка підвищення реальних доходів вузівських працівників була 
зведена, по суті, нанівець. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка?  Як воно відбувалося? 

З задоволенням констатую, що брав найактивнішу участь у 
спорудженні майбутньої «перлини» університетського містечка 
– головного навчально-адміністративного корпусу № 1 по про-
спкту Гагаріна. Спочатку як студент, коли навесні 1970 р. про-
тягом кількох місяців ми працювали на одному із заводів залізо-
бетонних конструкцій у Дніпропетровську й безпосередньо були 
задіяні у виробничий процес по виготовленню плит перекриття 
для нашого будівництва. Причому робилося це фактично без 
відриву від основного виробництва, тобто від занять, які були 
організовані за т. зв. змішаною денно-вечірньою формою, а на 
заводі ми працювали здебільшого у нічні зміни. 

Потім, коли вже став аспірантом, я продовжував опікувати-
ся цією новобудовою, але в дещо іншому статусі, активно пра-
цюючи у громадській комісії сприяння будівництву корпусу, 
яку очолював доцент, зав. кафедри російської мови Олександр 
Миколайович Шиловський (нині покійний). Це була непроста, 
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виснажлива робота в ролі т. зв. «толкачів» («вибивал»), тобто 
тих, хто всіма правдами і не правдами допомагав «просувати» 
укладені договори та розміщені замовлення на виготовлення тих 
чи інших будівельних матеріалів. Так от: майже вся номенкла-
тура залізобетонних конструкцій для ліфтового блоку, а також 
ущільнювальна резина під віконне скло для всього корпусу – це 
мій скромний внесок в його спорудження.  

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? Учасником яких заходів міжна-
родного співробітництва Ви були особисто? Чи  впливало на  
Вашу думку, міжнародне співробітництво на розвиток на-
вчального процесу, науково-дослідні роботи в університеті? 

Сьогодні ДНУ ім. Олеся Гончара реалізує потужну програму 
міжнародної співпраці, передусім у рамках двосторонніх угод з 
провідними університетськими і науковими центрами багатьох 
країн світу. Щороку здійснюється інтенсивний обмін студентами, 
стажерами-викладачами, виконується спільні наукові та освітні 
проекти. Ми – регіональні лідери і треті в Україні за масштабами 
науково-освітньої взаємодії з Європейським Союзом у рамках 
ТЕМПУС-проектів. Загальна фінансова доля ДНУ в цих проектах 
складає близько 3 млн. доларів США. У нас навчаються студенти 
і аспіранти більш ніж з 20 країн. Все це має неабияке значення 
для розвитку навчального процесу, науково-дослідної роботи, 
зміцнення матеріальної бази університету, його інтеграції у євро-
пейські та світові науково-освітні структури. 

Особисто я теж брав участь у багатьох міжнародних заходах 
в університеті й за кордоном. З цією метою відвідував, зокрема, 
Великобританію (Кембридж), Польщу (Люблінський універси-
тет), Угорщину (Інститут відкритого суспільства в Будапешті), 
Китай (Харбінський політехнічний університет), Росію (Мос-
ковський університет ім. М. В. Ломоносова), Казахстан (Євра-
зійський і Карагандинський університети) тощо. Від ДНУ я є 
координатором нашої співпраці з російськими університетами, з 
якими у нас укладено близько двох десятків договорів. 

В завершення хочеться зробити маленький ліричний відступ. 
В одному із інтерв’ю мені задали питання: чи вважаєте Ви себе 
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щасливою людиною? Так, справді я щаслива людина з пам’ятним 
минулим, досить насиченим сьогоденням й передбачуваним май-
бутнім. Безумовно, у кожного воно, оте звичайне людське щастя, 
виявляється і асоціюється по-різному, має різні грані та складни-
ки, викликає різні почуття. І я тут, мабуть, не виняток. 

Проте, якщо коротко охарактеризувати, що означає для ме-
не це красиве, ніжне, вистраждане життям слово «щастя», то, 
напевно, я не буду оригінальним, коли скажу: все, що я сьогодні 
маю, а саме – прекрасну, дружню сім’ю як головне життєдайне 
джерело й моральний генератор моєї трудової діяльності, вір-
них, надійних друзів – однодумців, улюблене діло, якому прис-
вячене життя, – це і є, на мій погляд, щастя у найповнішому й 
найзначущому розумінні цього слова, щастя людини, котра до-
сягла своєрідного піку професійної та громадянської зрілості. 

Моє ключове життєве кредо – чесно і якісно робити справу, 
зберігаючи при цьому своє право вибору сфери інтересів, діяль-
ності, команди, друзів. Плюс – ніколи й нізащо не втрачати по-
чуття власної гідності, людського достоїнства, контролю над со-
бою, постійно дбати про своє самовдосконалення, саморозвиток. 

Зауважу, що усвідомлене почуття внутрішньої свободи 
з’явилося не відразу, воно викристалізовувалося роками й деся-
тиліттями, а остаточно прийшло не так вже давно. Але завдяки 
цьому, як мені здається, я навчився поважати і поціновувати 
вільне волевиявлення інших, чужу свободу, позицію, думку як 
важливий концентрований індикатор людської зрілості та гідно-
сті. Для мене це стало принциповим моментом і навіть своєрід-
ною віхою у кар’єрному й громадянському зростанні, точкою 
відліку якісно нового етапу життя, освяченого певною гармоні-
зацією душевного стану. 

Пам’ятаєте, як у картині «Доживемо до понеділка», один з 
десятикласників при написанні твору на тему «Що таке щас-
тя?» відповів дуже лаконічно, однак надзвичайно ємко і вартіс-
но з морально-етичної точки зору: «Це коли тебе розуміють…» 
Навчитися цьому, звісно, річ непроста, але конче потрібна кож-
ному, особливо тим, хто працює з людьми.  

Інколи мені задають питання молоді колеги, аспіранти, сту-
денти: в чому все-таки глибинний секрет професійного кар’єр-
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ного успіху? Зазвичай відповідаю таким чином: успіх – це не 
щось несподіване і привнесене, так би мовити, зовні, «на блю-
дечку з голубою кайомочкою», це, за великим рахунком, об’єк-
тивно закономірний, логічний результат того, який генетичний 
код і ступінь початкового виховання заклали в тобі батьки, чим 
його доповнили шкільні вчителі та університетські педагоги-
наставники, що ти сформував у собі сам, наскільки ефективно 
зміг скористатися плодами своїх здібностей, знань, працелюбст-
ва, цілеспрямованості, наполегливості. 

Виходячи з таких критеріїв, мені особисто ні в чому докоря-
ти, а тим паче терзати себе тим, що буцімто все життя займався 
не своєю справою і тому не зміг нічого путнього добитись, зро-
бити. Можу абсолютно точно і без тіні зайвої скромності ствер-
джувати: з якої б сторони не підійти до мене, до оцінки моєї 
життєвої лінії, того, що вдалося і навіть не вдалося, в цілому я 
людина успішна, а значить, і щаслива, чим щиро пишаюся. 

А ще горжуся тим, що, по суті, власноруч у буквальному сен-
сі збудував свій дім – тихе, спокійне родинне гніздечко-сховище 
поблизу міста, на річці Сурі, посадив і виростив квітучий сад. Тут 
регулярно, найчастіше у вихідні та святкові дні, ми влаштовуємо 
сімейні з’їзди – збори з певними трудовими акціями, переглядом 
останніх фото та відео сюжетів з життя дітей Славіка і Лени, вну-
чок Томочки і Ариночки, і, безперечно, традиційними шашлика-
ми під яблунею. «Викид» емоцій та адреналіну під час таких зу-
стрічей, як правило, зашкалює, найяскравіші враження у всіх 
учасників сімейних свят, а у підсумку кожен з нас, мабуть, стає 
трішечки добрішим, терпимішим, мудрішим. А це найголовніше. 
Сподіваюсь, доля й надалі буде до мене прихильна.     

Хочу побажати сучасному істфаку неухильно продовжувати 
і усіляко збагачувати наші кращі традиції, примножувати науко-
ві і дидактичні здобутки, вагоміше виявляти свої лідерські пози-
ції в регіоні, країні, а студентам – щастя, благополуччя, молоде-
чого запалу, завжди пам’ятати про свою приналежність до слав-
ного істфаківського племені, відчувати в собі педагога, науков-
ця, актора, психолога, просвітителя, мудрого наставника майбу-
тніх поколінь українців. 
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Дата  проведення інтерв’ю 6 квітня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ: 
Прізвище, ім’я, по батькові Калашніков Віктор Михайлович   
Дата 7 тавня 1946 р. 
Місце народження м. Сімферополь (РСФСР)  
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Росіянин, робітник  

Освіта, навчальний заклад, який  
закінчено 

Одеський державний університет 
(м. Одеса) 

Професія, перелік посад Історик, правознавець, професор  
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                         Лапенко Микола Володимирович 
ТЕХНІК (ПІБ):   Лапенко Микола Володимирович 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                 Лапенко Микола Володимирович 
Загальна кількість годин запису 1 година 
Вид і марка аудіотехніки – 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

1 

Примітка й коментарі – 
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 КАЛАШНІКОВ 
ВІКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ 

 
Ваше прізвище, рік та по батькові, дата та місяць наро-

дження 
Калашніков Віктор Михайлович, 7 травня 1946 р., РСФСР, 

м. Сімферополь. 
Що Ви знаєте про своїх батьків, старше покоління? 
Я знаю про свою прабабусю, котра справила на мене неаби-

яке враження. Її поховано в одній могилі з моїми батьками. Вона 
померла у віці 99 років. Що стосується моїх пращурів, то ситуа-
ція з ними була цікава: жінки походили в основному з Сибіру, а 
чоловіки займались будівництвом таких міст, як Севастополь, та 
брали участь у війнах. Що стосується дідів, то з обох сторін 
вони були скоріш робітниками, ніж селянами, та брали участь у 
Першій світовій війні. Під час Революції обидва вступили до 
Червоної армії. Батько був спочатку шофером, потім танкістом 
під час Великої Вітчизняної війни, горів у танку, був поранений. 
Що стосується бабусь, одна з них (з батькової сторони) ще в 
дореволюційні часи працювала в Лівадійському палаці в Криму. 
Що стосується освіти, вище середньої мої предки не дійшли, 
хоча, якби не війна, мати могла б отримати і вищу. Не зважаючи 
на це, вона пропрацювала 43 роки вихователькою в дитячому 
садку, закінчивши відповідне училище і справивши на мене 
неабиякий вплив. 

Я навчався в середній школі, причому ця школа була уніка-
льною – це була перша гімназія взагалі на Кримському півост-
рові. Після завершення школи я поїхав навчатися в Одесу на 
історичний факультет. 
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А до вступу в аспірантуру Дніпропетровського універси-
тету чим Ви займались? 

Працював на заводі. В професіонально-технічному училищі 
протягом 3,5 років. Скажімо так, приводив до тями місцевих 
хлопців, яких виховувати також треба було. Крім цього, я слу-
жив у 8-й радіо-технічній бригаді військ ППО СРСР у Білорусі. 

Коли Ви навчались в Одеському університеті, чи чули ви 
про Дніпропетровський? 

Звичайно чув, тому що у двох моїх однокурсників був ви-
бір, однак вони залишились в Одесі. Ну і викладачів ми, звичай-
но, знали. 

В якому році Ви вступили до аспірантури? 
В аспірантуру вступив у 1973 р. на кафедру загальної істо-

рії. Вибір зробив мій керівник А. С. Зав’ялов.  
Що ви можете розповісти стосовно своєї професорської 

діяльності? 
Стосовно своєї професорської діяльності можу сказати на-

ступне: по-перше, у 1977 р. було завершено дисертацію, і захист 
відбувся в Московському державному університеті на історич-
ному факультеті. 

Що Ви можете розповісти про заснування юридичного 
факультету? 

Одразу можу сказати, що в Дніпропетровській області був 
один заклад юридичного спрямування – школа міліції. Що сто-
сується вищих навчальних закладів, в 1989 р. тодішній декан 
історичного факультету Анатолій Болебрух звернувся до мене з 
проханням з боку тодішнього ректора нашого університету ака-
деміка В. Ф. Пріснякова взяти участь у формуванні юридичного 
факультету. Тому я з кафедри загальної історії мусив перейти до 
юридичного факультету. 

Які форми і методи роботи з студентами були найбільш 
ефективні на аудиторних занятях і в позааудиторний час? 

Форми, які були до 1991 р. це одне, а ті що є після 1991 р. – 
зовсім інше. Якщо порівняти те, що було характерним для ра-
дянського часу, і нинішню ситуацію, можна дійти цікавих ви-
сновків. Якщо за радянських часів була єдина програма на всій 
території Радянського Союзу, але свобода була повною, в рам-
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ках цієї програми визначити, які саме предмети викладати для 
студентів. А в Україні немає жодної програми ні по історії, ні по 
юриспруденції. 

Яку роль в організації навчального процесу грав ректорат, 
деканат, кафедра? 

Що стосується навчального процесу, то тут вплив з боку ві-
домих не тільки у нас, а й у всьому Радянському Союзі вчених. 
На мене, наприклад, в Одесі справив вплив такий видний спеці-
аліст з історії нового та новітнього часу, як професор Петряєв. 
Що стосується впливу на мене, як на викладача, то крім 
А. С. Зав’ялова, такі вчені, як Д. П. Пойда, В. Я. Борщевський 
Звичайно, з точки зору джерелознавчої, № 1 на всій Україні був                
М. П. Ковальський. Студенти рухались за ним в ту сторону, яку 
він визначав. 

З точки зору адміністративної діяльності, на мою думку ве-
ликий вклад вносив А. Г. Болебрух, як декан нашого факульте-
ту. Порядок і дисципліна були справжні в той час, коли я викла-
дав на цьому факультеті. 

На залікових тижнях і сесіях траплялись якісь курйозні 
випадки? 

Курйозних випадків було більше, ніж достатньо. Був один 
студент, прізвища не буду називати, який потрапляв у пригоди. 
Він здав у мене екзамен з третього разу. 

Ще якісь випадки були? 
Були в нас такі студенти, які займалися тим, що зараз поши-

рилось як пошесть. Один з них, замість того, щоб з ранку до 
ночі сидіти в бібліотеці, з якихсь причин став працювати сторо-
жем. Звичайно, підпрацьовувати треба було. Він працював на 
базі, на якій були ковбаси та різні делікатеси. Прийшов до мене 
з цим, запропонував мені цю ковбасу, щоб я поставив йому 
трійку. 

Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 
Вашому факультеті? 

Щодо наукових шкіл, то це, передусім,  школа Ковальского. 
Також була школа германістики – Зав’ялова.  

Які наукові конференції проводились у Вас на факультеті? 
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У нас навіть були всесоюзні конференції. 
Хто з видатних вчених там був? 
Наприклад, найвидатніший спеціаліст з громадянської війни 

та іноземної інтервенції академік Мінц. В радянський час часті-
ше на конференції їздили германісти. 

Чи функціонували на вашому факультеті спеціалізовані 
вчені  ради? Що ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських і докторських 
дисертацій. 

Продовжує існувати під керівництвом В. В. Іваненка рада 
по захисту докторських дисертацій. Раніше тотально переважа-
ючою була тематика історії СРСР, потім історії України. Зви-
чайно, була зарубіжна історія, історіографія, джерелознавство, 
спеціальні історичні дисципліни. Зараз, як і в радянський час, 
більшу увагу приділяють вітчизняній історії. Однак по зарубіж-
ній історії неординарні дослідження час від часу захищаються. 
Наприклад, мій давній друг захистив з історії Франції з питання 
Версальського договору. Щодо мене, то найбільший інтерес у 
мене викликали дослідження, пов’язані з Кримом, тому що я там 
народився. 

Розкажіть про напрям вашої наукової школи. 
Сполучені Штати Америки. Те, чим я займався, вийшло як 

постріл на злеті, начебто хтось наверх летить. Це було пов’язано 
з розвалом Радянського Союзу. Потім американістика припини-
ла своє існування як напрям. 

В радянський час у мене було близько 100 робіт переважно 
з джерелознавчих проблем колоніального періоду, війни за не-
залежність США, Громадянської війни. Те, чим я займаюсь – це 
рання історія США, приблизно до 1775 р. 

З яких джерел Ви черпали інформацію для своєї дисертації? 
Це не були зарубіжні джерела, вони містяться в Державній 

публічній бібліотеці Російської Федерації. Вона почалась з того, 
що голова Другої Малоросійської колегії Рум’янцев виділив 
гроші на те, щоб побудувати будинок Пашкова. У ньому зараз і 
знаходиться ця бібліотека. В цю бібліотеку звозили з усього 
світу велику кількість робіт. Навіть для того, щоб і зараз займа-
тися американістикою, все це є в бібліотеці. 
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Як впливала ідеологія і політика на навчальний процес 
та розвиток наукових досліджень? 

Сподіваюсь, ви розумієте, що я займаюсь загальною історі-
єю, а не історією Комуністичної партії Радянського Союзу. Іде-
ологія не впливала. Не впливала настільки, що погляди, які у 
мене були в студентські роки, залишились і зараз. 

Що ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Щодо цього можу сказати наступне: всі хто хотіли, змогли 

себе реалізувати. У мене не одразу вийшло, довелися попрацю-
вати. Можливо і тому, що не склалося в Одеському університеті 
зі спеціальністю. Тоді уклін робили на вітчизняну історію, а 
набору на кафедру нової історії, коли я закінчив, не було, і дове-
лося їхати сюди. 

Як ви розподіляли навчальну і наукову діяльність? 
Протягом двадцяти років я займався викладанням курсу іс-

торії країн Азії і Африки, а дисертацію писав з історії США під 
впливом своїх вузівських вчителів. 

Вчили нас дуже добре. Фундаментальна підготовка була хо-
роша. З будь-якої проблеми, що підіймається в дисертації в на-
шій раді, у мене є своя думка. Це важко, але треба тяжко вчити-
ся все життя. Але є питання, чому вчитись? Всім досягненням 
людства, яких вже багато. 

Які форми підвищення кваліфікації застосовувалися? 
В радянський час була одна форма, на яку, як і на все інше, 

вистачало грошей. Раз на 5 років в обов’язковому порядку на 
чотири місяці нас відправляли в ті чи інші державні навчальні 
заклади, щоб ми там підвищували кваліфікацію. Я з 1975-го 
працював до 1990-го як викладач, і за цей час я чотири рази під-
вищував кваліфікацію в Московському державному університеті 
ім. М. В. Ломоносова. Лекції читали найвидатніші професори. 

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя? 

Відомим чином впливали. На мій погляд, комуністична пар-
тія впливала на формування молоді, а комсомол навпаки. При-
чому вихідці з комсомолу в першу чергу зробили все, щоб при-
брати до рук власність комсомолу і стати банкірами. 
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Яку роль, на Вашу думку, займала виховна робота? 
Виховна робота, скажу вам прямо, була ненав’язливою. Мо-

же навіть менше, ніж треба. Люди були різні. Одні з них до сту-
дентів були ближчі в таких питаннях, як культура в широкому 
сенсі. Наприклад, моя дружина розвивала студентський театр. 

Все залежить від людей. Якщо їм подобається співати і тан-
цювати, то, звичайно, вони й студентів намагались привабити 
своїм прикладом. До речі, всі викладачі, які працюють або тут, 
або там брали участь в об’єднаних КВК. Було дві команди – одна 
студентська, інша – професорсько-викладацька. Після того, як я 
пішов на юридичний факультет, ще 16 років організовували КВК. 

Наведіть форми та методи виховання студентів, аспі-
рантів та молодих учених як професіоналів. 

Власним прикладом – «роби, як я», як в тій славній, єдиній і 
неповторній Радянській армії, в якій я мав честь служити. 

Чи вистачало Вам стипендії? 
Замість відповіді на це питання, я пораджу Вам порівняти ці-

ни сьогодні з радянськими, а також розмір стипендій відповідно. 
Як у Ваш студентський та аспірантський час було орга-

нізовано побут, в тому числі у гуртожитку? 
95 кімната в 2-му гуртожитку, я жив там, поки не одружив-

ся. Добре було внизу, була гаряча вода. Я жив з аспірантом хімі-
чного факультету, який потім теж став професором. Після од-
руження я з гуртожитку пішов. Ніяких проблем, як мені здаєть-
ся, не було. 

Чи приймали ви участь в прийомних комісіях? 
В прийомних комісіях я був двічі у якості викладача, що пе-

ревіряє документи. Один раз був у складі комісії, що читала 
вступні твори.  



Інтерв’ю № 11                                                                             КАРЦЕВ Юрій Андрійович 

 
319 

 

 
ІНТЕРВ’Ю № 11 

 
Паспортний лист  

 
Дата проведення інтерв’ю 17 квітня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові Карцев Юрій Андрійович  
Дата 9 листопада 1923 р. 
Місце народження м. Твер 
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Росіянин, військові 

Освіта, навчальний заклад, який  
закінчено 

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Історія, викладач політекономії 
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) :                      Іщенко Настя Олександрівна 
ТЕХНІК (ПІБ): Шалагінова Катерина Геннадіївна  
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Худенко Олена Валеріївна  
Загальна кількість годин запису 2 години 
Вид і марка аудіотехніки Transcend 
Вид і марка відеотехніки Nikon 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Позитивне 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

1 

Примітка й коментарі – 
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 КАРЦЕВ 

ЮРІЙ 
АНДРІЙОВИЧ 

 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали 
освіту, чим займалися? 

Отец – военный, майор в чине, отставной, из крестьян Смо-
ленской губернии. Жил в Москве, служил в дивизии имени Дзе-
ржинского, затем 61-й Суздальский дивизион, затем 1-я погра-
ничная школа в городе Петергофе, потом в Днепропетровске. 
Затем вышел в отставку. Мать была из крестьян Тверской губе-
рнии Беженского уезда. Закончила  школу во время революции. 
Нигде не работала. Вышла замуж. Но в замужестве начала рабо-
тать в органах МВД начальником областного отдела гражданс-
ких актов. Работала там до чина капитана. Дедушка по отцу – 
неизвестен, поскольку умер, когда отцу было 6 лет. Бабушка по 
отцу – Акулина, дожила до 1935 г. Дедушка по матери – Федор 
Васильевич – крестьянин, но в связи с малоземельем вынужден 
был поехать в город и там поступил на Морозовскую мануфак-
туру, где работал ткачом. В 1905 г. принял участие в забастовке, 
за что был уволен с «волчьим билетом». Затем работал приказ-
чиком мелких торговых предприятий. Бабка – тоже  из крестьян 
Беженского уезда, тоже ткачиха Морозовской мануфактуры. 
Поступила в партию по Ленинскому призыву. Была активист-
кой. Умерла в 1948 г. 

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Нет, не было. Отец мой получил семилетнее образование, 
мать – тоже. 
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Чи мали вплив  Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?  

Да, влияли. Все время поддерживали. Это, наверное, некая 
традиция, когда люди сами необразованные стараются детям 
дать лучшее образование. Я с детства был приучен к чтению. Я 
даже самостоятельно научился читать, и поэтому мне первый 
год в школе было неинтересно. Помню, например, что в Петер-
гофе мы учились в части бывшей гимназии. И мы часто учились 
в классе, где был зоологический кабинет. И мне там было очень 
интересно. У отца в части была библиотека. Я познакомился с 
начальником библиотеки, и он давал мне новинки, которые по-
ступали в библиотеку. Новинки были очень интересные – воен-
ные и академические. И там я прочитал восьмитомник француз-
ских авторов «История XIX века» [речь идет о работе   француз- 
ских авторов Э. Лависса и А. Рамбо. – Ред.]. После этого я гото-
вился поступать на исторический факультет. Но тут началась 
война. И тогда университеты перевели на украинский язык. И я 
побоялся, я конечно знал украинский, но не так хорошо… В 
результате я поступил в Металлургический институт. И нас по-
слали рыть противотанковые рвы вокруг Днепропетровска. От-
туда меня забрал отец в эвакуацию. В эвакуации я работал по 
вольному найму заведующим библиотекой. Был также письмо-
носцем. До апреля 1941 г. был в Казахстане. В апреле наша се-
мья решила воссоединиться, и мы поехали в Тверь. Там работал 
в воинской части учетчиком. В августе острая нехватка кадров в 
армии после Курской битвы. …Я поступил в часть нового типа. 
До этого такой части не было. Образец – так называемые танко-
вые соединения – армия. В этой армии положено 800 танков, 
800 машин. Когда они переходят, двигатели и коробки передач 
изнашиваются. И поэтому решили создать специальные части, 
которые в полевых условиях должны заменять и восстанавли-
вать дизели и коробки переменных передач. Называлась она так 
– 119-й подвижной танко-агрегатный ремонтный завод. Я туда 
поступил в ОТК (отдел технического контроля). И в этой долж-
ности я прослужил уже до конца войны. В августе 1945 г. я 
прошел медицинскую комиссию, где меня признали инвалидом 
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3-й группы. И я вернулся в Днепропетровск. И тут как раз шел 
набор. Я сдал экзамены и был принят в число студентов истори-
ческого факультета. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому?           

Во-первых, набор был практически неограниченный. Я сдал 
неплохо  экзамены. Тогда я сдал четыре экзамена – историю, 
язык, немецкий язык и еще какой-то экзамен. Учиться мне очень 
понравилось. Учился я неплохо и на втором курсе заработал Ста-
линскую стипендию. Все получали 240, а я получал 780. Только я 
закончил учиться в университете, ко мне «подкатили» из Киева. 
Так получилось, что после войны не хватало преподавателей об-
щественных наук. Срочно возникла потребность создать Инсти-
тут преподавателей общественных наук. В Киеве мне предложи-
ли получить образование по линии политэкономии. Получил я 
там образование и направили меня  в Днепропетровский институт 
иностранных языков. Проработал там я два года. После этого 
институт иностранных языков переводят в Горловку, а меня об-
ком перебрасывает в Днепропетровский государственный уни-
верситет на кафедру политэкономии. Это случилось в 1953 г. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Да, я помню. Это была лекция по истории ЦК КПСС. Ее вел 
декан Петр Капитонович. Читал он достаточно интересно, увле-
кал. Но лучше всего мне понравилась политэкономия. Этот пред-
мет вел доцент Михаил Исаакович Шухман. Он умел завлечь.  

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Помню. Шевченко, 59. На втором этаже. Когда заходите на 
второй этаж, направо был ректорат, а налево – исторический 
факультет. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних 
працівників зі студентами були найбільш ефективними на 
аудиторних заняттях і поза- аудиторний час? 

Все формы работы были эффективными – и лекции, и семи-
нары. Все зависело от преподавателя. Были такие семинары, на 
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которых мы творчески работали, а были такие, на которых мы 
просто отсиживались. Все зависело от преподавателя. Были 
преподаватели, которых до сих пор помню хорошо. Например, 
Дмитрий Павлович Пойда читал очень интересные лекции. А 
были такие, которых и помнить не хочется. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального про-
цесу. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Нет, этого не было. Иногда были карты. Ну, что Вы хотите, 
ведь это было послевоенное время. Иногда и мела не было. 

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи 
навчалися Ви у спеціально обладнаних  предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Поскольку это было послевоенное время, аудитории были 
плохо оформлены. Когда я пришел в аудиторию, то увидел обыч-
ные столярные столы, стулья были из лозы, а окна наполовину 
заложены кирпичом. Поначалу даже не отапливали помещения. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним по-
ходженням, життєвим досвідом? 

Девчат было больше. Но ребята в учебе были сильнее. У нас 
не было учебников, поэтому мы вынуждены были опираться 
только на свой конспект. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі?  

Старостой был Денис Кащенко. Это был инвалид. Он при-
шел с войны без одной ноги. Серьезный офицер. Одно время 
старостой был я. Меня назначили уже на старших курсах. По 
поводу куратора я ничего сказать не могу. Может он и был, но 
никакой работы с нами не проводил. 

Як було організовано проведення залікового тижня і 
сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Нет, понятия зачетной недели не было. У нас все было как-
то в кучу – и зачеты, и экзамены. На экзаменах я всегда отвечал 
первым. Для меня вообще экзамен – это была возможность про-
верить себя. 
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Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи?  
Конечно писали. У нас был преподаватель спецкурса исто-

рии ЦК КПСС Федот Семенович. Он интересно читал, умел 
увлекать и я по его спецкурсу писал курсовую.  

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке  мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Была практика педагогическая, в школе. Что касается ар-
хеологической практики, то она была обязательной для тех, кто 
специализировался по археологии, и по желанию. Я помню од-
ного человека – Артеменко,  который в студенческие годы увле-
кался археологией, а впоследствии стал директором Института 
археологии Академии Наук СССР. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Конечно, проводились. Каждый год. Сначала были факуль-
тетские, затем университетские, районные, областные конфе-
ренции. Вот выступил ты на факультетской конференции, если 
твой доклад одобрили, значит идешь на университетскую и так 
далее. Я участвовал в научных конференциях и добирался до 
областных. 

Чи функціонували на  Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Функционировала, но нас туда не допускали. 
Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі?  
Тогда и аспирантуры как таковой и не было. У Шухмана 

была аспирантура. Он выделял студентов и, чтобы как-то при-
близить их к научной деятельности, брал с собой на экзамены. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Естественно влияла. Все было пронизано идеологией от ар-
хеологии до истории КПСС. Это был единственный предмет, 
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который я не воспринимал. Это вовсе не история, там никакой 
науки. 

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як  Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 

Сложно было, но досуг у нас был хороший. У нас был клуб 
на Шевченко, там были вечера танцев каждую неделю. А в об-
щежитие не дай Бог пронести спиртное – комендант за этим 
строго следил. 

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

Достаточно хорошо. Во втором корпусе был хороший зал, 
там работали различные секции. Я тоже занимался спортом, в 
частности тяжелой атлетикой. Хорошо были организованы во-
лейбольная, баскетбольная секции, секция гимнастики. 

Чи проводилися на факультеті свята? 
Нет, не проводились. 
Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-

ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та нав-
чально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Библиотеки не было. Не было помещения. 
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка? Як воно відбувалося?  
Студенческий городок не строили, зато восстанавливали 

Дворец студентов, потому что все было в развалинах. Работали 
наравне  с военнопленными немцами. 
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 КЛЮЄВ 
ВОЛОДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Клюєв Володимир Петрович, 19 лютого 1947 р., м. Дніпро-

петровськ. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Я знаю майже все. Дід по батьківській лінії працював на те-
перішньому заводі ім. Петровського (Брянському). Мати також 
десь там працювала, поблизу заводу в лікарні. По материнській 
лінії дід був керівником всіх навчальних закладів Придніпров-
ської залізниці. Бабуся працювала вчителькою. Батько працював 
на Південно-машинобудівному заводі, після закінчення війни. 
Мати працювала в системі освіти –  була директор Машинобуді-
вного технікуму, який зараз входить до складу нашого універси-
тету. Батько звали Клюєв Петро Тарасович, матір Волинська 
Лариса Макарівна.  

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою, в чому Вони виявлялися? 

Так, мати постійно весь час працювала в системі освіти, а її 
батько, тобто мій дід працював також по освіті,  як я вже казав 
на Придніпровській залізниці. Це була велика кількість освітніх 
закладів. Тобто були в сім’ї традиції пов’язані з освітою. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір? 
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Так, батьки радили мені подати документи до фізико-
технічного факультету Дніпропетровського державного універ-
ситету. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  

Середня школа № 12 м. Дніпропетровська, яка знаходиться 
на перехресті вул. Громова та просп. Пушкіна. Там я навчався 
до 7-го класу, потім я вступив до Машинобудівного технікуму, 
де навчався до 3-го курсу. Потім пішов працювати на машино-
будівний завод у 16 років і закінчив технікум за вечірньою фор-
мою. Тобто у 17 років я закінчив машинобудівний технікум і 
потім пішов навчатися до університету. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Мені запам’ятався один вчитель Самуїл Самойлович Шаш-
кевич, який викладав російську мову. Я його дуже поважав і він 
прищепив любов до мови та літератури. Це було в 12-й середній 
школі. 

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

Мабуть всі того часу якось захоплювалися космонавтикою, 
ракетобудуванням і це якось вплинуло на мій вибір. Що стосу-
ється кола мого читання, я багато чого читаю. Зараз я не читаю 
професійну літературу, за моїм технічним фахом я відійшов від 
цього. Я зараз працюю з літературою методичною, пов’язаною з 
післядипломною освітою. Полюбляю книжки класичні. Якщо 
вистачає часу, то читаю такі книжки, як енциклопедія мудрості, 
де зібрано багато цікавих висловлювань великих людей.  

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Я поступав в університет у 1964 р. Був високий конкурс на 
фізтех. Я набрав майже максимальну кількість балів, у мене 
була одна «четвірка», а всього було 5 іспитів, тобто 4 «відмін-
них» оцінки і одна «добра» оцінка. Правила прийому точно я 
вже не пам’ятаю, але дуже хвилювався: чи вдасться мені посту-
пити. Я пройшов із запасом. Тоді приймали з трьома «четвірка-
ми». Був прохідний бал до фізтеху 22. При вступі абітурієнти не 
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поділялися на якісь спеціальності (хоча їх було 3) набирали бали 
загалом на фізтех. Хто приймав екзамени? Я після того бачив 
цих людей, які приймали в мене екзамени. Вони в мене і викла-
дали. Було дуже багато молодих осіб, що після того стали ви-
кладачами, оскільки навіть студентам дозволялось допомагати 
приймати іспити, як правило усні. У рік мого вступу була пись-
мова математика та був письмовий твір, хімія, математика та 
фізика – усна. Пам’ятаю Бєляєва В. М., який в подальшому став 
професором та багато інших. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Так, я пам’ятаю, першу лекцію. Фізико-технічний факультет 
розташовувався у третьому корпусі, перша лекція була у цьому 
корпусі (4-му), у кінцевій кімнаті зараз вона під номером 45. Це 
була «повальна» дисципліна, пов’язана з і історією КПРС і ви-
кладав її доцент Фітісов, ім’я та по батькові не пам’ятаю. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Факультет розміщувався у третьому корпусі, Не всі кафедри 
там поміщалися, бо фізтех був великий факультет. Деякі заняття 
проходили в сусідніх корпусах. Зокрема, історія проходила у 
4-му, на математику ходили в 67-му школу. Багато занять про-
водили в корпусі, якого зараз в університеті немає. Це по вул. 
Шевченка, великий корпус, після змін там став Інститут чорної 
металургії.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи ко-
нтакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисци-
пліни, які Вони викладали? 

Я пам’ятаю багато викладачів. Всі вони були дуже кваліфі-
ковані. Особливо можна виділити таку плеяду викладачів кла-
сичного нашого університету. Це Кедрин Ігор Дмитрович. 
Є такий поет, Дмитро Кедрин. Це його син. Викладав техноло-
гію машинобудування. Пам’ятаю дуже добре Каська Ігоря Кос-
тянтиновича. Легендарна особа, яка двічі була деканом фізико-
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технічного факультету, доктор наук, професор, видатна постать. 
Якщо казати про манери, способи викладання, про контакти з 
аудиторією, зовнішній вигляд, то він був такою бездоганною 
людиною, яка завжди ходила у білій сорочці обов’язково з кра-
ваткою. Ходив тільки в піджаку Заходив до аудиторії, і казав: 
«Щось у вас тут душно, хлопці і дівчата». У нас були переваж-
но хлопці, лише двоє дівчат. Більше не приймали –  це був такий 
чоловічий факультет. І одного разу ми зробили таку штуку: зи-
ма, взяли і одяглися в чому були – куртки, пальто, рукавиці,  
повідкривали усі вікна. Аудиторія була невелика, але холод був 
собачий. Він заходить – «хоч би що», не зупинився і не проко-
ментував нічого, просто як завжди розпочав лекцію. В нього був 
громовий голос і завжди  був такий чудовий контакт з аудиторі-
єю. Пам’ятаю багато викладачів, які викладали професійно нам 
спеціальні дисципліни. Тоді завідувачем кафедри, був член-
кореспондент Академії наук України, професор Герасюта Ми-
кола Федорович. Його бюст встановлено біля університету. Він 
зміг налаштувати справу таким чином, що до нас приходили усі 
провідні спеціалісти КБ «Південне». Була така серйозна зв’язка: 
нас вчили професіонали, які займалися свого часу і передавали 
нам все що було. Я дуже добре пам’ятаю Зикова Миколу Єфи-
мовича, Брікера Веніаміна Євгеновича, Бауліна Анатолія Івано-
вича. Крім того, викладали Лазарян, Горбунцов, Модатов та 
інші корифеї, які багато чого друкували, були лауреатами Дер-
жавних премій. 

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувалися? Наскільки вони були 
ефективними? 

Були тільки консультації. Однак нам особливо доводилося 
працювати при виконанні багатьох курсових робіт. Таких, як 
зараз, модульних робіт не було. Було багато самостійних курсо-
вих робіт по нарисній геометрії, кресленню, інженерній  графіці, 
теорії  механізмів та машин, опру матеріалів і т.д. Оце ми ходи-
ли на консультації, показували проміжні частини наших курсо-
вих робіт. Кожного семестру мали дві курсові роботи. Одна  
гірше іншої. Це щось страшнее. Нам давали спеціальні кульма-
ни –  ми там малювали наші креслення. 
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Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Багато чого можу розповісти, але коротенько. Коли ми пос-
тупали на навчання ректором був проф. Мельников. Мабуть 
1964 р. після нашого вступу його змінив проф. В. І. Моссаковсь-
кий. В той час це був поважний ректор. І я бачив його на різних 
етапах його діяльності. Коли ми були студентами, легко нас 
вислуховував. У нас хотіли відрахувати нашого однокурсника. 
Але тоді знаєте як було? Були різні вікові категорії. Я поступав 
після закінчення технікуму в 17 років, а були сокурсники, яким 
було за 30. Тобто була велика різниця – вони вже армію пройш-
ли. Одного такого, якому вже 30 з гаком років, і було двоє діто-
чок, хотіли з першого курсу відрахувати. Не «тягнув» хлопець, 
Степан Сізаненко. Я його пам’ятаю добре. І ми пішли до ректо-
ра В. І. Моссаковського. Він нас прийняв –  відмінив все. У Сте-
пана були двійки, а ректор каже: «Нехай перездає, нічого стра-
шного». Так він вирішив його долю. Коли я вчився на першому 
курсі, деканом був Онищенко Володимир Іванович. Він після 
того став проректором, а далі став ректором Гірничої академії. 
Онищенко В. І. весь час продовжував працювати з нами як з 
малими дітьми. Читав у нас опір матеріалів. Багато часу ми з 
ним спілкувалися. Був за рідного батька. Його змінив Макаров 
Густав Дмитрович, який пропрацював 2 чи 3 строки деканом. Це 
був час, коли фізтех переміщався у 10-й корпус. І декан очолив 
цей складний процес і кафедри факультету дружньо розподіляли 
приміщення, робили там чергування. Обстановка була складна, 
оскільки обладнання треба було перевозити, а кімнати не зачиня-
лися, дверей ще не було у 10-му корпусі, всі чергували вночі і 
вдень, мені діставалося, і всім іншим. Тобто оці керівники зроби-
ли крок, щоб фізтех переселився у це містечко, а потім пішли 
інші. Завідувачем кафедри за сумісництвом був Герасюта Микола 
Федорович, працівник КБ «Південне». Йому було важко поєдну-
вати дві відповідальні роботи. Його змінив на посту завідувача 
кафедри Шептун Юрій Дмитрович, який зараз працює в універ-
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ситеті. Багато видатних постатей працювало на фізтесі, починаю-
чи з Дупліщева Михайла Іларіоновича, який спробував Ейнштей-
на «опровергати», і мав якісь успіхи у цьому. Тривалий час пра-
цював Будник Василь Сергійович –  зам. М. К. Янгеля, потім 
Сметанін, Пилипенко Віктор Миколайович та багато інших. 

Я був заступник декана фізтеха по старших курсах, це було 
у 78–80 рр. Я не був членом вчених рад, але ходив на засідання 
ректорату. Я бачив, що засідання ректоратів були дуже напру-
женні. В. І. Моссаковський  проводив ці ректорати у вольовій 
обстановці, і всі тремтіли, коли проходили якісь обговорення 
поточних питань. Мабуть зараз більш демократична обстановка, 
ніж була тоді. Я як заступник декана майже  отримав догану за 
те що 4-й курс фізтеху не прийшов на фізичне виховання,  –  
зірвали пару. А ректор перевірив це і викликав мене, і наказав, 
що ті, хто не був на 0 парі, нехай ідуть сьогодні на 4 пару. І цей 
4-й курс, хто в чому одягнений, пішов на фізичне виховання. 
Ректор звичайно приїхав і подивився, але не змусив мене писати 
пояснювальну записку, тобто догана не була оголошена. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Були карти, схеми та таблиці. На фізтесі це було особливо 
важливе. Крім того, було дуже гарне лабораторне обладнання 
того часу. Ми працювали на таких дійсних макетах, які викори-
стовувалися в техніці. Це була передова техніка. Було багато 
домовленостей із КБ «Південне». Вони постійно списували та 
постачали нам певні матеріали. Особливо допомагала військова 
кафедра. У них були реальні об’єкти, на яких можна було вчи-
тися. Я закінчував спеціальність «Системи управління леталь-
ними аппаратами», і вивчав весь комплекс управління, який 
використовувався для цих об’єктів. Зараз військової кафедри в 
університеті немає. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток  Ваших творчих здібностей? 

Тоді в нас було, наступне. У нас було тестування, були ма-
шини «Ластівки», там вкладали картки з правильними або не-
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правильними, відповідальними висвічувались чотири варіанти 
відповідей на питання. Творчі методи навчання теж були. Були 
лекції, особливо проблемні лекції, що проводились по гуманітар-
них дисциплінах. Я пам’ятаю, був викладач Юбкін, Герой Радян-
ського Союзу. Юбкін викладав нам історію КПРС. Приходив до 
нас – одягав зірочку. Він кульгав – у нього ноги не було. В уні-
верситеті  існував крос ім. Юбкіна. Він особливо ці лекції про-
блемні, а також семінари, розпочинав з постановки питання: «Як 
ви вважаєте?», «Розкажіть, будь-ласка», після цього «сталкува-
ли лбами», одну сторону та іншу – «згодні» або «не згодні». Він 
як арбітр, міг розвести оцю команду. Він розказував, як отриму-
вав Героя радянського Союзу. Він був командиром танку, який 
зробив остаточний прорив на 50–60 км на території Німеччини у 
1945 р. І за це отримав звання Героя Радянського Союзу. 

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Так, були іменні аудиторії, наприклад іменна аудиторія ім.                
М. К. Янгеля. Спеціально обладнані також були, особливо на 
технічних спеціальностях. Це були як наукові стенди з різним 
обладнанням, деталями, розрізами деталей, як вони побудовані. 
І це було дуже наочно. Було також багато предметних аудиторій 
з обладнаннями. Стосовно гуманітарних дисциплін, то по нау-
ковому комунізму, історії КПРС було багато плакатів, які були 
дуже гарно оформлені. За це давали додаткові бали. Кафедри 
зобов’язували студентів чергувати на перервах у предметних 
аудиторіях.  

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Я вже казав, це були різновікові особи. Різниця могла дося-
гати 10-ти років. Стосовно статі, як правило, в групі було 25 
хлопців і тільки дві дівчини. За національним складом відмінно-
стей ніяких не було. Соціальний статус був різним: від соціаль-
но забезпечених сімей, до тих, у яких не було грошей. Життєвий 
досвід теж різний. Один із студентів цієї групи був лейтенантом, 
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відслужив в армії, покинув її і прийшов навчатися до ДНУ. Прі-
звище його було Подолінський Геннадій, по батькові не пам’я-
таю. Був у нас і майстер спорту з важкої атлетики Баценко Ана-
толій. Не було дідівщини. Були старші –  вони гірше вчилися. 
Але ми, молодші, допомагали їм. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Різна. Сказати, щоб була ідеальна, не можна. Ми старалися 
не пропускати заняття, щоб ходити замість пар в кіно. Але неці-
каві заняття не конспектували, пропускали. Мені важко сказати, 
бо я був відмінником. Мені завжди було цікаво на заняттях. 
Дисципліна у викладачів і студентів була чітка. Не було про-
блем, щоб ми щось затримували по термінах виконання. Відра-
хованих не було. Може один за весь час навчання. Але ми ста-
ралися підтягувати слабких. Тоді стипендію давали за гарні оці-
нки та якщо були у сім’ї маленькі доходи. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Мені здається, що клімат був добрим. Працювали комітет 
комсомолу університету, комсомольське бюро курсів, існували 
різні напрями за інтересами, життя було цікаве, була різномані-
тна художня самодіяльність. Тоді студенти дуже  захоплювали-
ся клубом веселих і кмітливих. Це була нова така тенденція. 
Фізтех запропонував, і в ДК Машинобудівників було змагання: 
збірна фізтеху проти збірної КБ «Південне», яку очолював син 
Михайла Кузьмича Янгеля, Олександр. Перемогла збірна КБ 
«Південне». Але нашу команду включили до складу уболіваль-
ників на матч Дніпропетровськ – Одеса. Ми бачили живого Ма-
слякова, молодого, –  це було мабуть у 67-му році. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? 

Старостою був Олександр Денисенко. Він був віковим то-
варишем, майстер спорту з футболу. Кураторів було кілька: пе-
рші два роки –  не пам’ятаю вже прізвище, а останні два роки –  
проф. Ю. Д. Шептун. Він зараз завідуючий кафедри робототех-
нічних систем. Викладав, наприклад, теорію опору матеріалів 
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сучасний [до 2012 р. – Ред.] декан факультету психології проф. 
Мусіяка Вольєн Григорович. 

Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Тиждень був чіткий. Занять не було. Був розклад заліків. Не 

було, щоб залік ставили на останній парі. Ми боялися їх, бо нам 
казали: «З заліка можу прогнати скільки завгодно разів, а з іс-
питу тільки один». Я був відмінником, мені  вдавалося все з 
першого разу здавати. Було багато цікавих курйозних випадків. 
Був у нас викладачем доцент Розенберг Лев Борисович. Читав 
«Теоретичну механіку» і лякав усіх таким чином: «Вы ничего не 
знаете» или «Я вам уже все «п’ятерки» поставил. Что вы еще 
пришли за «п’ятерками?» Ничего у вас не выйдет? А ну-ка са-
дитесь, рассказывайте». Та завжди за рівні знання ставив «від-
мінно». У нас в групі було шість відмінників, І один товариш 
нас завжди підбивав:  «Давайте здамо все завчасно (тоді це 
дозволялося), і продовжимо канікули на «три дні». А що таке 
було завчасні екзамени? Йдеш до викладача, сідаєш навпроти 
нього і поки він у тебе весь курс не спитає, він тебе не відпус-
тить. Ще такий момент. Здавали ми достроково фізику доценту 
А. П. Максименку, завідувачу кафедри фізики. Він задавав бага-
то додаткових питань, а наприкінці каже: «А не могли бы вы 
ответить на такой вопрос и формулой», а я бадьоро відпові-
даю: «Почему не могу? Могу». Всі засміялися, і він також, і не 
чекаючи відповіді поставив в залікову книжку «п’ятірку». 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Перший екзамен в мене був не вдалий. Це була хімія, а я її 
вчив за все своє життя тільки один семестр, тому що зі школи 
пішов в технікум, і хімія тільки розпочиналася з 8 класу, а в 
технікумі вчив її тільки один семестр. А тоді на вступних іспи-
тах запропонували замість іноземної мови ввести хімію, Хрущов 
в цей час підвів теоретичну базу, що потрібно робити хімізацію 
народного господарства, і ввели екзамен по хімії. І я випадково 
отримав «четвірку» по ній. Я ходив додатково займатися. Моя 
рідна тітка була викладачем  хімії, і вона мені розповіла про 
каугауляцію. І мені це питання потрапило на першому іспиті в 
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університеті. Викладач, яка приймала в мене іспит, здивувалася, 
що я так добре знаю це питання, і поставила «п’ятірку», не за-
даючи друге питання. Останній іспит не пам’ятаю. 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? 

Нам видавали курсову роботу: друкували таблицю з параме-
трами, наприклад розрахувати редуктор. І ми повинні були його 
розрахувати. Всі завдання були типові, тільки різні параметри. 
Дипломна робота була цікава. Не зважаючи на те, що я був роз-
поділений до університету, виконував її в КБ «Південне». Я сам 
займався пошуком всієї інформації для дипломної роботи. Вона 
була по закритій  тематиці, і це реально впливало на мій вибір.  

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ятали-
ся? Яке  мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Практики безумовно були. На виробництві нас водили по 
цехах машинобудівного заводу,  у нас були технологічна прак-
тика, розрахунково-конструкторська, переддипломна. 

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? 

В той час, коли я був студентом, було чотири кафедри, три 
напрями по літальних аппаратах. Я був студентом на кафедрі, 
яка займалася системами управління літальних апаратів. Крім 
того, була кафедра технології виробництва, яка охоплювала всі 
напрями в цій сфері. Пізніше з’явилася кафедра економіки ви-
робництва. Із загальноосвітніх кафедр на ФТФ були кафедра 
прикладної математики і кафедра фізики.  

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

Ми на кафедрі видавали науково-технічні звіти, які прирів-
нювалися до наукових праць, але вони були за закритою тема-
тикою. Багато виходило монографій наших корифеїв у відкри-
тому виданні. Наприклад, була видана монографія «Баллистика 
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ракет» М. Ф. Герасюти в співавторстві з Карленом Арамовичем 
Абгаряном (МАІ). 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Конференції були міжкафедральні. Великих Всесоюзних 
конференцій на фізтесі не проводилося, бо факультет був закри-
тий. В міжкафедральних конференціях брали участь всі викла-
дачі кафедри, студенти, аспіранти.  

Як впливали наукові конференції на Ваше  формування і 
становлення як науковця та педагога? 

Багато цих робіт, дисертацій мали велике враження на мене, 
як на педагога. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі? 

Я поступав у аспірантуру не так щоб складно. Склав іспити 
без проблем на вищий бал. Але був конкурс, – це точно. До аспі-
рантури поступали з КБ «Південне» та наші випускники. Тоді у 
нас на кафедрі залишили двох. Але іспити були складні. Був іспит 
з історії КПРС, іспит по іноземній мові та по спеціальності.  

Я пам’ятаю, що нас дуже ретельно готували, особливо по 
гуманітарних циклах. Деякі поступаючі до аспірантури по істо-
рії КПРС такі розповідали подробиці всіх з’їздів партії… А ми 
нічого такого не знали. Як ми все це здавали!? В кожній дисци-
пліні були свої особливості. Тобто організовано чіткій відбір на 
навчання в аспірантуру … Про докторантуру ми тоді не чули. 
Це було щось екзотичне. Тоді була інша справа. Давали на ка-
федру розвантаження, т.з. «Параграф 52». Це значило, що на 
кафедру дають наукову ставку, яка оплачується з держбюджету. 
Можна взяти на цю ставку викладача для того, щоб розвантажи-
ти другого викладача, який пише докторську дисертацію. Це 
було при СРСР, зараз це не діє. 

Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва? 
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Моїм науковим керівником був професор Ю. Д. Шептун. 
Він дозволяв самостійно працювати, але дуже ретельно «шелю-
гував» готові матеріали. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Мені складно сказати. Мені здається, що таких ювілейних 
дат особливо не відмічали.  

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 
олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 

Так, були ці роботи. Тільки вони були такого фасону закри-
того у нас на фізтесі. Не було так, що ми подавали, хто куди 
захоче. Як правило, ці роботи виконували студенти-дипломни-
ки. В них був більший запал і більш згуртована робота. І ми по-
силали. Я навіть був керівником однієї із цих робіт, які отрима-
ли якесь місце (чи перше, чи друге, чи трете, точно не памятаю) 
у конкурсі закритих робіт всього СРСР. Це було дуже несподі-
вано. Ми писали ці роботи, посилали їх по секретній пошті.  

Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 

Ні, не брав. Я особливо тоді ще не замислювався, ким я бу-
ду, чи буду я науковцем.  

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

В студентські роки я майже не вів ніяких наукових робіт. А 
коли вже поступив в аспірантуру, безумовно вів, але це був ве-
ресень 1970 р.  Тут волею –  не волею я був змушений займатися 
науковою роботою. В мене до вступу до аспірантури не було 
ніяких статей.  

Що аспірантом мені запам’яталося? У нас була така згурто-
ваність з різними аспірантами, тому що ми разом всі ходили на 
філософію. І я всіх аспірантів нашого великого кола (а нас було 
декілька сотень на курсі)  пам’ятаю. І нам так чудово викладали 
цю філософію. Нам викладав зав. кафедрою, але він не довго пра-
цював в університеті. І він без всяких папірців, з пам’яті, так гар-



Інтерв’ю № 12                                                                      КЛЮЄВ Володимир Петрович 

 
339 

 

но нам розповідав. І ми так всі жваво обговорювали ці питання. А 
проводили ці заняття на вул. Московська («Дім Знання»).  

Це мабуть нас і характеризувало. Ми щось дискутували, 
щось там казали. А так у нас дискусії аспірантські були в рамках 
нарад міжкафедральних.  

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Впливала. Ми всі були політично свідомі. Політика змушу-
вала робити все більше і більше нові вироби закритої тематики. 
Займалися науковими дослідженнями так же ретельно, так же 
швидко, що мабуть зараз так не працюють. Ми писали звіти раз 
на три місяці. А після цього, кожного року писали підсумковий 
звіт про всю річну роботу. А кожний звіт  – це сторінок по 100 – 
150. Це ми працювали по договірній темі, були сумісниками. Це 
була дуже потогонна система. Мені це запам’яталося як склад-
ний момент. Ідеологія впливала позитивно, підвищувала інтен-
сивність праці. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

У мене не було інакодумства. Це може бути, якісь політичні 
науки. Але ми технічна спеціальність. Та інакодумства в нас не 
було. З лінією партії всі були згодні, нічого такого ми не відчу-
вали, щось такого поганого, що вони могли би бажати. Матеріа-
льне становище зростало, всі вірили в світле майбутнє. Були 
різні програми побудови комуністичного суспільства, напри-
клад, через 20 років. Ідеологічно всі були зашорені на це. Мож-
на було спланувати. Можна було поїхати до Прибалтики (це мій 
досвід), на машині.   Проїхали Білорусь, Литву, Латвію, Есто-
нію. Доїхали до Санкт-Петербурга. І на все це (назад поверну-
лися через Росію; мандрівка мабуть була 25 днів на машині), 
включаючи пальне, житло, ми потратили мабуть 150 рублів. 
Навіть були якісь гроші, мені купили костюм. Все було не пога-
но. А доцент в той час отримував 320 рублів. От Вам і пропор-
ція. Проїхати на місяць мандрівки і витрачали півзарплати.  
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У той час я був вже не аспірант, а, мабуть, викладач. Доста-
тньо все було добре. Ніхто не відчував якесь інакодумство.  

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Для мене це складне питання. Тематика закрита, якщо каза-
ти про мою рідну тематику, то вона  пов’язана с літальними апа-
ратами. З іншими вітчизняними школами –  це були ХАІ (Хар-
ківській авіаційний інститут), і в Харкові є також Конструктор-
ське бюро, яке займається системою керувань, та є ЦНІМАШ у 
м. Калінінград і Московської області,  –  ми також з ними спів-
працювали. Зараз вже стали іноземні.  

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Зараз у нас більше інформаційне забезпечення. Раніше біб-
ліотека була у тому корпусі (кут Шевченка та Карла Лібхнеха). І 
вона була маленька. Нічого там такого достойного не було. Ще 
деякий час була у 2-му корпусі (Карла Маркса, 36). Вона там 
займала пів першого поверху і все. А зараз у порівнянні, безу-
мовно, ніяких немає проблем. Тому інформаційна забезпече-
ність була слабкою на той час. Ми, як могли, дивилися свої за-
криті матеріали. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок  Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи? 

Так, є зв’язок між науковою та навчальною діяльністю. Обсяг 
навчального навантаження негативно впливає на науково-дослідну 
роботу. Коли людина перевантажена, це негатив, безумовно. Тобто 
є якась міра, скільки за обсягом треба вести навчальний процес. 
Коли я був молодий і був асистентом, то мене так навантажували, 
що це було неможливо. Про яку наукову роботу, могла йти мова? 
Додому дійти і якось відпочити. Це була головна задача.  

Науково-дослідна робота потребує вільного просвітлення у 
голові. Не можна бути так, що в тебе безкінечні лабораторні 
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роботи, якісь заліки. Це все йшло у мінус. Великі обсяги не 
сприяли  результативності.  

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Раніше були класична формула, що раз на п’ять років кожен 
викладач обов’язково мав підвищення кваліфікації. Я за своє 
життя не так багато разів підвищував кваліфікацію, але дуже 
добре пам’ятаю, наприклад, два епізоди. Один раз я підвищував 
кваліфікацію на нашому радіофізичному факультеті. Це було 
дійсне серйозне підвищення кваліфікації. Я багато чому навчив-
ся. А другий раз, коли організовувалась робото-технічна спеціа-
льність, мене відіслали до Московського СТАНКІНУ. І тоді 
були класичні підходи: навчалися вересень, жовтень, листопад, 
грудень та в січні закінчували. Майже 5 місяців, це було дійсне 
підвищення кваліфікації.  

Зараз підвищення кваліфікації багато в чому недосконале. 
Не розвантажується особа, яка підвищує кваліфікацію. Поїхати 
в інше місто університет не може фінансувати, їдуть за власний 
рахунок. Ніякої оплати за дорогу немає.  

Тобто форми підвищення кваліфікації повинні бути класич-
ними, з відривом від виробництва. І тоді воно буде ефективне. Я 
сам керую підвищенням кваліфікації університету, воно входить 
до підрозділу, який я очолюю. І я розумію, що багато в чому 
виходить нісенітниця. Кожні п’ять років треба підвищувати. А 
як треба це робити  не формулює ні міністерство, ні інші держа-
вні органи. Грошей на це не дають, університет не спроможний 
за якісь спецкошти вибудовувати собі. Тобто тут питання дуже 
велике. Це одна із форм післядипломної освіти, яка ще буде 
вдосконалюватися.  

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 

У нас, у Центрі післядипломної освіти, немає ні держбю-
джетних, ні госпдоговірних тем. Тому що у нас лише одна кафе-
дра. У завідувача кафедрою фундаментальних дисциплін доцен-
та В. Г. Мартиненка тематика не підпадає під класичну. Вони 
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займаються тим, що у нас є методичне забезпечення навчально-
го процесу в системі післядипломної освіти. Ми самі собі обира-
ємо тематику, тому що держбюджетна тематика повинна нада-
ватися міністерством. Тому у нас наукова тематика більш нижча 
за рівнем, ніж тут запитується.  

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

Раніше, при СРСР, було цілеспрямоване фінансування осві-
ти. І вистачало грошей на те, щоб давати великі держбюджетні 
теми для фундаментальних досліджень (фізика, гуманітарні на-
уки, математика, біологія, хімія). Це були великі фінансування 
для розвитку освіти. І госпрозрахункова тематика легко тоді 
йшла (на фізтех, радіофак). 

Зараз все поламалось. Не можуть поки ще стартувати на рі-
вні держбюджету України, для того щоб фінансувати фундамен-
тальні дослідження. І дуже мало, на жаль, госпрозрахункової 
тематики. Тому треба вирішувати ці питання.  

В підрозділі, де я працюю (післядипломна освіта),  непогано 
фінансується практична підготовка на рівні дипломів магістрів 
та спеціалістів. У нас фінансуються держслужбовці, у нас фі-
нансуються особи пов’язані з підприємництвом. Ми отримаємо 
кошти з національного агентства України з питань держслужби. 
А друге, це Міністерство економічного розвитку та торгівлі. 
Вони сплачують кошти, щоб навчати підприємців по спеціаль-
ній програмі.  

Ще одне джерело фінансування – це безробітне населення. 
Ми весь час проводимо його навчання. І це рівень фінансування 
не дуже великий. Раніше він був більший –  дозволяли безробіт-
ному отримати другий диплом і за це сплачувала держава. Зараз 
це все припинилося, мабуть років сім-вісім. Тому зараз держава 
може їм сплатити підвищення кваліфікації, воно ще називається 
підвищення компетенції. Безробітні можуть безкоштовно отри-
мати свідоцтво про підвищення кваліфікації в тій чи іншій галу-
зі, близькій до їх першої освіти. Ми, як правило, беремо тих, в 
кого є перша повна вища освіта. Все інше навчання в ЦПДО 
сплачується з інших коштів. Це сплачується комерційними ор-
ганізаціями або фізичними особами.  
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Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? Наведіть форми та методи 
виховання студентства, аспірантів та молодих учених як 
професіоналів. 

Весь час виховна робота була на високому рівні. Та зараз 
В. В. Іваненко піднімає її на той рівень, який потрібно. Куратори 
– це само собою. А є заступники деканів по виховній роботі. Все 
це свідчить про те, що робота на високому рівні. Раніше, може, 
було легше, тому що комсомол, компартія заставляли робити 
якісь поштовхи для того, щоб робити театралізовані шоу. На 
тому ж фізтесі була «Землянка», де збиралися викладачі та сту-
денти. В таких похідних умовах, пили чай з таких кружок мета-
левих. Були тематичні цікаві вечори. І це вважалося, що ведеть-
ся виховна робота. Студенти наближуються до військових часів.  

Зараз таких форм немає. Зараз більш характерна самодіяль-
ність та студентська ініціатива. Зараз є студентське самовряду-
вання, і проводяться різні конкурси. Це виховна робота.  

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  

Студентом я не жив у гуртожитку, тому що я місцевий. У 
аспірантський час і трошки пізніше, коли я був заступником 
декана, у нас були цікаві моменти, пов’язані з гуртожитком. 
Наприклад, студенти протестували проти того, щоб чергувати. 
Але були різні моменти: пограбування, пропажа речей. І одного 
разу був кумедний випадок, коли студенти зробили «чучело» з 
соломи, надягли на нього капелюха, рукавиці і посадили його за 
стіл чергового. Який був скандал? Навіть хотіли відрахувати 
когось! Тобто не хотіли чергувати і все. До відрахування правда 
справа не дійшла. 

Було багато різних заходів у гуртожитку. Запрошували ар-
тистів, вони виступали в КБК( я пам’ятаю виступи і Л. М. Гур-
ченко, і О. І. Янковського).  

Зараз, на мій погляд, нудніше. Зараз у всіх є Інтернет – ко-
жен сидить по своїх кімнатах. А тоді були масовки такі.  

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Я Ви 
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можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 

Я не можу сказати, що студенти та аспіранти дуже змінили-
ся. Всі бажали, щоб у нас було цікаве студентське життя. Роз-
шукували всі моменти, пов’язані з тим, щоб його якось «скраси-
ти», щось цікавого додати.  

Культура, етика, мораль у нас, у студентів була завжди на 
високому рівні. Я не сумніваюсь, що і зараз все це у Вас на та-
кому достатньому рівні залишається. Тому особливої різниці я 
не бачу. Тому, як Ви зараз проводите життя, так і ми намагалися 
жити у ті часи. Мабуть у нас були менші можливості. Не було 
Палацу студентів. Ми шукали якісь маленькі куточки. КВК ми 
займалися декілька років –  була команда, з команди виходили 
автори. На фізтеху ця традиція надовго залишилась. І, до речі, 
мабуть з 1980-х років все ще продовжуються зустрічі студентів і 
викладачів, –  щорічно змагаються в КВК. Як правило, це про-
водиться в Палаці машинобудівників (на вул. Робочій). Я навіть 
декілька разів був членом журі, мені подобаються такі моменти. 
Навіть випускник фізтеху зараз веде передачу на телебаченні 
(мабуть 34 канал) . 

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

Так, я брав участь. Я займався декількома видами спорту: 
баскетбол, футбол, настільний теніс. Найбільші досягнення здо-
був у настільному тенісі. Я виступав за команду університету. 
Але припинив цим займатися, мабуть, на 3-му курсі, коли пере-
стали ставити залік по фізичному вихованню. І я повністю пі-
шов у навчання. А в футбол я грав у більш ранній час. Також 
грав за різні збірні.  

Які культурно-масові заходи проводилися на  Вашому 
факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?  

Мабуть святкові заходи. Вони нічим суттєво не відрізня-
ються від тих, які зараз існують.  

Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь 
та служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури 
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студентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, дру-
карні, видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру 
гуманітарних проблем освіти інформаційно-аналітичного 
агентства УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський 
університет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень 
тощо?  

Всі ці підрозділи розвиваються. Служби ректорату я дуже 
добро знаю, тому що я десь п’ять років працював проректором 
університету. На моїх очах розвивалися Бібліотека, Палац куль-
тури і Палац спорту. На жаль, не вистачає коштів на те, щоб це 
підтримувати  на належному рівні. Наприклад, у Ботанічному 
саду, не можуть добудувати оранжерею. Наукова бібліотека 
потребує ремонту, особливо у нижніх поверхах. Палац культури 
студентів, також бажано було б підремонтувати, особливо із 
задньої сторони парку. На жаль, у нас не вистачає коштів на 
редакційну справу і т. ін. Але це все тимчасові труднощі. 

У нас дуже непогано працює УНІ-ПРЕС, який очолює                
А. М. Бахметьєва. Також непогано працює газета «Дніпропет-
ровський університет». Табір «Сосновий бір», на жаль, у мину-
лому році не працював. Це було вперше за багато років.  

Гуртожитками та їдальнями я займався, як проректор, три-
валий час. Там також непроста ситуація, вона потребує багато 
грошей. Їдальні потребують покращення.  

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Зараз я член приймальної комісії, за посадою. Але є такі осо-
бливі відповідальні, як секретар приймальної комісії чи заступник 
секретаря. Там дуже багато роботи. Бо можна бути членом, при-
ходити на нараду, проголосував і все. Тобто є велика різниця.  

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

В радянські часи обов’язковими були: 7 листопада, 1 травня, 
9 травня, жіночій день, день Конституції (офіційні). Неофіційні 
свята: 23 лютого та ін.  
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Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

Мені вистачало. Але мені ще допомагали батьки. Ніколи 
додатково не працював, будучи студентом. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

Мені здається, те, що зараз отримує доцент, і ті 320 руб., що 
отримував раніше з 10-ти річним стажем (залежить від стажу), 
то тоді було більше. Це 70–80-ті роки. Безумовно, зараз зростає 
заробітна плата, є індексація, є програми на 10 та 20 років, щоб 
щось збільшити. Але все ж такі доходи, якщо працювати на од-
ну ставку, без надбавок, зараз не досягли того ж рівня (на рівні 
професора, доцента). Професор у довоєнний період (30-ті рр.), 
це була така ставка, що він міг собі дозволити домробітницю, 
5-ти кімнатну квартиру.  

Добре, що при Л. Д. Кучмі зробили різні підходи до оплати 
викладачів, наприклад, що за ступінь платять певний коефіцієнт.  

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка?  Як воно відбувалося?  

Так, був. Я будував і 1-й корпус університету. Тягнув 
якийсь кабель з території ДІІТУ. Корпус був майже побудова-
ний, коли мене підключили. Кабель тягнули під проспектом 
Гагаріна. Тому що корпус побудували і забули, що він не підк-
лючений електрично.  

Також 10-й корпус ми повністю добудували. Двері навішу-
вали, підлогу стелили. Що могли, те й робили.  

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньопо-
літичного життя в країні на життєдіяльність університе-
ту?   

Ні, не був. 
Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 

університету, факультету? 
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У нас зараз іде проект про програмі ТЕМПУС. Таких проек-
тів в університеті всього два. Один на фізтесі, а другий тут у нас 
(4 корпус). Рівно через тиждень (21 травня 2012 р.), ректор буде 
відкривати компетентнісний центр, який знаходиться на 2-му 
поверсі. Це все було отримано по проекту.  

Цей проект дозволяє забезпечити дві магістерські спеціаль-
ності, а саме: «Педагогіка вищої школи» і «Управління навчаль-
ним закладом». Так він дає підґрунтя з точки зору базових мо-
дулів, модульних елементів і т. д., які можуть викладатися на 
цих спеціальностях. Веде цей проект 11 університетів із шести 
країн, у тому числі з України тільки двоє: ДНУ та Хмельниць-
кий національний університет. А так Росія, Білорусь, Польща, 
Австрія, Німеччина. Ми багато чого черпаємо з цього проекту. 
Через тиждень приїздять представники європейської комісії та 
будуть відкривати наш центр.  

Перед тим у нас був проект з Канадським університетом 
Л. Макгіл. Проект пов’язаний з тим, щоб започаткувати спеціа-
льні курси для наших підприємств. Ми розробили програми 
бізнес-форумів, ворк-шопів, семінарів, які спеціально виклада-
лися для наших підприємців. Навчання проводять як  підприєм-
ці, так і викладачі.  

До того у нас був проект «Українська ініціатива» –  кошти 
України, але підтримка з боку Німеччини. Також навчання для 
підприємців. Зрозуміло, що треба підтримувати малий та серед-
ній бізнес в Україні, тому що це впливає на розвиток держави. 
Щоб побільше було заможних мешканців. І Німеччина весь час 
нас на це націлює. Зробіть собі серйозний прошарок забезпече-
них людей! Навчайте підприємців, щоб вони могли ефективно 
продовжувати свою роботу. Крім того, там є така програма Ін-
вент, європейської комісії, яка може сплатити за відрядження 
всіх осіб, які поїдуть за кордон вчитися. Той, хто отримав дип-
лом по програмі «Українська ініціатива» (економічні спеціаль-
ності), можуть поїхати за кордон. 

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-
во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 
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Безумовно. Якщо хочемо вихватити з цих проектів ізюмин-
ку і впровадити в нашу навчальну діяльність. У нас система 
післядипломної освіти така цікава, що треба весь час її розвива-
ти. Треба дати щось нове. Ці проекти дають нам визначити те 
нове, що має бути. Особливо Канадський проект – там один 
мільйонер Добсон проводить курси. Та в них є технологія: Доб-
сон-центри по всій Канаді. Так наша задача була в тому, щоб 
вивчити технології всіх цих центрів, щоб спробувати тут їх 
впровадити. Ми зуміли провести цикл занять для наших україн-
ських підприємств. 

Кожен навчальний заклад України пробує започаткувати під-
розділ, пов'язаний з післядипломною освітою, тому що в цьому є 
часткове майбутнє нашого розвитку. В кожній західній країні це 
існує і нам треба якось цей досвід розвивати. На жаль, поки що 
дуже погано прописано документально, як це повинно бути, хоча 
є стаття про післядипломну освіту в Законі «Про вищу освіту». І 
це потребує подальшого розвитку. І просто шкода, що зараз брак 
коштів. І післядипломна освіта, яка базується на коштах, також  
відчуває якісь скорочення по різних напрямках роботи. Все це не 
дозволяє системно проводити цю роботу. Гарним прикладом є 
Франція, де кожному підприємству надають якийсь відсоток від 
його прибутку на те, щоб він сплачував за навчання своїх фахів-
ців чи сплатить до держави, а держава буде сплачувати навчання 
якихось фахівців не з його фірми, а з різних фірм. 

У нас такого не існує. Треба щось такого типу запропонува-
ти. Якщо ти не хочеш платити відсоток за навчання своїх робіт-
ників, то ми будемо тебе штрафувати і будемо когось навчати. І 
тоді система могла б запрацювати. 

В університеті післядипломної освіти вона давно існує, 
майже 20 років. Але труднощі, які вона на сьогодні має, весь час 
її якось спонукає до пошуку нового. Ось дивіться, зараз пролі-
цензовано 15 спеціальностей, які ми могли би проводити. Реа-
льно «вистрелює» 9–10. У нас зараз три магістратури в нашому 
підрозділі. У нас «купа» напрямків по підвищенню кваліфікації. 
Тобто будуємо різноманітний вектор, але все рівно відчуваємо 
потребу у пошуку нового.  
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 КОВАЛЕНКО 
ВАЛЕРІЙ  
СЕРГІЙОВИЧ 

 
 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження.  
Народився 28 квітня 1948 р. в с. Дмухайлівці Магдалинівсь-

кого (тоді Котовського) району Дніпропетровської області. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Батько, Сергій Іванович, працював агрономом у колгоспі 
«Шлях до комунізму», мати – вчителькою в семирічній школі. 
Діда та бабу пам’ятаю лише по материнській лінії. Дід Радіон у 
довоєнні роки був головою ГСОЗу – попередника колгоспу, а 
потім і одного із перших колгоспів у с. Гупалівці. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися?  

У сфері науки ніхто з рідних не працював. Мати, Таїса Роді-
онівна, вчителювала. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?  

Батьки безпосередньо на вибір професії не впливали, але 
вони всіляко заохочували мене до читання, зокрема науково-
популярної літератури. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  

Я закінчив Дмухайлівську восьмирічну школу, потім два ро-
ки навчався у середній школі цього села. Закінчив середню школу 
у сел. Магдалинівка, куди переїхав разом із батьками у 1964 р. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості.  
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Із учителів найяскравіше враження залишив, мабуть, учи-
тель історії Іван Маркович Тарасенко, засновник історично-
краєзнавчого музею у Дмухайлівці, невтомний збирач експона-
тів до нього. Я залучився до цієї роботи у 9-му класі і незабаром 
отримав нагороду – путівку до піонерського табору «Артек», де 
у 1963 р. відбувався Всесоюзний зліт юних туристів та краєзна-
вців. Слід назвати також Галину Олександрівну Снопок, завдяки 
якій я зацікавився хімією. 

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів.  

У шкільні роки багато читав (навчився читати у ранньому 
дитинстві, гортаючи на печі настінні відривні календарі). Читав 
і науково-популярну літературу, передплачував журнали «Зна-
ние – сила», «Наука и жизнь», а в студентські роки також і 
«Природу». «Проштудіював», зокрема, перші три томи «Дитя-
чої енциклопедії». Це, напевно, і виробило стійкий інтерес до 
природничих наук. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому?  

В університет вступив у 1966 р. Конкурс на хімічний факу-
льтет тоді був великий – більше 7 заяв на 1 місце. Того року 
було одразу два випуски – і 10-й і 11-й класи були випускними 
(я закінчив 11 класів). Іншою причиною високого конкурсу була 
велика увага, яку керівництво країни приділяло хімії. Популяр-
ним був лозунг: «Комунізм – це радянська влада плюс електри-
фікація країни плюс хімізація народного господарства». На спе-
ціальність «Хімія» складали, здається, три екзамени – з хімії, 
математики і фізики. Медалісти в разі отримання відмінної оці-
нки з профільного предмета від подальших екзаменів звільня-
лись. Екзамени приймали в усній формі два викладачі. У мене – 
Дмитро Григорович Юрко (фронтовик, нині покійний) і Світла-
на Олександрівна Хмеловська (і зараз працює на факультеті). Я 
одержав «5» і став студентом (у мене була золота медаль). 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив?  
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Першу лекцію з неорганічної хімії читав завідуючий кафед-
рою Олексій Павлович Бринза. Її деталі вже не пам’ятаю. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття?  

Хімічний факультет розміщувався тоді у корпусі № 2 (про-
сп. Карла Маркса, 36). Кафедри фізичної та технічної хімії за-
ймали перший та напівпідвальний поверх, тут же розміщувалась 
кафедра аналітичної хімії. Кафедри неорганічної і органічної 
хімії займали 4-й поверх (на 2 та 3-му розміщувався біологічний 
факультет).  

Лекції читались в аудиторії № 20 (другий поверх) та № 56 
(конференц-зал на четвертому поверсі). Лабораторні заняття 
проводились у лабораторіях 1-го та 4-го поверхів. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи ко-
нтакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисци-
пліни, які Вони викладали?  

Назву лише викладачів із фундаментальних дисциплін. Не-
органічну хімію читав Олексій Павлович Бринза, аналітичну – 
професор Вадим Тимофійович Чуйко, органічну хімію – профе-
сор Михайло Сергійович Малиновський (відомий спеціаліст з 
хімії епоксидів), фізичну хімію – ст. викладач Юрій Сергійович 
Кудрін (дуже ерудований викладач, хоча й без наукового ступе-
ня, знаний у місті книголюб), хімічну технологію – Катерина 
Федорівна Завгородня, фізику – Зинаїда Альфредівна Матисіна 
(читає фізику і сьогодні), історію партії – Шарлай, історичний 
матеріалізм – Анатолій Кузьмич Фоменко. 

Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’я-
талися найбільше? Чим? 

Рівень викладання у 60-ті роки був, на мій погляд, достат-
ньо високим. Хімічні дисципліни, в усякому разі, вивчались 
ширше, ніж сьогодні. Серед викладачів було немало неординар-
них особистостей. Серед тих, хто залишив найяскравіше вра-
ження, назву трьох. 

Професор Віктор Прокопович Галушко, чудовий лектор 
(мабуть кращий із усіх, кого я слухав), філософ, альпініст, ко-
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лишній фронтовик (про нього я докладніше написав у «Віснику 
ДНУ» до 100-річчя від дня його народження). 

Іван Романович Бур’ян, викладач математики (у нього було 
ампутовано обидві ноги), дуже харизматична особистість, автор 
численних афоризмів, що ставали частиною студентського фо-
льклору, як-то: «Всі вчителі – бур’яни, один Бур’ян – учитель», 
«Немає в світі більшого «тирана» за Іван Романовича Бур’яна». 

Тамара Володимирівна Кудерська, викладач філософії (діа-
лектичного матеріалізму), випускниця хімічного факультету, 
організатор і незмінна ведуча університетського філософського 
клубу. Займалася спортивним туризмом і залучала до туристич-
них походів по рідному краю студентів, у тому числі й мене. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і поза- аудиторний час? 

Використовувались переважно традиційні форми занять – 
лекції, семінари, лабораторні роботи. Пам’ятаю, що тоді багато 
працювали в читальному залі бібліотеки. Наочні та технічні 
засоби навчання використовувались дуже рідко. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом?  

Враховуючи, що конкурс на факультет був великим, рівень 
підготовки однокурсників виявився досить високим. Було, зда-
ється, понад 30 медалістів. Приблизно стільки ж по закінченні 
університету одержали дипломи з відзнакою. На курсі, як і на 
факультеті в цілому, переважали дівчата – їх було десь 75–80 %. 
На соціальний статус і національність особливої уваги не звер-
тали. Знали, що серед нас були сербка і вірменка. У роки пере-
будови виявилось, що 10–15 однокурсників були євреями – де-
які з них виїхали за кордон. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»?  

Серед лідерів у навчанні можу назвати Віктора Купріна, Єв-
гена Капінуса, Федора Чмиленка (зараз вони є докторами наук), 
Таню Дорофеєву (директор медичного ліцею «Дніпро»), Бориса 
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Лазарєва та Якова Летючого (зараз працюють за кордоном), Таню 
Семенову (Чмиленко) (закінчує докторську дисертацію), Андрія 
Ляшенка (директор школи, заслужений вчитель України). 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів?  

Трудова дисципліна викладачів була високою. В усякому 
разі, я не пам’ятаю, щоб хтось з них не прийшов на заняття. У 
студентів пропуски занять, звісно, були (дехто з них працював). 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті?  

Як мені здається, морально-психологічний клімат у факуль-
тетському колективі завжди був непоганим – факультет невеликий, 
але достатньо дружний, згуртований, з хорошою виконавською 
дисципліною. Це ж можна сказати і про кафедру, курс, групу. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі?  

Старостою курсу була Дуся (Евдокія) Атамась, кураторами 
групи – спочатку Олена Сергіївна Ринська (працювала ще з 
акад. Писаржевським), а потім Валентина Дмитрівна Василенко. 
Вони доклали чимало зусиль для становлення колективу групи. 
У групі діяв, наприклад, клуб за інтересами «ЛИПА – любимое, 
интересное, познавательное, актуальное». В групі були музи-
канти (А. Дяченко), поети (Б. Лазарєв, І. Кабанська – автор кіль-
кох збірок), шахісти (І. Кабанська), фотолюбителі (В. Журавель) 
тощо. Група відмінників із 14 студентів вийшла переможцем 
обласного огляду студентських груп і нагороджена поїздкою по 
Ленінських місцях (Казань, Кокушкіно).  

Із інших кураторів факультету назву також Євгенію Яківну 
Байбакову (Батуріну), Катерину Федорівну Завгородню, Анато-
лія Микитовича Батуріна – їхні групи завжди були серед кра-
щих. Особливо хочу відзначити недавно померлу Лілію Іванівну 
Касьян. Вона, як ніхто інший, любила і вміла працювати зі сту-
дентами, згуртувати колектив групи. Її групи завжди були кра-
щими і в науковій, і в громадській роботі. Саме вони ініціювали 
проведення заходів, які стали традиційними на факультеті,– 
спартакіади, дні здоров’я і туріад, різних пісенних конкурсів.  

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися?  
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Чогось неординарного назвати не можу. 
Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 

Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво? Що Ви можете сказати про організацію 
кафедральної спеціалізації?  

Курсову, а потім і дипломну роботу виконував під керівницт-
вом Юрія Михайловича Лошкарьова, який щойно очолив кафед-
ру фізичної хімії (у віці 30 років), у галузі електроосадження ме-
талів. Цей напрям досліджень видавався перспективним. Юрій 
Михайлович сподівався його розвинути (це зрештою йому вдало-
ся). Співкерівником роботи був Василь Федорович Гречановсь-
кий, який консультував щодо роботи з радіоактивними ізотопами. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії?  

Захист курсових та дипломних робіт відбувався, у загальних 
рисах, так як і сьогодні (хіба-що не було презентацій). Деякі 
студенти (ті, хто хотіли працювати в школі, або гірше навча-
лись) здавали держекзамен, а дипломну роботу не виконували. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності?  

Навчальна ознайомча практика проходила на промислових 
підприємствах міста: коксохімічний, лакофарбовий, металургій-
ний, шинний заводи, завод пластмас тощо, в окремі роки – на 
заводі «Комунар» у Запоріжжі. Переддипломна практика відбу-
валась переважно у провідних наукових та освітніх закладах м. 
Москви, Києва, Дніпропетровська. Лише окремі студенти про-
ходили практику на кафедрі (я був серед них). Сьогодні, на 
жаль, ситуація з навчальними практиками прямо протилежна. 

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність?  

Назву лише науково-дослідну лабораторію електрооса-
дження металів, створену у 80-ті роки при кафедрі фізичної хі-
мії. У роки мого студентства функціювала радіоізотопна лабо-
раторія на Шевченківській вулиці (корпус № 1 університету). 
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Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?  

У довоєнні роки наукові дослідження на факультеті прово-
дились як складова наукової школи з електронної хімії, заснов-
ником та керівником якої був академік Л. В. Писаржевський.  

Пізніше з неї виросли школи з хімії ізотопів (акад. О. І. Брод-
ський, доц. О. К. Скарре, М. О. Терешкевич), корозії металів 
(проф. М. А. Розенберг, доц. О. П. Бринза), електрохімії (проф. 
В. С. Фінкельштейн, В. П. Галушко, Ю. М. Лошкарьов, В. Ф. Вар-
галюк), фізико-хімічних методів аналізу (проф. Занько, В. Ф. Сте-
фановський). У післявоєнні роки виникли школи з хімії епоксидів 
(проф. М. С. Малиновський, В. Г. Дрюк, З. П. Соломко, Л. І. Ка-
сьян) та співосадження (проф. В. Т. Чуйко, Ф. О. Чмиленко). 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації?  

Збірники наукових праць з хімії у ті роки в університеті не 
виходили. Найвідоміша монографія – «Химия эпоксидов» 
М. С. Малиновського – перекладена англійською і видана в США. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факуль-
теті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? 
Хто із видатних учених брав у них участь? Чим вони 
пам’ятні? Як впливали наукові конференції на Ваше форму-
вання і становлення як науковця та педагога?  

З тих, у яких я брав участь – I Всесоюзний симпозіум з еле-
ктрокристалізації металів, проведений на базі кафедри фізичної 
хімії, здається, в 1982 р. У ньому брали участь спеціалісти з Мо-
скви, Свердловська, Києва, Тбілісі тощо. 

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій.  

На хімічному факультеті в 1960-80-ті роки працювала спеці-
алізована вчена рада з аналітичної, органічної хімії та електрохі-
мії, яку очолювали проф. В. Т. Чуйко, а потім проф. Ю. М. Лош-
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карьов. Пам’ятаю, як один із дисертантів, відповідаючи на заува-
ження, сказав: «Оно то, конешно, ошибки есть, но не везде». 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі?  
В аспірантуру рекомендували, як правило, найбільш здібних 

випускників факультету. 
Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-

вався його стиль наукового керівництва?  
Офіційним моїм науковим керівником був проф. Юрій Ми-

хайлович Лошкарьов, однак безпосередньо я працював під кері-
вництвом доц. Віталія Володимировича Трофименка, який від-
значався надзвичайною науковою чесністю, скрупульозністю та 
ретельністю в постановці експерименту та його обговоренні. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Пам’ятаю 50-річний ювілей багаторічного декана факульте-
ту Ю. М. Лошкарьова, який відбувався у КБК (культурно-побу-
товому корпусі університету). 

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? Чи проводилися 
на Вашому факультеті студентські олімпіади, конференції 
тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися? Чи брали Ви 
участь у підсумкових студентських конференціях? Яке зна-
чення для Вас вони мали? Чи можете Ви згадати загальну 
наукову атмосферу Ваших студентських чи аспірантських 
років? Чи характеризувалася вона науковими дискусіями? 

На факультеті завжди непогано працювало студентське нау-
кове товариство (СНО). У студентські роки був його членом. 
Коли навчався в аспірантурі, координував його роботу. Навчаю-
чись на 5-му курсі, виступав з доповіддю на студентській науко-
вій конференції в Києві. Згодом брав участь у багатьох інших 
конференціях. Критичні зауваження, які висловлювались на них, 
сприяли кращому розумінню суті проблеми. Кілька років трива-
ли дискусії щодо закономірностей електрокристалізації нашої 
школи з школою проф. Ю. М. Полукарова (Москва) та проф. 
О. Мілчева (Софія).  
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Згадувати атмосферу аспірантських років зараз приємно. 
Працювали багато, із завзяттям. Нерідко не залишали лаборато-
рії до 9–10-ї години вечора, і коли виходили з факультету, всі 
їдальні вже закривались... 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади?  

Думаю, що безпосередньо не впливала. Можливо, опосере-
дковано, через діяльність партійної організації та комсомолу 
такий вплив можна простежити. Він видається мені позитивним. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег?  

Такі випадки на факультеті мені не відомі. 
Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-

кової школи або напряму в євроатлантичний або євразійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег? Що може-
те Ви сказати про розвиток Вашої наукової школи, науково-
го напряму в контексті контактів з іншими вітчизняними 
та зарубіжними науковими центрами?  

Можливо, можна говорити про деяку інтеграцію в Євразій-
ський простір – ми підтримували досить тісні наукові зв’язки з 
колегами із Москви, Свердловська, Тбілісі.  

Спілкувались також з ученими із Болгарії. Я навіть оформляв 
однорічне відрядження до Софії (однак за станом здоров’я воно 
не відбулось). Зв’язки із зарубіжними колегами дещо стримува-
лись тим, що Дніпропетровськ був тоді закритим містом. 

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади.  

В окремих напрямах, може і так. У 30-ті роки, наприклад, за 
участю співробітників факультету (О. І. Бродський, О. К. Скарре) 
вперше в Європі (і другими в світі) одержано важку воду, що 
відіграло важливу роль у розв’язанні атомної проблеми. У 1980-ті 
роки Міжнародною радою з корозії НДЛ електроосадження мета-
лів включено до переліку провідних центрів з розробки методів 
захисту металів від корозії. Все ж і тоді (і особливо сьогодні) від-
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чувається відставання в обладнанні наукових лабораторій сучас-
ною апаратурою. 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася?  

Робота студентського наукового товариства на хімічному 
факультеті традиційно добре поставлена. Студенти щорічно 
займають призові місця на республіканських конкурсах науко-
вих робіт. Особливого пожвавлення діяльність СНО набула у 
70-80-ті роки, коли нею керувала тоді ще доцент Л. І. Касьян. 
Тоді студенти факультету перемагали на республіканських 
олімпіадах (В. Феденко, Л. Салтикова), обласних, республікан-
ських і всесоюзних конкурсах. Мені вдалося двічі займати 2-е 
місце на республіканських конкурсах. 

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

У радянські часи інформаційне забезпечення наукової робо-
ти було досить непоганим – бібліотека передплачувала достат-
ню кількість вітчизняних і зарубіжних видань. Можна було без 
проблем працювати в багатих бібліотеках, скажімо, Москви. У 
90-ті роки забезпечення літературою стало катастрофічно пога-
ним. Зараз ситуація частково починає виправлятись. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи?  

Гадаю, що можна. Кілька спецкурсів, які я розробив і читав, 
пов’язані з проблематикою моїх наукових досліджень. Обсяг 
навчального навантаження на результативність досліджень, ду-
маю, впливає мало. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?  
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У 70–80-ті роки підвищували кваліфікацію (протягом семес-
тру) в провідних університетах країни, насамперед у Московсь-
кому. Така форма, мені здається, була корисною і ефективною. 

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? Зазначте, який рівень фінансування вищої 
освіти та науки характерний для часу Вашої роботи?  

Рівень фінансування держбюджетних тем завжди був неви-
соким. Проте на кафедрах виконувались по кілька госпдоговір-
них тем. На кафедрі фізичної хімії, наприклад, щорічно прово-
дилось від двох до п’яти таких тем. За кошти госпдоговірних 
тем купували обладнання, посуд та реактиви для проведення 
наукових досліджень. Передбачалось також по кілька наукових 
відряджень кожному виконавцю. 

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? Наведіть форми та методи 
виховання студентства, аспірантів та молодих учених як 
професіоналів. 

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів.  

Виховній роботі в університеті приділялась досить значна 
увага. Незважаючи на деяку заформалізованість у роботі, пар-
тійна, комсомольська та громадські організації були впливовими 
і відігравали значну роль у житті колективу університету. Вони 
(особливо комсомольські осередки) були ініціаторами і каталі-
заторами суспільного життя на факультетах. На навчальний 
процес та науково-дослідну роботу їхній вплив був меншим. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  

У студентські роки я жив у гуртожитку № 1, а в аспірантські 
– у гуртожитку № 2. Кімнати були розраховані на чотирьох осіб, 
однак жили в них по п’ять. У гуртожитках містилися буфет, 
читальна зала. У гуртожитку № 1 була також бібліотека. В холі 
працював телевізор. Тут, принаймні, щотижня (можливо і час-
тіше) викладачі гуманітарних кафедр виступали з лекціями. Їда-
льня містилась у сусідньому гуртожитку № 3. 
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Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі?  

З форм організації дозвілля популярними були КВН, вечори 
відпочинку, конкурси туристської (згодом авторської) пісні, 
туристичні походи, зльоти. Рівень культури студентів був, ма-
буть, не дуже високим, хоча «тяга» до неї відчувалась. Часто 
ходили в театри – Горького, Ілліча, Будинок учених, Палац сту-
дентів. У гуртожитках часто виступали відомі актори, читці. 

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах?  

В студентські роки (і пізніше) займався спортивним туриз-
мом та спортивним орієнтуванням, мав II спортивний розряд із 
цих видів. 

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?  

Починаючи з другої половини 70-х років і до сьогоднішніх 
днів, найпопулярнішим та наймасовішим культурно-масовим 
заходом на факультеті є проведення «Днів хімічного факульте-
ту» з КВНом між командами викладачів та студентів, «лебеди-
ною піснею» п’ятикурсників, іноді спектаклем студентського 
театру. Популярними були також дні здоров’я та туріада, факу-
льтетська спартакіада, посвячення першокурсників у студенти, 
різноманітні конкурси – туристської, політичної, інсценованої 
пісні тощо. В масштабі університету – звітний концерт факуль-
тету на конкурсі-огляді «Студентська весна». 

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-
просвітницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах 
художньої самодіяльності, театральних виставах, вечорах, 
гуртках, культпоходах тощо?  

Так, брав участь в організації та проведенні Днів факультету 
(виступаю за команду викладачів і зараз), Днів здоров’я, туріад. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально- 
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
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служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури сту-
дентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, 
видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гуманіта-
рних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?  

Із функціонуванням названих підрозділів я безпосередньо 
не був зв’язаний. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Ва-
шою спеціальністю? 

У 60-ті роки конкурси на факультет були високими – до 5–7 
заяв на місце, у 70-ті – 2–4, в 80-ті – близько 2-х. Останнім ча-
сом конкурси порівняно невисокі – престиж природничих та 
інженерних спеціальностей помітно знизився. 

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота?  

Досить часто (понад 10 разів) був головою предметної комі-
сії з хімії. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег?  

Уже важко згадати. Пам’ятаю університетські конкурси ту-
ристичної пісні та ленінські читання, в яких брала участь наша 
студентська група. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати? 

Переважно вистачало, хоча нерідко допомагали батьки. Кі-
лька разів разом із однокурсниками розвантажували вагони на 
Південному вокзалі. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті?  

Про певну динаміку в 70–80-х роках навряд чи можна гово-
рити. Скоріше, ситуацію можна назвати стабільною. У 90-ті 
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роки динаміка була негативною, фінансове положення стало 
дуже важким – величезна інфляція, зарплата по кілька місяців не 
виплачувалась. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  

У студентські роки брав участь у будівництві корпусу № 1 і 
котельні – власноручно виклав одну з її стін. 

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних катас-
троф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?  

Суспільні події в країні на університетське життя певною 
мірою, звичайно, впливали. У 90-ті роки такий вплив був дуже 
сильним. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?  

Ряд викладачів факультету (А. М. Батурін, В. Г. Дрюк, 
В. Ф. Варгалюк, Ю. М. Нороха та ін.) проходили стажування у 
провідних наукових центрах Європи та США. Вони ж, а також 
Ю. М. Лошкарьов, Л. І. Касьян, В. В. Трофименко та інші брали 
участь у роботі міжнародних конференцій. 

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?  

Я також брав участь у роботі міжнародних конференцій; ви-
ступав, зокрема, з доповіддю на 32-му Конгресі ІЮПАК у Софії 
(Болгарія). 

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-
во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Міжнародне співробітництво сприяло підвищенню рівня 
наукових робіт. Його ж вплив на навчальний процес був, думаю, 
незначним. 
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 КОВАЛЕНКО 

ОЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце народження. 
Меня зовут Александр Владимирович Коваленко, родился 

23 мая 1953 г. в городе Днепропетровске. 
Що ви знаєте про Ваших предків: батька матір, діда та 

бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали освіту, 
чим займалися? 

Моя мама, по образованию, врач, закончила Днепропетров-
ский медицинский институт, и всю жизнь проработала в поли-
клинике Приднепровской железной дороги. Последняя ее долж-
ность – заведующая неврологическим отделением. Мой папа 
закончил Днепропетровский институт инженеров транспорта и 
работал в системе Приднепровской железной дороги на разных 
должностях. Последняя должность, которую он занимал, – заме-
ститель начальника железнодорожной станции города Днепро-
петровска.  

Дедушек я не застал живыми. Один мой дедушка, по линии 
отца, умер сразу после войны, он вернулся с фронта с многочис-
ленными ранениями. Другой дедушка – Александр Боблевич, по 
линии мамы, был врачом. Его биография мне известна лучше. В 
1914 г. он окончил 1-ю мужскую гимназию в Екатеринославе 
(ныне Днепропетровск), в 1916 г. стал студентом медицинского 
факультета Императорского университета Св. Владимира в Кие-
ве, в 1920 г. вернулся в Екатеринослав и был зачислен на меди-
цинский факультет Екатеринославского университета на 5-й 
семестр. После получения диплома А. А. Боблевич работал на 
разных должностях в разных медицинских учреждениях нашего 
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города. В год, когда я родился, он, к сожалению, ушел в мир 
иной. Меня, кстати, и назвали Сашей в его честь.  

Что касается более глубокого среза моего генеалогического 
древа: прадеды, прапрадеды …, то могу сказать, что и для семьи 
моего отца, и семьи моей мамы такие слова как Голодомор, 
Гражданская война – слова не пустые. Эти события прошлись 
по нашим семьям очень тяжелым катком. Так семья моей ба-
бушки по линии отца – уроженцы села Кукшин Нежинского 
района Черниговской области, спасаясь от голодомора, передви-
галась на Юг Украины. Они просто шли туда, где было теплее и 
осели вот здесь, в Днепропетровске. В наших местах почки 
раньше набухают и снег раньше сходит. Что касается семьи 
мамы, то не только голодомор, но и гражданская война внесли 
свои коррективы. В семье произошел раскол. Часть родственни-
ков воевали за белых, часть – за красных. Я узнал об этом, когда 
уже стал взрослым. К сожалению, документов, касающихся мо-
их предков, сохранилось крайне мало.  

С возрастом каждого человека начинают мучить вопросы: 
кто он, откуда он, кем были его предки? Я тоже мучаюсь этими 
вопросами, но для того, чтобы поднять такой пласт истории, 
необходимо провести серьезное исследование: работать в архи-
вах, обращаться за помощью к консультантам-историкам. Ко-
гда-то на эту тему у меня состоялась беседа с профессором 
В. Савчуком. Эта беседа нашла свое отражение в статье, опуб-
ликованной в газете «Днепропетровский университет» (5 янва-
ря 2010 р., №1 (285)). 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому вони виявлялися?  

Из рассказа моей мамы я знаю, что родственники моего де-
да принимали участие в организации частной гимназии. Но, к 
сожалению, никаких документов на этот счёт не сохранилось, 
поэтому неизвестно каких масштабов она была и где находи-
лась. Я только знаю, что такое событие было. Пожалуй, это все, 
что имеет отношение к традициям нашей семьи в области обра-
зования. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?  
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Мои родственники всегда стремились получить хорошее 
образование, это естественно сказалось и на моей судьбе. У ме-
ня не было сомнений, что я должен поступать в высшее учебное 
заведение. Я получил домашнее воспитание, не ходил в ясли, 
детсад. Меня воспитали мама, папа и две бабушки – Пелагея 
Артёмовна и Марфа Дорофеевна. Бабушки не имели высшего 
образования, но именно они говорили мне, что нужно учиться и 
брать пример с родителей – поступать в высшее учебное заведе-
ние. Всё это не могло не повлиять на меня. Я не пошел по сто-
пам родителей, не стал врачом, (хотя мама говорила, что у меня 
может получиться), не стал инженером железнодорожного 
транспорта. Свой путь я выбирал сам. У меня было такое право, 
а мои родители не мешали мне его реализовать. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  

Я окончил среднюю школу № 119 города Днепропетровска. 
Всегда, с улыбкой, говорил, что это последний дом в нашем 
городе. Собственно говоря, статус этого здания сохранился – 
это самый последний большой дом на краю города. За ним 
начинается поселок «Корея». По образованию я радиофизик, 
закончил физический факультет Днепропетровского государ-
ственного университета в 1975 г. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості? 

У нас специфическая система образования – в большинстве 
случаев мы не выявляем ни в детсадах, ни в школах, ни дома 
психологических склонностей ребенка к какому-либо роду дея-
тельности. Главное в нашем воспитании – чтобы ребенок был 
здоров, хорошо поспал и поел. Специалисты, которые занима-
ются проблемами детского воспитания, говорят, что поиском 
склонностей к какому-либо роду деятельности необходимо за-
ниматься на раннем этапе развития ребенка. Необходимо при-
сматриваться – тянется ребенок к конструктору, слушает музы-
ку или любит рисовать. Нужно почувствовать, к чему он скло-
нен, и тогда уже этот навык развивать. К сожалению, у нас, за-
частую, бывает следующее: все дети в школе хотят быть биоло-
гами, если в школе хороший учитель биологии; все хотят быть 
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химиками, если в школе хороший учитель химии. В этом плане, 
были два школьных учителя, которые сыграли судьбоносные 
роли в моей жизни: моя первая учительница – Наталия Захаров-
на, для меня она была как родная мама, и учитель физики – Ни-
колай Иосифович Беспалов.  

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

В отличие от всех других учителей, учитель физики факти-
чески вел преподавание в университетском стиле. Школьное 
руководство ругало его за это, но у него все равно были лабора-
торные работы, темы (модули), коллоквиумы. Николай Иосифо-
вич руководил физическим кружком, где мы делали фотонный 
двигатель, который до сих пор никто не сделал. Он нам разре-
шал многое, поэтому в школе горели пробки, трансформаторы. 
Николай Иосифович практически жил в физическом кабинете. 
Такое отношение к предмету меня заразило и покорило.  

Если говорить о круге моих интересов, то я не могу сказать, 
что всю жизнь занимался только физикой. Я закончил музы-
кальную школу по классу скрипки, активно занимался спортом: 
теннисом, футболом, альпинизмом. Я кандидат в мастера спорта 
по альпинизму, люблю читать, активен в социальной жизни. 
Круг моих интересов достаточно широк. У меня двое дочерей и 
почетное звание «дедушки», а две мои внучки постоянно рас-
ширяют круг моих интересов в области воспитания и образова-
ния. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Я поступал в университет в 1970 г., тогда на одно место 
претендовало 8–9 человек, а специальность «Радиофизика и 
электроника» была одна из самых престижных специальностей 
в университете. К сожалению, сейчас это не так – изменилась 
социальная обстановка в стране. Тогда было четыре вступи-
тельных экзамена: три письменных и один устный, который 
сдавали комиссии. Условия поступления были очень сложными, 
однако меня это не пугало. Тот год был не самым рекордным, 
были годы, когда конкурс на нашу специальность доходил до 14 
человек на место, среди них 3–4 отличника. Студенческие груп-
пы тех лет вообще легендарные. На стенде нашей кафедры 
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кратко представлена история одной такой студенческой группы 
1970 г. выпуска. Группа небольшая, но в этой группе, по-моему, 
6 докторов наук, 8 кандидатов наук, а все остальные, не ставшие 
обладателями ученых степеней, полноценно реализовали себя в 
жизни. Они стали бизнесменами, руководителями предприятий, 
общественными деятелями. Вот, собственно говоря, и конкрет-
ный пример уровня подготовки специалистов. Я не помню, кто 
конкретно принимал вступительные экзамены, тогда было не до 
этого. Помню, что я сдавал экзамены, естественно волновался, а 
они принимали. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Первой университетской лекции у нас не было, была встре-
ча с нашим куратором – доцентом кафедры радиоэлектроники 
Кушниром Анатолием Стефановичем. Он раздавал нам студен-
ческие билеты, зачетные книжки, рассказывал о жизни универ-
ситета. Беседа проходила мягко, по-домашнему, не как доцента 
со студентами, а скорее как отца со своими взрослыми детьми. 
Мне это запомнилось. В дальнейшем куратор нашей группы 
сыграл в моей судьбе большую роль. Он привлек меня к науч-
ной работе на кафедре, руководил моей дипломной работой и 
рекомендовал меня к поступлению в аспирантуру. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Тогда наш физический факультет размещался в корпусе № 4 
на проспекте Карла Маркса. Там размещалась и наша кафедра. 
Потом, по мере того, как университетский городок расширялся, 
мы переехали в корпус № 11, сейчас он рядом с нами, там бази-
руется факультет биологии, экологии и медицины. В 1977 г. 
группа кафедр физического факультета, в том числе и кафедра 
радиоэлектроники, выделилась в отдельную структуру – радио-
физический факультет, который разместился в корпусе № 12. 
Для подготовки специалистов на нашей кафедре, кроме кальку-
ляторов, компьютеров, ручек, бумаги необходим серьезный 
комплекс учебных лабораторий и материальная база для науч-
ных исследований. Сегодня наша кафедра является выпускаю-
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щей по трем специальностям: «Радиофизика и электроника», 
«Микро- и наноэлектронные приборы и устройства», «Физиче-
ская и биомедицинская электроника». Для обеспечения учебно-
го процесса по этим специальностям на кафедре создана учеб-
ная лаборатория, в состав которой входят более десяти специа-
лизированных по курсам лабораторий: функциональной элек-
троники, цифровой и аналоговой схемотехники, электронного 
парамагнитного резонанса и другие. Мы располагаем уникаль-
ной криогенной лабораторией, которая также имеет статус 
учебной. Кроме учебного процесса, на кафедре ведется и науч-
ная работа по нескольким направлениям. В научных лаборато-
риях кафедры студенты выполняют курсовые и дипломные ра-
боты. В процессе обучения студенты сталкиваются с решением 
разнообразных учебных и научных задач, в связи с этим учеб-
ный процесс на нашей кафедре невозможно привязать к какой-
нибудь одной комнате или лаборатории.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? Згадайте свої враження про 
рівень викладання навчальних дисциплін. Які професори, до-
центи, викладачі запам’яталися найбільше? Чим? 

Могу утверждать, что мне в жизни повезло – удалось встре-
чаться с многими интересными людьми, которые были яркими, 
неповторимыми личностями. Например, заведующий кафедрой 
радиоэлектроники и декан радиофизического факультета, до-
цент Александр Яковлевич Якунин. Это был классический пре-
подаватель с поставленным голосом, отшлифованным лекцион-
ным материалом, всегда в костюме, в галстуке, с указкой. Дру-
гой преподаватель, который обладал высоким авторитетом сре-
ди студентов доцент кафедры радиоэлектроники Федор Федоро-
вич Коджеспиров. Это человек, который не совсем вписывался в 
«классику» – он разговаривал тихим голосом для тех, кто его 
слушал, делая акцент на интеллигентность и интеллектуаль-
ность, рассказывал интересно, своеобразно. У нас было много 
ярких преподавателей. Хочется вспомнить еще об одном – до-
центе кафедры радиоэлектроники Чакке Альберте Манусовиче. 
Человек с развитым чувством юмора, он потрясающе читал лек-
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ции. Если к кому-то студенты на лекции не ходили, то к нему 
точно ходили все, как на выступление популярного артиста. Не 
могу не вспомнить о выдающихся мэтрах факультета: профес-
сорах Федоре Исааковиче Коломойцеве, который организовал 
нашу кафедру, Николае Иссидоровиче Вариче, Емельяне Вла-
димировиче Синякове, Аркадии Юрьевиче Кудзине и многих 
других.  

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і поза аудиторний час? 

Хочу сказать, что один из основных методов преподавания – 
личный пример. Когда я был студентом, аспирантом, мы жили в 
другой социальной среде: популярность нашей специальности не 
вызывала сомнений, страна была могучей державой с развитой 
экономикой и высокими технологиями. Тогда о таких странах 
говорили как о сверхдержавах, а электронная промышленность 
была приоритетной отраслью развития. Мы были причастны к 
этому величию, хорошо финансировались. В нашем распоряже-
нии было хорошее оборудование и передовые методики научных 
исследований. Мы получали большие хоздоговорные заказы, 
много работали и жили в обстановке социальной значимости. 
Тогда сотрудники кафедры приходили на работу к 8:00, а уходи-
ли в 22:00. Многие даже работали по ночам. Не по принуждению, 
а осознавая важность своей работы. Кроме того, ночью были 
лучшие условия для проведения точных экспериментов, так как 
напряжение в промышленной сети было более стабильным. А 
утром многие шли проводить занятия. В этой обстановке по-
счастливилось работать и мне. Поэтому самая лучшая форма 
обучения – личный пример – «Делай как я!». Студенты видели, 
как надо работать, как нужно получать достойные результаты, 
кому эти результаты нужны. Сейчас, к сожалению, трудно реали-
зовать такой подход в процессе образования, он фактически утра-
чен.  

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувалися? Наскільки вони були 
ефективними? Які форми організації самостійної роботи 
студентів застосовувалися? 
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На самом деле этот вопрос, одновременно, и сложный, и про-
стой. Сейчас, наверно, трудно придумать новую форму обучения, 
всё придумано: форма обучения с применением технических 
средств, раздаточного материала, инновационная форма, интер-
активная форма, форма с применением Интернет-технологий и 
так далее. На фоне этих умных словосочетаний основная форма 
обучения – самостоятельная работа – в настоящий момент как бы 
утратила свою значимость. На самом деле, и я в этом уверен, в 
процессе обучения необходимо сочетание трех факторов, отсут-
ствие одного из них превращает процесс обучения в трагедию.  

Первый фактор – человек должен быть склонен к будущей 
профессии и любить её. Мы уже говорили о том, что в раннем 
детстве нужно смотреть к чему ребенок склонен, развивать эту 
склонность и тогда ребенок сделает правильный выбор, а свою 
будущую профессию полюбит. У нас зачастую поступают в 
учебное заведение на определённую специальность потому, что 
она престижна, потом легче найти работу. При этом люди даже 
не замечают, что сами наступают на горло своей песне.  

Второй фактор – наличие учителя. Независимо от того, чему 
человек учится: игре на скрипке или восточным единоборствам 
– у него должен быть хороший наставник, который подскажет, 
научит, откроет тайны. Таких наставников и учителей с боль-
шой буквы во все времена было мало, сейчас же ещё меньше. 
Технические науки перестали быть престижными, трудно уго-
ворить хороших студентов поступать в аспирантуру. Сейчас все 
хотят просто «много и сразу». В связи с этим, и это не секретная 
информация, в аспирантуру идут не самые лучшие студенты. В 
общем, за последние годы, мы наблюдаем большой отток та-
лантливых людей из наукоёмких сфер деятельности – многие 
ушли в бизнес, работают в банках, в коммерческих структурах, а 
вот хороших учителей мало.  

Третий фактор, но он, возможно, и самый важный – нужно 
самостоятельно трудиться. Скрипач каждый день играет по во-
семь часов. Художник рисует иногда ночью потому, что дня не 
хватает, а у него вдохновение. Поэт по ночам пишет стихи, мозги 
у него (и не только у него) работают даже ночью. У нас многие 
разучились работать, люди забывают, что достигнуть хорошего 
результата можно только упорным трудом. Если мы ходим мимо 
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библиотеки, то мы при этом не становимся умнее. Ведь для того, 
чтобы стать умнее, книги, хранящиеся в библиотеке, надо прочи-
тать да и понять, что там написано. Поэтому меня удручает тот 
факт, когда многие студенты, обладая неплохим потенциалом, 
минимизируя затраты своего труда на освоение лекционного кур-
са, сознательно принимают решение о том, что «тройки» им 
вполне достаточно. Если самостоятельно не работать, то даже 
при наличии хорошего учителя, на выходе получится лентяй и 
недоучка. Только благодаря систематическому и самостоятель-
ному труду можно достигнуть высокого результата. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Роль деканата и ректората – всегда организующая и направ-
ляющая. Хороший студент, прежде всего, должен знать препо-
давателей и сотрудников своей выпускающей кафедры. Деканат 
и ректорат для него должны быть бесконечно далёкими и важ-
ными административными структурами. Если брать админи-
стративную вертикаль, то для студента, при взгляде снизу вверх, 
главным звеном должна быть кафедра. Если на кафедре полно-
ценно реализуется учебный процесс, тогда и деканату, и ректо-
рату легче, при этом своей работы у них и так достаточно. Глав-
ное звено в учебной работе – кафедра. 

Кафедре радиоэлектроники в 2011 г. исполнилось 50 лет. 
Скажу несколько слов о безусловно ярких и талантливых людях, 
которые её организовали и возглавляли. Организатором и пер-
вым заведующим нашей кафедры был профессор Федор Иса-
акович Коломойцев, 100-летие со дня рождения которого мы 
отмечали в 2008 г. У нас есть специальная аудитория, где со-
браны фотоматериалы, посвященные ему. Это был уникальный 
человек: декан физтеха, проректор университета, заведующий 
трех кафедр – электрофизики, радиоэлектроники и кафедры 
физики СВЧ (ныне кафедра прикладной и компьютерной ра-
диофизики). Наверно, в истории нашего университета трудно 
найти человека, который был бы заведующим трех разных ка-
федр, две из которых он организовал лично.  
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Следующий заведующий кафедрой радиоэлектроники – 
Якунин Александр Яковлевич, о котором я уже рассказывал. 
Далее на этом посту трудился профессор Черненко Иван Ми-
хайлович. Он существенно расширил область кафедральных 
научных исследований, занимаясь изучением физических 
свойств и практическим применением полупроводниковой ке-
рамики. Это научное направление в дальнейшем оказалось 
очень плодотворным и перспективным. Следует отметить, что 
при разных руководителях общая атмосфера большой и друж-
ной семьи сотрудников как на кафедре, так и на факультете все-
гда поддерживалась и укреплялась. Мне трудно сделать подоб-
ные оценки в отношении других факультетов, так как по работе 
я от них дистанцирован. А вот атмосфера на физическом, ра-
диофизическом факультетах и сейчас на факультете физики, 
электроники и компьютерных систем всегда была творческой, 
дружелюбной, как и должно быть в коллективе с демократиче-
скими традициями. У нас никто не стеснялся и не боялся выска-
зываться, спорить, обсуждать.  

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

С одной стороны, мы очень богатые. На нашей кафедре бо-
лее 1 600 единиц измерительных приборов, которые проходят 
по базе данных как основные фонды. С другой стороны, многие 
из этих приборов, в принципе, физически и морально устарели. 
За исключением компьютерной и офисной техники, последние 
измерительные приборы для научных исследований и учебного 
процесса были приобретены 20–30 лет назад. Это тревожный 
факт, ведь в области микро- и наноэлектроники готовить специ-
алистов невозможно без соответствующего современного мате-
риально-технического обеспечения. Излагать лекционный мате-
риал и при этом лишь показывать картинки, слайды, схемы, 
таблицы совершенно недостаточно. Так мы современного спе-
циалиста не подготовим, ведь он, кроме теоретических знаний, 
должен также обладать и практическими навыками. Без обнов-
ления материально-технической базы для научных исследова-
ний, учебного процесса нам готовить хороших специалистов все 
сложнее и сложнее.  
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Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео-прилади?  

Конечно. У нас на факультете впервые была организована 
лаборатория учебного телевидения. В свое время такая лаборато-
рия была единственной, а потому – показательной. Она и сейчас 
сохранена, но оборудование в ней также нуждается в обновлении. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Поскольку все наши преподаватели личности творческие, 
то, естественно, инновационные и творческие методы обучения 
в процессе обучения мы используем. Вы мне раньше задавали 
вопрос относительно «ярких преподавателей». На этот вопрос я 
уже отвечал, поэтому здесь повторяться не стану.  

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Мы всегда обучались в специально оборудованных учебных 
лабораториях. О проблеме их оснащения современными прибо-
рами я уже говорил. Тем не менее, обновление учебных лабора-
торий соответствующим оборудованием всё-таки происходит. В 
рамках выполнения курсовых и дипломных работ вместе со 
студентами мы модернизируем лабораторные стенды, макеты, 
стараемся использовать современную элементную базу. Однако, 
проблемы, связанные с оснащением лабораторий современным 
оборудованием, остаются. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? Хто з однокурсників демон-
стрував найкращі здібності, навчався на «відмінно»? Яка 
була навчальна дисципліна у студентів, трудова і виконавча 
дисципліна у викладачів? 

Если сопоставить психологический портрет студенческой 
группы сегодняшнего дня и той группы, где учился я, то такое 
сопоставление выявит разное отношение к учебе, разные прояв-
ления коллективного поведения. В нашей группе на старших 
курсах в зависимости от семестра было от 12 до 14 отличников 
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на 24 человека. По-моему, в одном из семестров их было 17. 
Помню один случай, о нем мне как-то рассказал А. Я. Якунин, 
когда я уже был преподавателем. Во время устного экзамена в 
нашей группе один преподаватель, зайдя в деканат, решил у 
Якунина уточнить, что это за группа. При этом он говорил сле-
дующее: «У меня норма 3–4 «пятерки» на группу, а сейчас я 
ставлю уже подряд восьмую «пятерку», «четверку» поставить 
не могу!» Наш декан этого преподавателя успокоил: «Не вол-
нуйтесь, «пятерки» в этой группе еще будут!». Мы были 
больше сконцентрированы на учебе. Мы знали, что в будущем 
будем востребованы, поэтому все готовились работать по спе-
циальности. Перед экзаменом часто собирались в общежитии, 
разбирали все сложные вопросы, консультировали друг друга. 
Когда группа собиралась на официальную консультацию перед 
экзаменом, то, на самом деле, все вопросы были уже решены. 
Поэтому у нас стопроцентных «троечников» не было, многие 
были отличниками или учились на «четверки» и «пятерки». Та-
кая атмосфера в группе сильно повлияла и на наши дальнейшие 
судьбы. Сейчас мне хотелось бы пожелать, чтобы степень реа-
лизации желаний и амбиций у нынешних выпускников была 
сравнима с нашими результатами. При этом нельзя забывать: 
для реализации себя на высоком уровне необходимо быть про-
фессионалом.  

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Мы все были уверены, что живем в великой державе. Все 
были патриотами. Мы были готовы эффективно трудиться для 
достижения новых успехов в науке и технике.  

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

О нашем кураторе я уже говорил. Старостой в нашей группе 
был Витя Заярный, человек с большим жизненным опытом. Он 
стал студентом ДНУ после окончания техникума, службы в ар-
мии и учебы на подготовительном отделении. Старостой он был 
с первого курса и со своей работой хорошо справлялся. Другим 
лидером нашей группы был ее комсорг Володя Пархоменко. Он 
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также стал студентом после обучения в техникуме, службы в 
армии. Он был прекрасным организатором, душой компании, 
великолепно играл на гитаре. Атмосфера в группе была друж-
ная, настроенная на учебу и взаимовыручку, поэтому я не пом-
ню таких моментов, где надо было «бороться за дисциплину» 
или «кого-то перевоспитывать». Известно, что для психологиче-
ской устойчивости коллектива необходимо, чтобы формальный 
и неформальный лидеры в ней совпадали. Если этого совпаде-
ния нет, то группа является неустойчивой и в ней может быть 
внутренний раскол. У нас в этом плане все сложилось хорошо. 
Наши староста и комсорг были формальными и неформальными 
лидерами одновременно.  

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними?  

Формы контроля учебного процесса всегда традиционны: 
контрольные, коллоквиумы, сдача лабораторных работ и, ко-
нечно, зачеты, экзамены. По большому счёту ничего не измени-
лось. Чем модули отличаются от коллоквиумов? Раньше гово-
рили, что на коллоквиум выносится такая группа вопросов, а 
теперь говорят, что такая-то группа вопросов включена такой-то 
в модуль. По результатам сдачи коллоквиума студенты получа-
ли оценку, а сейчас оценку они получают по результатам сдачи 
модуля. Было ли это эффективно? Да. По результатам сданных 
коллоквиумов студент предполагал, какую оценку он получит 
на экзамене.  

Як було організовано проведення залікового тижня і 
сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Особых отличий в организации зачетной недели тогда в 
сравнении с сегодняшним днем я не вижу. Курьёзных случаев в 
этот период у нас не было.  

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Последний экзамен особых впечатлений не оставил. Для 
меня последний экзамен – это защита дипломной работы. Вот 
эту защиту я хорошо помню. К защите дипломов все относились 
ответственно. Государственная экзаменационная комиссия была 
авторитетной. Она заставляла всех волноваться, а с другой сто-
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роны – стимулировала и мобилизовала. Я начал заниматься 
научной работой еще на 4-м курсе. Поэтому на момент защиты 
дипломной работы у меня уже был научный материал для пуб-
ликаций. А первый экзамен по математическому анализу я хо-
рошо помню потому, что конспект, который у меня был, по объ-
ему существенно отличался от соответствующего трехтомника 
по предмету. Была внутренняя тревога из-за того, что конспект 
маленький, а трехтомник до экзамена я прочитать не успею. По 
объему материала предмет оказался бесконечно большой и как 
его сдавать было непонятно. Потом все-таки удалось эту ситуа-
цию оптимизировать: по мере подготовки стало ясно, что на 
экзамен надо выучить, а что оставить на потом.  

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалася нау-
кове керівництво? 

Выбор курсовой работы определялся личными интересами. 
Что мне нравилось, то я и выбирал. Курсовых было много – 
шесть – восемь, я уже точно не помню. Руководителями курсо-
вых работ были разные преподаватели, так как курсовая работа 
всегда привязана к определённому лекционному курсу. По сути, 
курсовая работа – одна из разновидностей самостоятельной рабо-
ты. Студент выбирает тему, которая ему нравится, и поэтому он 
хочет в ней обстоятельно разобраться, а руководитель курсовой 
работы просто курирует погружением в эту тему, консультирует, 
подсказывает, какую литературу необходимо изучить. Публичная 
защита курсовой работы перед комиссией в таком контексте пре-
вращается в удовольствие, ведь студент рассказывает о том, что 
ему нравится, и в чём он обстоятельно разобрался. 

Я уже говорил, что к научной работе меня привлёк куратор 
нашей группы. Уровень студенческой научной конференции в 
университете я освоил быстро. Будучи студентом четвёртого 
курса, я уже ездил на всесоюзные конференции, готовил мате-
риалы для публикации в научном всесоюзном журнале. Понят-
но, что уровень студенческой и всесоюзной научной конферен-
ции существенно различаются. Научная конференция высокого 
уровня – это своеобразная интеллектуальная встряска. Часто так 
складывается, что ты живешь в замкнутой системе, которую сам 
для себя выстроил, и тебе кажется, что в рамках этой системы 
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ты даже чего-то достиг. Так недалеко и до самообмана. Когда ты 
попадаешь в среду, где собираются тебе подобные, а многие из 
них, на самом деле, обладают высочайшим профессиональным 
уровнем, выше твоего, зачастую происходят положительные 
переоценки ценностей. Ты начинаешь объективней восприни-
мать свой уровень, понимаешь, что не всего достиг, а многое 
ещё впереди. Всё это, безусловно, психологически стимулирует 
и заряжает тебя на работу. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

Реорганизация структурных подразделений на факультете, 
изменения направлений научных исследований всегда опреде-
лялось объективной реальностью, духом времени. Так было и с 
нашей специальностью. Кафедра электрофизики в своё время 
была создана в связи с бурным промышленным развитием реги-
она. Она занималась вопросами, связанными с электронным 
материаловедением, исследованием физических характеристик 
новых материалов, разработкой современных электронных при-
боров. Со временем стало очевидно, что таким широким науч-
ным направлением в рамках одной кафедры заниматься сложно, 
необходима специализация. Это предопределило в 1961 г. деле-
ние кафедры электрофизики на две кафедры. Кафедра электро-
физики во главе с профессором Е. В. Синяковым сохраняет своё 
название, направление её научных исследование связано с вы-
ращиванием кристаллов оптически активных диэлектриков и 
разработкой приборов на их основе. Новая кафедра получила 
название – кафедра радиоэлектроники. Под руководством про-
фессора Ф. И. Коломойцева она специализируется на получении 
и исследовании свойств полупроводниковых материалов. Разви-
тие ракетно-космической техники заставило вновь скорректиро-
вать направление научных исследований. Необходимость реше-
ния ряда проблем в области космической связи, радиолокации в 
1967 г. обусловил создание новой кафедры – кафедра физики 
СВЧ, которую также возглавил профессор Ф. И. Коломойцев. 
Очевидно, что создание кафедр, появление новых специально-
стей было не надуманным процессом. Всё происходило объек-
тивно, в соответствии с требованием времени. 
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Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Защиты курсовых и дипломных работ всегда были публич-
ны, Требования к ним были высокими. Можно даже говорить, 
что уровень требований был опережающим, с перспективой в 
завтрашний день. Такой подход был оправдан в связи с высоким 
конкурсом, а также хорошей успеваемостью студентов. Если 
такой уровень требований перенести в сегодняшний день, то, 
очевидно, что успеваемость на факультете резко понизится. 
Преподаватели сейчас более лояльны, так как конкурса на тех-
нические специальности практически нет, да и студент пошёл не 
тот. В последние годы в университете для студентов первых 
курсов с целью ликвидации «чёрных дыр» в их школьном обра-
зовании приходится организовывать дополнительные занятия по 
физике, химии, математики. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Базовым предприятием для радиофизического факультета 
был «Днепровский машиностроительный завод». Корпус № 12 
был построен при его непосредственной поддержке. Программы 
подготовки специалистов на нашем факультете всегда ориенти-
ровались на этот завод. На нём был организован филиал кафед-
ры радиоэлектроники. На базе этого филиала, а также на базе 
учебных лабораторий нашего факультета по вечерней системе 
осуществлялась ускоренная подготовка специалистов для пред-
приятия. Подобные связи были у физико-технического факуль-
тета нашего университета и «Южного машиностроительного 
завода». В какой-то степени эти связи сохранились, но масшта-
бы сотрудничества уже не те. Сейчас при подготовке специали-
стов факультет ориентируется на более широкий круг предприя-
тий нашего региона. 

Як на вашому факультеті, кафедрі функціонували навча-
льні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяль-
ність? 

На этот вопрос буду отвечать кратко, потому что иначе тут 
книгу можно написать. После структурной перестройки учеб-
ных подразделений университета, слияния физического и ра-
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диофизического факультетов и появления факультета физики, 
электроники и компьютерных систем произошла определённая 
реорганизация научных лабораторий и выпускающих кафедр. 
Сейчас на факультете девять кафедр. Безусловно, новый фа-
культет стал одним из самых больших в университете, на нём 
работает 35 докторов наук. Это огромный потенциал. 

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

Для того, чтобы не повторяться, скажу следующее: за каж-
дым профессором с учетом работ его учеников вырисовывается 
определённое научное направление. Так как на факультете ра-
ботают 35 докторов наук, то понятно, что отвечая на этот во-
прос, можно написать, по крайней мере, 35 книг, или хотя бы 9 – 
по количеству кафедр. Среди этих книг первые места будут от-
ведены мэтрам факультета – профессорам Курдюмову Георгию 
Вячеславовичу, Вендеровичу Александру Моисеевичу, Коло-
мойцеву Федору Исааковичу, Варичу Николаю Иссидоровичу, 
Синякову Емельяну Владимировичу, Кудзину Аркадию Юрье-
вичу и многим другим. За этими фамилиями сотни статей, па-
тентов, заявок на изобретения. Понятно, что фамилии 35-ти док-
торов наук, работающих сейчас на факультете, здесь тоже мож-
но было привести, однако на фоне мэтров надо быть скромнее. 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

На публикации мы достаточно богаты. Преподавателями и 
научными сотрудниками кафедры радиоэлектроники изданы 
учебники, учебные пособия, методические указания для выпол-
нения лабораторных работ по различным лекционным курсам, 
опубликованы статьи, тезисы докладов на различенных между-
народных конференциях, получены патенты и заявки на изобре-
тения. За 50 лет существования кафедры – это сотни публика-
ций. В среднем ежегодно сотрудники кафедры публикуют около 
60 работ. Когда-то на 11-м канале нашего местного телевидения 
я проводил презентацию наших публикаций. Однако, не в пре-
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зентации дело. Главное в том, что книги разошлись по библио-
текам, статьи опубликованы в профессиональных журналах; 
следовательно, информация дошла до потребителя. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

На базе кафедры радиоэлектроники было проведено три 
Всесоюзные конференции, соответственно в 1967, 1977, 1987 гг. 
На каждой конференции было более 100 иногородних участни-
ков, представляющих десятки научных и учебных организаций 
нашей страны. Значимость проведения таких мероприятий для 
развития кафедры, укрепления её авторитета очевидна. 

Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця та педагога? 

Для того, чтобы дать своим результатам объективную оцен-
ку, убедиться в том, что ты находишся на правильном пути, 
надо общаться с авторитетными профессионалами. Их можно 
встретить на научных конференциях соответствующего уровня. 
Поэтому, если учёный считает, что у него есть результаты, за-
служивающие внимания, то он просто обязан участвовать в 
международных конференциях. Обмен мнениями, дискуссии, 
споры в рамках международных форумов обогащают, без этого 
обогащения не может быть движения вперед. В материаловед-
ческих областях науки хорошая научная работа всегда перепле-
тение трёх составляющих: новых объектов, современных мето-
дов исследования, новых результатов, а, следовательно, генера-
ции новых идей. 

Чи функціонували на вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

На наших факультетах всегда организовывались различные 
специализированные ученые советы по защите кандидатских и 
докторских диссертаций. С таким количеством профессоров, 
докторов наук, научных школ так и должно было быть. Сейчас 
на факультете физики, электроники и компьютерных систем 
работает специализированный ученый совет по защите доктор-
ских диссертаций по трём специальностям: физики твёрдого 
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тела, теоретической физики и радиофизики. Председателем учё-
ного совета является заведующий кафедрой теоретической фи-
зики, профессор Скалозуб Владимир Васильевич – авторитет-
ный учёный, хороший организатор. За многие годы работы со-
вета на нём было защищено десятки кандидатских и докторских 
диссертаций. Ни по одной из защит не было каких-либо замеча-
ний или отказов в присвоении учёной степени со стороны Выс-
шей Аттестационной Комиссии. На мой взгляд, каждая защита 
неординарна, ведь каждая диссертация должна иметь признаки 
новизны. При защите каждой диссертационной работы у нас 
всегда проходят бурные и плодотворные дискуссии. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі? 

Как я уже говорил, рекомендацию для поступления в аспи-
рантуру мне дал куратор нашей группы. В аспирантуру я посту-
пил сразу после окончания вуза, в 1975 г. Обучение в аспиран-
туре осуществлялось в соответствии с утверждённым планом. 

Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва? 

Моим научным руководителем был заведующий кафедрой 
радиоэлектроники, доцент Якунин Александр Яковлевич. Стиль 
его работы был своеобразен. Аспиранту необходимо было раз-
решить дилемму. С одной стороны: «Можно ли научиться пла-
вать, если ты не соприкоснешься с водой?». А, с другой сторо-
ны: «Опасно лезть в воду, если ты не умеешь плавать». Дилем-
ма, что делать? Нужно плавать, даже если ты плавать еще не 
умеешь. А. Я. Якунин любил ставить задачи глобального харак-
тера, подталкивать к физическому восприятию научных про-
блем, к активной самостоятельной деятельности. Он не боялся 
подтолкнуть аспиранта к воде. Проплывет – молодец, нет – бу-
дем спасать. 

Чи пам’ятаєте ювілейні дати видатних учених та педа-
гогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? Як 
вони проходили? 

О некоторых юбилейных датах я уже говорил: в 2011 году 
исполнилось 50 лет кафедре радиоэлектроники; в 2008 году мы 
праздновали 100-летний юбилей со дня рождения организатора 
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нашей кафедры Ф. И. Коломойцева, в 2012 году исполнится               
50 лет первому выпуску студентов кафедры радиоэлектроники. 
Своими первыми выпускниками мы можем по праву гордится, 
среди них: заведующий отделом института физики НАН Украи-
ны, лауреат Государственной премии Украины, член-корреспон-
дент НАН Украины, профессор Рябченко С. М.; заведующий от-
делом института физики НАН Украины, лауреат Государствен-
ных премий СССР и Украины, старший научный сотрудник Са-
мойлов В. Б.; доцент кафедры ЭВМ ДНУ имени Олеся Гончара 
Можаровский Л. А. и многие другие. 

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? 

Формально, членом студенческого научного общества я, 
наверно, был. «Наверно» – потому, что официального докумен-
та на этот счёт у меня никогда не было. Отчетность в рамках 
этой организации была простая: выступление с докладом на 
студенческой научной конференции. Этот этап молодому учё-
ному пройти необходимо несмотря на то, что доклад на студен-
ческой конференции бурной дискуссии не вызывает, да и уро-
вень студенческой конференции обычно невысокий. Выступле-
ние с докладом на международной конференции предполагает 
другую атмосферу, а следовательно и другой уровень подготов-
ки. Поэтому необходимо постепенно расти и набираться опыта. 
Нельзя прыгать через ступеньки лестницы, можно получить 
отрицательный и шокирующий опыт, попав на серьезную кон-
ференцию не подготовленным и не закаленным. 

Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 

Я принимал участие в итоговых студенческих научных 
конференциях. О том значении, которое она для меня имела, я 
уже говорил. 

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 
олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 

На факультете, конечно, проводились конкурсы, олимпиа-
ды. В них принимали участие многие студенты. Создание со-
ревновательной среды всегда способствует профессиональному 
росту. Всё это привело к тому, что на четвёртом – пятом курсе 
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многие студенты нашего факультета могли достойно принять 
участие в работе всесоюзных конференций. 

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

На этот вопрос я фактически уже отвечал. Наиболее яркие и 
талантливые преподаватели факультета, действовали по прин-
ципу: «Делай как я!», всегда были для нас примером для подра-
жания. Так можно кратко охарактеризовать атмосферу аспи-
рантских лет. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Идеология на технических факультетах всегда играет 
меньшую роль, чем на чисто идеологических факультетах, таких 
как исторический, экономический и других. Там, где были нуж-
ны хорошие электронщики, специалисты по вычислительной 
технике, радиосвязи, радиолокации, там обычно меньше поли-
тики. Для того, чтобы приносить пользу стране, надо быть клас-
сным специалистом, профессионалом. Тот факт, что мы своё 
дело делали хорошо, я почувствовал на стажировке в Манче-
стерском университете. Наш уровень разработок, наши профес-
сиональные знания абсолютно ни в чём им не уступали. Ко мне, 
как к представителю могучей страны, зарубежные коллеги отно-
сились с большим уважением. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Ученый всегда должен быть инакодумцем. Люди, склонные 
к научной работе, обычно ничего не принимают на веру, в обы-
денном они видят что-то новое. У них другой склад ума, они всё 
время задают вопрос: «Почему?» Хороший пример в этом плане 
биография Эйнштейна. Его учитель по математике в школе ис-
кренне считал, что Эйнштейн был неуспевающим, плохим уче-
ником. Для такого умозаключения у учителя были весомые ар-
гументы. В то время когда все ученики воспринимали высказы-
вание математика без сомнений, на веру, Эйнштейн задавал 
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вопросы: «Почему?» Уметь увидеть новое в обыденном означа-
ет получить новую информацию. Как этой информацией вос-
пользоваться – совсем иное дело. Ученые бывают двух типов. 
Одни, новую информацию стараются довести до всех, система-
тизируют, обобщают, пишут книги, составляют словари, табли-
цы. Они переводят научные мысли на язык, который всем поня-
тен. Это преподаватели, пропагандисты знаний. Другие, инфор-
мацию могут скрывать и использовать её себе на корысть. Это 
хранители знаний – жрецы. В политизированных науках слово 
«инакомыслие» наполняется совсем другим содержанием. Наша 
наука была и осталась естественнонаучной, она не была столь 
политизированной. 

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євразійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег? 

Краткий ответ – да. Мы интегрированы в мировую науку, 
многократно выполняли совместные работы с зарубежными 
учеными или заочно с ними соревновались. Кроме того, тот 
факт, что наша наука интегрирована в мировое пространство 
подтвердждается нашим постоянным участием в международ-
ных научных конференциях, которые проводятся как на терри-
тории СНГ, так и на территории других стран. Так, например, 
мои доклады были приняты на различных конференциях в Гер-
мании, Китае, Англии, США, Японии. На некоторых из них я 
лично выступал с докладом. Источниками информации о до-
стижении иностранных коллег являются: международные науч-
ные журналы, интернет, а, главное, личное участие в междуна-
родных научных конференциях. Для того, чтобы, с одной сторо-
ны, оценить значимость своих разработок, а, с другой стороны, 
узнать о достижениях коллег, надо вести диалог в кругу себе 
подобных. 

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Наши выпускники постоянно поступают в аспирантуру в 
академические научно-исследовательские институты. За 50 лет 
существования кафедры её выпускники защитили более 60 кан-
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дидатских и около 20 докторских диссертаций. Наши выпускни-
ки работают в Португалии, Польше, Чехии, Словакии, Мексике, 
Германии, России и в других странах. Многие преподаватели 
кафедры радиоэлектроники стажировались за рубежом. Очевид-
но, что сказанное свидетельствует о достижениях нашей науч-
ной школы. 

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади. 

Скажу скромно, да. Ответ на предыдущий вопрос косвенно 
это подтверждает. В отличии от других видов научной деятель-
ности все наши диссертационные работы должны иметь призна-
ки новизны на мировом уровне. Именно обсуждение этих при-
знаков в учёном совете при защите диссертационной работы и 
есть основание для принятия положительного решения относи-
тельно процедуры защиты. Кроме того, докторская диссертаци-
онная работа предполагает решение крупной научной задачи. 
Если признаки новизны зафиксированы в более 60 кандидатских 
и около 20 докторских диссертаций, защищённых нашими вы-
пускниками, то, это и есть свидетельство того, что наши науч-
ные разработки имеют мировой уровень. 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася? Які 
засідання запам’яталися найбільше? 

На этот вопрос, немного в другой редакции, я уже отвечал. 
Что касается тематики научных разработок, их актуальности, то 
здесь следует подчеркнуть, что научные исследования на фа-
культете всегда были направлены на решения конкретных задач: 
получение новых материалов, исследование их свойств, разра-
ботка новых электронных приборов на их основе. Очевидно, что 
такая тематика была всегда актуальна. Более того, очевидно и 
другое, если страна хочет быть независимой, передовой, то она 
непременно должна финансировать подобные разработки. Если 
страна теряет техническую элиту, то она не может быть интел-
лектуально независимой. 
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Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотеки, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Библиотека делает все, что она должна делать по мере своих 
возможностей. Недостаточное финансирование сказывается и на 
её работе. Так, в частности, библиотека не может профинанси-
ровать закупку ряда современных научных журналов, книг. Это, 
в определённой степени, касается и средств массовой информа-
ции, книжных магазинов. Все они ориентированы на массового 
читателя, в то время как за получение научной информации ча-
сто надо платить. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв'язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи? 

Учебный процесс на нашей кафедре построен таким обра-
зом, что, начиная с четвертого курса, учебная работа и научные 
исследования переплетаются. Так и должно быть. Это требова-
ние Болонской системы образования. Если в университете учеб-
ный процесс не пересекается с наукой, то это учебное заведение 
не соответствует четвёртому уровню аккредитации. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Раньше процедура повышения квалификации осуществля-
лась в условиях отрыва преподавателя от основного места рабо-
ты. Так же проходила и научная стажировка в других научно-
исследовательских учреждениях. Преподавателю читали лек-
ции, он писал рефераты, сдавал отчеты или проводил совмест-
ные научные исследования. Эффективность таких форм повы-
шения квалификации была достаточно высокой. За этот период 
преподаватель успевал написать учебник, методическое пособие 
или несколько научных статей. Сейчас «модно» повышение 
квалификации без отрыва от основного места работы. Есте-
ственно, что такая форма повышения квалификации или стажи-
ровки снижает её эффективность. Считаю, что для преподавате-
лей с научными степенями наиболее удачная форма повышения 
квалификации – научная стажировка, благодаря которой препо-
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даватель может провести современные научные исследования, 
подготовить соответствующие статьи для публикаций и внед-
рить результаты стажировки в учебный процесс. 

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 

На каждой кафедре нашего факультета, как минимум, есть 
одна госбюджетная тема. На нашей кафедре таких тем две. 
Кроме того, в 2012 г. сотрудники нашей кафедры заключили 
договор на выполнение хоздоговорной темы. Финансирование 
по всем темам достаточно скромное, оно не позволяет купить 
новые реактивы, приборы. Очевидно, предприятия в нашем ре-
гионе находятся в таком экономическом состоянии, что выде-
лить деньги на науку они не могут. Тем не менее, эффект инер-
ционности в научных исследованиях существует. Благодаря 
сложившимся научным школам, опыту высококвалифицирован-
ных сотрудников и их профессиональным связям, эффектив-
ность выполнения научных работ высокая. Мы по-прежнему 
работаем на мировом уровне. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

Фактически на этот вопрос ответ дан: уровень финансиро-
вания высших учебных заведений «неудовлетворительный». На 
мой взгляд, нельзя экономить на образовании нации, здоровье 
нации и среде обитания нации. 

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? 

Воспитательная работа всегда была важной составляющей 
университетской жизни. Высшие учебные заведения готовят не 
только специалистов-профессионалов, но и воспитывают граж-
дан своей страны. Существуют разные формы воспитательной 
работы. Не будучи крупным специалистом в этих вопросах, я не 
буду подробно анализировать их разновидности. Однако скажу 
следующее. По-моему, самый лучший метод воспитательной 
работы – общение с увлеченными людьми, которые добросо-
вестно делают свою работу, вовлекают в этот процесс других, 
воспитывают личным примером. 
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Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів. 

Здесь можно привести массу примеров, но самый очевид-
ный и наглядный – это моя личная судьба. Если я увлёкся науч-
ной работой на четвёртом курсе, то, с другой стороны, это озна-
чает, что меня кто-то увлек. Я мог наблюдать за работой талант-
ливых людей, видел, какую радость могут принести результаты 
хорошо сделанной работы. Мне было приятно подражать этим 
людям, быть на них похожим. В этом плане я не единственный. 
Такие ощущения посещали многих, в какой-то степени здесь 
можно говорить о массовом стремлении студентов подражать 
своим учителям. 

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів. 

Партийные, комсомольские и общественные организации в 
жизни университета, бесспорно, играли большую роль и прежде 
всего в сфере воспитательной работы. Так и должно было быть, 
ведь именно этой работой они, прежде всего и занимались. 
Культурно-массовые, спортивные и другие общественные меро-
приятия организовывались и проводились непосредственно под 
их руководством. В тот период такой подход был оправдан. В 
своё время я был членом комитета комсомола факультета, затем 
членом комитета комсомола ассистентско-аспирантской группы 
факультета, принимал активное участие в культурных и спор-
тивных мероприятиях факультета и университета. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку? 

Больших отличий в студенческой и аспирантской жизни 
«тогда» и «сейчас» я не наблюдаю. Интересы молодёжи схожи: 
спорт, культурно-массовые мероприятия. Правда «тогда» было 
больше мероприятий, в которых одновременно принимали уча-
стие и преподаватели, и студенты: совместные спортивные со-
ревнования, КВНы, факультетские вечера отдыха. Сейчас сту-
денты в большей степени замкнуты на себя, в связи с этим стала 
просматриваться граница в общественной и культурной жизни 
студентов и преподавателей. 
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Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? Яку роль у Вашому 
житті відіграли фізкультура та спорт. Чи брали Ви безпо-
середню участь у спортивних змаганнях, секціях, гуртках, 
святах? 

Спорт в моей жизни не только играл, но и продолжает иг-
рать большую роль. Стараюсь быть спортивным. Что касается 
уровня этики, культуры, морали в студенческой среде, то он был 
достаточно высокий. 

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам? 

Среди культурно-массовых мероприятий выделялись такие: 
посвящение первокурсников в студенты ДНУ, день факультета, 
факультетские и межфакультетские спортивные соревнования, 
межфакультетские конкурсы художественной самодеятельности 
и другие. Все эти мероприятия проходили в праздничной атмо-
сфере и оставили хорошие воспоминания. 

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-
просвітницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах 
художньої самодіяльності, театральних виставах, вечорах, 
гуртках, культпоходах тощо? Що Ви можете розповісти 
про функціонування загально університетських об’єктів та 
підрозділів, зокрема управлінь та служб ректорату, Наукової 
бібліотеки, Палацу культури студентів, Палац спорту, Бо-
танічного саду, акваріуму, друкарні, видавництва, редакцій-
но-видавничого відділу, центру гуманітарних проблем освіти 
інформаційно-аналітичного агентства УНІ-ПРЕС, редакції 
газети «Дніпропетровський університет», табору «Сосновий 
бір», гуртожитків, їдалень тощо? 

Трудно объять необъятное, поэтому кратко. Структурные 
подразделения университета продолжают выполнять возложен-
ные на них функции. Библиотека обеспечивает студентов и пре-
подавателей научной и учебной литературой. Дворец студентов 
по-прежнему является центром культурной жизнью университе-
та. Дворец спорта – центр спортивной жизни университета. Га-
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зеты по-прежнему публикуют, типография – издаёт, редакцион-
но-издательский отдел – редактирует... Здесь никаких принци-
пиальных изменений быть не может, а вот качественное улуч-
шение работы может быть при условии лучшего финансирова-
ния. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Ва-
шою спеціальністю? 

Сотрудников факультета беспокоит низкий конкурс на тех-
нические специальности в университете. Для его повышения 
преподаватели кафедры радиоэлектроники встречаются с вы-
пускниками школ города и области, проводят большую агита-
ционную работу во время мероприятий «Дни открытых дверей 
ДНУ», подготовлен специальный раздаточный материал, рекла-
мирующий специальности кафедры и факультет в целом, подго-
товлена также электронная компьютерная презентация, новый 
стенд кафедры радиоэлектроники. О популярности нашей спе-
циальности в 60–70 годы я уже говорил. 

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

В работе приёмной комиссии принимал участие многократ-
но. Был членом предметной комиссии, заместителем ответ-
ственного секретаря приёмной комиссии, а затем и ответствен-
ным секретарём приёмной комиссии. Исходя из своего личного 
опыта, могу сказать, что университет всегда приёмную кампа-
нию по набору студентов на первый курс организовывал показа-
тельно в пример другим вузам. 

Згадайте, які державні, офіційні свята відзначалися ко-
лективом університету? Яке було до них ставлення Вас та 
Ваших колег? 

Государственные и общенародные праздники всегда на 
нашем факультете отмечались дружно, по-семейному. Воспо-
минания о них остались очень хорошие. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилось Вам додатково працювати? 
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Когда я учился, студенты по специальности радиофизика и 
электроника изначально получали большую стипендию. Этим 
государство обеспечивало престиж специальности. Потом я как 
отличник получал повышенную стипендию – 75 руб, затем – 
Ленинскую 100 руб. Здесь уместно вспомнить, что заработная 
плата инженера или врача была 120–140 руб. Поэтому такой 
стипендии мне вполне хватало. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

Тут всё зависит от шкалы измерения. Были такие времена, 
когда заработная плата преподавателя была 5–10 долларов, по-
том 200–300, сейчас 500–600; по цифрам динамика позитивная. 
Если взять за основу шкалы покупательную способность, то 
уместно вспомнить следующее: когда я был доцентом, то полу-
чал 320 руб и еще 120 руб получал, будучи старшим научным 
сотрудником по совместительству. Телевизор тогда стоил 200 
руб, холодильник 250 руб, железнодорожный билет Днепропет-
ровск – Симферополь – 7 руб (общий вагон – 3 руб), хлеб – 16–
22 коп. Тогда на 440 руб я много чего себе мог позволить. Не 
секрет, что заработная плата сотрудников высших учебных за-
ведений давно перестала быть престижной. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося? 

Студенты нашего факультета всегда были основой для фор-
мирования студенческих строительных отрядов. Мы строили 
первый корпус, дом преподавателей, котельную, теплотрассу, 
4-е общежитие и много других объектов. 

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних катас-
троф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Участником революций и войн не был. Что касается влияния 
внешних факторов на внутреннюю жизнь университета, то такое 
влияние всегда ощущалось. Университет как центр науки и куль-
туры в регионе не может быть отстранен от событий в стране. 
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Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

Отдел, который занимается международными контактами в 
университете (обмен студентами, международные стажировки, 
международные проекты), по-моему, работает эффективно. Я 
как член ученого совета университета ощущаю улучшение ра-
боты в этом направлении. 

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто? 

Я принимал участие в совместных научных исследованиях в 
рамках международного гранта, которые выполняли Институт 
физики НАН Украины и Манчестерский университет, имею ряд 
совместных публикаций с учёными Англии, России, постоянно 
участвую во многих международных конференциях. 

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-
во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?  

Благодаря зарубежной научной стажировке, международ-
ному сотрудничеству по гранту, многочисленным дискуссиям 
на международных конференциях удавалось заметить много 
полезного, что в последующем было реализовано как в научно-
исследовательской работе, так и в учебном процессе 
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 КОВАЛЬОВА 

ІРИНА 
ФЕДОРІВНА 

 
 

Ваше прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік та 
місце народження. 

Ковалёва Ирина Фёдоровна, 29 октября 1930 г., город Дне-
пропетровск. 

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Родители со стороны матери – выходцы из Орловской гу-
бернии, из г. Мценска – мелкопоместные дворяне. Родители со 
стороны отца: дед – белорус, крестьянин; бабушка – полячка из 
мелких дворян. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Не было. 
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?  
Практически нет, поскольку я потеряла родителей еще до 

получения высшего образования, но общая атмосфера в семье, 
конечно, способствовала поддержанию моего интереса к архео-
логии. Интерес же к археологии обусловлен прочтением работы 
Обручёва «Плутония». 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  

В 80-й средней школе им. Ширшова г. Днепропетровска. 
Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-

більше і вплинули на формування Вашої особистості. 
Сейчас назвать их крайне сложно, естественно, но наиболее 

памятной для меня является учительница литературы Берёзкина, 
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которая преподавала нам российскую литературу не по учебни-
кам, а по работам писателей. 

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів.  

Я уже сказала, что меня заинтересовала археология после 
знакомства с книгой «Плутония», а в дальнейшем я, еще до по-
ступления в университет, достаточно хорошо была знакома с 
роботами Тураева по Древнему Востоку, с роботами Моммзена 
по истории Рима, естественно с работами Ключевского по рус-
ской истории. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Я поступала в 1949 г. Конкурс у нас был 25 человек на место. 
Тогда ведь экзамены сдавались преподавателям разных направ-
лений. Я чётко помню, что русский язык и литературу я сдавала 
доценту… забыла фамилию, а историю я не помню, кому сдавала, 
как-то совершенно незаметно прошёл этот экзамен. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Да, достаточно хорошо потому, что я опоздала к началу 
учебного года, приехала несколько позже, и в первый же день, 
на первой лекции я столкнулась с преподавателем, по-моему, 
древнерусского языка по фамилии Цыпин, очень желчный такой 
преподаватель. Я спросила разрешения войти в аудиторию – он 
мне ничего не ответил. Я, естественно, вошла и села, после чего 
последовало замечание: почему я позволяю себе входить без 
разрешения? Я ответила, что молчание – знак согласия и поэто-
му я села (смеётся). Потом отношения более-менее наладились. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Наш факультет находился в здании по ул. Шевченковской, 
59 – это был тогда гуманитарный корпус нашего университета. 
Занимались мы на втором этаже: там размещался деканат и там 
же находился музей средневековой истории, которым руководил 
доцент Рубин, который читал нам историю Средних веков и 
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Нового времени. В период моего обучения деканы, естественно, 
менялись. Первым был Карплюк, затем деканом был Борщев-
ский – в то время доцент, а следующих деканов я уже не помню. 

А у вас проводились заняття фізкультурою? 
Да, причём проводились они на стадионе «Динамо», кото-

рый находился на ул. Дзержинского, там, где сейчас находятся 
пресловутые башни. Я отчётливо помню, что нам нужно было 
уметь бегать, проходить по буму и при этом бросать гранату. 
Вообще, военизированная была у нас еще физкультура, по-
скольку не так давно кончилась война, и элементы военной под-
готовки входили в занятия физкультурой. Кроме того, мы в это 
время проходили практику и теорию медицинских сестёр. Прак-
тика у нас проводилась в таком мало приятном месте, как вене-
рологический диспансер, к великой радости больных, которые 
там содержались (смеется), может потому, что он находился 
как раз на ул. Шевченко, рядом с нашем университетом. Мы 
получили потом при завершении обучения дипломы медсестёр. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? 

Сейчас, конечно, на расстоянии тех лет, которые меня отде-
ляют от времени обучения, это довольно сложно, но есть люди, 
которых я, конечно, помню. Это Дмитрий Павлович Пойда, ибо 
я с ним потом сотрудничала уже став преподавателем историче-
ского факультета. Дмитрий Павлович мало изменился, и когда я 
пришла уже в качестве сотрудника, он был такой же, когда чи-
тал лекции: невысокий, невысокого роста. Он, обычно, читал 
лекцию стоя у окна, в пол оборота к аудитории, засунув руки в 
карманы и щёлкая в них мелочью, что создавало такой своеоб-
разный звон, и вся аудитория с напряжением следила за тем, 
когда же будет последующий звук (смеется). Читал он, я бы 
сказала, несколько скучновато, но очень обстоятельно. Дело в 
том, что у него была большая практика роботы в партшколе, где 
требования к изложению материала были чрезвычайно строги: 
там надо было всё читать в соответствие с текстом конспекта. 
Вообще в то время преподаватели читали по конспекту, не от-
рываясь от него. 
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Затем Валентин Яковлевич Борщевский. Он совершенно 
другого плана был. Такой же молодой, еще ходил, кстати, в пер-
вые годы моего обучения в военной форме, но со споротыми 
погонами. Он – благодушный человек, читал лекции, я бы ска-
зала, с «ленцой», очень интересовался событиями русско-
турецких войн, особенно Балканской войны – это был его, так 
сказать, «конёк», он всех спрашивал: «Как там белый генерал 
Скобелев, на каком коне скакал он?» и т. д.  

Помню отвратительного преподавателя с кафедры истории 
СССР – это кафедра Пойды – по моему, фамилия Полюскевич… 
да, Полюскевич. Почему-то у неё была уверенность в том, что 
студент должен заучивать буквально, дословно все постановле-
ния, принимаемые правительственными и партийными органами. 
И поэтому ответить ей, и получить пятёрку было почти невоз-
можно. Меня выручало то, что у меня неплохая память. Обычно 
меня, так сказать, вталкивали первой, потому, что никто не поры-
вался идти туда. Конечно, совершенно оригинальной личностью 
была Фаина Рувимовна Гольденберг. Я с ней тоже работала по 
прошествии времени. Она читала, я бы сказала, артистично. Тут 
было выработано всё: каждый жест, каждое движение, интона-
ция. Это было театральное действие в процессе лекции.  

И, конечно, уникальным был Аббас Аббасович Алиев – 
«человек Востока» или «трудящихся Востока», как мы его назы-
вали, который действительно после эвакуации как-то прибился к 
Днепропетровску. Потом я его встретила уже в 70-е годы, когда 
отмечалось 50-летие СССР. Я была в составе делегации универ-
ситетской, и я встретилась с ним в Бухаре. Он работал в Бухар-
ском пединституте. Он был замечателен тем, что лекции пре-
вращались у него в живые картинки, то есть он мог на первом 
курсе, придя на лекции по истории Двуречья, вдруг заявит: «Я 
ваш патеси (гость)! Идёмте за мной!», брал подмышку шикар-
ный кожаный портфель. Мы же все поднимались со своих скри-
пучих стульев, а сидели мы на стульях, которые нам достались 
он госпиталя, лозовых, в которых было невероятное количество 
клопов, и перед тем, как садиться на эти стулья, мы их выбива-
ли, клопы падали на пол и мы их давили (смеётся). И мы за ним 
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шли в соседнюю аудиторию. Когда мы появлялись на пороге 
соседней аудитории, конечно, это вызывало у читавшего лек-
цию преподавателя панику. Вообще, он был весьма такими иг-
ривым: ему страшно нравилось вешать географические карты 
повыше затем, чтобы девочки, отвечавшие у доски тянули руч-
ки, а он любопытно рассматривал ножки (смеётся). 

Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’я-
талися найбільше? Чим? 

Вы понимаете, уровень преподавания был приблизительно 
одинаковый. Особенно ярких личностей и ярких лекторов той 
поры я назвать затрудняюсь. Мне кажется, что для меня таким 
был Журавский – это был преподаватель, я даже не зная, был ли 
он кандидатом наук. Он читал философию, и был действительно 
великолепным лектором; совершенно свободно владел материа-
лом, и выглядел как лермонтовский Печёрин: в такой простре-
ленной, прожженной шинели. Девочки млели при его появлении 
на лекции, потому что от него веяло романтизмом только что 
отгремевшей войны, и все к нему относились с большим пиите-
том так сказать.  

Я считаю, что очень не плохим был лектор Арнайс. Он пре-
подавал у нас политэкономию – скучнейшая дисциплина, скуч-
нейшая, особенно с учётом того, что никакой экономики социа-
лизма реально не существовало, а нам она преподавалась. Еще 
экономика капитализма по работам Маркса и иже с ним: она 
всё-таки воспринималась, поскольку все мы жили в ожидании 
его окончательного загнивания. А вот, что касается социализма, 
то здесь было очень скучно, но Арнайс сумел читать хорошо. 
Он, насколько я знаю это, может быть не очень достоверно, из 
испанских детей, привезённых в СССР во время гражданской 
войны в Испании. Его дальнейшая судьба мне не известна, но до 
меня доходили слухи, что он по окончанию правления Франко 
вернулся в Испанию.  

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і поза- аудиторний час? 

Я должна вам сказать, что никаких приёмов отличных от 
ныне существующих я не наблюдала. Единственное, это было в 
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курсах логики; читал нам логику некто Данилов. Вот здесь было 
довольно интересно: у нас были такие ролевые игры, в ту пору 
их же вообще не практиковали, и были какие-то попытки со-
ставления нами психологических характеристик на своих кол-
лег. А так… я уже сказала, что было единственное – это следо-
вание тексту, жёсткое следование тексту. Без текста преподава-
тель не приходил, ибо в любую минуту его могли проверить, то 
ли он сказал, или нет.  

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувалися? Наскільки вони були 
ефективними? 

Я хочу сказать, что у нас здесь было много кружков, в отли-
чие от настоящего времени, когда кружковая работа оказалась 
свёрнутой. Кружков было много, и ты мог быть одновременно 
участником двух – трёх кружков. Я, например, изучала и поль-
ский язык, и занималась историей Древнего Востока. Я помню, 
что писала первую студенческую работу, которая называлась 
«Масперо как тип историка-учёного». Масперо – французский 
исследователь Египта. Русскоязычной литературы не было. Я 
нашла единственную книгу Масперо в библиотеки мемориаль-
ного дома Яворницкого, естественно, на французском языке; 
переводили её, и эта робота заслужила поощрения.  

Что я могу сказать… Контакты между студентами и препо-
давателями, так же как и теперь, были ограничены, в основном, 
аудиторией. Той формы общения внеаудиторного, которая ха-
рактерна для американских, для английских колледжей и уни-
верситетов, у нас такого не практиковалось, наоборот, старались 
держаться несколько отдалённо друг от друга, дабы не было 
никаких так сказать предложений.  

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Абсолютно никаких. Всё было построено на том, что взрос-
лый человек, приходя учиться, сам должен быть заинтересован, 
сам должен найти себе нишу, так сказать, тему, и в дальнейшем 
он будет пользоваться консультативной помощью. В помощи 
никто не отказывал, но никто не опекал. Собственно, студент 
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воспринимался как личность, как человек взрослый. Меня, 
например, доводит до умоиступления, когда мы вызываем роди-
телей студента и ведём с ними душеспасительные беседы, чтобы 
они своих чад ориентировали на обучение. Я считаю, что это 
бросовый материал, их нужно немедленно удалять для того, 
чтобы дать возможность учиться тем, кто хочет. Я не понимаю, 
вот собес, который платит неспособным к самостоятельному 
труду людям какую-то помощь для существования – меня это 
очень раздражает. Я считаю, что это великая ошибка и в конеч-
ном итоге в школе мы плодим невежд, а в высших учебных за-
ведениях мы плодим полуобразованных людей. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

По поводу ректората – он был для нас недоступен так, как 
небожитель. Мы только знали, что нашим ректором был с нача-
ло Сафронов, потом Мельников, потом В. И. Моссаковский. 
Кабинет ректора, в период моего обучения, находился на одном 
этаже с нашей аудиторией. Единственное, что я могу сказать, 
что ректор был более доступный для студентов, нежели теперь. 
Для того, чтобы студент мог теперь прийти к ректору, ему нуж-
но пройти предварительно несколько, так сказать, стадий, кото-
рые гарантируют ему возможность попасть к ректору. Я знаю, 
что к Сафронову, который отличался особой крепостью натуры, 
сильным голосом, и был хорошо знаком всем студентам как 
«великий ругатель», тем не менее, в любой день студент мог 
попасть к ректору, и ректор его принимал. Мельников – это че-
ловек уже другого склада: интеллигентный, мягкий, тоже был 
весьма демократичен. А о Моссаковском говорить не прихо-
диться, ибо я с ним работала уже будучи преподавателем, и 
знаю его с этой стороны.  

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Карты были всегда, причём специальные карты: карты по 
истории Древнего мира, карты по истории Средневековья, вели-
колепные карты. Не могло быть лекции, которая не сопровож-
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далась бы картой. Когда я сегодня вынуждена, читая курс биб-
лейской археологии, нести с собой физико-географическую кар-
ту Западной Азии, то это нонсенс. Техсредств, которые должны 
были применяться в наше время, я тоже, честно говоря, не обна-
руживаю. В своё время, мы все создали огромный фонд слайдов, 
но так как у нас нет соответствующей техники и затемнения, то 
слайды мы не можем демонстрировать. Вообще больше всё 
строилось на самой лекции. 

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео-прилади? 

В ту пору их еще не существовало, может быть к нашему 
счастью, потому, что это позволяло и преподавателям, и студен-
там больше общаться непосредственно. Я считаю, что в настоя-
щее время мы призываем к жизни безъязыких людей. С тех пор, 
как еще и экзамены мы стали проводить в письменной форме, 
наши студенты не имеют абсолютно никаких возможностей для 
общения. Я никак не могу понять, почему на семинаре студенту 
позволяется читать по конспекту, почему не может быть диалог, 
беседа? Она должна быть. Так что, к техническим средствам я в 
данном случае отношусь с некоторым опасением. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Я не могу назвать никого. 
Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-

вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Нет. Я уже сказала, что мы обучились в здании, которое до 
1946 г. было госпиталем. Мы обучались в аудиториях, которые 
были палатами этого госпиталя. Кстати, значительно позже, 
когда уже это здание перешло в руки Института чёрной метал-
лургии и производился ремонт, оказалось, что под полами мно-
гих аудиторий находились контейнеры с ртутью. Это был 
немецкий госпиталь, а с целью избежать сепсиса, в палатах 
держали ртуть, зная, что всё равно эти солдаты уйдут на фронт, 
и их будущее никого уже больше не волновало. Так что мне 
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теперь понятно, почему долгое время у нас у всех там болели 
головы. Мы все страдали головной болью потому, что по шесть 
– по семь часов проводили в этом помещении. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

На моём курсе было 25 человек в начале, потом еще приба-
вилось двое. Потом, естественно, была убыль. У нас очень чётко 
выделялось две возрастные категории: первая – это те, кто отво-
евал, то есть те, которые были старше нас, которым уже было по 
25–26 лет; вторая группа – это были те, кто окончил только что 
школу. Естественно, что мы были для взрослых «малявками», 
они воспринимали нас именно как детей, и, слава Богу, в ту по-
ру в нашей армии не было «дедовщины» и нас никто не угнетал, 
но такое ироническое отношение немножко к нам было. Но оно 
очень скоро изменилось, как только начались семинары. Дело в 
том, что у нас было всё-таки образование современное, а ребята 
пришли, забыв то, чему их учили до армии, и мы шли впереди 
по успеваемости. Но это было только до третьего курса. На тре-
тьем курсе наши демобилизованные обогнали многих из школь-
ников, кроме того они отличались большой организацией, спло-
чённостью.  

Много было замечательных людей, особенно я бы хотела 
отметить, например, Серёжу Кулагина. Он, насколько я помню, 
был до этого машинистом какого-то военного поезда. Затем я 
бы отметила Ваню Воропая. В будущем это Иван Кириллович 
Воропай – доцент нашего университета с кафедры КПСС, кото-
рый хорошо знаком многим студентам университета. Я потом с 
ним работала вместе…  

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

У нас была вообще очень сильная группа. Я кажу, что где-
то, наверное, чуть меньше половины учились на пятёрки. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Вы знаете, проблемы дисциплины трудовой вообще не су-
ществовало. Для той поры представить себе, что вы, не имея 
никакого оправдательного документа, пропускаете лекции, не-
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возможно было просто. У нас старостой курса был Воропай. Он 
чётко учитывал всех, и когда я заболела скарлатиной, меня по-
ложили в инфекционную детскую больницу, староста приходил 
ко мне под окошко и приносил мне выписки по лекциям, кото-
рые читались за время моего отсутствия. Выйдя, я не отстала от 
своих соучеников.  

Что касается бытовой дисциплины, это было несколько 
сложней. Во-первых, большинство жило в общежитии, и, как и 
теперь в общежитии, случались разные казусы. Вот из таких 
серьёзных нарушений, я могу сказать, что студенты нашего кур-
са, которым, так сказать, представилась возможность просле-
дить за встречей уже упоминаемого мной преподавателя исто-
рии Древнего мира с одной из студенток, заперли их в комнате и 
позвонили ректору. После чего, естественно, появился ректор, и 
были приняты соответствующие меры. С одной стороны, 
намного жестче были требования, а, с другой стороны, допуска-
лись определённые поблажки, и прежде всего для тех, кто вое-
вал, кто пришёл. [Это было. – Ред.] потому, что все те, кто учи-
ли, тоже ведь воевали: и Д. П. Пойда, и В. Я. Борщевский, и все 
остальные наши преподаватели мужчины – все были фронтови-
ками. Они пришли в своих фронтовых одеждах. Вот В. Я. Бор-
щевский жил в квартире, которая находилась в одном здание с 
учебным корпусом. И мы могли наблюдать, как он вот в этой 
гимнастёрке, на которой остались светлые полосы от портупеи, 
которую носили в то время офицеры, катал по двору колясочку 
со своими сыновьями.  

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Должна вам сказать, что это было очень трудное время. Я 
попала как раз под все кампании идеологическо-политического 
характера, которые проходили в стране. Дело в том, что мы на 
официальном уровне боролись с космополитизмом, мы боро-
лись с генетикой, потому что она называлась не иначе как «про-
дажной девкой зарубежной науки», мы боролись с кибернети-
кой, ибо она называлась в ту пору лженаукой. Вы понимаете, 
это проходило очень болезненно, это были комсомольские со-
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брания, которые проводились буквально каждую неделю. На 
этих комсомольских собраниях мы нелицеприятно высказывали 
друг другу, что мы друг о друге думаем, и как нужно совершен-
ствовать себя, следуя указаниям партии и правительства. И по-
том, ведь мы же не могли быть в стороне от того, что происхо-
дило в преподавательской среде. Мы же видели, как уходили из 
университетов, то есть не уходили, а их увольняли, тех, кто был 
как бы замечен, например, в космополитизме. Вот, например, 
прекрасный преподаватель, великолепный Рубин уже в ту пору 
достаточно немолодой человек, с недостатками речи (шепелявил 
и картавил), но когда он читал лекции, все эти недостатки были 
незаметны, но он занимался западноевропейским средневековь-
ем – следовательно, он был «почитателем» западной культуры, 
поэтому музей, который он у нас вёл, был закрыт. Он был уво-
лен. На кафедре психологии подобное происходило, на филоло-
гическом факультете такая же была картина. Это то, что неиз-
бежно сопровождало тот политический строй, в котором мы 
перебывали. 

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

Я должна сказать, что помимо официального контроля, как 
и, к сожалению, в дальнейшем, всегда находились те, которые 
были готовы открыть всю правду о вас, о ваших поступках и т. 
д., причём, это же поощрялось. Это были люди, которые хорошо 
были известны деканату, которые получали, так сказать, особые 
блага за свои попытки. Я помню, у меня был совершенно ужас-
ный, как я теперь понимаю, а тогда я легко восприняла и пере-
жила, случай. Я хорошо училась, но дело в том, что это некото-
рым не нравилось. И когда-то я была вызвана в деканат, к дека-
ну, который очень хорошо ко мне относился, зная, что я не 
имею родителей, что круглая сирота. Он мне сказал: «Ну, что ж 
ты, опёнок, – он всех нас называл опятами – что ж ты дела-
ешь? Что ж ты там того академика Покровского вспомнила? 
И как ты могла на лекции у доцента (не буду называть фами-
лию, поскольку она еще долгое время работала на кафедре ис-
тории КПСС) сказать, что вот петровская эпоха правильно 
оценена академиком Покровским, а Покровский, в свою очередь, 
нашей партией объявлен таким-то и таким-то плохим. Где ж 
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ты его взяла?», а я, не замявшись, сказала: «В библиотеке от-
ца». После чего он так посмотрел на меня, приложил палец к 
губам, и сказал: «Ну, всё! Мы тебя поселим в общежитии для 
того, что б на тебя комсомольская организация оказывала воз-
действие». И всё (смеётся). Но он меня пожалел, и если бы ни 
это, то вы понимаете, что дело могло быть развито дальше, и я 
могла бы оказаться на первом курсе в числе людей непригодных 
к обучению в университете.  

Як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Самые курьёзные случаи, как я уже говорила, это было то, 
что все боялись идти на зачёт или на экзамен к уже вот назван-
ной мною Полюскевич. Была еще в ту пору ассистент Левина. 
Она была тоже с кафедры истории СССР, и вот я помню, что 
мне она задала вопрос о портретах героев войны 1812 года – кто 
именно изображён на портретах героев войны 1812 года? А я 
сказала, что позвольте, ведь это огромная галерея, она в Эрми-
таже занимает целый этаж, и, конечно, я могу назвать самых 
известных из героев войны, но я не могу перечислить все порт-
реты. И это была моя единственная тройка в моём артикуле. 
Больше у меня троек не было. Мне потом все говорили: «Пойди 
пересдай!», но я сказала, что принципиально не пойду.  

А чи виплачувалась стипендія в той час? 
Да. Стипендия платилась в срок, день в день. Мало того, мы 

получали мыло, которое староста получал на всех в группе и 
раздавал каждому из нас по куску мыла. Для той поры…это 
1949 год! Вы просто не представляете это время: открылись 
коммерческие магазины, в них стоит чёрная и красная икра, а 
под коммерческим магазином инвалид безногий и безрукий 
просит милостыню, инвалид войны. И, так сказать, наряду с 
женщинами, одетыми в шубки, привезенные из Германии, по-
давляющие большинство ходило… в том, что у кого было. Я 
знаю, что у меня пальто было только осеннее, зимнее пальто я, 
по моему, первый раз одела на себя по окончанию университета. 

А який розмір стипендії?  
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Очень невелика она была, конечно. Но что я хочу сказать: 
при предельной экономии всё-таки просуществовать на неё бы-
ло можно. Очень скромно, но можно. Если мы покупали не мас-
ло, а полуискусственный жир, он назывался лярд, отвратитель-
ного вида и запаха, немножко на смалец похож. И покупали 
хлеб: по-моему, только в 1948 году у нас были отменены хлеб-
ные карточки и появился хлеб в свободной продаже. А когда мы 
получили стипендию, то с девочками мы шли в коммерческий 
магазин (находился там, где сейчас магазин конфет «Синяя 
птица»), и покупали по пирожку. Это было блаженство: белый 
пирожок, вкусный… А так покупали, в основном, у разнощиц, 
которые с лотками ходили по улицам. Пирожок с ливером стоил 
4 копейки, и для студентов три пирожка в день и еще два стака-
на семечек – это была обычная еда. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Я же перешла со стационара на заочный. Когда я в 18 лет 
перестала получать пенсию за отца, и жить мне абсолютно было 
не за что, я устроилась работать на завод, но экзамены я про-
должала сдавать вместе со своим курсом. Я не помню уже, как я 
сдавала эти экзамены, как они у меня прошли. Помню, что на 
момент дипломирования у меня уже был жених, так сказать, мы 
были уверены, что он будет моим мужем. И я помню, что как 
раз через день, после моего дипломирования, умер его брат, 
такая была тяжёлая обстановка. Тема у меня была очень инте-
ресная – «Русская железоделотельная мануфактура начала 
ХVІІІ века». Я работала в архиве Демидовых, что в ту пору сту-
денты, конечно, не часто делали. На мою дипломную работу 
был отзыв академика Струмилина, который самостоятельно, без 
моей просьбы, прислал прямо на защиту. Отзыв принесли уже 
когда я была на трибуне, и меня спрашивает председатель госу-
дарственной комиссии: «Вы согласны с мнением академика 
Струмилина?», а я же не читала его (смеётся). Думаю: «Боже 
мой, что же он там написал…», и я говорю: «Да, я согласна». 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником?  

У меня научным руководителем был доцент Даниленко, 
очень интересный человек. Я в своей книге писала, что «одна-
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жды ушибленный внешним сходством с кем-то из лидеров 
троцкистского движения». Он всего боялся…, он настоял на 
том, чтобы я в дипломную работу ввела постановления ЦК о 
лесонасаждениях. Я спрашиваю: «Какая связь между железоде-
лотельной мануфактурой и лесонасаждениями?» И что вы ду-
маете, он сказал: «Если бы не так интенсивно сводили леса в 
целях развития металлургии, то у нас еще б леса были, а вот 
партия исправляет недостатки Демидова».  

Як здійснювалося наукове керівництво? 
Мы очень часто с ним встречались, он внимательно прочи-

тывал каждую часть моей работы. Я помню, что даже, когда он 
хворал, я ходила к нему домой. Он жил за корпусом, который 
находится на просп. К. Маркса, рядом с прокуратурой. Между 
зданием прокуратуры и корпусом нашим был маленький флигель, 
и вот там жило несколько преподавателей, в том числе и он. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

Вы знаете, будучи заочником, я уже не могу об этом гово-
рить. Это должны говорить те, кто был на стационаре. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Атмосфера роботы была очень приличная. У нас возглавлял 
комиссию некто Кузнецов, доцент, а может уже и профессор, 
если я не ошибаюсь, Горного института тогда. Он очень друже-
любен был, и всё было нормально. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ятали-
ся? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Могу вам сказать, что никаких практик, за время обучения в 
университете у нас не было, за исключением педпрактики в 
начале 5-го курса. Практику в начале 5-го курса я проходила в 
школе, находившейся в Диёвке. Археологической практике не 
было вообще у нас. Вообще археология нам не преподавалась. 
Этнографической практики тоже не было. 
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Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? 

Не знаю. О лабораториях не могу ничего сказать. Подозре-
ваю, что их не было. 

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

Это были первые шаги по созданию двух направлений в 
рамках единой школы, которая существовала на кафедре исто-
рии СССР – эта школа Д. П. Пойды. Она ориентирована в ос-
новном на процессы, протекавшие в крестьянской среде конца 
ХІХ и начала ХХ веков. И туда же относился и В. Я. Борщев-
ский, но там, правда, направление было несколько иное. Я на 
всю жизнь запомнила, что мы занимались Криворожско-
Донецкой республикой, и это была его «коронная».  

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

Для того времени я никаких не знаю, за исключением тех 
союзных и республиканских журналов, которые, кстати, в биб-
лиотеку поступали очень регулярно. Вообще комплектация биб-
лиотеки была безупречная. Всё, что появлялось в новинках, мы 
получила в библиотеке. И должна вам сказать, что притом, что 
библиотека ютилась в том же корпусе, на Шевченко, 59, что там 
были подвалы, которые когда-то были винными подвалами и 
там были протечки воды, гибли некоторые книги, но библиотека 
работала очень хорошо. Я имею в виду, что она, во-первых, ра-
ботала в выходные дни, и это обязательно, потому что студент 
может читать, в основном, в выходные, ведь в дни после лекций 
мало кто мог остаться. Кроме того, она работала до восьми ча-
сов вечера, а может быть и позже. Во всяком случае, мы успева-
ли в библиотеке работать. Еще хочу сказать, что в нашем обще-
житии на просп. Гагарина были тоже выносные библиотеки и 
читальные залы. Можно было там готовиться. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факуль-
теті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)  
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Не помню. Скорее всего, должны были быть, но, конечно, я 
уже работая, мало могла им уделять внимания. 

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Нет, я просто не знаю ничего об учёных советах. 
Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-

торантурі?  
Не состояла. Не знаю. 
Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 

педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

В пору моей учёбы я ничего этого не помню. Но после того, 
когда я стала сотрудником, я всегда с должным пиететом помню 
своих учителей, и считаю, что появление аудиторий, посвящён-
ных нашим метрам – Д. П. Пойде, Н. П. Ковальскому, еще ранее 
Д. И. Яворницкому – это, конечно, очень правильно и хорошо. 
Так и должно быть. 

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? 

В ту пору этого не было… Нет, я не права. Студенческое 
общество у нас было, и председателем его в годы моей учебы 
был Юра Карцев. Он потом работал на кафедре политэкономии 
нашего университета, Юра Карцев. Должна вам сказать, что 
были очень сильные студенты, которые активно работали в этом 
научном обществе. Вот я общалась, например, с Иван Иванычем 
Артеменко, в ту пору я была на первом, он был на пятом курсе. 
В дальнейшем Иван Иваныч специализировался в археологии. 
Был сотрудником Московского института археологии, а потом 
возглавлял Институт археологии Украинской Академии Наук. 
Он многие годы проработал директором Института археологии. 
И мы каждый раз, приезжая в Киев, [слышали, как. – Ред.] он 
спрашивал: «Ну, как там наша альма-матер?» Я была очень 
удивлена, когда не нашла его в списке профессоров нашего уни-
верситета. Далее… значит, у нас я помню заседание, на которое 
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вот я, еще будучи на стационаре, ходила. Это был доклад Бо-
дянского, Александра Всеволодовича Бодянского. В ту пору он 
был нашим студентом, он доучился до пятого курса, и с пятого 
курса он ушел по политическим соображениям. Он был челове-
ком свободным, и, так сказать, не хотел связывать себя с опре-
деленными обязательствами. Вот, и он ушел. Но доклад его я до 
сих пор помню, он был посвящен археологическим памятникам 
Днепровского Надпорожья. 

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 
олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 

Не знаю, не знаю. 
Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-

ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 
Нет. Не было, не брала. 
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-

ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

Не могу сказать. Потому что дискуссии в нашем кругу в ос-
новном носили политический характер. Это были дискуссии все, 
о которых я уже вам говорила. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Очень, очень. Это, по-моему, явствует из моих ответов на 
все предыдущие вопросы. Да, влияла, причем, самым негатив-
ным образом. Она обедняла наши учебные, так сказать, возмож-
ности, потому что мы вынуждены были вычеркнуть из числа, 
так сказать, археологических источников огромное количество 
ученых. Для нас, как собственно и для всех, потом стало нова-
цией открытие имен, которые никогда не упоминались. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Нет, мне повезло. Мне повезло, а о моих коллегах… я уже 
называла, скажем, того же Бодянского, вот… Я могу сказать, 
что открытого диссидентства в нашей среде, как, скажем, в ву-
зах центральных, Москвы и Ленинграда, этого не было. Все-
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таки, мы были провинцией, естественно. Вот. И я писала в своей 
книге (И. Ковалева «Жизнь, проведенная в могиле». – Ред.), что 
какое-то пробуждение национального самосознания приходится 
на время хрущевской «оттепели», когда появились украинские 
журналы, когда появился «Український історичний журнал», 
которого не было ж, не существовало у нас вообще. Когда по-
явились первые работы Апанович, когда мы начали читать ра-
боты украинских авторов давным – давно, так сказать, стертых, 
в физическом смысле стертых. Вот тогда это началось, но тогда 
я уже окончила вуз. Это были годы моей работы.  

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег? 

Я должна вам сказать, что вот эта вот, так сказать, проблема 
евроатлантического и евроазиатского – это вечная проблема. 
Она, мне кажется, в значительной степени является искусствен-
ной. С другой стороны, я глубочайшим образом убеждена в том, 
что в культуре Левобережной Украины, безусловно, большее 
этническое и историческое значение сыграли культуры азиат-
ского мира. А Правобережье в определенной степени примыкает 
к центрально-европейскому миру. И ничего тут не сделаешь, не 
разделив на эти две половинки. Но это не значит, что мы долж-
ны противостоять друг другу. Ведь вы знаете, что обычно про-
тивоположности всегда стремятся к слиянию. Не случайно 
«плюс» и «минус» соединяются в единое. Поэтому меня всегда 
поражает, когда возникает вопрос разделения и так далее. Это 
абсурдно звучит, абсурдно. 

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Я могу сказать, что вот с момента, когда я начала занимать-
ся археологией, это было достаточно давно, это где-то 59-й, соб-
ственно 57-й, в 57-м я пришла в музей исторический и стала 
заведовать археологическим отделом и стала принимать участие 
в полевых исследованиях. Я всегда пользовалась поддержкой 
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как украинских исследователей, так и российских, причем, вы 
понимаете, проблема вот этого, так сказать, имперского диктата, 
которую так усиленно насаждают сейчас, она звучала бы для 
нас совершенно анекдотически. Дело в том, что украинские ар-
хеологи в значительной степени лидировали в это время, и это 
признавалось нашими русскими коллегами. Ведь если говорить 
о системе памятников, то изучение шло с юга на север, и Укра-
ина в силу своего геополитического положения, она представ-
лена памятниками разных эпох, разных периодов. И поэтому в 
ее изучении принимали участие археологи и российские, и, 
естественно, украинские, и зарубежные, когда стали мы откры-
тым государством, открытым обществом, тогда стало это воз-
можным. Вот, всегда я привожу такой пример. Два замечатель-
ных и знаменитых скифолога, это Борис Николаевич Граков и 
это Алексей Иванович Тереножкин. Тереножкин – украинская 
школа, и Граков – это московская школа, кафедра археологии 
МГУ. Они копали оба скифские курганы в южных районах Дне-
пропетровской области. Спорили между собой до крика, до ру-
коприкладства, но только на научные темы.  

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади.  

Вы понимаете, это довольно нескромный, конечно… Отве-
чать на этот вопрос как-то не скромно. Но что я могу сказать… 
Что с момента, когда в нашем университете сложилось это ар-
хеологическое направление, было сделано достаточно много 
серьезных открытий, которые ликвидировали лакуны в общей 
картине развития древнего населения Юго-Восточной Европы. 
В этом аспекте, безусловно, это уровень мировой. Мне кажется, 
что к таковым мы можем отнести два, прежде всего, момента. 
Это открытие культуры, которая предшествовала во времени 
ямной, ибо сложение ямной культуры было всегда остро дис-
куссионным и привлекало всех исследователей. Я имею в виду, 
это постмариуполь, постмариупольская культура, которую сего-
дня пытаются, как это часто бывает, кстати, украинские же ис-
торики переименовать, определить как нечто иное. Это, конечно 
важное открытие, но еще более важным является установление 
того, что срубная культура для территории Украины была, без-
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условно, автохтонной культурой. До этого времени мы всегда 
говорили: «Пришедшая», «срубные племена приходят из По-
волжья». И мне было очень приятно, когда на защите, по-
моему, у Струкуленко, вот, последняя моя аспирантка была, 
когда ее оппонент, известный украинский археолог Отрощенко 
Виталий Васильевич, когда он сказал, что украинская наука 
многим обязана Ирине Федоровне. Для меня это было, конечно, 
очень знаменательным таким признанием. 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася? Які 
засідання запам’яталися найбільше? 

Поскольку я после второго курса перешла на заочное отде-
ление. Естественно, работать в научных студенческих кружках я 
не имела возможности, но представление о том, как выглядела 
эта работа, и какие кружки функционировали, в общем, у меня 
все-таки есть, конечно. Поэтому я хотела бы сказать, что к до-
стоинствам кружковой работы того времени я отнесла бы: во-
первых, регулярность, во-вторых, широкое привлечение студен-
тов, по крайней мере, по данным того курса стационара, с кото-
рым я начинала обучение и проучилась первые два года. Что бы 
я отнесла к недостаткам – это чрезмерную заполитизирован-
ность. В частности, до смешного дело доходило. Кружки исто-
рии древнего мира, к которым я имела отношение, в которые я 
ходила, когда обсуждался, например, вопрос древней культуры 
и древнего развития Месопотамии, он неизбежно по инициативе 
руководителя Аббаса Аббасовича Алиева постепенно переходил 
в плоскость империалистических притязаний европейских стран 
на нефть, на иракскую нефть, так сказать, разработки нефтяных 
богатств Аравийского полуострова и так далее. Причем, это 
приобретало формы настолько открыто такой пропагандист-
ской… пропаганды, что, конечно, это могло оттолкнуть. Очень 
интересным для меня был кружок древнерусского языка, он же 
церковнославянский там у нас был, и вел его Цыген. Я уже упо-
минала этого преподавателя, как такого, очень сухого, немного-
словного, но он ставил перед нами большие задачи, поскольку 
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каждый из нас должен был обработать вот определенный не-
большой, пускай, раздел из летописи. Мы читали в подлиннике 
летописный материал, и, конечно, это давало многое. Я не пом-
ню сейчас руководителя кружка южнославянских языков… ис-
тория и языки западных и южных славян, вот так он назывался 
приблизительно. Это был молодой преподаватель. Он, по-
моему, даже недолго пробыл, и ушел из университета, перевелся 
куда-то в другое место, но у него тоже были очень содержатель-
ные занятия, и, тем более, он открывал для нас совершенно, так 
сказать, закрытые раньше темы. В частности, вот я занималась у 
него польским языком, очень многое по истории Польши из 
того, что в ту пору, так сказать, … подавалось достаточно тен-
денциозно. Отношение России к Польше, Польское Великое 
княжество в рамках России, разделы Польши. Вот. Это все темы 
актуальные, и тогда, по тому времени тоже достаточно полити-
чески острые, но вот, он, так сказать, умел, лавируя, все-таки 
сказать многое… Очень важно, мне всегда казалось, что тема, 
которая дается для разработки, должна быть посильной. Нельзя 
давать тему, которая рассчитана на кандидата наук, а мы это 
часто делаем. Тема должна быть маленькой, маленькой не в 
смысле, так сказать, значимости, а маленькой в смысле хроно-
логии, территориального определения. Гигантские темы, они 
позволяют человеку уйти от конкретики. Чем шире тема, тем 
легче с ней справиться, чем уже тема, тем тяжелее справиться. Я 
это понимаю теперь, и, конечно, благодарна своим преподавате-
лям, которые во мне посеяли эту мысль.  

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Это очень болезненная тема. Я думаю, что эта тема… 
Большинство моих коллег ответят на эту тему… на этот вопрос 
так же, как и я. Значит, существование науки без доступа к ин-
формации невозможно. Между тем, мы поставлены вот уже 
сейчас, в моем преподавательском качестве, мы поставлены в 
такую ситуацию, что мы лишены возможности свободного до-
ступа к самой, я бы сказала, актуальной периодической литера-
туре. Отсутствие научных журналов, научной периодики – это 
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совершенно недопустимо, совершенно недопустимо. Можно не 
достроить какую-то постройку, можно сократить, я не хочу ска-
зать число сотрудников, но можно сократить расходы на какие-
то, так сказать, второстепенные мероприятия и так далее. Но 
выписывать научные журналы библиотека обязана. Жить без 
них невозможно. Тем более, что если в интернете мы свободно 
можем все-таки извлечь, ну, относительно свободно, конечно, 
потому что во многих случаях надо оплачивать это извлечение, 
но все-таки мы можем извлечь нужную нам литературу, то пе-
риодику ж нет. Это очень серьезно. Ну и там что-то прозвучало 
о наглядном?  

Библиотеки, книжные магазины.  
Да, о книжных магазинах. Цены на книги не позволяют их 

приобретать. При той оплате, которая ныне существует, не то 
что студент, а профессор задумается, имеет ли он право купить 
книгу или нет.  

Під час вашого навчання як ви були забезпечені все ж таки?  
Хочу сказать, что литературы было мало, печаталась она, 

все-таки, так сказать, не так уже активно. Безусловно. Огромное 
количество абсолютно никому не нужной, такой литературы 
популярно-политической, так сказать, постановлений там и так 
далее завалы были во всех магазинах. Купить, найти нужную 
книгу было трудно. Но я могу сказать одно, что я стояла в оче-
реди вместе с Владимиром Ивановичем Моссаковским, он стоял 
и я, подписавшись на «Мифы народов мира». Чтоб подписаться 
на «Мифы народов мира», во-первых, должна была быть санк-
ция то ли профкома, то ли парткома, но и уже в самом магазине 
«Подписные издания»… Мы стояли в очереди, стояли несколько 
часов, чтобы, так сказать, получить возможность подписаться. А 
когда приходили известия о том, что будет подписка на класси-
ков литературных… да о чем вы говорите! Люди стояли сутка-
ми, писали номерки на руках, и такой тяги к книге, какая была у 
нашего народа после войны, никогда не было, ну, я уверена, что 
никогда больше не будет. Я считаю, что большое бедствие это 
то, что книгу вытесняют… не знаю как они называются.  

Электронные книги?  
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Да, электронные книги. Это не хорошо. Вы понимаете, у нас 
должна быть всегда возможность интимного общения с книгой. 
Вот книгу ты читаешь. Потом ты устал, ты кладешь книгу рядом 
с собой на диване, ты проснулся – она рядом с тобой, ты ее от-
крыл, ночью в минуты бессонницы ты нашел ту страничку, на 
которой ты остановился. Вы понимаете, это… я могу ее повто-
рять много раз и могу повторять из нее две – три строки, кото-
рые для меня интересны. А вообще, я уже говорила, что библио-
тека работала хорошо, наша университетская библиотека рабо-
тала прекрасно. Всегда мы получали информацию о новых по-
ступлениях, даже более того, когда я уже была в качестве пре-
подавателя, к нам буквально раз в месяц, приходил библиограф, 
старший библиограф нашей библиотеки со списком новых по-
ступлений по археологии, этнографии, истории первобытного 
общества. Потом и этнология добавилась. Для чего он прихо-
дил? Он просил нас, как специалистов, сделать ему роспись по 
карточкам, и мы делали, и у нас эти карточки хранятся (в каме-
ральной лаборатории археологии Приднепровья. – Ред.). Целая 
пачка наших карточек. Вы понимаете. И когда студенту было 
нужно, то по моему курсу он мог прийти, не идя в библиотеку, 
прийти, и, во всяком случае, в пределах последних лет, где-то 
трех – пяти, он мог просмотреть всю картотеку. Собственно так, 
как мы вот сейчас. Мы имеем свою библиотеку, при археологи-
ческом кабинете, мы имеем библиотеку. Основной массив вы-
везла я своих книг, но к ней добавили книги и Владимир Нико-
лаевич, и Владимир Андреевич добавлял книги, с конференций 
мы привозим все эти книги, дарят нам книги. Все это мы здесь 
сосредотачиваем, и когда пишутся курсовые работы, наши сту-
денты имеют возможность не обращаться в библиотеку, зная, 
что там нет этой литературы. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи? 

Я хочу сказать, что с момента начала моей работы уже по 
специальности я, так сказать, без всякой рисовки могу сказать, 
что я все время живу в состоянии чрезмерной перегрузки, но я 
не сравниваю себя, конечно, с космонавтом или летчиком-
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испытателем, но перегрузки испытываются постоянно. И это 
очень жаль, потому что восстановительные силы нашего орга-
низма не бесконечны, и если ты живешь в состоянии постоян-
ных перегрузок, то рано или поздно организм отказывает, отка-
зывает. Почему я так говорю? Потому что, когда я пришла рабо-
тать в университет, я получила сразу нагрузку, которая превы-
шала две тысячи лекционных часов. Это можно проиллюстри-
ровать тем, что я читала археологию, историю первобытного 
общества, этнографию, археологию Украины, этнографию 
Украины, палеографию, антропологию. Это семь предметов. Не 
говоря о спецкурсах. Ведь, у меня же всегда были свои спецкур-
сы, любимые мною. Цивилизационные процессы по данным 
археологических материалов, или, скажем, библейская археоло-
гия и другие – краеведение. Понимаете, фактически, я была од-
ной целой кафедрой, целой кафедрой. И поэтому, естественно, 
что моя работа учебная… если не исключала научную, то она ее 
очень затрудняла. Как я выходила из положения? За счет интен-
сификации труда, за счет ночи. Ночь же длинное время, так ска-
зать, идти никуда ночью не нужно. И вот за счет этого я выхо-
дила из положения. Я думаю, что это неправильный путь, я все-
гда завидую нашим западноевропейским, американским колле-
гам, где профессор каждый третий год работы получает годич-
ный отпуск на предмет поездки в Европу, скажем, если он живет 
в Америке, с целью ознакомления с коллекциями музейными, 
проработкой материалов, которые ему нужны для того, чтобы 
строить схемы и, так сказать, искать аналогии и так далее. 
Предмет, которым я занимаюсь – археология, – это основной, 
конечно мой предмет, он требует очень больших усилий визу-
альных, я должна видеть вещь, я же не могу ее по описанию 
представить себе, а для того, чтобы ее увидеть, я должна по-
ехать к музейному собранию. Ну что я могу сказать, если, бу-
дучи членом Европейской ассоциации археологов, я уже в тече-
ние, по крайней мере, наверное, десяти лет, член этой Европей-
ской ассоциации, я не была ни на одной конференции. Меня 
приглашают каждый год, кстати, уже перестали, уже второй год 
обо мне не помнят, что я, в общем, очевидно, не участвую в этой 
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ассоциации. Конференции проводились в Греции, в Испании, в 
Англии, в Ирландии. Каждый год я регулярно получала при-
глашения, и каждый год мне говорили: «О чем вы говорите? 
Какая Англия? Где взять деньги и как вы поедете?» Все. А я в 
материальном смысле не настолько обеспечена, я, так сказать, 
не могу за те средства, которыми я располагаю, позволить себе 
поехать в Ирландию или в Англию (иронически смеется). Это 
для меня невозможно. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Раньше была система повышения квалификации, действо-
вала очень регулярно. И она была действительно действенной. 
Люди ехали в какие-то центры, центры научные. Это был или 
Киев, или Москва, или Ленинград, или по профилю, по профи-
лю той дисциплины, которой человек занимался. Причем, нас 
отправляли и очень строго следили за тем, чтобы мы привозили 
отчеты, чтобы мы могли, так сказать, показать результаты своих 
поездок. Это для нас было серьезно. В настоящее время это все 
фикция, чистая фикция. Я не понимаю, кто кого обманывает 
(выражение недоумения). Мы обманываем наше министерство, 
или наше министерство обманывает нас? Ведь все прекрасно 
знают, что теперь повышение квалификации проводится на базе 
твоего же города, в вузах, которые вообще ориентированы не в 
русле твоей специализации. Люди ходят один – два раза для 
того, чтобы договориться, что они якобы участвуют в прохож-
дении практики. И все. На этом дело кончено. Я была, кстати, 
удивлена, и приятно, когда ко мне обратилась с просьбой о воз-
можности пройти практику у нас… собственно, у меня… не 
практику, а повышение квалификации на материалах археоло-
гических, бывшая наша студентка, выпускница Елена… вспом-
нить, Ивкина, Ивкина. Вот, она преподает в техникуме историю 
и историю искусств. Техникум, мне кажется такого производ-
ственного или политехнического какого-то плана. И вот она 
очень результативно проходила у нас практику, и было приятно 
видеть, а потом узнать, как она реализовала вот то новое, что 
она узнала. Но это вот был в моей практике (смеется) един-
ственный случай, когда я действительно реально могла помочь 
человеку, когда ей надо было повышать квалификацию. 
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Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 

Это тема, которая мне очень близка, потому что когда-то мы 
были наиболее богатой экспедицией Украины, поскольку зара-
батывали колоссальные деньги, выполняя археологические ра-
боты на стройках мелиоративных систем. Должна вам сказать, 
что хозтема – это реальный способ практического применения 
знаний, практического. Дело в том, что для историка практиче-
ское применение его знаний может быть чем выражено? Напи-
санием книги, руководством аспирантами, в лучшем каком-то 
варианте – это изданием какого-то свода, памятника какого-то 
исторического, а для археологов хоздоговорные темы, у нас во 
всяком случае, в подразделении, которым я руковожу, первая 
хоздоговорная тема у нас была заключена в 72-м году и послед-
няя у нас состоялась в 2011-м, конечно, в неизмеримых масшта-
бах. Темы, которые были в прошлом, они основывались на за-
конодательстве, по которому любым строительным работам 
предваряют археологические раскопки – изучение памятников 
на данной территории. Соответственно, за этим следили очень 
пристально, очень строго. И горе было тому учреждению, кото-
рое начинало строительство без предварительного археологиче-
ского изучения. Так как мы работали в основном на изучении 
курганов, великое множество которых разбросано на террито-
рии нашей области, то, естественно, мы имели прямое отноше-
ние к таким учреждениям, как Укргипроводхоз, которое, так 
сказать, проэктировало строительство, трест Укрднепроводхоз и 
производственные. Так называемые передвижные механизиро-
ванные колонны, которые обеспечивали нас техникой, без кото-
рой невозможно изучение курганов. Что нам давало это, кроме, 
конечно, возможности активной исследовательской, поисковой, 
полевой работы? Это обеспечивало и издание сборников – мы 
могли оплачивать их издание, это обеспечивало возможность 
дополнительной оплаты за превышение своих служебных обя-
занностей. Вот те мои сотрудники, которые выполняли сверх 
положеных им, еще дополнительные служебные обязанности, 
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они получали по половине, по четверти ставки, и это было регу-
лярно, и, так сказать, устойчиво. А самое главное – мы имели 
возможность широкого привлечения к научной работе студен-
тов. Студенты, работавшие с нами, получали колоссальный за-
ряд, я бы сказала, подогреваемого конкретикой интереса к па-
мятникам прошлого. Кроме того, они получали возможность 
участия в студенческих научных конференциях, поездок в раз-
личные места. Вот скажу, что за время обучения у нас вот был 
такой студент – Андросов Андрей Викторович, который побы-
вал с научной целью… в экспедиции Ростовского университета, 
копавшей памятники эпохи неолита, энеолита. Это знаменитое 
Раздоржское поселение. Далее, он побывал в Самаре, бывшем 
Куйбышеве, изучая тоже по своему курсу материал. И даже нам 
удалось организовать ему поездку на знаменитый Аркаим – па-
мятник, который, так сказать, прямо перекликается с некоторы-
ми из памятников степных культур Украины. И он же не исклю-
чение… и студент Гусак там побывал, и многие другие. Я не 
говорю уже о том, что участники экспедиции практически в 
годы работы не пропускали ни одной научной конференции, ни 
одной. Мы активно участвовали в конференциях Института ар-
хеологии СССР, Института археологии Украины, эрмитажных 
собраниях и так далее. Вот. И последнее, что я скажу. И сегодня 
мы живем остатками, так сказать, того, что было приобретено в 
период работы этой экспедиции. У нас еще стоит большая так 
называемая хозяйственная палатка, которая была куплена в те 
годы, когда мы работали в экспедиции. И, так сказать, мои кол-
леги, которые в худшем положении были, поскольку не имели 
таких колоссальных работ, они всегда удивлялись тому, что в 
нашей экспедиции есть сменное постельное белье, что в нашей 
экспедиции есть электростанция, которая освещает лагерь, ко-
торая дает возможность читать вечером и слушать, и смотреть 
телевизор, что у нас есть газовые плиты и баллоны для этих 
газовых плит, в общем, все, что нужно для нормальной челове-
ческой жизни. Это вот, так сказать, понимаете, это нам пред-
ставляется, что жить в палатке, в которую нужно забираться 
ползком и спать на тощем матраце – это, так сказать, романтика 
и удовольствие, но это романтика, если ей два – три дня. А если 
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вы проводите восемь месяцев в экспедиции, то, естественно, 
уже содержать людей в таких условиях, я считаю недостойно. 

Чи оплачувалася практика студентам?  
Да что вы! Практика оплачивалась студентам. Правда, это 

было 50 копеек в сутки, но я хочу сказать, что к этим 50-ти ко-
пейкам в сутки, естественно, прилагалось столько, сколько нуж-
но было для организации питания. У нас были повара, мы брали 
поваров. Правда, это по Хазанову получилось – из училища ку-
линарного у нас был поваренок (смеется), который учился у 
меня, как готовить борщ, ибо он, будучи на пятом курсе, умел 
готовить только мясные блюда. …Я уже как-то говорила, что я 
всегда горжусь тем, что у нас была нормальная, хорошо нала-
женная кухня. Сытый солдат – это активный, готовый к бою 
солдат. Вот так вот (смеется). 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та 
науки характерний для часу Вашої роботи? 

Ну, вы знаете, это вопрос суто экономический, а я славлюсь 
тем, что я до сих пор не четко помню, сколько стоит, скажем, 
дорожный батон, а сколько стоит какой-то другой хлеб (улыба-
ется). Вот. Но я могу вам сказать, что если бы не было финан-
сирования хозтемного, мы не имели бы ничего из того, что есть 
у нас в камералке, или, что есть у нас в кабинете археологии. Я 
имею в виду из оборудования. Потому что все это покупалось на 
деньги хозтемы. На деньги хозтемы приобретались палатки, на 
деньги хозтемы приобреталась посуда, другие бытовые вещи, на 
деньги хозтемы оплачивались автомашины. А так как мы обыч-
но живем вне населенного пункта, то они для нас принципиаль-
но важны – может случиться острый случай, то есть, там, бо-
лезнь, несчастный случай, и нужно вывезти человека. У нас, как 
правило, были три машины в экспедиции. И до настоящего вре-
мени мы пользуемся еще бочками… как они называются… ци-
стерны для воды, которые были куплены экспедицией. Это ж 
все из купленного экспедицией, мы ж пользуемся им. И даже 
сегодня привозим воду к себе в лагерь. Это все из наших, так 
сказать, запасов родины, как говорят. … Но очень важно то, что 
мы имели возможность приобретать лучшую оптику. Мы всегда 
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не скупились на такие вещи. Теодолиты, нивелиры, геологиче-
ские буры, ну, все. Теперь я мечтаю о GPS. Я иногда сажусь в 
машины своих знакомых, которые ездят только по асфальту, и 
думаю, вот для чего ему этот GPS? Вот если бы он снял и пода-
рил мне этот GPS, мне он жизненно необходим, чтобы привя-
зать памятники, которые мы сегодня копаем к какому-то четко-
му, так сказать ориентиру, но увы… 

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? 

Я считаю, что она приобретала уродливые формы. Я счи-
таю, что она приобретала формы мелочной опеки над людьми, 
которые должны были формироваться уже как личности. Вы 
понимаете, я и сегодня не разделяю точки зрения, что необхо-
димо каждого студента, так сказать, опекать до степени, кото-
рая, так сказать, по-моему, просто неприлична. … Воспитатель-
ная работа сводилась к чему? К приходу куратора, к выяснению 
причин отсутствия кого-то, к рассмотрению, так сказать, сведе-
ний о том, кто, чем занимается и о том, кто, чем отличился и так 
далее. Такая форма, по-моему, не форма. Мне кажется, что если 
бы в нашей нагрузке… была возможность каждому работать с 
небольшой группой где-то в десять человек, максимально, что-
бы это были действительно наши ученики, с которыми мы бы 
общались не только в аудитории, но мы могли бы встретиться с 
ними и на тенисной площадке, и вместе с ними могли бы пойти 
в театр и в киношку. Понимаете, это был бы действительно вос-
питующий момент. Я считаю, что это очень важно, что личность 
и личное отношение к работе воспитывает на много больше, чем 
приход забежавшего на минутку куратора. Вот я считаю, что это 
лучше. 

Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів. 

Я думаю, что профессиональной подготовке мы уделяем 
преступно мало времени. Вообще почти не уделяем. Мы гото-
вим специалиста, да, тут мы все работаем, мы готовим специа-
листа. Мы отвечаем за прирученного, то есть за взятого в аспи-
рантуру, мы отвечаем за него, и в большей или меньшей степе-
ни, мы с ним работаем. Но, ведь подготовка молодого исследо-
вателя, и вообще молодого преподавателя особенно, она ж не в 
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этом состоит. Я не могу понять, почему нет у нас уже на протя-
жении, по-моему, более 20 лет никаких мероприятий по переда-
че опыта. Мы все время говорим, что как хорошо, когда в кол-
лективе представлены разные возраста, это обеспечить непре-
рывность, так сказать, развития и так далее. Ничего подобного. 
Со своими знаниями и своим опытом, я лишена какой бы то ни 
было возможности их передать кому-то. Ну, как я это могу сде-
лать? Должна прийти к, вчера поступившему на работу, моло-
дому человеку и сказать: «Вот, я хочу передать вам мой 
опыт»? (улыбается). Правда? У нас были всегда раньше, про-
водились конкурсы лекторского мастерства. Они очень стиму-
лировали. Причем, ведь конкурс лекторского мастерства фа-
культетский, затем вузовский, затем районный. И, вы понимае-
те, это действительно было существенно. У нас практиковались 
студенческие опросы по поводу, так сказать, того, в какой сте-
пени доступны лекции, как они воспринимаются, читаются и так 
далее.  И просто, ведь у нас же были семинары, на которых мы 
обменивались опытом, как рассмотреть эту тему, какие моменты 
могут быть выпячены. Вот я сегодня сидела на семинаре, кото-
рый в порядке, по-моему, доцентской практики проводила моя 
студентка, обучающаяся на магистра… Она очень хорошая сту-
дентка, прекрасно успевает, очень активна, но ни малейшего 
навыка ведения семинара нет. Ей нужно говорить все, что надо 
изменить тон, надо говорить другим тоном, надо быть более 
активной, нужно не сидеть охлюпкой – нужно встать, нужно 
подвигаться по аудитории, привлечь к себе внимание, акценти-
ровать, подойти к доске, может быть, на доске что-то написать и 
так далее. Это все я вот в частной беседе здесь (в камералке) ей 
сказала. Но ведь таких же множество, а в результате, что мы 
слышим… достаточно прийти в студенческую среду. Или, так 
сказать, заглянуть на, как это там называется, форум, в общем, 
где, так сказать, нас оценивают… Да, да, где нас оценивают… И 
там мы сразу понимаем, что есть что.  

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів. 
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Я не знаю. Мне кажется, что такая постановка вопроса… 
(задумалась) … она, собственно, предполагает только один от-
вет. Дело в том, что говоря о прошлом, мы всегда говорим пло-
хо, мы говорим плохо. Плохо влияло, плохая была система и так 
далее. То есть, те, кто придумал этот вопрос, уже заранее знал 
на него ответ. Я могу сказать, что в годы моей учебы вмеша-
тельство комсомольской организации и партийной было очень 
ощутимым. То есть, оно было руководящим и определяющим. 
Оно определяло выбор научной темы, оно определяло выбор 
руководителя, оно определяло, так сказать, конъюнктурный 
рост и так далее. Сегодня этого так открыто и плотно, как гово-
рится, не ощущается, но в какой-то мере, очевидно, тоже влияет. 
Человек вообще – существо общественное и, так сказать, вне 
коллектива оно как-то неуютно себя чувствует, поэтому, оче-
видно, какие-то есть, хотя мне кажется, что все более и более у 
нас распадается, вот научное общество, сообщество, я считаю, 
на грани распада. Когда я вижу, как мы стремительно по завер-
шении рабочего дня разбегаемся в разные стороны, а часто, не в 
конце дня, а раньше, я понимаю, что у нас потеряно желание 
общаться. Я помню, когда в кабинете Николая Павловича Ко-
вальского, пусть земля ему будет пухом, буквально каждый 
день собирались и молодые, и старшие представители кафедры, 
и какие были интересные, вот эти именно беседы, какие важные 
вопросы, научно важные вопросы решались в этот момент.  

А комсомольська організація як впливала на наукове 
життя і на студентське?  

Очевидно, она определяла, кто есть хороший, а кто есть 
плохой, я так думаю в основном. Вы знаете, я как-то не относи-
лась к числу активных комсомольцев, поэтому ни в каких ком-
сомольских должностях не была задействована, да собственно 
говоря, и поэтому… мне трудно об этом сказать. Пусть скажет 
тот, кто непосредственно с этим был связан. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку? 

Я хочу сказать, что опыта этого гуртожытка у мены тоже 
немного. На первом курсе, во втором семестре первого курса, 
когда я фактически осталась бездомной, меня поселили в наше 
общежитие. Это первое же наше общежитие, так же, осталось 
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первым? Это самое старое здание наше (Мова йде про гуртожи-
ток № 2. – Ред.). Поселили меня очень неудачно в комнату 
большую, где все были старшекурсницы филологини, филологи 
были, старший курс. И я была одна первокурсницей. Вы ж по-
нимаете, на какую роль (смеется) в этой дамской компании я 
была обречена, поэтому, когда у меня представилась малейшая 
возможность, я оттуда сбежала. Благо, тетка меня моя согласи-
лась принять, и я, в общем то, оттуда сбежала. Но я уже потом, 
будучи преподавателем, ходила, конечно, в наше общежитие и, 
вы знаете, на все праздники почти мы ходили, мы дежурили в 
общежитии, мы просто ходили к студентам, с которыми мы 
контактировали во время экспедиции и так далее. Я должна ска-
зать, что у нас были очень сильные председатели студсоветов, 
сильные. Достаточно вот назвать Анну Кирилловну Швыдько – 
нынешнего известного украиниста, профессора. Она спуску, так 
сказать, не давала, ни тем, кто нарушал порядок, ни коменданту, 
если комендант был чрезмерно, так сказать, требовательным. У 
нас была идеальная чистота. И никогда не забуду – я первый раз 
в жизни узнала, что, чтобы блестели листики цветов, их надо 
мыть, добавляя в воду сахар. Вот там в дни уборки все цветы 
мылись и именно с добавлением сахара, и у нас всегда было 
свежо, зелено, красиво. Потом, мне очень нравилось то, что, все-
таки, у нас была библиотека, библиотечный зал был в нашем 
общежитии. При подготовке к экзаменам, я вот помню мой пер-
вый курс, на котором я была куратором, это курс, с которого 
вышло потом много успешных людей. Вот. Член нашего специ-
ализированного совета Яровой Валерий, он был моим студен-
том, Рем Терещенко, который был доцентом кафедры истории 
КПСС у нас. Там у нас, по-моему, четыре доктора теперешних. 
Вот, с нашего курса, и где-то человек пять, наверное, кандида-
тов, а нас всего было 25 человек. Так… о чем вы говорили?  

Про гуртожиток.  
Так вот, я пришла туда первый раз посмотреть, как вот 

наши живут ребята. Могу сказать, что я потом это наблюдала 
еще многократно, вот. Огромную роль в организации жизни в 
общежитии играли так называемые дембели, то есть, те ребята, 
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которые отслужили военную службу и потом поступали после 
армии. Я глубоко убеждена, что мужчина должен пройти через 
армию, должен пройти. Это сообщает ему многие необходимые 
мужские качества, кроме того, организованность и умение даже 
с минимальными возможностями все-таки поддерживать в по-
рядке свое жизненное пространство и, так сказать, вести нор-
мальную жизнь. Там они отличались такой чистотой, таким по-
рядком, их комнаты. Ну, ни в какое сравнение, ни с какими де-
вочками, они, конечно, идти не могли. И я думаю, что это под-
твердит присутствующий здесь Владимир Николаевич                         
(В. Н. Шалобудов. – Ред.), что лучших помощников в экспеди-
ции, чем бывшие солдаты, у нас не было. Никаких вопросов!  

Они не только могли привести в чувство молодежь, которая, 
выскочив только что из школы и получив определенную свобо-
ду, радостно реализовывала ее, отправляясь там за вином или 
еще за чем-то. Нет, они наводили полный порядок. Если я нерв-
ничала по поводу отсутствия кого-то, или, так сказать, от того, 
что не привезли хлеб, или нет воды в лагере, все это решалось. 
Это моментально все решалось: «Ирина Федоровна, успокой-
тесь». И вот, особенно мне всегда памятно: доцент кафедры 
истории России, ныне покойный, к сожалению, Николай Билан, 
он был студентом первого курса, на котором я была куратором и 
который я довела до выпуска. … Это Ткачев Валентин, который 
теперь полковник в… во внутренних, по-моему, войсках, я не 
знаю, как сказать. Их было много, этих ребят. И они всегда бы-
ли. То, что сегодня этого нет – это очень плохо. У нас нет костя-
ка, понимаете, им нет шестнадцати лет или шестнадцать лет. 
Они выросли в условиях, когда ни мама, ни папа не могли их 
организовать. Ведь, честно говоря, дети брошены на произвол 
судьбы. Фактически, семья утратила свое воспитующее значе-
ние, а школа его и не приобретала никогда. И вот, появляется 
такое шестнадцатилетнее создание… у нас две девочки были, 
которые так и остались в памяти экспедиции, как «Пестик и 
Тычинка». Потому что по поведению они были действительно 
пестиком и тычинкой (смеется).  

Я с ними дежурил. – (Смеется в ответ). 
Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 

Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
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можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 

Так, могу по этому поводу сказать – наше общежитие сла-
вилось великолепными танцевальными вечерами. Каждую неде-
лю у нас, то ли под живой оркестр, под живой звук, то ли под 
«Радиолу» устраивались на первом этаже в зале… На первом? 
(Задумалась). Да. Или, может, на втором. Нет, на первом, все-
таки. Устраивались танцульки. Так как в общежитии абсолютно 
преобладала женская часть, то в качестве кавалеров приходили 
студенты нашего транспортного института. … И это были очень 
веселые и хорошие праздники. Вы понимает, если возникали 
какие-то выяснения отношений, то они абсолютно не приводили 
к тем ужасным последствиям, которые сегодня мы наблюдаем. 
Я не знаю, что это были?.. Это же были вообще времена жесто-
кие, послевоенные, полуголодные, почти раздетые, но бить ле-
жачего… этого не мог себе представить ни один самый отъяв-
ленный… этот самый… босячок. Вы понимаете? Или напасть 
толпой на одного и бить так, чтобы, так сказать, искалечить, это 
было бы невероятно.  

Хочу сказать, в отношении, так сказать, девиц, нас, в ту по-
ру. Ну, я не видела таких особо изысканных форм приглашений, 
но и грубости, открытой грубости, я никогда не замечала. Я 
очень любила танцевать, ходила на танцульки не только в наше 
общежитие, я постоянно ходила в Горный институт, там были 
тоже великолепные танцы, в Клуб железнодорожников, так 
называемый желдор и так далее. И должна сказать, что я нигде, 
собственно, не ощущала вот этого напряжения, ожидания того, 
что кто-то тебя оскорбит, кто-то скажет тебе какую-то гадость, и 
никто не вмешается при этом, понимаете.  

Я вот не так давно ехала в троллейбусе на работу, и моло-
дой человек, если его можно человеком вообще назвать, самым 
грубым, самым вульгарным образом приставал к девушке, 
ехавшей в этом же троллейбусе. И все, сидящие в троллейбусе, 
смотрели в окна. Все смотрели в окна, и ни один человек, так 
сказать, не повернулся (иронически улыбается). Я вспомнила 
свои боевые годы и, естественно, сказала, все, что я думаю об 
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этом молодом человеке. … И он вышел, вышел на первой же 
остановке после нашего вот этого диалога. После чего весь 
троллейбус стал кричать: «Как вы могли? Как вы решились? 
Разве вы не видели, какие у него глаза?» Ну, глаз то я не рас-
смотрела, конечно, (смеется) в перепалке. Равнодушие обще-
ства, равнодушие. Уверяю вас, если бы каждый, если бы каждый 
даже десятый, дал бы отпор, не было ругани неприличной, ко-
торая теперь стала разговорным языком, причем… ужасно – я, 
кстати, больше слышу эту ругань от девочек, чем от ребят. Я 
замечаю, что вот… вы знаете, я вообще делаю для себя новые 
открытия. Я замечаю, что когда я вхожу в какой-то обществен-
ный транспорт, допустим, мне уступают место мальчики, маль-
чики, девочки никогда, никогда. А ведь это же будущие матери, 
будущие воспитатели будущего поколения. Вот задумайтесь над 
этим. 

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

Да. Для меня спорт был очень притягателен. Значит, я с 
1948 г. и по 1958 г. активно занималась парусным спортом. Ак-
тивно. Это значит, что весной мы… Я была сначала матросом, 
потом стала рулевым. У меня была закрепленная за мной яхта, я 
принимала участие в чемпионатах Украины, чемпионатах 
СССР. Тогда проводилась чемпионат ВЦСПС, кстати, в прибал-
тийских республиках, на большой воде, там, где погранцы, так 
сказать, следили за яхтами, чтоб нечаянно ты не оказался в фин-
ских водах и так далее. У меня были неплохие результаты, я 
капитан первого класса, кстати, у меня есть военная… была… 
уже сейчас я не военнообязана, но была военная специальность 
– я командир катера десантного.  

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?  

Вы знаете, я, к сожалению, уже еще раз говорю, что я была 
заочником, а не до того было.  

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-
просвітницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах 
художньої самодіяльності, театральних виставах, вечорах, 
гуртках, культпоходах тощо? 
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В конкурсах художественной самодеятельности я принима-
ла участие, как чтец. Я читала стихи.  

В культпоходах там, та інше?  
Понимаете, я в культпоходах принимала несколько в ином 

качестве. Я ходила, допустим, со школьниками по Днепровско-
му Надпорожью, или школьники к нам приезжали, и я руково-
дила группой школьников. И неоднократно, и разных школ. 
Вот… На раскопках… так вот. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально- 
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь 
та служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури 
студентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, дру-
карні, видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру 
гуманітарних проблем освіти інформаційно-аналітичного 
агентства УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський 
університет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень 
тощо?  

О, Боже, (смеется) ну, вот кто составляет такие вопросы? 
(имеется в виду, слишком длинные). Значит, что я могу сказать? 
Ну, вот что здесь можно сказать? Я могу сказать только о не-
скольких. Начну с близкого моему сердцу, с библиотеки. Я счи-
таю, что у нас библиотеку возглавляет великолепный специа-
лист библиотечного дела. Я считаю, что благодаря ей, я имею в 
виду Кубышкину, конечно, мы, все-таки, при всех сложностях 
теперешней жизни, все-таки, продолжаем и научную и популя-
ризаторскую работу. Далее, там фигурировали другие наши 
подразделения. С Ботсадом у нас тесные дружеские отношения. 
В каком смысле? Мы всегда с удовольствием, если у нас появ-
ляется возможность, что-то из наших археологических, так ска-
зать, объектов помещаем на территории Ботсада. Все, наверное, 
знают, что там стоит замечательное, для нас, конечно, замеча-
тельное, к сожалению, безголовое позднекочевническое камен-
ное изваяние. Это где-то у нас, наверное, ХІІ, а может быть ХІ 
века. Вот. А они, в свою очередь, нас выручают тем, что у них 
мы долгое время держали часть нашего имущества, в частности, 
у нас есть такие складные деревянные домики, они уже давно в 
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негодность пришли, но на балансе числятся, и поэтому их надо 
содержать. Вот, они сначала были там, теперь мы их передали в 
УПМ. Не знаю, чем кончится их судьба. Вот… Что касается тех, 
с кем мы постоянно соприкасаемся, это два, это НИЧ и это наша 
бухгалтерия.  

Я хотела бы сказать, что НИЧ в силу сложившейся ситуации 
вообще общей такой государственной ситуации, по-моему, му-
жественно принимает какие-то меры, чтобы, все-таки, сохранить 
науку, чтобы наука, все-таки, не ушла из стен нашего универси-
тета. А бухгалтерия… А вот, что касается бухгалтерии, и, вооб-
ще, наших служб, я сказала бы, что пришедшие туда на работу 
теперь молодые сотрудники почему-то полагают, что они ре-
шают принципиальной важности вопросы в жизни нашего уни-
верситета, совершенно забывая, что они работают только пото-
му, что мы есть. Мы – я имею в виду преподавательский состав, 
научный состав, научно-вспомогательный состав. Я в этом 
смысле всегда вспоминаю академика Некрасова, который рабо-
тал в близком к нам территориально… возглавлял его – Инсти-
тут черной металлургии. Когда-то, когда старший бухгалтер 
позволил себе отказать в выплате командировочных одному из 
сотрудников, Зот Ильич на общеинститутском собрании сказал, 
что бухгалтерия у нас существует только потому, что работают 
научные отделы. И после этого никаких, так сказать, инциден-
тов не бывало. Аналогичную ситуацию я наблюдала в Горном 
институте. Когда мне говорят о том, что при командировании… 
скажем, мне об этом рассказывала профессор Швыдько… при 
командировании куда-то, бухгалтерия, насчитав ей полагающи-
еся командировочные там. Суточные, приносит ей на кафедру 
эти денежки, чтобы она не стояла, будучи человеком уже пре-
клонного тоже возраста, в очереди, я завидую этому институту. 
Я знаю, что этот институт будет существовать, и будет разви-
ваться.  

А когда я в силу необходимости – мне сказали, что продол-
жен мой контракт – и я должна прийти в бухгалтерию распи-
саться. Я когда пришла, соответственно, там была огромная 
очередь, огромная очередь. Ну, я, это печальное, конечно, пре-
восходство, но я сейчас старше, по-моему, по возрасту всех со-
трудников нашего факультета, и не только нашего факультета. 
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И девчонка, которая вчера пришла в университет, сказала мне: 
«Займите очередь, и станьте там». После чего я сказала: 
«Нет, я больше не приду. Когда возникнет необходимость в 
контракте, я думаю, что вам укажут, что нужно прийти ко 
мне, и я его подпишу». То есть, я считаю, что руководители под-
разделений должны больше внимания обращать на воспитание 
своих сотрудников. Это обязательно, ибо, так сказать, недопу-
стимо, чтобы в национальном университете, в классическом 
университете было такое отношение к людям.  

Що ви можете сказати про функціонування друкарні і 
стосунки з нею?  

У нас была великолепная друкарня и, надеюсь, что на такой 
и останется. Надежда Петровна Рубец, которая возглавляла ее 
столько лет (улыбается), по-моему, сколько я работаю в уни-
верситете, была безотказна. Наши сборники, которые в ней 
набирались, всегда отмечались великолепной полиграфией, у 
нас никогда никаких конфликтов с типографией не возникало. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Ва-
шою спеціальністю? 

Этого я не могу сказать. Дело в том, что я принципиально 
никогда не работаю на вступительных экзаменах, никогда. То 
есть, я первые два года работы в университете, или три, три, я, 
естественно, когда устный прием экзамена, я принимала уча-
стие. Но мне не нравится эта форма работы, и я всячески от нее 
уклонялась.  

Які форми профорієнтаційної роботи зі студентами та 
абітурієнтами були?  

Я насколько знаю, это дни открытых дверей, и когда они 
проводятся, мы всегда охотно открываем двери нашего кабине-
та, всегда охотно проводим всех, кто интересуется археологией. 
Я думаю, очень удачно – это выпуски каталогов, да, собственно, 
это проспекты, а не каталоги, проспекты, в которых отражено, 
какие у нас есть кафедры, какие направления, какие заслужен-
ные деятели науки у нас. Это очень важная форма. Возможно, в 
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школе еще нужно было бы усилить эту работу. В свое время мы 
это делали, но сейчас вы же знаете, что это работа, которая не 
проводится в основном (вздыхает). 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Я всегда ходила на первомайские и октябрьские парады. И 
ходила не потому, что должны были быть члены коллектива. Я 
полагала, что, живя в государстве, нужно уважать его праздни-
ки. Точно также я прекрасно отношусь к тем новым праздникам, 
которые были введены после получения Украиной ее независи-
мости. Понимаете, я не могу… Я могу, я имею право ругать 
свою страну, могу, но если я ее гражданин, я должна… Мне 
нравится, когда американцы вывешивают свой флаг над своим 
домом. К сожалению, у нас это дома теперь коммунальные. И 
флаг ты не повесишь. Вот. Но я считаю, что это правильно.  

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

На ту стипендию… я получала два года повышенную сти-
пендию, будучи отличницей. Даже на повышенную стипендию, 
конечно, просуществовать было очень тяжело. Если у вас не 
было дотации со стороны семьи, то, конечно, просуществовать 
невозможно. Подрабатывать напрямую мне не приходилось, 
нет. Но я просто вынуждена была после второго курса, когда у 
меня уже не было пенсии за моего отца, оставить и перейти ра-
ботать. Я работала на заводе ДЗМО в электроцеху помощником 
дежурного на подстанции. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

Да. Был период, когда можно было об этом говорить. Это 
было в 80-е, по-моему, годы, когда было какое-то повышение 
государственное, но кроме этого, как я уже говорила, мы имели 
большие хоздоговорные работы, и за счет этих работ у нас было 
вполне реальное улучшение нашего материального положения. 
Сейчас мы наблюдаем, что любые добавки тут же съедаются 
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инфляцией, тут же. Что бы нам не добавили, это тут же съедает 
инфляция. Поэтому, можно и не добавлять.  

Як воно відбувалося?  
Нет, в прямом смысле в местечке я не принимала участия, 

но субботники у нас были, и воскресники у нас были. И, так 
сказать, я помню, что мы вот работали, где наш стадион, через 
который мы ходим теперь вот там в библиотеку и так далее. Вот 
там мы работали на отсыпке. Там же грунт привозили, мы тоже 
принимали участие. Мы постоянно работали в Ботсаду. Я очень 
любила работать с Ковальским. Мы с ним обычно становились с 
двух концов аллеи, шли друг другу навстречу. Студенты очень 
сердились (улыбается), потому что мы только и делали, что 
мели и гребли, а им хотелось, конечно, чтобы поменьше работы. 
Я посмотрела пару дней тому назад: подметают девочки перед 
входом в наш корпус. Я ее спрашиваю: «Скажите, куда вы мете-
те?». У нее нет ни корзины, ни мешка, у нее есть только веник. 
И она, стоя на месте (смеется), знаете, как персонаж мультика: 
«Тык-так, тык-так». Она веником разметает. Ну, это же тот, 
кто вывел, должен был организовать это. А вот это, это профа-
нирование, понимаете, это пофигизм, абсолютный пофигизм, в 
котором пребывает большая часть нашего общества. 

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних катас-
троф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?  

(Смеется). Все-таки, я не принимала участие в таких дале-
ких революционных событиях. Но, конечно, да. В каком смыс-
ле? Война, война прошла по мне достаточно серьезным… Дело 
в том, что в войну в 43-м году я потеряла маму, а в 47-м, как 
наследие войны, я потеряла отца. И война – это… Я хорошо 
помню концлагерь, в котором мы были с дедом на территории 
Сурско-Литовского. Так, что война для нас была достаточно 
суровым, для меня суровым испытанием. Революция? Вы знае-
те, революция нет.  

Но неизгладимое впечатление, все-таки, оставила хрущев-
ская «оттепель». Вы понимаете, это было необыкновенно. Это 
было так существенно. Понимаете, это было для нас… Мы, за-
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хлебываясь, под черно-белым вот маленьким таким экранчиком-
телевизором. Когда мы слушали выступления молодых… Ахма-
дулиной… Боже мой, выскакивает же все из головы… Евтушен-
ко, естественно, нашего, так сказать, согражданина, Рожде-
ственского и так далее. Галича, песни Галича, Окуджавы, да ну 
все это, а потом Высоцкого. Понимаете, когда появились пер-
вые… Я же уже говорила, что для меня было, конечно, потрясе-
нием, появление, скажем, «Украинского исторического журна-
ла». Ведь до этого его не было, не было. И когда появились Ка-
щенко работы по Запорожью, по Хортице, а потом работы Апа-
нович, в которых о козацтве было сказано о том, то, что надо 
было о нем сказать, вы понимаете. Это было, конечно, очень 
большим таким событием.  

Такое же, пожалуй, было состояние в связи с первым май-
даном. Первый майдан воспринимался, конечно… хотя я рус-
скоязычная и русская по происхождению, он воспринимался 
действительно, как общенародный такой вот праздник, может 
быть. Вы понимаете, мы впервые опять-таки увидели, что народ 
еще способен на какие-то решения, на какой-то объем. Я не за-
буду – мой сын в это время был в командировке, в Киеве, – он 
приехал с горящими глазами, он сказал: «Мама, я в первый 
раз...». У него отец украинец, он считает себя украинцем. Вот 
когда он с майдана приехал, он сказал: «Я впервые почувствовал 
себя частью своего народа». И я всегда удивляюсь, какими без-
дарными политиками нужно было быть, чтобы растоптать и 
уничтожить все, что дал майдан.  

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

Мне очень трудно что-то об этом сказать, потому что мои 
международные связи ограничиваются Россией. Вот. Могу ска-
зать, что мы переписываемся с некоторыми… я переписываюсь 
с некоторыми немецкими исследователями, к нам приезжали 
они. Кайзер в частности приезжала к нам, Рената Ролле приез-
жала. … Но это было еще до того, как международные связи 
были оформлены. Это было еще на уровне научного спилкуван-
ня, скажем так. 

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто? 
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Только международные конференции, только международ-
ные конференции.  

А за часів Радянського Союзу проводилися такі і в яких 
країнах? 

Не было, нет. Дело в том, что ведь мы же все время гово-
рим, когда международные конференции… Для Днепропетров-
ска вообще исключались, мы ж были закрытым городом всегда. 
Да, я видела, я встречала английских ученых, которые приезжа-
ли на конференции Института археологии. В Киеве я встреча-
лась с ними. Да, встречалась. Но таких контактов, устойчивых… 
И я очень жалею об этом, потому что ведь для тех, кто работает 
в области археологии Восточной Европы, материалы нашей 
территории имеют очень важное значение. 

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-
во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Должно влиять. И я вижу по материалам, которые издаются 
Институтом германистики, или, как он теперь называется как-то 
иначе – лабораторией германистики, или украинско-германских 
отношений. Я наблюдаю здесь заметный рост научного потен-
циала, здесь уже защищено несколько кандидатских работ, по-
священных менонитам, здесь я наблюдаю – Светлана Иосифов-
на Бобылева – она очень активно поддерживает отношения с 
исследователями, работающими в этой области, то есть, все это 
всегда хорошо. Чем больше – тем лучше. 
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 КОРКІНА 

МАРІЯ 
ПЕТРІВНА 

 
Ваше прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження.  
Коркина Мария Петровна. 10 сентября 1931 г. Город Москва.  
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали 
освіту, чим займалися? 

Дедушка и бабушка со стороны отца жили в глухом селе, 
куда по преданиям они убегали от крепостного права на Урале, 
но в период розкулаченивание их выселили и они погибли, я их 
не видела. Дедушка со стороны матери умер очень рано, и я 
знала одну бабушку. Здесь у бабушки тоже была очень сложная 
судьба, поскольку мой прадед – дворянин, участник войны, вот 
этих событий севастопольских, награжденный Георгием. Прие-
хал домой очень такой воодушевленный, свободолюбивый, и 
женился на своей крепостной, чем испортил жизнь себе и ей, все 
от него отказались и в общем бабушка моя жила в очень тяже-
лых моральных условиях. Никто до меня в семье не имел выс-
шего образования. Больше всех успехов достигла моя мама, она, 
когда отца репрессировали, выгнали ее из мединститута, а 
остальные вообще даже не пытались.  

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам 
найбільше і вплинули на формування Вашої особистості. 

В школе у нас был очень хороший математик Матус Самой-
лович Лаутен – известная такая величина в городе, среди мате-
матиков. Пожалуй, все. 
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Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

Естественно не родители, поскольку математикой никто не 
занимался. Наверное, все-таки школьный учитель, просто я с 5-
го класса поняла, что люблю математику – это как-то само со-
бой получилось. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Так, значит в университет я поступила в 49 году. Честно го-
воря, я ничего не знаю, поскольку меня взяли с медалью и все. Я 
сдала документы и пришла учиться, поэтому как-то, я даже не 
знаю. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Первая университетская лекция, я считаю, была крайне не 
удачная, поскольку они позвали профессора с другого вуза, и 
мы все были в ужасе, и ничего не было понятно… 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Надо сказать, где размещался наш факультет – это знаете 
где, физико-математический факультет тогда размещался по 
проспекту, наверное, где, сейчас по-моему там географы – это 
второй корпус. У нас была замечательная физическая аудито-
рия, где стоял рояль, и на всех переменах мы играли и пели. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? 

Вот теперь я на этом вопросе хотела остановиться попо-
дробней, поскольку у нас были замечательные преподаватели. У 
нас был декан факультета, тогда был физмат, один физико-
математический факультет, тогда были физики и математики 
вместе. И было три группы: 25 физиков, 25 математиков и 25 
механиков. Декан был Мохов Николай Васильевич; читал физи-
ку. Надо сказать, что Мохов, который читал много лет, готовил-
ся к каждой лекции, будто она первая. Он настолько замеча-
тельно, интересно рассказывал, что даже тот, кто не любил фи-



Інтерв’ю № 16                                                                              КОРКІНА Марія Петрівна 

 
441 

 

зику, он ее полюбил. И что очень важно, Мохов не понимал, как 
можно читать лекции без экспериментов, был специальный че-
ловек, он наверно назывался демонстрационный ассистент, 
кстати, он был очень пожилой и знал больше пяти языков ино-
странных, очень культурно развитый, интересный человек, но 
работал он демонстрационным ассистентом, почем так случи-
лось не знаю. Он готовил демонстрации, на каждой лекции были 
демонстрации, не видео, не таблицы. Можно сравнить, если вот 
есть период подфанеры или живой период, так вот таблицы там, 
компьютеры – они все как фанера, а тут были настоящие демон-
страции на каждой лекции. Лекции были замечательны, пожа-
луй, он не только на меня, а на всех оказал очень большое по-
ложительное влияние, поскольку он был очень хороший чело-
век. Потом, когда я стала преподавателям, то подумала, он, в 
общем, достаточно либерально ставил оценки, мне казалось, что 
надо было построже, а так во всех отношениях он человек заме-
чательный.  

Дальше, математику нам читала совершенно потрясающая 
женщина – Ева Моисеевна Киперг, она читала математический 
анализ – это такой самый большой курс высшая математика. 
Красавица, всегда потрясающе одета, строгая, но лекции были 
совершенно замечательные, лекции были сказочными. Лекции 
все, конечно, очень любили и все слушали. А на третьем курсе, 
это были первые два курса, к нам пришел читать Огиевецкий 
Илья Исаакович, он читал методы математической физики – это 
страшно интересно, это с математической точки зрения описы-
ваются основные физические законы, то есть законы всего, чего 
нас окружает. Читал он просто замечательно, самое интересное, 
что он картавил и не выговаривал одну букву, но это совершен-
но не мешало. Я помню, как люди бежали, чтобы занять первые 
места на его лекции. Замечательные, просто замечательные бы-
ли лекции. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і поза- аудиторний час? Які форми індивідуа-
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льної роботи зі студентами під контролем викладача вико-
ристовувалися? Наскільки вони були ефективними? 

Вы знаете, самым эффективным было то, чего сейчас нет. 
Группа была 25 человек, на первый курс взяли 31, в зимнюю 
сессию отчислили девять и добрали с пединститута, вот это бы-
ло самым эффективным. То есть если ты не учился, тебя отчис-
ляли, а сейчас мы же не можем двоечников отчислить. Это са-
мое эффективное из всего, что можно только придумать. 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Все проводили коллоквиумы, не письменные, конечно, а 
просто мы беседовали довольно долго индивидуально, не инди-
видуально и все вместе – это было конечно очень полезно. Это 
мне напоминает, у меня сейчас знакомая в ДИИТе учится в 
Кембридже. Так у них там есть тьютор – прикрепленная к ним 
дама – профессор… Вот пять человек живут в отдельном доми-
ке, в общежитии, там у них никто не живет дома, все живут в 
общежитии, городок отдельный. И вот она приходит к ним, если 
не каждый вечер, то через вечер и консультирует их по любому 
вопросу, и смотрит, что они делают, и помогает им учиться. 
Понимаете – это очень здорово. 

Вот формы организационной работы – это пожалуй самая 
[эффективная. – Ред.]. Поскольку если ты не учишься, то ты 
уходишь. Кстати, это во многих странах, причем есть даже 
очень жестко. Каждый раз отчисляют двоих, даже если хорошо 
учишься. Берут больше и отчисляют, отчисляют, но это уже 
слишком жестко. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали 
ректорат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти 
про їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили 
засідання ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колекти-
ву тощо? 

Мы были далеки от ректората, я вообще ничего не могу ска-
зать. А деканат у нас же как-раз таки был Мохов – самый луч-
ший преподаватель. Я вам скажу, что я никогда не думала, есть 
ли заседания ректората – это было как-то вне меня. Я сейчас 
член там совета, так я думаю. Наши студенты тоже об этом не 
догадываются.  
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Зазначте матеріально-технічну базу навчального про-
цесу. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? Чи використовува-
ли викладачі технічні засоби навчання: аудіо-, відео-прилади? 

Технические средства были, но это были настоящие экспе-
рименты, а не видео. И потом на очень же хорошем уровне были 
лабораторные работы, у нас же сейчас просто техника не обнов-
ляется. Я, например, делала, все абсолютно честно не подгоня-
ла, а сейчас это ж просто невозможно с приборами, которые 
есть на кафедре. Все ж приборы остались старые, мы пытаемся 
купить, что-то через спонсоров. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Вот это сложно сказать, у нас был преподаватель на кафед-
ре, были педагоги и там были якобы инновационные методы, 
так разве это инновационный метод, если на уроке физики ре-
шается кроссворд. Так что мне трудно сказать, что такое твор-
ческий метод. То что каждый преподаватель что-то придумыва-
ет свое, безусловно, и тоже тут же является преподаватель Оги-
евецкий, придумывал и Николай Васильевич Мохов. И кроме 
Мохова у нас был другой лектор по физике – толковый, хоро-
ший, прекрасный человек, но лекции он читать не мог, – это 
наверно еще и дар. Лекции были у него скучные, хотя он там 
придумал, когда объяснял потенциальную яму, он рисовал там 
лягушку и так далее.  

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи 
навчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Учебные аудитории… именных никаких, предметных я не 
помню вообще, было чисто. Конечно, у нас сейчас есть замеча-
тельная аудитория на кафедре, мы нашли спонсоров, совершенно 
случайно, я нашла спонсора. Причем я вообще им просто расска-
зала, что у нас творится. И я вообще хотела прибор, но они как-то 
к этому очень серьезно отнеслись. Они считают, что богатые лю-
ди должны обязательно помогать. Есть же люди, дали деньги на 
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операцию одному ребенку. И они нам на кафедре очень много 
делают, у нас сейчас замечательная аудитория, будет именная, 
мы хотим ее сделать. Нашу кафедру закончил выдающийся уче-
ный мирового масштаба Виктор Исаакович Огиевецкий – млад-
ший брат того, который нам читал лекции… А сейчас у нас есть 
такая хорошая аудитория, в которой чисто и красиво.  

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним по-
ходженням, життєвим досвідом? 

Тут за национальный состав, тогда никто не думал о нацио-
нальностях. Половина была с села, им конечно сначала было 
сложно, но, в общем, они все удержались, потому что в совет-
ское время была такая система – поддерживать рабочих и кре-
стьян, в общем им помогали. Половина была с села и они закон-
чили, работают, все нормально. А половина – городского [сос-
тава. – Ред.]. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

Вы знаете, группа была очень сильная. И я думаю, что одна 
треть точно училась на отлично. Потом отличная учеба еще не 
все значит, потом у некоторых, отлично учились, а там так уже 
дальше жизнь не очень сложилась в смысле работы, такое тоже 
бывает.  

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Учебная дисциплина… Поскольку выгоняли, если не ходил и 
не учился, то дисциплина была хорошая. Конечно, слабые были 
студенты. Вот, во-первых, была такая задача государства – под-
держивать тех [выходцев из робочих и крестьян. – Ред.]… Ведь в 
начальный период советской власти был экзамен по происхожде-
нию, то есть оценка по происхождению. Да, значит рабочие, кре-
стьяне получали «5», интеллигенция – «4», а те, которые продают 
что-то, им вообще ставили «2» или «3». А потом этого, конечно 
же не было, но все-таки из таких слоев поддерживали. И тем бо-
лее ребятам из села поддержка нужна была, им все-таки было 
труднее учиться, может быть, это даже было неплохо.  

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 
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В общем понимаете, было очень много хороших людей. У 
нас, например, был поток. У нас был один замечательный чело-
век – Георгий Петрович Быстрицкий, человек исключительно 
добрый, хороший. Я его потом, когда-то встретила в магазине; 
он – участник войны, инвалид второй группы стоял себе скром-
но в конце очереди. Он всегда носил бандаж, у него было ране-
ние в живот, которое так и не вылечили. Конечно, как в каждой 
группе были группы одни, вторые, третьи, это понятно, это все-
гда так было.  

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Вы знаете кураторов не было вообще, такого не существо-
вало. Это потом, кураторов ввели позже…  

Які форми контролю за підготовкою студентів викори-
стовувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

Мне кажется, что нас ничто не контролировал. Те, которые 
не учились – их выгнали, а остальные хотели учиться – они учи-
лись. Я даже не помню, что бы меня кто-то контролировал. 
Естественно у нас было мало дисциплин, не связанных с физи-
кой и математикой. Была, естественно, история партии, на кото-
рую никто не хотел ходить…, гражданская оборона – это бред 
тоже был редкий. Но остальные все просто были очень интерес-
ными и все конечно ходили, слушали, поскольку они это люби-
ли и этим занимались. 

Як було організовано проведення залікового тижня і 
сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Естественно, у нас вообще в группе, когда мы уже раздели-
лись по специальностям, то в нашей группе был парень, он по-
том был преподавателям Горного института, то он мог из ничего 
рассказать что угодно… И на семинарах, той же истории партии 
мы его просили, когда никто не был готов, он задавал вопросы. 
Он мог говорить все что угодно – это его совершенно потряса-
ющее свойство.  
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Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Первый экзамен был у Николая Васильевича Мохова – физи-
ка и вот я сижу и нас там несколько было ребят – круглые отлич-
ники, которые так тоже хорошо знали. И вот один из них пошел и 
рассказывает. И я сижу, и чувствую, что я не достаточно хорошо 
знаю, а, на мой взгляд, тот вообще плавает. Смотрю, Мохов ста-
вит ему отлично. И я пошла уже чувствовала, ну естественно 
отлично. Вот я говорю, что Мохов замечательный был человек… 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

У нас же было деление на третьем курсе по специальностям. 
И у нас были экспериментаторы-физики и теоретики-физики. 
Теоретики-физики – это математики. Я пошла на теорфизику. 
На теоретической физике работали вообще исключительно хо-
рошие, замечательные люди. Моим руководителем был Бор-
гардт Александр Александрович – человек исключительно все- 
сторонне интересный, знающий много языков, прекрасно знаю-
щий теорфизику, прекрасно знающий историю. И уже в пре-
клонном возрасте он писал книгу по истории Украины. Но, к 
сожалению, у него не сложились с начальством отношения, и он 
уехал из нашего города в Донецк, где не работал. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

В общем-то, то что мы специализировались – это дело ко-
нечно было очень хорошим, но у нас был еще так называемый 
звездный практикум, который не был связан со звездами. Мы – 
студенты всех кафедр – проходили очень сложную лаборатор-
ную работу не только на своих кафедрах, но и на всех других, то 
есть это как-то более универсальным делало образование. Рабо-
ты были сложными, я помню там по шесть часов лабораторные 
такие уже как исследования. То есть, с одной стороны, была 
такая кафедральная специализация, а, с другой стороны, очень 
такая высокая и общая… Я вам пример расскажу, когда я была в 
Англии, позвонила там нашему выпускнику, мне нужно было по 
делу, и спросила его, не жалеет ли он, что закончил нашу ка-
федру, у нас же учится очень тяжело на кафедре теор. физики, 
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математика тяжелая такая. Вы ж занимаетесь совсем другими 
вещами. Он мне ответил, после того как я закончил вашу кафед-
ру я могу все. У нас же многие уехали, к сожалению, и они в 
какой-то степени переквалифицировались, но имея фундамен-
тальную базу, они преуспевают. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Курсовые мы вообще не защищали, защищали только ди-
пломные. В Государственной комиссии атмосфера работы была 
очень хорошей, доброжелательная.  

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Дело в том, что сейчас у нас практики нет. У нас практика – 
это формальность, мы якобы на практике у нас же или не другой 
кафедре, потому что нет денег на практику. В советское время 
всех посылали в ведущие научные советские институты. …Вот я 
была в Киеве два месяца, наши были в Москве. А вот когда я 
стала уже работать, мы посылали и в Новосибирск, и в Москву, 
и в Киев, то есть в самые ведущие научные советские институты 
мы посылали своих студентов. И это конечно давало им очень 
большую базу для дальнейшего развития. Практика была очень 
хорошо организована… мы приезжали в Киев, нас селили в об-
щежитие. Сейчас же у университета нет столько денег, чтобы 
куда-то послать.  

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? 

У нас лаборатории были при кафедре электрофизики. Лабо-
ратории были достаточно высокие, они растили кристаллы, для 
очень многих отраслей промышленности… 

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

Тут я тоже могу сказать очень мало, потому что у нас было 
очень большое научное направление на кафедре электрофизики 
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под руководством профессора Емельяна Васильевича Синякова. 
Потом у нас было направление на кафедре металлофизики, где 
работал тоже такой известный ученый, к сожалению, потом 
уехал в Израиль… 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

Тогда мало что было, вот был такой сборник трудов со все-
го Советского Союза, сделали такой небольшой сборник по гра-
витации. Что-то издавали, но издавали мало, конечно. В основ-
ном печатные журналы. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

На этот вопрос я не могу ответить. Поскольку когда-то, вот 
я знаю, была международная конференция в Харькове, куда 
наши ездили. А наш факультет по физике в те времена не про-
водил конференции. Потом вы ж учтите, что мы была за «же-
лезным» занавесом и статью на Запад послать нельзя было, по-
ехать на конференцию на Запад нельзя было тоже, тем более 
мне с репрессированным отцом вообще табу на все выезды.  

Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця та педагога?  

Только что перед вами у меня был мой аспирант, вот я ему 
все время говорю, что надо ездить на конференции. Если он не 
ездит на конференции, то развития никакого не будет. Нужно 
обязательно ездить на конференции, слава Богу, Советский Со-
юз был большой, хоть нельзя было ездить на Запад, но можно 
было ездить в Тбилиси, Алмату, даже на Дальний Восток – кру-
гом. Мы не давно с мои бывшим аспирантом, он сейчас доцент 
Олег Юрьевич, вспоминали, что когда он был в аспирантуре… 
В общем в Красноярске есть такая группа, которая занимается 
приблизительно тем чем и мы и они устраивали семинар и нам 
дали все, деньги, и мы летали в Красноярск на Конференцию. 
Нужно ездить, кстати, сейчас кто занимается наукой есть деше-
вые авиалинии. Надо ездить обязательно, иначе развития не 
будет. 
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Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Никаких ученых «рад» у нас не было. Все аспиранты защи-
щались в Москве. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі?  

Мне не удалось поступить в докторантуру. Поскольку рек-
тор в докторантуру на нашу кафедру взял своего любимого уче-
ника, который не сделал докторскую, он ее не мог сделать. По-
этому места не было. А в аспирантуру на нашу кафедру брали 
совершенно честно, хороших, нормальных людей. Я думаю на 
остальных кафедрах тоже так было, учитывая, что в аспиранту-
ре не так просто учится, я думаю, что брали желающих. То есть 
организована была вполне нормально и хорошо. 

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 
олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 

Я этого не помню, хотя я достаточно хорошо училась и бы-
ла активным человеком и во всем участвовала. Я не помню. 

Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 

Этого я тоже не знаю. 
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-

ших студентських чи аспірантських років? Чи характери-
зувалася вона науковими дискусіями? 

Научная атмосфера была достаточно высокая. То есть мы 
приходили к Александру Александровичу Боргардту, разгова-
ривали между собой, [вели. – Ред.] дискуссии. Но это было… в 
очень узком кругу, то есть не то что какая-то большая конфе-
ренция. Учитывая, что физиков-теоретиков было мало, в этом 
году у нас выпуск шесть человек. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-вихов-
ний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то 
наведіть конкретні приклади? 
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Вы знаете, я человек аполитичный. У меня по этому поводу, 
конечно, были неприятности. Но не хочется это вспоминать. И 
однажды был такой случай: у меня есть такая просветительская 
жилка, я даже в этом году недавно читала лекцию по темной 
материи, темной энергии для людей, они меня попросили, бес-
платно, конечно, просто это как знакомым. И вот в Советском 
Союзе я активно работала в обществе «Знание» и читала лекции 
о нашей вселенной, чем я занимаюсь, и они меня наградили пу-
тевкой по соцстранам, они понимали, что дольше меня не пу-
стят. Конечно, как-то влияло, но я была далекой и сейчас я да-
лекий человек, ни в какой партии я не была и никогда не вступ-
лю. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Я плохо понимаю, что такое «інакодумство» в науке. Ина-
кодумство в науке – это лженаука. А вот в образовании еще 
наверно наукой не все воспринимаю, можно думать по-разному. 
Но на заваді было что-то другое. Тем более инакодумства в 
науке не может быть, наука – едина. Если ты там веришь в кол-
дунов или там в потусторонний свет, или во что-нибудь еще так, 
это инакодумство, но это уже не наука.  

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?  

Наша школа безусловно интегрирована в евразийский, как-
то не хорошо сказать, интеллектуальный простор России, по-
скольку вместе развивались. 

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Контакты, к сожалению, у нас есть с нашими отечествен-
ными в Киеве. К сожалению, то чем мы занимаемся – гравита-
цией, то чем я занимаюсь, в Украине как-то не очень развито, 
астрономия у нас очень хорошо развита. Поэтому все контакты 
– это Москва, Минск, Алмата. 
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Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади. 

Наверно все-таки то, что мы сделали, имеет мировой уро-
вень – это как-то слишком высоко. 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася? Які 
засідання запам’яталися найбільше? 

Да, конечно, я когда-то активно занималась работой: во-
первых, в Малой академии, но после того, как я своего лучшего 
ученика уговорила поступать не к нам, а в Москву, он уехал и 
поступил в МИСИ. Меня оттуда убрали. Я вела кружок когда-
то, я склонна к такой работе. 

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Ужасное наше информационное обеспечение. Сейчас наше 
информационное обеспечение – это только интернет и архив. 
Есть в интернете выложенный архив, и там статьи за все года и 
выложены все статьи, которые были выпушены в определенный 
месяц учеными мира всего. И вот это единственный источник. В 
библиотеку ничего не приходит.  

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Раньше была такая форма повышения квалификации и раз в 
пять лет человека на полгода освобождали от работы, и на пол-
года посылали куда-нибудь заниматься научной работой. Я, как 
правило, ездила в Москву. Человек в это время получал зарпла-
ту. Значит четыре месяца живешь в МГУ и ходишь на все семи-
нары, на все научные доклады и куда угодно четыре месяца. 
Поле этого ты пишешь статьи. Это вот такая была форма повы-
шения квалификации, которая сейчас исчезла. Некоторые езди-
ли в Киев, но я ездила всегда в Москву.   
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ІНТЕРВ’Ю № 17 

 
Паспортний лист 

Дата проведення інтерв’ю 10 квітня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ: 
Прізвище, ім’я, по батькові  Кубишкіна Світлана Василівна 
Дата 10 жовтня 1937 р. 
Місце народження с. Царичанка, Дніпропетровська 

обл. 
Доступ до інформації (відкри-
тий, частковий, закритий, 
анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне по-
ходження 

Українка, селяни 

Освіта, навчальний заклад, який  
закінчено 

Вища, технікум підготовки Куль-
турно-освітніх працівників (м. 
Дніпропетровськ); Бібліотечний 
інститут (м. Харків) 

Професія, перелік посад Бібліотекар, старший бібліотекар, 
директор наукової бібліотеки ДНУ 
імені Олеся Гончара 

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) :                      Грушко Ірина Олександрівна   
ТЕХНІК (ПІБ): Довбиш Каріна Володимирівна  
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Довбиш Каріна Володимирівна  
Загальна кількість годин запису 1 година 19 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки Nokia 5910 (мобільний телефон) 
Вид і марка відеотехніки Відеозапис не проводився 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Робочий кабінет директора ДНУ 
імені Олеся Гончара 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

3 

Примітка й коментарі – 
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 КУБИШКІНА 

СВІТЛАНА 
ВАСИЛІВНА 

 
Ваше прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Кубишкіна Світлана Василівна. 10 жовтня 1937 року. Місце 

народження: зараз, це не село, а район Царичанка Дніпропет-
ровської області, Україна. 

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Батьки мої – селяни. Колгоспниками не були, але працюва-
ли в селі, сільські робітники, на різних роботах були. Батько мій 
сапожникував, працював в якихось артілях, на будівництві. Ма-
ма теж була на різних роботах. Освіта була початкова – церков-
нослов’янська: у батька було чотири класи, у мами – два. Батьки 
були малограмотні. Їхні батьки теж були малограмотні, селяни, 
звідти родом і всі інші родичі. Родичі й зараз там живуть. Бать-
ків моїх вже немає, давно це було, але вони читали, і батько 
любив читати, і мама читала, звичайно, коли був час. А пізніше, 
коли вже я пішла до школи, почала вже й сама читати. Читали 
все, вслух читала, мама щось робила, я а читала. Мама постійно 
просила мене перечитати «Кайдашеву сім’ю». Ми дуже полюб-
ляли читати і сміялися. Разом сміялися і плакали. Панаса Мир-
ного читали, потім, як вийшла книга «Прапороносці» Гончара, 
Хома Хаєвський – це наш був улюблений персонаж. Читали 
вслух, і це не тільки ми; я знаю, що в багатьох сім’ях учні вже 
читали книги. От звідти вже пішла моя любов до книги і, ма-
буть, моя майбутня професія. Читала багато. 
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Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Ні. Не було. 
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?  
Теж не було. Освіту я вибрала випадково.  
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-

ту Ви здобули?  
Я закінчила тільки 7 класів Царичанської СШ і приїхала до 

міста поступати. Куди ж поступати? Закінчила школу з грамо-
тою, були в мене хороші оцінки. Поїхала я з однією дівчинкою з 
нашого села, однокласницею, і куди ж ми пішли поступати, як 
Ви думаєте? В Гірничий технікум. Прийшли туди, стоїмо, а там 
хлопці здорові, а ми дівчата такі маленькі, 14 років. Виходить 
жінка з приймальної комісії й каже: «Кого Ви ждете, дівчат-
ка?» А ми говоримо: «Та ми поступати приїхали». Вона гово-
рить: «Та Ви знаєте, що таке Гірничий технікум? Це ж треба 
по горах лазити, носити каміння, це ж така важка робота, ви, 
що, ні, вам це не підходить. Читати любиш? Знаєш, у нас є 
Технікум підготовки культурно-освітніх працівників і там є 
бібліотечне відділення, якщо ти любиш читати, йди туди. Це 
така добра жіноча професія». Отак вона зробила мені такий 
напрямок, і я вступила в технікум. Закінчила бібліотечне відді-
лення. Три роки ми вчилися, й після закінчення технікуму з чер-
воним дипломом, я вступила в Бібліотечний Інститут в Харкові. 
Після Інституту я працювала по направленню в сільській бібліо-
теці в Одеській області, а потім повернулася додому – сюди. 
Тому що там була реорганізація, об’єднувалися райони і я приї-
хала додому, а вдома роботи немає. Мене хотіли взяти як спеці-
аліста з вищою освітою, але немає ніде вільних вакансій. Я 
обійшла всі ВУЗи, немає ніде. Записували скрізь на чергу. А 
потім з’явилася робота в університетській бібліотеці, і я прийш-
ла сюди. Мене запросила моя попередниця, директор бібліотеки 
– Ніна Василівна Гайворонська. З січня місяця 1961 р. я в бібліо-
теці. Починаючи зі старшого бібліотекаря, я доросла до              
директора. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 
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Я можу сказати по технікуму. Там була у нас класний кері-
вник – Чайка Катерина Григорівна. Дуже цікава особистість. 
Вона була учасниця війни. У неї був такий характер, що вона 
нас усіх обігрівала як своїх людей. В неї своїх дітей не було, на 
її руках загинув чоловік, і вона більше не вийшла заміж, і тому 
група, яку вона набирала, були для неї як діти. Всьому вчила. В 
основному всі були приїжджі, мало було місцевих. Страшно 
було у великому місті, ми не знали нічого, вона вчила всьому: як 
вести себе з людьми, як на вулиці поводитись, що некрасиво 
їсти на вулиці. Саме вона заложила цю основу знань, любов до 
книги, бібліотеки. Що бібліотекар – це людина, яка працює з 
людьми й повинна знати, як до кого підійти: когось треба вчити, 
комусь треба щось допомогти знайти, потрібну інформацію. Був 
ще один – Володимир Васильович Пупченко – теж наш викла-
дач бібліографії. Бібліографія – це, здається, така суха наука, але 
він так її викладав, що ми сиділи і все не встигали записувати. 
Це людина – знаток своєї справи. Міг зацікавити своєю дисци-
пліною, що люди йшли працювати бібліографами. Це складна 
робота: йому спочатку треба скласти бібліографію, знайти всю 
інформацію, яка є по цій темі, для цього дуже багато потрібно 
зусиль. В інституті в нас була дуже широка програма по ви-
вченню літератури. Нам читали майже всі викладачі Харків-
ського університету. Були дуже цікаві лекції, особливо з росій-
ської літератури. Полянська була наша викладачка, вона дуже 
добре викладала і була дуже вимоглива. Дуже багато потрібно 
було читати літератури. Але коли читати? Ми ділилися між со-
бою, а потім розповідали один одному. Підручників тоді багато 
не було. Все конспектували, запам’ятовували і розповідали. 
Літературу в нас читали дуже у великому обсязі, і це допомага-
ло, бо ми ж багато чого не знали. Зі шкільних вчителів у нас 
була класний керівник – Руденко Ніна Степанівна.  

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

Ніякі. Свій вибір я приймала самостійно. Читала все, що бу-
ло: Панаса Мирного, особливо Шевченка. Вдома була книга, 
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мама десь роздобула «Кобзар» й говорила, щоб я вчила на-
пам’ять. Інколи співали з нею пісні з «Кобзаря». 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

У 1954 році. Я, як відмінниця, вступала поза конкурсом. На 
той час 5 % відмінників зараховувались без конкурсу. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Тема першої лекції: «Роль книги у житті людини та суспі-
льства».  

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Інститут був досить бідний на той час. Навчальні аудиторії 
були невеликі, все проходило в одній будівлі. Семінарські заняття 
проводились у трохи менших аудиторіях, ніж лекційні. Лаборато-
рних занять не було. У нас були лише лекції та семінари. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по-
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, спосо-
би контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні 
дисципліни, які Вони викладали? 

Такі викладачі, як Пупченко, Полянська запам’яталися най-
більше, тому що їх манера викладання була особливою. Особли-
во запам’яталися лекції Пупченка Володимира Васильовича – 
вони були схожі на театральну виставу, яка дуже нас захоплю-
вала і надихала. 

Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’я-
талися найбільше? Чим? 

Рівень викладання був дуже високий, так як я говорила, 
майже всі викладачі були з Харківського університету. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і поза- аудиторний час? 

В аудиторний час, найбільш ефективні були семінарські за-
няття, на яких ми показували свої знання і на яких обговорюва-
ли в основному різні твори. А в позааудиторний час нам давали 
завдання читати книги. 
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Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувалися? Наскільки вони були 
ефективними? 

Крім семінарів, ніякі. 
Які форми організації самостійної роботи студентів за-

стосовувалися? 
Самоосвіта, так як книг було дуже мало, все ми прочитати 

не могли, ми збиралися групами, ділили між собою твори, чита-
ли їх, збиралися в групи і їх обговорювали. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

На той час студенти були відділенні від керівництва інсти-
туту, і не мали змоги контролювати якийсь процес. Але була 
комсомольська організація, яка слідкувала за всім: навчанням, 
виховним та культурним процесом. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Матеріально-технічна база була дуже бідна і окрім карт, які 
застосовувались на історії, більше нічого не використовували.  

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео- прилади? 

Технічних засобів ніяких не було. 
Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 

методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Творчо я розвивалася самостійно. 
Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-

вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Аудиторії були звичайні, іменних не було. На якість підго-
товки це ніяк не впливало, не було потреби для ведення якихось 
спеціально обладнаних аудиторій. 
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Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Склад однокурсників був різноманітний. За віком всі були 
однакові, крім однієї студентки Ніни, яка вже мала сім’ю і дити-
ну. За національністю були: росіяни, молдавани, українці, євреї, 
дві чеченки. Попри все не було ніякого утиску, ми не знали про 
якісь дискримінації, людину цінили не за її національним похо-
дженням, а за її характером. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

Майже всі навчалися на відмінно. Нєсєрцова Валентина, яка 
була нашою старостою, ще декілька дівчат разом зі мною. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Дисципліну жорстко контролювали різні органи інституту, 
тому ніяких порушень не було, навіть мови, про те, щоб зірвати 
якесь лекційне чи семінарське заняття не було. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Нормальний. Таких великих порушень не було. Один раз я 
пам’ятаю, що щось там трапилось із дівчиною, яка щось натво-
рила на екзамені. Подробиць не пам’ятаю, але її виключили за 
якесь порушення. Це була гучна справа, комсомол розбирався і 
профсоюзна організація, вона була з моєї сусідньої групи, а так 
ніяких порушень я не пам’ятаю. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Старостою була Нєсєрцова Валентина. Вона потім стала 
Клімова, а куратором була Смолянова Тетяна Ігорівна. Вона не 
дуже нами займалася, бо в неї була маленька дитина, вона була 
ще зовсім молодою. Ми були далекі від викладачів, близького 
спілкування не було.  

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 
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Це були тільки семінарські заняття. Якщо хтось відповідав 
добре протягом семестру, були автомати, якісь заохочення на 
іспиті. 

Як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Не пам’ятаю, не було курйозних випадків, все було дуже 
сурово.  

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Чесно скажу, нічим. Не пам’ятаю. 
Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 

Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Тему давав керівник. Я сама нічого не вибирала. Керівни-
ком була Борисова. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

Мабуть, нічого. Мені було вчитися дуже легко після техні-
куму. Багато було загальної дисципліни: у великому обсязі істо-
рія, філософія, література. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? 
Якою була атмосфера роботи Державної екзаменаційної ко-
місії? 

Атмосфера була позитивною. Тему давав науковий керів-
ник, особисто я ретельно готувала її й захищала. Особливих 
складнощів не було. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Практики були в основному в бібліотеці, але й дуже часто їз-
дили працювати в колгоспи. Практика, яка була в бібліотеці, осо-
бливо в міській, дала великий досвід у подальшій моїй кар’єрі. 

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

Науковою діяльністю я не займалася.  
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Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

Не пам’ятаю.  
Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-

ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Не можу сказати. 
Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 

становлення як науковця та педагога?  
У наукових конференціях участі не приймала. 
Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 

вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Функціонували, але про їх діяльність я нічого не можу сказати. 
Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-

торантурі?  
Я не вступала до аспірантури. 
Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-

вався його стиль наукового керівництва? 
Моїм науковим керівником була Борисова. Вона була дуже 

гарною людиною, багато в чому допомагала мені, давала різні 
поради, як оформлювати, на що потрібно звернути увагу при 
написанні. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Наш інститут був молодий і подібного не було. 
Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 

які форми роботи Ви можете пригадати? 
Ні, не була. 
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 

олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 

Олімпіади, конференції проводилися. Виходили на всесою-
зний рівень. Студенти нашого Інституту займали високі місця. 
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Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 

Ні, не брала. 
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-

ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

Атмосфера була позитивною, особисто моя група науковою 
діяльністю не займалася. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Звичайно впливала. Всі роботи, курсові, дипломні ретельно 
перевірялися як науковими керівниками й партійними організа-
ціями. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Ні, нічого не завадило моєму кар’єрному зростанню. 
Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-

кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?  

Лише ті журнали, які в нас були. Це журнал «Бібліотекар», 
газета «Книжное обозрение». 

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Науковою діяльністю я не займалася. 
Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 

Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася? Які 
засідання запам’яталися найбільше? 

Ні, не брала. 
Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-

ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
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бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Була дуже велика бібліотека, багато книжкових крамниць, 
все йшло через крамниці. Ще були тематичні плани, щорічно 
випускався план літератури. Там можна було все що хочеш за-
мовити і купити.  

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Не було ніяких форм. Такого не пам’ятаю. 
Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 

госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 

Я була далека від цього. 
Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-

ки характерний для часу Вашої роботи? 
Конкретно я нічого не можу сказати, але всього було доста-

тньо. 
Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 

в університетському житті? 
Як правило, це були святкові вечори. Урочисті вечори, при-

свячені різним подіям. Були ще гуртки художньої самодіяльнос-
ті. Я ходила в хор. 

Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів. 

Мабуть, вечори, виховні години, були обов’язкові політін-
формації. Виховні години були присвячені різним життєвим 
ситуаціям.  

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів. 

Впливали. Все було під контролем партійного керівництва. 
Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 

було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  
У нас гуртожитків не було. Ми групами винаймали кварти-

ри, кімнати і жили там. 
Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 

Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
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можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 

У нас були вечори. До нас приходив Харківський політехні-
чний інститут, там були одні хлопці, а в нас були одні дівчата, 
так і ходили один до одного. Організовували також екскурсії. 
Тоді ніхто не лаявся. Дівчата майже не курили. Якщо якась і 
курила, дуже ретельно ховалася, щоб ніхто не побачив. 

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

З фізкультурою в мене було дуже важко. У нас була слабка 
група, всі були фізично слабо підготовлені. Але були з нашої 
групи дві плавчихи, які завойовували якісь там місця. 

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам ?  

Були вечори, присвячені якимсь святам. Звичайно, ми чита-
ли вірші, я співала в хорі, робили вистави. 

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-
просвітницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах 
художньої самодіяльності, театральних виставах, вечорах, 
гуртках, культпоходах тощо?  

Я брала участь лише у вечорах і ходила на хор. 
Що Ви можете розповісти про функціонування загально- 

університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь 
та служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури 
студентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, дру-
карні, видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру 
гуманітарних проблем освіти інформаційно-аналітичного 
агентства УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський 
університет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень 
тощо?  

Давайте я зараз безпосередньо перейду до своєї роботи в 
університеті. В університет я прийшла 10 січня 1961 р. На той 
час бібліотека знаходилась на вулиці Карла Лібнекхта в корпусі, 
де знаходився клуб та філфак і фізмат. Бібліотека була в скрут-
них умовах. В основному всі фонди знаходилися в підвалі. Під-
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вали були дуже аварійні. Їх весь час затоплювала всяка вода. 
Там дуже багато загинуло книг. Ще страшніше було те, що нас 
переселяли з одного підвалу в інший, і не кращий. Раніше там 
було бомбосховище. І коли університету нікуди вже було роз-
ширятися, то в 1973 р. почалось будівництво першого корпусу й 
корпус, де була бібліотека, продали. Всіх розвезли, а залиши-
лась тільки бібліотека; новий хазяїн поступово почав нас вижи-
вати, а нас ще нікуди було забрати. У нас для бібліотеки готува-
вся 2-й корпус, а в другому корпусі були хіміки, які повинні 
були звільнити для нас приміщення, але ж їм ще нікуди теж 
було діватися. Поряд з 9-м будувався корпус біологів, і лише 
тоді нам звільнили приміщення, але щоб туди переїхати, нам 
потрібно було все це упакувати і перевезти, потрібно було пе-
рейменувати кожну пачку.  

Коли я прийшла, в бібліотеці працювало більше 20-ти чоло-
вік і було паралельно дві бібліотеки: відділ наукової літератури і 
відділ навчальної. Я пішла у відділ навчальної літератури, який 
обслуговував студентів всього університету. У нас була вся уч-
бова література. Приміщення було дуже маленьким. Студенти, 
щоб отримати книги, стояли аж на дворі. Ми видавали книжки, 
навіть у вікна, на початку навчального року. Така була робота. 
Працювати дуже важко було. 

Володимир Іванович Моссаковський прийняв рішення бу-
дувати студентське містечко на території Ботанічного саду, і 
була закладена в 1974 р. бібліотека. Ось тоді в нас з’явилася 
якась надія, що ми будемо жити в нормальних умовах. У 2-му 
корпусі в нас були кращі умови, але все-таки було тісно і потім 
розселили бібліотеку по факультетах. У 1-му корпусі була біблі-
отека в 100 тис. примірників для гуманітарних факультетів. 
В 5-му корпусі була бібліотека для економічного факультету. 
Бібліотекарі працювали у корпусах, навіть у вихідні дні. В кож-
ному гуртожитку була бібліотека. Ми працювали аж до 9-ї го-
дини вечора, внаслідок цього нам зробили трохи легшу напругу.  

У кожного студента був свій комплект підручників. Ком-
плектувалася бібліотека дуже гарно, ніколи не було такого, щоб 
ми не купили якийсь підручник. Все що потрібно було купити, 
що кафедра замовляла, ми обов’язково замовляли. Ми одержу-
вали дуже велику кількість передплатних видань, окрім того, що 
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ми одержували підручники вітчизняного виробника, ми замов-
ляли книги зарубіжного виробника, на них була відведена своя 
валюта. Ми одержували оригінальні зарубіжні видання. Зараз 
усе це зберігається.  

Бібліотека в 2-му корпусі переросла вже всі свої можливос-
ті, в цей час вже будівництво закінчувалося, і ми вже були гото-
ві до переїзду. За півроку ми упакували фонд, а це вже було бі-
льше мільйона і за півроку перевезли. У 1989 р., все це було 
дуже важко, тому що всім довелось стояти так би мовити, на 
«живому конвеєрі», ще ж не було ні ліфтів – нічого, все йшло 
вручну. 1990 році, 1 вересня бібліотека відкрилася, ми одержали 
світлі приміщення. Багато світла, багато робочих кімнат, де мо-
жна працювати й відпочивати. На той час виріс вже й наш фонд, 
виріс до 2 млн, ми змогли організувати відділ рідкісної книги. В 
2003 р. ми пройшли вже капітальний ремонт, з’явився й комп’ю-
терний клас, з’явилась й техніка. 

Я була учасницею міжнародних конкурсів, виграла два гра-
нти: в 1994 і 1996 р. Міжнародного фонду «Відродження». Там 
ми виграли 20 комп’ютерів, і ми змогли організувати локально-
бібліотечну мережу, а в 1996 р. був ще невеличкий грант «Євра-
зія» в підтримку економічної освіти, теж виграли. На ті гроші, 
що виграли, купили літературу економічних відносин, саме на 
той час розвивався економічний факультет й факультет міжна-
родних відносин. Потім вже, коли всі дізнались, що така бібліо-
тека існує, фонд «Відродження» нас підтримував, і ми завдяки 
тому, що були відомі як учасники, то нам запропонували участь 
у такому мега-проекті «Пушкінська бібліотека» до дня наро-
дження Пушкіна. Міжнародний фонд «Відродження» закупив 
всі книги, які тоді вийшли, й вони були виграшним призом, і ми 
потрапили в цей проект, викупили майже 2 тис. книг, які йшли 
нам по значній знижці. Ми дійсно одержали багато літератури. 
Ще була учасницею Дніпропетровська обласна бібліотека, але 
вона пройшла один чи два етапи.  

Потім були ще значні події, як «Виставка польської книги», 
вона відбувалася. Коли університет уклав угоду з польським 
університетом Марії Кюрі [Кюрі-Склодовської у Любліні. – 
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Ред.], до нас приїхали зі своїми книгами видавці університетсь-
ких видавництв. У нас в бібліотеці була величезна виставка, 
після якої всі книги залишили нам у подарунок, але всі вони на 
польській мові; мова не розповсюджена у нас, тому книжки не 
мають попиту.  

До 85-річчя університету нам подарували комп’ютерний 
клас з доступом до університету, зараз у нас діє й Wi-Fi. Але 
техніка старіє дуже швидко, ми складаємо електронний каталог, 
робимо електронно-аналітичний розпис статей, збірників, періо-
дики, і все це складає електронну бібліотеку. Потрохи збираємо 
електронну бібліотеку. Я, думаю, що в майбутньому буде вже 
повноцінна електронна бібліотека. І все це складає електронні 
каталоги. Останні 2–2,5 роки у нас дуже пожвавилась виховна 
робота, у нас з’явилися «гуртки книголюбів», «Літературна 
громада», клуб «Штрих», до якого приходять студенти інших 
університетів, жителів близьких будинків, всі приходять на наші 
заходи, тому що бувають дуже цікаві заходи з музикантами, 
акторами. Ми запрошуємо і письменників, і поетів, і самі студе-
нти теж хочуть прочитати свої вірші, які вони написали, щоб їх 
хтось послухав. Інтернет – це наш конкурент, і зараз ми бачимо, 
що в нашому комп’ютерному залі, якщо в перші роки були чер-
ги, а зараз не йдуть, але я не думаю, що книга вимре. Ми збері-
гаємо і карточний каталог, коли приїжджала до нас делегація з 
Канади, вони були вражені тим, що в нас все збереглося це в 
каталогах, адже в них є лише електронна бібліотека. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Ва-
шою спеціальністю? 

Я не приймала в цьому участі, тому нічого не можу сказати. 
Давайте я краще розповім вам про бібліотеку. В 70-роки при 
університеті організований факультет суспільних професій, й 
було бібліотечне відділення, і наші бібліографи читали лекції на 
цих відділеннях, багато філологів ходили на цей факультатив. 
На перших курсах ми читали «вводні» лекції «Як користувати-
ся літературою», «Як складати конспекти», рецензування, 
анотації. Зараз, все це відмінили. Ці курси давали дійсно вагові 
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поняття: що таке книга, як відноситись до книги, як читати її та 
конспектувати… 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Державні свята, День Бібліотекаря (30 вересня), ми завжди 
до цього свята готуємось, раніше ми виїжджали на екскурсії 
різні в честь свята. В минулому році ми були в селі Рубанівсь-
кому Васильківського району. Й там є «Храм Покрови» й дуже 
цікавий священик, який розповів нам дуже багато цікавого. В 
цьому храмі був і Тарас Шевченко, і Леся Українка, дуже цікава 
будівля. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

Раніше, з нашого курсу ніхто не працював. Якось економи-
ли, виживали як могли. На 4-му курсі була стипендія 220 чи 230 
рублів, а після закінчення інституту, ставка в мене була 550 руб-
лів, ще мені давали 5 рублів, за те, що я була в селі й потрібні 
були кошти на топливо. В 1961 р., після реформи – 74 крб. став-
ка. Були гроші невеликі, але якось жили. Можливо й хтось і 
працював, але з нашої групи точно ніхто. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

Я в університеті не викладала.  
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка? Як воно відбувалося?  
Приймала участь в будівництві бібліотеки. 
Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних катас-

троф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?  

Ні, не була. Впливали, ось, наприклад, з’явилася потреба в 
історичному факультеті – він з’явився, й так само в медичному 
факультеті. Пізніше, з’явився з потребою фізико-технічний фа-
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культет. Мабуть, вплив є від потреби часу. А щоб хтось щось 
закривав, я такого не можу сказати. В нас були дуже важливі 
зустрічі в клубі з Рождєствєнським, Євтушенком. Що стосується 
цензури, була така організація «облліт», вони видавали списки 
літератури, які треба було вилучити з бібліотеки і знищити. В ці 
списки потрапляли люди, які виїжджали закордон чи ті, які 
щось не те сказали про владу, звичайно туди потрапляли люди й 
відомі, і ми все познищували. Приходила комісія й перевіряла. 
Зараз дещо відновлено, й дещо загублено.  

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

Конкретно бібліотека брала участь, я к я вже говорила, в рі-
зних грантах, конкурсах, як вітчизняних, так й міжнародних. 

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто? 

Лише три гранти, про які я вже розповідала, більш нічого. 
Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-

во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Звичайно впливало. Нам дуже великі подарунки робили мі-
жнародні організації. В 2005 р. «Товариство Бахаї» подарувало 
нам 30-томне видання енциклопедії Великобританії, це дуже 
цінне видання англійською мовою. А ще з одного благодійного 
фонду одержали багато журналів. ФРН оголосила акцію допо-
моги бібліотекам, нам виділили кошти для закупівлі літератури, 
яка нам потрібна, вислали каталоги, дійсно, ми закупили катало-
ги, які є тільки в нас. Іноземний відділ у нас дуже заможний, 
переважно там література технічних, точних наук, але все це 
англійською й німецькою мовами. Антон Кіндратович Василев-
ський подарував нам енциклопедичний словник, він був видат-
ним знавцем економіки. Зараз нових надходжень мало, якщо 
раніше ми одержували в місяць по 5–6 тис. нових книжок, то 
зараз на рік усього ми одержуємо 20 тис. публікацій. Не можна 
показати, що ми оновлюємося.  
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Прізвище, ім’я, по батькові  Олійник Наталя Петрівна  
Дата 27 вересня 1956 р. 
Місце народження с. Підгороднє, Дніпропетровська 

обл. 
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Українка, селяни 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Філолог, професор 
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Євдокимова Марина Олегівна  
ТЕХНІК (ПІБ): Волкова Наталія Миколаївна 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Войцеховська Тетяна Вікторівна  
Загальна кількість годин запису 1 година 50 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки Samsung (диктофон) 
Вид і марка відеотехніки Canon (фотокамера) 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Кабінет респондента (корпус ДНУ 
№ 1) 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

1 

Примітка й коментарі – 
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 ОЛІЙНИК 
НАТАЛЯ 
ПЕТРІВНА 

 
Ваше прізвище, ім’я по батькові. Число, місяць і рік на-

родження. Місце народження  
Олійник Наталя Петрівна народилася 27 вересня 1956 р, се-

ло Підгороднє Дніпропетровської області Дніпропетровського 
району. 

Що Ви знаєте про Ваших предків про батьків, дідусів, ба-
бусь, звідки родом?Чим займалися?  

Всі мої рідні – корінні підгородняни. Там вони народилися, 
там живе моя мама, моя сестра. Там могила мого батька, моїх 
дідів, прадідів. Мої батьки до війни одержали чотири класи 
освіти, пережили війну. Після війни відроджували народне гос-
подарство і вже близько до 70-х років обидва закінчили вечірню 
школу. Тобто все життя вони працювали, такі трудящі люди. Всі 
мої родичі – дідусі, бабусі не мали освіти. Одна моя бабуся по 
батькові була абсолютно безграмотною, по батькові Дарія Ку-
зьмівна, вона знала дві букви «о» і «ж», більше нічого читати 
вона не вміла. В неї було одинадцятеро дітей, і з них троє вижи-
ли. Діда свого по батькові я не знала, бо він помер іще молодий. 
І нічого про родовід по батьковій лінії я не знала.  

По маминій лінії – це сильний рід, з двох гілок: один рід – 
це рід, прізвище його Надрега, такий сильний рід, всі були гос-
подарі, всі були працьовиті люди, розумні, сильні фізично. І рід 
по батькові – це рід Кроленко. Мій дідусь, Павло Іванович, був 
знаменитим столяром і сьогодні у нас зберігаються меблі, зроб-
лені його руками. У нашому будинку всі вікна, двері – все зроб-
лено його руками, ми сьогодні сидимо на стільчиках, які зробив 
мій дідусь, відкриваємо буфет, який зроблений його руками. 
Дідусь прожив драматичне життя. Був репресований – 10 років 
Сибіру пережив. Його сестра, Марія Іванівна Іванова, була помі-
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тною постаттю. У 20–30 роки вона, як пам’ятає моя мама, була 
червоним комісаром: носила шкірянку, ходила з маузером і 
встановлювала радянську владу на селі. Як згадує мама, тоді 
вона маленькою була, тітка пила, палила,така була. Ну, тоді 
була така сучасна людина. По її лінії родичі брали недавно у 
моєї мами інтерв’ю, записували на диктофон, збирають, очевид-
но, дані, щоби щось залишилося з історії.  

Чи були у вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою?  

Говорити про традиції я можу, виходячи з першого питання. 
Рід моєї мами – рід Кроленко – Надрега. Скажімо, багато людей 
з цього роду отримали освіту. Рідний брат моєї мами, Володя 
Кроленко, був дуже талановитою людиною. Він загинув, коли 
йому було трішки ніж 16 років. Його розстріляли німці в Підго-
родньому за те, що він був підпільником. Середня школа, в якій 
я вчилася (загальноосвітня № 4 в Підгородньому), носить його 
ім`я. Це школа імені Володі Кроленка, там є дошка з його порт-
ретом. Дошка зроблена з його автопортрету, який Володя нама-
лював, (бо він прекрасно малював) із своєї малесенької фотока-
ртки і от уже з портрету зробили цю дошку. Виявляється, це 
дуже складно. Було багато проблем поки школі дали його ім’я. І 
ми цим не займались з ним. Займався цим Микола Миколайович 
Гайдук, який був його однокласником і, коли пішов на пенсію, 
він багато зробив, щоб школі дали ім’я Володі. А мама, яка збе-
регла його якісь зошити, щоденники, малюнки його, бо не раз 
будинок горів, то те, що залишилося, вона все віддала. Там 
створений невеличкий музей. Якби мій дядько по матері, Воло-
дя, не загинув від рук фашистів, очевидно, це була б велика лю-
дина. І, якби, я думаю, по-іншому склалися соціальні умови, 
пов’язані з моїми рідними, то суспільству дали вони б чимало 
високоосвічених, талановитих людей. Бо моя мама, не маючи 
освіти, дуже гарно пише, без помилок. Вона складає вірші. Тоб-
то така вона, Бог дав їй талант, але такої освіти, як вона дала 
своїм дітям, не мала. У мене є сестра – на рік старше мене. Вона 
закінчила Аграрний університет свого часу, школу з медаллю, 
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університет з червоним дипломом, і вже всі її діти мають вищу 
освіту.  

Зрозуміло, Ви розповіли про школу, в якій Ви навчалися, 
тобто повну освіту Ви здобули там?  

Да, я здобула там освіту.  
Яких шкільних вчителів Ви запам’ятали найбільше?  
Звичайно, школа часів Радянського Союзу. Школа сільська, 

але вона була близькою до міста (Підгороднє ж під містом). Це 
була дуже сильна школа, яка давала глибокі знання. Це були пре-
красні вчителі, я їх усіх пам’ятаю, звичайно. Пам’ятаю, на жаль, 
уже покійну, Клару Василівну Ікон, яка була геніальним вчите-
лем російської мови і літератури. Тамару Дмитрівну Ляшенко – 
викладач української мови та літератури. Багатьох вчителів 
пам’ятаю, тому що вони були справжніми вчителями, давали 
справжні знання, там не було халтури абсолютно. І ті знання, які 
давала школа, плюс твоя праця – це абсолютно забезпечувало 
підготовку до вступу у вищий навчальний заклад. Я була абсолю-
тно підготована, склала усі чотири іспити на «відмінно» і вступи-
ла в омріяний університет. І те, що я обрала цей університет, вчи-
телі дуже вплинули на мій вибір. Тут пов’язане з цим і коло мого 
читання. Я була найактивнішим читачем Підгороднянської біблі-
отеки, я читала все підряд, що мені давали. І уже в 9-10 класі я 
брала підручники для вищих навчальних закладів, щоб по них 
готуватися. Вони були тоді в бібліотеках, бо я вважала, що якщо 
це підручник для вищого навчального закладу, то він дасть мені 
ґрунтовну підготовку. Така наївна! Я мало що розуміла, скажімо, 
зі складних цих підручників, які вимагали не такого рівня підго-
товки. Але я їх з жадобою поглинала, оті всі підручники.  

Ви пам’ятаєте, як саме проходив цей екзамен в універ-
ситеті?  

Абсолютно, це був 1973 р., приймальна комісія була тоді в 
5-му корпусі. Нас зібрали у дворі 4-го корпусу всіх. Я приїхала 
дуже рано, у дворі 4-го корпусу нікого не було. Були прибира-
льниці, які із шланга поливали це подвір’я, щоб воно було сві-
жим. Абсолютно пам’ятаю – я приїхала найперша, ніде нікого 
не було. В мене було довге волосся, я зав’язала хвіст великим 
бантом таким. Наділа коротеньку спідницю в складочку, яку я 
зробила із своєї шкільної форми, відкинула верх, зробила таку 
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собі спідничку. Білі в мене були шкарпетки (тоді модно було), із 
клейонки червоні босоніжки. От я прийшла покоряти універси-
тет з бантом, з хвостиком, у спідниці з шкільної форми, у босо-
ніжках з клейонки і у шкарпетках. Я написала перший твір. Твір 
було написати дуже важко, бо був високий конкурс – прохідний 
бал 23,5; враховуючи атестат. В мене був відмінний атестат, без 
медалі, але всі п’ятірки. Я склала перший твір і прийшла на дру-
гий іспит усний, мова-література. Взяла з собою паспорт, бо я 
знала, що написати твір дуже важко, тож думаю, якщо я одер-
жала трійку, заберу документи, бо з трійкою складати далі було 
нереально. І коли я витягла білет, я пам’ятаю, що приймав екза-
мени покійний Фелікс Мар’янович Білецький (зараз його імя 
носить наша аудиторія 910 – аудиторія імені професора Білець-
кого) і легендарний колишній військовий льотчик Іван Юхимо-
вич Шашкін, який був організатором і душею університетського 
клубу «Люди і подвиг» в університеті. Вони в мене приймали 
іспити. Я витягла білет, я все знала, але попросила, щоб вони 
показали мені мій письмовий твір (тоді це було демократично 
абсолютно). Коли побачила червоним олівцем «п’ятірку» – в 
мене виросли крила. Я все відповідала, мене не могли зупинити 
викладачі. і так я склала всі чотири іспити і тріумфально всту-
пила в університет, і це і досі предмет моєї гордості. Я вважаю, 
що людина може себе сама абсолютно підготувати до вступу.  

Ви пам’ятаєте Вашу першу університетську лекцію?  
Ні, я не пам’ятаю першої лекції, я пам’ятаю викладачів, але 

саму лекцію не пам’ятаю. Бо українське-російське відділення 
філологічного факультету тоді розміщувалося на вулиці Громо-
ва. Це школа, не пам’ятаю, який номер. Факультет був розби-
тий: романо-германське відділення навчалося там, де тепер фло-
тилія на Московській, ми навчалися на Громова, – це в районі 
проспекту Пушкіна. То була стара будівля, ми сиділи за партами 
і штукатурка сипалася, тому якось першу лекцію не пам’ятаю. 
Протягом першого року навчання ми ходили сюди, де перший 
корпус, допомагали в якихось роботах. Ми знали, що також ми 
уже будемо вчитися на другому курсі в цьому корпусі. 
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Будь ласка, назвіть Ваших викладачів, яких Ви пам’я-
таєте? Можливо зовнішній вигляд.  

Пам’ятаю, дуже багатьох викладачів, які і сьогодні працю-
ють – Нінель Іванівна Заверталюк. Пам’ятаю Марію Василівну 
Каліниченко, яка читала у нас на першому курсі «Усну народну 
творчість». Вона була, до речі, куратором тієї групи, де вчився 
Олесь Терентійович Гончар. Марія Василівна нині вже дуже 
старенька. Двоє її дітей працюють в університеті. Це доценти 
Сергій Федорович Лягушин (це, мабуть, факультет радіофізики) 
і Віра Федорівна Перетокіна (це викладач, доцент кафедри іно-
земних мов, вона у нас читала «Усну народну творчість». 
Пам’ятаю дуже багатьох викладачів, покійного Баранника Дми-
тра Харитоновича, який був тоді деканом факультету. Зовнішній 
вигляд? Ми, філологи, були такою фемінною організацією, але 
хлопці тоді все-таки були. То, звичайно, я і досі пам’ятаю, у що 
була одягнена тодішня завідувач кафедри, пам’ятаю її блідо-
рожевий костюм, пам’ятаю босоніжки на високих підборах. 
Аякже, ми звертали на це увагу. Мене завжди приваблювала 
манера викладати: спокійна, впевнена і вишукані манери пово-
дження із студентами, звертання до студентів на «ви», повага до 
студентів. Це було дуже приємно і нині завжди стараюсь і сама 
так робити. Звичайно, звертали увагу на мову викладання. Гарна 
мова завжди спонукала і тебе бути таким, говорити так. Помил-
ки у викладачів завжди, їх не можна було не вловлювати і було 
не зовсім зручно за деяких викладачів, і бувало так, що їхні 
знання дисципліни були все-таки на першому плані. Про спосо-
би контакту з аудиторією. Завжди було цікаво, коли викладач 
залучав до співучасті, до співтворчості і студентів.  

Який був рівень викладання навчальних дисциплін? Мож-
ливо, якісь професори запам’яталися найбільше?  

Звичайно, говорити про рівень викладання навчальних дис-
циплін складно. Він і тоді, і сьогодні, і вчора, і завтра був різ-
ним. Були блискучі лекції, скажімо із дисципліни «Зарубіжна 
література» Нінель Петрівни Орлик, з української літератури – 
Василя Онуфрійовича Власенка. Справді, студента ніколи не 
обманеш. Дійсно глибокі знання своєї дисципліни, широта куль-
тури. От загальна культура, взагалі, – це справляло враження. 
Зрозуміло, коли приходили молоді викладачі, ми бачили це, 
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коли їх знань не вистачало – це теж ніколи не сховаєш. Ми ба-
чили потенційні можливості молодих викладачів, а чого тут 
гріха таїти, ми бачили, коли викладач не підготовлений. Це було 
видно і це, я думаю, видно завжди.  

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективні на аудиторних 
заняттях і позааудиторний час?  

Звичайно, традиційні. Це були 70-ті роки, тому традиційні 
методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації викла-
дачів. Але, скажімо, вимоги викладачів були високими, і це зму-
шувало готуватися. Тоді на факультеті діяв літературний кабінет, 
який дуже багато допомагав (він був на 8-му поверсі). Дуже бага-
то допомагав у підготовці читальний зал. Закінчились заняття, 
викладачі дали списки літератури, ти йшов у читальний зал і пра-
цював, якщо чогось не було в читальному залі, ти йшов до бібліо-
теки. В читальному залі часто засиджувалися до ночі, закривався 
читальний зал і ти їхав уже додому – для тебе робочий день за-
кінчився. Дуже багато значила оця самопідготовка і, коли на 
практичних заняттях ти мав змогу оту підготовку, оті знання свої 
реалізувати, тебе питали, ти піднімав руку – це було добре. Така 
форма, як реферати, теж була. Тобто, я не скажу, що це було щось 
таке застаріле, форми, методи роботи традиційні. Все залежало 
від рівня підготовки і студентів, і викладачів; і від рівня оцієї ви-
могливості. Якщо викладач вимагав, ти старався це зробити. 

Були можливо, якісь індивідуальні роботи студентів під 
наглядом викладача?  

Це були реферати, підготовка до курсових, дипломних ро-
біт, студентських наукових робіт. Такого особливого нічого, те 
ж саме і з самостійною роботою. Тоді самостійна робота зводи-
лася власне до роботи, коли ти сидів у бібліотеці, читальному 
залі, працював дома. Перед тобою лежав стос книг рекомендо-
ваних і ти сумлінно їх опрацьовував. Тоді не було ксероксів, 
тоді не було комп’ютерів і всі статті, які задавали для конспек-
тування, ти їх конспектував, ти вчився конспектувати, опрацьо-
вувати статтю, вибирати головне. Ти багато писав, це теж спри-
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яло виробленню рівня твоєї грамотності. Тобто я вважаю це 
були якісні форми роботи.  

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри?  

Про ректорат я сказати не можу, бо для нас студентів це був 
Олімп, це були небожителі. Деканат. Ми знали, що є декан, ми 
знали, що всі розпорядження деканату треба виконувати. Заступ-
ник декана – це був і тато, і мама, ми слухали всі, завжди добро-
совісно виконували всі завдання деканату, пов’язані, скажімо, з 
громадською суспільно-корисною роботою, прибирали в аудито-
ріях. Оця, як називалась тоді, зелена полоса, ботсад, парк імені 
Гагаріна – все ми виконували. А функція кафедри, як структури, 
яка була найближче до нас, тоді була кафедра мовознавства, її 
немає тепер. То кафедра дуже приділяла нам увагу, там були наші 
куратори. На жаль, уже покійні Віра Олександрівна Шадура, Ми-
кола Павлович Сірий, які дуже багато з нами працювали, які роз-
силали листи після сесії нашим батькам. Дякували батькам. Ска-
жімо, моя мама і досі зберігає ці листи. Дякували батькам за ви-
ховання доньки як тоді писалося: «Шановні Петре Костянтино-
вичу та Олено Павлівно! Повідомляємо з радістю, що Ваша до-
нька Наталочка успішно склала сесію, вона дружить з товари-
шами, її поважають. Ми Вам дякуємо». Тобто це було дуже при-
ємно, це посилалося поштою, і ми про це не знали. Батьки наші 
одержували такі листи, це було дуже приємно. Я була комсоргом 
групи, якщо якісь студенти погано відвідували, одержували двій-
ки на сесії, то викликали на кафедру як їх, так і мене. І я, яка вчи-
лася виключно на «відмінно» всі п’ять років стояла отам перед 
кафедрою. Коли я пробувала щось говорити, пояснювати, то ко-
лишній завідувач кафедрою професор Туркін Володимир Мико-
лайович [зауважував. – Ред.], у нього була улюблена фраза: «Ты 
за все отвечаешь, это детский лепет на лужайке». І я не знала, 
де знайти аргументи, щоб якось все пояснити.  

З цим пов’язане питання про керівників, про стиль їхньої 
роботи. От я сказала, що декана ми знали, поважали – професо-
ра Дмитра Харитоновича Баранника, який читав нам лекції на 
високому рівні. Я вважаю, що декан обов’язково має ходити в 
аудиторію читати лекції. Не було для нього ніяких там знижок, 
що він декан, йому ніколи, Боже збав. Скажімо, заступник дека-
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на Фелікс Мар’янович Білецький – це був і тато, й мама; ми слу-
хали і бігали плакати до нього, якщо щось таке. Куратори були 
близькими людьми, кураторів ми запрошували до нас на весіл-
ля, куратори їздили з нами в колгосп, кураторам ми довіряли 
таємниці. На свята, я пам’ятаю, куратор Віра Олександрівна 
Шадура, якщо їхала кудись на конференцію, привозила мені 
якийсь подарунок, книжку, ручку – це було дуже приємно. Як 
проходили засідання ректоратів, вчених рад – не знаю. Збори 
трудового колективу я пов’язую, а ректорат я ж сказала – це був 
як Олімп, як небожителі, функції вченої ради нам, студентам, це 
було теж далеко.  

Тоді була інша структура, яка мала безперечний вплив на 
нас – це була партійна організація. Я, будучи студенткою тре-
тього курсу, була прийнята в партію, для мене це була висока 
честь, я старалась виправдати довіру моїх колег. Я виконувала 
абсолютно всі доручення, скільки була партія – до розвалу пар-
тії абсолютно всі доручення завжди виконувала. Пам’ятаю пар-
тійні збори разом із трудовим колективом, коли мені доручали 
виступати, скажімо, коли обговорювали Конституцію. Був ре-
ферендум, я готувалась, для мене це було дуже важливо. Тобто, 
оця структура партійне бюро, партійна організація, партійні 
збори – це була дуже сильна структура. Ти ніс величезну відпо-
відальність перед своїми товаришами по партії і уже за те, що 
відбувалося в студентській групі, ти теж ніс відповідальність. Я 
вважаю, що попри усе те, що ми називаємо застійним періодом, 
тоталітаризмом, але вплив на формування молодої людини був 
сильним, завдяки партійній організації. Вона навчила тебе бути 
відповідальним, працювати бути добросовісним, це все звідти. 

Ви можете зазначити матеріально-технічну базу навча-
льного процесу? Можливо були якісь карти, таблиці, схеми 
використовували?  

Тоді був відділ ТСО він на 12-му чи 11-му, по-моєму, пове-
рсі. То була вся матеріально-технічна база. Там якісь фільми 
нам показували, там були проектори, магнітофони. На іноземній 
мові ми ходили туди, там показували якісь фільми. Для нас то 
завжди якась була зміна традиційних аудиторних занять. Я не 
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скажу, що перегляди тих фільмів давали якийсь результат. Кар-
ти, таблиці, схеми використовувались, вони виконували свою 
функцію. А от фільми? Не скажу, що це корисно. Я і сьогодні, 
як завідувач кафедри, буваю на заняттях молодих викладачів і 
не завжди бачу користь у тому, що, скажімо, викладач принесе 
ноутбук, поставить ноутбук на два стільці один на один і вклю-
чає якийсь фільм. Тоді його не коментує, студенти розглядають 
це як своєрідний відпочинок. Я вважаю, що в університеті по-
винна бути академічна лекція, до якої викладач має бути макси-
мально підготовлений. Слід вимагати, щоб аудиторія його слу-
хала, щоб працювала разом з викладачем, а подивитися, скажі-
мо, півгодини фільм, який іще не завжди пов’язаний як слід з 
темою – я вважаю це, (може, дуже різко) – це пошуки виклада-
чем полегшення собі отих години двадцять на занятті. Бо одна 
річ – ти говориш, ти стараєшся говорити голосно, чітко, старає-
шся готуватись, а використовувати ноутбук для того, щоб пока-
зати якийсь фільм, я не вважаю раціональним.  

Чи застосовували Ваші викладачі якісь інноваційні, тво-
рчі методи навчання?  

Я не знаю, говорити в 70-ті роки про інноваційні методи на-
вчання, очевидно, не приходиться, бо все одно основною фор-
мою була лекція. Але як вона прочитана, коли вона прочитана 
була на одному диханні – ти не відчував як плине той час, ти 
старався і сам поритися в літературі, знайти ті джерела, звідки 
черпав викладач інформацію. Для мене все тоді зводилося до 
основного – особистості викладача. Скажімо, я й досі беру при-
клад з таких викладачів: Нінель Петрівна Орлик, Катерина Пет-
рівна Ситнікова, які заставляли тебе працювати, заставляли ду-
мати. Оце вони були інноваційні і творчі методи.  

Згадайте, як були оформлені самі аудиторії?  
Нічого я не згадаю, як були оформлені аудиторії. Спеціаль-

но обладнані, предметні, іменні – тоді такого не було. Абсолют-
но нічого не було, як мені здається з того, як оформляємо ауди-
торії ми зараз. Це зараз наші студенти вчаться в спеціально об-
ладнаних, предметних, іменних аудиторіях і вважаю, що це, 
безперечно, впливає на якість підготовки. У нас є іменні ауди-
торії, у нас є предметні, такі унікальні аудиторії сьогодні «Літе-
ратурне Подніпров’я», аудиторія імені академіка Гончара, фо-
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льклорно-етнографічна аудиторія імені Павла Загребельного. В 
оформленні її залишили свій слід і студенти, і викладачі, і я. От 
11 років уже завідую кафедрою і, якщо я завтра залишу цю по-
саду, я знатиму, що в тому, що я багато зробила для оформлення 
цих аудиторій, залишиться якась пам’ять про мене, а тоді мені 
здається, що нічого такого в нас не було.  

Зазначте яким був склад Ваших однокурсників, за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним по-
ложенням?  

Нас тоді набирали 50 чоловік українського відділення, 50 
чоловік російського відділення. Лекції слухали потоком, лекції 
слухали всі разом, це в аудиторіях 1310, 1306. Скажімо, філосо-
фію, історію, естетику ми всі слухали разом, інші спеціальні 
лекції – з української літератури, української мови ми слухали 
потоком українського відділення у 50 чоловік. Практичне занят-
тя: група 25 чоловік. У нас було кілька хлопців десь 7 чи 8, це 
нормально на 50 чоловік, інші – дівчата. В основному це були 
люди, які прийшли після школи, але частина була тих, хто вже 
працював. Скажімо, у нас був Юра Рішенко, якому тоді було 26, 
коли нам всім по 17. Він був дуже розумним, говорили. що він 
працював десь у бібліотеці, зараз це доцент, кандидат наук, пра-
цює у Кривому Розі в педуніверситеті. Він був найстарший се-
ред нас, у нас були хлопці, які пройшли армію, був Терновий 
Толя, Анатолій Іванович Терновий. Сьогодні це один з кращих 
голів сільради в Дніпропетровській області, десь у Покровсько-
му районі, здається Гудяне. Тобто, за життєвим досвідом і віком 
це були різні, але в основному всі однакові, які закінчили школу 
і вступили. Скажімо, була у нас із Черкаської області Ніна Пер-
канюк, якій теж було далеко за 20 і вона єдина підробляла, тому 
що в неї були дуже старі батьки (їм тоді за 70 років було), і вона 
жила в гуртожитку, після підготовчого відділення вона мила в 
магазині підлогу. Ми всі знали, що вона так сама себе забезпе-
чує, бо тоді не підробляли студенти, бо в основному всі сили 
віддавали на навчання. За національним походженням я думаю 
ми десь усі були однакові.  
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У нас був сильний курс: було вісім медалістів і десь вісім і 
одержали червоні дипломи. На сьогодні у нас кандидат наук 
Рішенко Юрій Олександрович, кандидат наук у Києві Бикова 
Надія Петрівна, кандидат наук Стаховська Наталія Федорівна у 
Дніпродзержинську. Це у нас кандидати наук, ще я сказала, що 
ми разом з «росіянами» слухали лекції. Все-таки тоді був висо-
кий конкурс на російське відділення і у період студентського 
життя (так у мене залишилось у пам’яті) студенти російського 
відділення відчували якусь вищість над нами. До нас вони ста-
вилися не завжди так, як нам того б хотілося. І, якщо дивитися 
правді у вічі, українське відділення сприймалось тоді (це моя 
думка), якось нижче: спочатку романо-германське, тоді «росія-
ни», потім уже там десь «українці». І, скажімо, якщо я зустрічаю 
сьогодні тих однокурсників, які вчились зі мною на курсі на 
російському відділенні і щиро хочу до них звернутися, погово-
рити, то я не зустрічаю відповіді, вони мене зовсім не 
пам’ятають, хоча я багатьох з них пам’ятаю.  

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів?  

Серед студентів були, звичайно, ті, які прогулювали і скажу 
відверто – ми їх не поважали, ми їх викликали на комсомольські 
збори, куратори писали листи батькам, ми боролися з ними і їх 
не поважали за те, що вони так ставляться до своєї головної 
праці – до навчання. Трудова дисципліна була тоді у студентів у 
такому прямому розумінні слова, бо ми відправлялися в колгос-
пи у вересні, у жовтні, і там ми збирали урожай: помідори, кар-
топлю вибирали, навіть мак один раз збирали. І ми старалися, 
привозили грамоти з колгоспу, ставили там концерти. З нами 
їздили викладачі. Я пам’ятаю молода Тамара Олександрівна 
Іваненко, яка була вагітна другою дитиною, була з нами в кол-
госпі. Ми ж не розуміли тоді, що вона вагітна, вона працювала з 
нами на рівні. Тобто, це була цікава форма роботи. Не залиши-
лося у мене в пам’яті, скажімо, щоб викладачі запізнювались на 
заняття, щоб у них слово розходилося з ділом. Мені здається, що 
я б взяла від своїх викладачів оцю обов’язковість. Викладач має 
прийти в аудиторію вчасно, хвилина в хвилину, секунда в секу-
нду, прийти в аудиторію працювати. Я не розуміла і тоді, і сьо-
годні не розумію, коли здоровий фізично викладач може сидіти, 
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я не знаю, як можна говорити перед студентами, сидячи. Скажі-
мо, от я звідти взяла оте: ти повинен перед ними стояти, як 
струна, весь оцей час, вийти вчасно, не затримувати студентів. 
Бо я пам’ятаю, коли викладач щось не встигав і, коли вже дзві-
нок, уже шум-гам, і він хоче ще щось сказати – результату не-
має. Тому я пам’ятаю, що не треба такого робити, коли продзве-
нів дзвінок – ти маєш вчасно вийти, вчасно зайти із студентами. 
Я поважала викладачів, для яких було не все одно, скільки нас в 
аудиторії, бо мені, здається, це важливо, щоб всі студенти були 
на заняттях. Так що навчальної дисципліни я навчилася тоді, у 
свій студентський час.  

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та на факультеті?  

Ми жили цікаво, активно, ми в усьому брали участь, це було 
цікаве студентське життя. В академічній групі оці різні академі-
чні збори, на яких ми екрани успішності розглядали, на яких ми 
щось розбирали, когось лаяли, розглядали якісь питання – це 
тоді так було. Але, в цілому, у нас був дружній колектив, друж-
ня група, ми поважали одне одного, любили. Ми і зараз зустрі-
чаємося. Ідуть роки, але ми підтримуємо зв’язки. Зустрічалися у 
2008 р. – було 30 років, як я закінчила університет. Тут я стра-
шенно хвилювалася: підготувала аудиторію, зробила фотокарт-
ки, зробила плакат «Альма-матер вітає випускників 78 року», 
зробила журнал, список групи, староста зробила перекличку – 
це дуже приємно. 

Так, хто був старостою, куратором?  
Старостою була Людмила Іванівна Пащенко, тоді Люда 

Тутська. Була нашою гарною старостою, вона ж якраз, коли ми 
зустрічалися, зробила перекличку і вставали, і говорили – при-
сутня. Когось не було – відсутня з поважної причини, на жаль, 
хто помер – говорили, що помер. Пропрацювала вона все життя 
вчителем, гарним була вчителем, у зв’язку з сімейними обстави-
нами рано пішла на пенсію. От вона не зловживала ніколи, ми її 
і не просили, щоб вона нас відзначала чи не відзначала. Вона 
була настільки совісною сама і бездоганною – відмінницею, 
розумницею, що якось таких суперечливих моментів і не пам’я-
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таю. З кураторами це було поєднання офіційних і неофіційних 
стосунків. Поряд з офіційними, я вже говорила, що кураторів 
запрошували і на весілля. У нас було декілька студентських пар, 
якісь з часом розпалися, все буває у житті.  

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі, чи були вони ефективними?  

Так, форми контролю, коли викликали нас на засідання за-
відуючих, на засідання кафедри, з якої були наші куратори – от і 
все. А так – відпрацьовували, звичайно, пропуски. Відпрацю-
вання пропусків було тоді, було вчора, є сьогодні і думаю має 
бути завжди. Я пам’ятаю, коли я лежала в лікарні з апендицитом 
(якось я довго лежала), то я прийшла після лікарні, виписала усі 
дисципліни, які я пропустила, скільки годин. Пам’ятаю, їздила 
складала економічну теорію (тоді називалась політекономія) у  
4-й корпус, усе склала, у викладачів не було до мене претензій. 
Тобто, відпрацювання було, виклики на кафедру нерадивих сту-
дентів були.  

А як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Можливо, Ви пам’ятаєте якісь курйозні випадки?  

Особливого нічого не пам’ятаю. До заліків готувались, але 
от гарні студенти отримували «автомати» і на заліках, і на сесії. 
Ті, в яких були проблеми – викладачі їх питали, то залік не ста-
вився просто так, що студент ходив, мовчав і йому поставили 
залік. Було справедливо, я вважаю. Готувались до сесії дуже, 
якщо викладач ставив «автомат», це не часто було, але було. Це 
було дуже приємно. До сесії я завжди готувалась вдома, я жила 
вдома. До мене приїздили мої подружки, які жили в гуртожитку. 
Моя мама настеляла на підлогу усякі матраци, ковдри, бо хатка 
в нас була невелика; готувала борщі, пекла пиріжки і годувала 
їх. Жаліла, бо їхні мами далеко і от ми усі гуртом, кілька чоло-
вік, готувалися до сесії. Бо в мене були всі книжки, ми щось 
переказували одна одній. Це була дуже серйозна підготовка, це 
було на молодших курсах, на старших, мені здається, що от та-
кого масовізму не було. Курйозні такі ситуації пам’ятаю. З по-
літекономії був Федір Іванович Щербатих, такий викладач си-
вий, з борідкою, який, коли заходив в аудиторію перед іспитом, 
то він по-своєму розставляв парти, так от цікаво розставляв, щоб 
бачити як хтось списує. І ми знали, що він так розставляє. Ска-
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жімо шпаргалки були і тоді, і тепер шпаргалки є, але на відміну 
від теперішніх шпаргалок, усі змушені були їх самі писати, бо 
не було ні ксероксів, ні фотографованих, тоді нічого такого не 
було. Я шпаргалками не користувалася, але таке було.  

Ви пам’ятаєте свій перший та останній екзамен?  
Перший пам’ятаю дуже добре. Мені здавалося я ніколи в 

житті не готувалася так, як до першого іспиту. Це був «Усна 
народна творчість», і ми отак колективно до нього готувалися, 
я вчила усі пісні, прислів’я, приказки, як зараз пам’ятаю: «На 
зеленім цариночку коза вербу гложе, а хто тягне за панами, хай 
їм Бог поможе». Останній екзамен не пам’ятаю, бо воно вже 
було все відпрацьовано. І це було цікаве студентське життя, як 
та пісня, що всі любили: «От сессии до сессии живут студен-
ты весело». Так воно і було.  

Чим визначався Ваш вибір курсової та дипломної робо-
ти? Ви пам’ятаєте свого наукового керівника?  

Обов’язково, ми писали курсову роботу по кафедрі мови. Я 
писала під керівництвом Анатолія Андрійовича Сиська на тему: 
«Лексика на означення явищ природи в романі Яновського «Ве-
ршники». Це була моя перша курсова робота, написана успішно. 
Тоді я подавала її на конкурс студентських наукових робіт і ста-
ла переможцем. Це була курсова з мови; курсова з літератури 
була по творчості Шевченка і керував нею Микола Олексійович 
Прядков, бойовий льотчик. Був у нас прекрасний викладач, 
пам’ятаю він лежав у госпіталі Мечнікова, і мені так не по собі – 
я йому носила в лікарню свою курсову роботу для перевірки. Я 
не знаю, чому він дозволяв, але я ходила туди. І керівник дип-
ломної роботи – Нінель Іванівна Заверталюк, професор, тоді 
вона була доцентом, яка і сьогодні працює. Таке наукове облич-
чя нашої кафедри. Тема дипломної роботи: «Трагічне й героїчне 
в новелістиці Олександра Довженка». Наукове керівництво 
вона здійснювала, так як я здійснюю тепер – я в неї навчилася. Я 
читала кожен рядочок, кожне слово студента, виправляла все, не 
ставила знаки питання, галочки, пташечки – я все виправляла, 
заставляла переробляти. Вона мені все виправляла, заставляла 
переробляти заново. Тобто це була така скрупульозність, яка 
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поєднувалася з вимогливістю і реальною допомогою. І я сьогод-
ні стараюся робити так само – це я навчилася від неї працювати 
так із студентами.  

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?  

Нічого не можу сказати як тоді було. Нічого не залишилось 
у пам’яті.  

Як загалом відбувався захист курсових та дипломних ро-
біт?  

Курсові ми тоді не захищали, дипломні роботи захищали. 
Відбувався захист доброзичливо, вимогливо. Тоді працювала 
державна екзаменаційна комісія, ми складали усно державні 
іспити обов’язково з мови, літератури і наукового комунізму. Я 
вважаю, що це найкраща форма державних іспитів, коли сту-
дент, тим більше філолог, мав говорити. Філологи мали говори-
ти, вважаю, що всі повинні говорити, знати, як побудувати свою 
відповідь. Задавали додаткові питання, які допомагали визначи-
ти рівень знань студентів. Вважаю, це забутою формою. Ясно, 
що ХХІ століття і тестові завдання, але ніколи тестове завдання 
не замінить отієї великої реальної підготовки, яка була зроблена 
для того, щоб студент говорив, відповідав, його слухали. А ат-
мосфера була доброзичливою.  

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися?  

Тоді це були супернавчальні практики. На першому курсі – 
фольклорна практика. Ми їздили справді в села, була програма 
навчальної практики. Університет нам давав якісь гроші на від-
рядження. Ми їздили в села, я особисто в якесь село Солонянсь-
кого району. Ми ходили по дворах, у людей, запитували, тоді не 
було магнітофонів – ми власноруч записували. Це було прекра-
сно. Потім у нас була діалектологічна практика. Ми їздили в 
село Маньківку Вінницької області. Теж якісь нам виділяли 
гроші на практику, ми записували професійну лексику, були на 
Маньківському заводі, де робили гончарні вироби, бачили оцей 
процес, записували професійну лексику – це було серйозно, на 
високому рівні. Потім ми все це оформляли, здавали на практи-
ку. То була конкретна робота, яка мала справді велике значення 
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для нашого подальшого навчання. Ми бачили, як наші знання 
ми можемо реалізувати, тобто це було дуже серйозно. 

У Вас на факультеті були якісь наукові та навчальні ла-
бораторії?  

Не пам’ятаю я такого.  
Згадайте які наукові школи, напрями визначали розвиток 

науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інститу-
ті? Хто їх керівники?  

Я знаю чітко, що кафедра літератури (хоч наш курс належав 
до кафедри мовознавства), займалась розробкою естетичних 
категорій в літературознавстві. Це була багаторічна робота, куди 
залучалися студенти, аспіранти. Коли був могутній, творчий 
напрямок. Я була студенткою, коли проводилася всесоюзна нау-
кова конференція з естетичних категорій. Моя тема дипломної 
роботи «Естетична категорія трагічного і героїчного в новелі-
стиці О. Довженка». Керівник – Клавдія Павлівна Фролова, 
тодішній завідувач кафедри української літератури. Були видані 
збірники по кафедрі.  

Тоді був Радянський Союз, це відбувалося було в масшта-
бах Союзу: приїздили на конференцію вчені з різних регіонів 
країни. І я вважаю, що ті збірники наукових праць по темі есте-
тичних категорій, вони і сьогодні мають наукову цінність. Це 
якраз і друге питання. Оскільки були кафедральні збірники нау-
кових праць. Журнали, монографії? Я знаю, що викладачі ради-
ли нам свої монографії з історії української літератури ХІХ ст. 
Василь Онуфрієвич Власенко, Іван Тихонович Клименко нам 
радили праці Клавдії Павлівни Фролової. Ми користувались 
ними при підготовці. Де, хто організовував видання – я цього не 
пам’ятаю. Презентацій теж я не пам’ятаю. А от наукові конфе-
ренції – всесоюзні конференції – те, що я пам’ятаю. І ще знаю, 
що Клавдія Павлівна Фролова, яка була організатором цих кон-
ференцій, запрошувала в нашу студентську аудиторію, таких 
дуже дорогих гостей, як академік Іван Олександрович Дзеверін, 
Микола Григорович Жулинський, (нинішній директор Інституту 
літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України) Микола Кодак – 
фахівець з психологізму в літературі. Вона запрошувала їх в 
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аудиторії, вони перед нами виступали, таке не забувається. Вона 
приводила «літературознавчу хрестоматію» в аудиторії. Це 
дуже важливо, коли наукові конференції проходять не ізольова-
но від студентів. Я, пам’ятаючи своє враження від цього і сього-
дні, як керівник кафедри, проводячи наукові конференції, я зав-
жди запрошую студентів, бо я по собі пам’ятаю, яке враження 
залишають у житті такі наукові особистості.  

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради?  

Коли я навчалася в університеті – не було, бо я пам’ятаю, 
коли захищались мої колеги, а тоді мої викладачі – Надія Мико-
лаївна Мисливець, Кость Семенович Дуб, Людмила Степанівна 
Каніболоцька, то вони захищались в університеті. Бо вивішува-
ли оголошення, що «вітаємо з захистом» Надію Миколаївну, 
Людмилу Степанівну. Але спеціалізована рада існувала дуже 
недовго. Потім її не було. Захисти, вже будучи аспіранткою, я 
пам’ятаю. Якось я пішла на захист з російської мови, щоб поди-
витись, що таке захист. Я один раз побула, все пам’ятаю в дета-
лях і до сьогодні – то був захист кандидатської дисертації. Бі-
льше я не ходила, мені було досить того, що я побачила, для 
мене були важливі саме організаційні моменти.  

Як було організовано навчання та відбір в аспірантуруі 
та докторантуру?  

Відбирали, як правило, кращих студентів, які зарекоменду-
вали себе як активні учасники студентського наукового товари-
ства. Скажімо, я ніколи не пов`язувала своє майбутнє з наукою, 
з аспірантурою – я просто вчилась і все. Та все вирішилося спо-
нтанно. Але коли тоді ситуація така була неординарна. Ректорат 
був у нашому корпусі, ректором був Володимир Іванович Мос-
саковський – унікальна людина, керівник від Бога, який за секу-
нду вирішував всі питання. Ти не встиг ще до нього підійти – 
він уже питання вирішив. І він прийшов на розподіл до нас, не 
попереджаючи. Я, як краща студентка, тоді це було справедли-
во, я підписувала розподіл в якусь 120 школу на Ігрені. Мені 
було право першій підписати, я підписувала і тоді Надія Мико-
лаївна Мисливець, секретар партійної організації, сказала таку 
фразу, що ми цю студентку рекомендували в партію, вона була 
кращою студенткою, от якби її взяти в аспірантуру. На що рек-
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тор відреагував таким чином, він мене спитав: «А вы хотите в 
аспирантуру?» А я говорю, що ми обрали в аспірантуру Сергія 
В’ячеславовича Стаховського (це мій колега, доцент. кандидат 
наук у Сумському педуніверситеті, тривалий час був деканом 
філологічного факультету). Ми всі знали, що він залишається в 
аспірантурі і його бере Клавдія Павлівна Фролова. Я говорю: «Я 
б не заперечувала, але просто туди вже є людина», на що Воло-
димир Іванович сказав: «Все в наших руках, место найдем». 
Все. Він за одну секунду вирішив мою долю. Планово в аспіран-
туру прийняли Сергія Стаховського, потім дали додаткове міс-
це, і на тиждень пізніше я була зарахована в аспірантуру. От так 
з його легкої руки! Пам’ятаю це завжди і скільки житиму буду 
йому вдячна за це. 

З науковим керівником сталося наступне – так буває, це іс-
торія – історія має бути чесною. Я працювала як студентка-
дипломниця з Нінель Іванівною Заверталюк. Коли питання ви-
рішилося з аспірантурою, то моїм керівником мала бути Нінель 
Іванівна. Та коли мене зарахували, тодішній керівник кафедри – 
Клавдія Павлівна Фролова, професор, сказала, що Нінель Івані-
вна не має права керувати, оскільки вона кандидат наук, тому 
моїм керівником буде Клавдія Павлівна Фролова. Вона була 
моїм керівником усі три роки. Вона відіграла, безперечно, пози-
тивну роль у моєму житті, але неофіційним керівником, тим, хто 
читав мою роботу, хто мені допомагав, хто мене спрямовував, 
була Нінель Іванівна Заверталюк, яка читала кожен рядочок моєї 
роботи. Тоді не було комп’ютерів, у мене не було машинки, це 
все було від руки, вона навчила мене працювати.  

Я за три роки написала дисертацію, подала її на обговорен-
ня, а, оскільки в нас не було ради, то я захищалась в Інституті 
літератури Академії наук України. Це було дуже серйозно, бо я 
туди повезла роботу, вона там півроку пролежала, потім мене 
запросили на обговорення – робота обговорювалась у відділі. А 
після обговорення її рекомендували до захисту і я захистилась. 
Рік пішов у мене на те, щоб я захистилась. Але я й до сьогодні 
пишаюсь, що я захищалась у такій солідній науковій спеціалізо-
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ваній вченій раді Інституту літератури, де членами були наукові 
корифеї, я вчилась по їхніх монографіях.  

І стиль наукового керівництва характеризувався реальною 
дієвою допомогою аспірантам. Щоб вони правильно були ске-
ровані, з ними треба працювати реально, їм треба допомагати. 
Якщо ти хочеш сам, і аспірант хоче написати наукову дисерта-
цію, то він дуже слухає свого наукового керівника і багато пра-
цює сам. А якщо керівник не допомагає, то аспіранту, звичайно, 
важко. Я за дієву допомогу аспірантам, у мене на сьогодні захи-
стилися сім аспірантів. Я оту допомогу Нінель Іванівни пам’я-
таю завжди і стараюсь робити саме так. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та університеті?  

За час свого студентського навчання не пам’ятаю. Навчаю-
чись в аспірантурі, відзначали ювілей Клавдії Павлівни Фроло-
вої. І якось більше я і не пам’ятаю, а те, що з ювілейними дата-
ми пов’язано, це вже я пам’ятаю викладачем.  

Ви були членом студентського наукового товариства? 
Які форми роботи пам’ятаєте? 

Так, була членом студентського наукового товариства. Я 
пам’ятаю свої виступи на студентських наукових конференціях, 
які проводились дуже серйозно. Приходили викладачі, наукові 
керівники задавали питання. Це був своєрідний іспит на твою 
наукову спроможність, на потенційні творчі здібності.  

На факультеті були якісь студентські олімпіади, конфе-
ренції?  

Не залишилось в мене в пам`яті чогось особливого. В під-
сумкових брала участь, я вже сказала, що це було серйозно і 
потрібно.  

Ви можете згадати загальну наукову атмосферу Ваших 
студентських чи аспірантських років?  

Загальна наукова атмосфера, характеризувалась тим, що всі 
підсумкові наукові конференції. викладацькі, студентські. вони 
проводились неформально. Це було дуже відповідально. і нау-
кові дискусії виникали. Я от і сьогодні пам’ятаю…, коли я ви-
ступала на конференції і неправильно зробила наголос на прі-
звищі відомого вченого, я сказала Якименко, а треба було, (бо 
це російський вчений) говорити Якіменко і мене поправили, 
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мені було дуже незручно. Я добре запам’ятала, що це Якіменко. 
І дуже добре, що поправили отут, а не десь, коли ти їхав, скажі-
мо, вже в інше місто виступати на конференції і то було б не-
зручно. Тобто, навіть отакі дрібниці запам’ятовувались. Але 
незмінно – це була доброзичлива атмосфера. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень?  

Звичайно, впливала. В якому плані? Як мені здається сього-
дні, що треба було обов’язково в статтю в дисертації вводити 
частинку якогось тексту про з’їзд партії, про тодішнього секре-
таря партії Брежнєва, тоді не стало Брежнєва – Андропова, 
обов’язково пленуми, політбюро і так далі. Якось ми дізнавали-
ся про літературознавців, які так чи інакше десь провинились, 
які були «космополітами», «націоналістами» як їх називали, 
щоб ми не включали їх у свою бібліографію. Я не знаю, як ми 
про це дізнавалися, але знали, що оте й оте прізвище, оту й оту 
роботу включати не треба. І, звичайно, висловлювати думки 
треба було загальноприйняті, тобто твій науковий творчий по-
шук у твоїй сфері ти робив сам як треба було, але дуже от вихо-
дити за рамки і говорити чогось недозволеного не можна було. 
То була загальна атмосфера епохи.  

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вам особисто 
або ваших колег? 

Я пам’ятаю на інших факультетах. От фізики, чогось фізиків я 
пам’ятаю інакодумство. Це обговорювалося, якісь заходи вжива-
лися щодо них, але щодо себе, – ні, не пам’ятаю, такого не було.  

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації Ви 
дізнавалися, можливо, про досягнення зарубіжних колег?  

По першій частині питання нічого сказати не можу. А от по 
другій – це вже, будучи аспіранткою, коли я працювала в Моск-
ві в Ленінській бібліотеці, от тоді це були для мене джерела ін-
формації.  
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Що ви могли сказати про розвиток вашої наукової шко-
ли, наукового напряму в контакті з іншими вітчизняними та 
науковими центрами?  

З вітчизняними науковими центрами ми пов’язані. Безпереч-
но із Києвом у першу чергу. Але якщо говорити про нашу науко-
ву школу, то я вважаю, що те, що ми маємо сьогодні – готувалося 
десятиріччями, бо наш факультет і наша кафедра вважається 
центрами з наукового вивчення творчої спадщини Олеся Гончара, 
Павла Загребельного, Валерія Підмогильного. Оце наша наукова 
школа, яка могла скластися лише протягом багатьох років.  

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів?  
Чи брала участь у роботі студентських наукових гуртків? 

Звичайно, студенти займались тоді наукою, і це було на такому 
добротному рівні. У нас був студентський клуб і науковий гур-
ток одночасно «Дружба народів», ми вивчали інонаціональні 
елементи образності в літературах колишнього Радянського 
Союзу. Я була президентом цього клубу «Дружба народів», 
очолювала його Людмила Степанівна Каніболоцька, доцент 
нашої кафедри, вона сьогодні працює. Це був такий клуб, який 
гримів тоді не тільки в нашому місті. Скажімо, ми їздили і в 
Грузію – на батьківщину Шота Руставелі, скажімо, в Ленінград 
– знайомитися з педагогічним досвідом Ільїна. І університет тоді 
якось це матеріально підтримував, надаючи відрядження. 

Як би ви оцінили інформаційну забезпеченість навчально-
го та інформаційно-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціально наукову та на-
вчальну періодику, засоби масової інформації?  

Недостатньо, звичайно. Наша наукова бібліотека, не має 
коштів, щоб мати необхідні книги, які видаються. Ота акція, яка 
не так давно проводилася бібліотеками різних навчальних за-
кладів України: «Подаруй бібліотеці книгу». Ми взяли в ній 
участь, інші факультети також. Книжкові крамниці – ми спів-
працюємо з «Білокнижником», до нас приїздять письменники з 
різних регіонів України, роблять презентації своїх книжок, бага-
то вони нам подарунків роблять, частину ми передаровуємо в 
бібліотеку. Є у нас бібліотека на кафедрі – в аудиторії «Літера-
турне Придніпров’я». Презентував свого «Чорного Ворона» 
Василь Шкляр, от уже двічі у нас був Юрій Буряк. Був Іздрик, 
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Прохасько, Сергій Жадан з харківськими поетами, був Степан 
Процюк, Володимир Даниленко. От вони виступають перед 
студентами, презентують, дарують нам книги, студенти купують 
у них книги. Двічі у нас був Григорій Гусейнов – головний ре-
дактор часопису «Кур’єр Кривбасу» – подарував нам на кафедру 
підписку на «Кур’єр Кривбасу» – на один рік. Подарував нам 
свій тритомник «Господні зерна», який був удостоєний Шевчен-
ківської премії. Ми співпрацюємо також із газетами. Які б у нас 
заходи не відбувались, ми обов’язково подаємо інформацію в 
ЗМІ. Тобто співпрацюємо, безперечно, але інформаційна забез-
печеність, особливо у бібліотеках бажано, щоб була краща.  

Чи можете Ви вести мову про органічний зв'язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково – 
дослідної роботи?  

Про органічний зв’язок навчальної та наукової діяльності, 
безперечно, можна говорити. Особливо у плані спецкурсів. Як-
що ти читаєш той чи інший спецкурс, то він обов’язково пов’я-
заний з твоїми науковими інтересами. Скажімо, мої наукові ін-
тереси, – це сучасний літературний процес та розвиток жанру 
повісті. І такі спецкурси «Нові тенденції розвитку сучасної лі-
тератури», «Поетика сучасної повісті та малої прози». Зви-
чайно, я стараюсь бути максимально компетентною у цій сфері і 
допомагати студентам, які роблять і презентації на заняттях, і 
пишуть реферати. Ми обмінюємося думками з приводу того чи 
іншого твору. А з приводу навчального навантаження? Я вва-
жаю, що у нас в університеті в цілому, справедливо це зроблено: 
ти маєш таке навчальне навантаження, яке дозволяє тобі в дру-
гій половині дня займатися плідно наукою.  

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?  

Звичайно, було стажування в інших навчальних закладах. Я 
пригадую своє стажування в Інституті літератури в Національній 
Академії наук України, де я мала змогу працювати і в бібліотеці, і 
спілкуватися з такими корифеями українського літературознавст-
ва, як той же Жулинський, Дончик, Сивокінь. Це було дуже ефек-
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тивно. На сьогодні університет, на жаль, не має можливостей 
матеріально підтримувати таку форму стажування, підвищення 
кваліфікації. Але треба старатися раціонально використати і таку 
форму, яку маємо нині – стажування міжкафедральне.  

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі?  

У нас немає цього на кафедрі. 
Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-

ки характерний для часу Вашої роботи?  
Мені здається, що раніше університет мав більші можливо-

сті фінансування, а тепер держава виділяє менше коштів на ви-
щу школу. Але все-таки те, що робиться (от я щиро говорю), я і 
за це вдячна. Бо коли, скажімо, ми проводили конференції по 
Олесю Гончару, (ми вже провели їх п’ять) і виникла необхід-
ність їздити до Києва, то ректор нашого університету Микола 
Вікторович Поляков забезпечив нам підтримку такої творчої 
групи: Алла Миколаївна Бахмєтьєва, кінооператор, професор 
Заверталюк Нінель Іванівна і я. Ми мали змогу бути в квартирі 
Олеся Гончара, в його робочому кабінеті. Багато зробили для 
того, щоб вийшов фільм, який ми зробили. Відвідали, коли ще 
живий був, Павла Загребельного в його будинку, в Кончі-Заспі. 
Теж був кореспондент, кінооператор, Едуард Григорович Семе-
шко, який жив там кілька днів і намалював портрет Павла Ар-
хиповича Загребельного з натури, тепер він у нас у «загребель-
ницькій» аудиторії. На це все університет знайшов кошти і 
знайшов кошти на те, щоб зробити два фільми. У нас є два пре-
красні фільми і про Олеся Гончара, і про Павла Загребельного, 
які не раз демонструвалися в Палаці студентів. Прекрасні книги, 
які видаються в університеті останнім часом, в яких задіяний 
наш факультет, зокрема наша кафедра. От останнім часом ми 
видали дві книги дуже хорошого рівня. Одна книга «Хто людс-
тво розумом перевершив» – це нариси про почесних докторів в 
університеті. Книга написана викладачами нашої кафедри, у нас 
п’ять викладачів писали цю книгу, це досить солідний труд. І 
книга «Роздуми про виховання студентської молоді. Думки, 
підказані серцем». Десь третя частина викладачів – це наші ви-
кладачі, які написали туди свої роздуми. На це треба було знай-
ти десь кошти і наше університетське керівництво їх знайшло. 
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Хотілося б, щоб по-іншому велось фінансування, але те, що ро-
бить наш ректорат, заслуговує поваги і вдячності.  

Яку на Ваш погляд питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті?  

Величезну. Виховна робота завжди була невід’ємною від 
навчальної. Тоді на це працювало все: викладачі, особливо кура-
тори, вся система університетська була спрямована на виховну 
роботу. І, на мій погляд, правильно, що у нас сьогодні керівниц-
тво університету цим займається. У нас був тривалий час Центр 
гуманітарної освіти, тепер це група аналізу, який робить дуже 
багато: проводить семінари кураторів, усі виховні заходи орга-
нізовує. Це дуже потрібно, бо ніколи навчання не було відірвано 
від виховання – отам навчаємо, отам виховуємо. В університеті 
проводяться конференції. Ось у листопаді проведена міжрегіо-
нальна конференція з виховної роботи. Готуємо зараз в типо-
графії збірник матеріалів. Безперечно, клуб творчої молоді «Па-
ростки». Його робота, фотовиставки, всілякі виховні заходи – 
це проводиться, це необхідно.  

Які форми, методи виховання студентів, аспірантів, мо-
лодих учених були?  

В мої студентські роки мені дуже запам’ятались обговорен-
ня книг, новинок, які виходили. Я була студенткою першого 
курсу, до нас прийшли студенти п’ятого курсу і сказали, що 
вийшла книга Олеся Гончара «Бригантина». Принесли нам 
книжку, сказали, щоб ми підготувалися і будемо обговорювати. 
Це було перше обговорення книг у моєму університетському 
житті, ми ще не знали, як це робиться, 5-й курс нам допоміг. Я 
вважаю, що ця спадковість поколінь є дуже важливою. І, зви-
чайно, різні конкурси, фестивалі, зустрічі, вечори, презентації – 
це було і це робиться сьогодні. Це все потрібно.  

Як впливали партійні, молодіжні громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів?  

Я вже говорила, що партійна організація впливала найбіль-
ше. Комсомольська організація теж, бо комсомол, то була надія 
партії і все, що доручали, ми робили, дуже старалися. Говорити 
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про якісь конкретні речі сьогодні складно, я і не пам’ятаю, але 
це було бурхливе життя, і були ми в ньому такими якимись са-
мовідданими. Те, що треба було, не викликало ніякого спротиву. 
Може, був дух часу такий?! 

Зазначте як у ваш студентський чи аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку? 

Я не жила в гуртожитку, жила вдома, але збиралися у сту-
дентському гуртожитку, щось відзначали, щось святкували. Ко-
ли я після операції була, я живу далеко в Підгородньому, то не 
могла їздити. Пам’ятаю, що я попросилася і мені дозволили кі-
лька тижнів пожити в гуртожитку. Мені подружки дали своє 
ліжко, а самі спали там удвох, тобто, якось усе було демократи-
чно і по-людському. Пам’ятаю, всі картоплю смажили на кухні, 
і це таке смачне було в гуртожитку страшенно, і те варення було 
також смачне, не таке як дома. Ми, студенти, які жили вдома, з 
радістю приходили в гуртожиток і все було в чинних рамках, 
нічого такого я не пам’ятаю. Бували якісь ситуації, ми чули, що 
хтось десь собі дозволив зловживання алкоголем, але у нас вчи-
лися дівчата і з нами це не було пов’язано.  

Згадайте, які форми дозвілля характерні для Вашого 
студентського та аспірантського життя? Як Ви можете 
охарактеризувати тодішній стан культури, моралі, етики у 
студентському середовищі?  

Це всілякі вечори відпочинку, тематичні вечори, які тоді 
проводилися. «Студентська весна» дуже великою популярніс-
тю у нас користувалася. У студентських групах ми проводили 
якісь заходи. Я пам’ятаю, що на першому курсі наш куратор 
запропонувала нам тематичний вечір, який був пов’язаний з 
етикою поведінки, і ми малювали плакати. І один добре 
пам’ятаю, там зміст був такий: «Не сопи, екда еси». Тобто, там 
поєднувалися наші знання старослов’янської мови, (бо ми ви-
вчали цей курс), давньої української літератури і етики поведін-
ки сьогодні. Це було дуже продумано, і це підказував нам кура-
тор. Бо на першому курсі ми не могли це ще самі зробити. Або 
от клуб «Люди і подвиг», Клуб «Дружба народів». Це вимагало 
великої підготовки, ми сиділи в бібліотеках, читали.  

Я й сьогодні пам’ятаю, як мені доручили Гіше Чарнст (вір-
менський відомий поет) і на клубі «Дружби народів» була Лені-
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ніана Гіше Чарнста. Я робила доповідь, я стільки готувалася. Ми 
всі були у вірменських костюмах. Було дуже цікаво і вимагало 
такої кардинальної підготовки. Це не робилося «сьогодні на 
завтра», на ходу – на льоту, на бігу. А стан тодішньої культури, 
етики, моралі… Я вважаю, що все залежало від культури, етики, 
моралі в суспільстві – от якою вона була в суспільстві, в сім’ї, в 
університеті – отак діяли і ми. 

Ми знали, що вплив часу, безперечно, накладав свій відби-
ток і на оці категорії «культура – етика – мораль». Ми знали, що 
в такий-то травневий день не можна йти до пам’ятника Шевчен-
ка, бо це день перепоховання Шевченка. Йти до пам’ятника Ше-
вченка не можна, от ми туди й не ходили. Бо це уже виходило за 
рамки дозволеного. Ми знали, що не можна називати прізвища 
«націоналістів», ми їх знали, але не можна про них позитивно 
говорити, ми й не говорили. Такі якісь табу були, і за ці рамки 
ти не виходив. І все-таки підкорявся отому, що було в суспільс-
тві. Я говорю про себе. Тим більше, я була членом партії, то 
мені не дозволено було багато чого. Але я й не скажу, що мені 
хотілося зробити щось таке, спротив якийсь. Не можна ходити в 
цей день до пам’ятника Шевченка, а я пішла. – Ні. Було от так.  

Яку роль у Вашому житті відігравали фізкультура та 
спорт?  

Якоїсь особливої ні, все було в межах, відведених навчаль-
ною програмою. Був тоді Палац студентів, були серйозні занят-
тя фізкультурою. Я займалась тоді баскетболом. Ми не пропус-
кали занять, все робили. Тоді кафедра фізкультури нас організо-
вувала, скажімо, на якісь свята грандіозні, на стадіоні було свято 
до чергового ювілею Дніпропетровська. Ми ходили, дуже довго 
тренувались. Нам видали білі купальники, коротенькі спіднич-
ки, чешки і ми всі дуже довго ходили туди, і кафедра фізкульту-
ри нами займалася до 5-го курсу. Потім, я пам’ятаю, щось нам 
відмінили на 5-му курсі фізкультуру, а потім сказали, що буде у 
нас фізкультура, і це було з якимись нервами… Але, в цілому, 
кафедра фізичного виховання дуже серйозно ставилася до нашої 
фізичної підготовки і вважаю, що все було на належному рівні.  
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Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті та університеті? Чим вони Вам запам’яталися?  

Мені запам’яталася найбільше «Студентська весна». Я не 
пам’ятаю чому, може, це був вилив таких талантів, особливо 
весною. Звичайно, на рівні студентської групи, курсу це робили 
ми самі. У нас прекрасно студенти співали, танцювали, читали. 
Коли ми вступили в університет, ми були дуже різні і відкрива-
ли один в одному таланти, таланти того, як треба читати. Був 
тоді курс «Виразне читання» – Галя Ясінська так гарно читала 
«Твої листи завжди пахли зів’ялими трояндами» – листи Лесі 
Українки. Це було вражаюче! Я прибігла додому, знайшла ці 
листи. Відкриваючи в собі здібності на концертах різних, це 
спонукало до чогось. Це не було споглядання пасивне.  

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-
ницьких заходах, таких як КВК, Що, Де, Коли? 

Ні, в цьому я не брала участь, бо не було в мене до цього 
здібностей. В культпоходи, куди скажуть – туди й ходили, бо 
була комсоргом, виконувала все, що мені скажуть. Треба йти в 
культпохід у театр, я туди йшла, але через те, що я далеко жила, 
то не могла по вечорах особливо ходити. Потім у мене було на 
першому плані навчання, чим пожертвувати я не могла. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єднань та підрозділів таких, як наукова 
бібліотека, палац культури студентів, палац спорту, бота-
нічний сад, лікарні та інші?  

Це все об’єкти які, завжди виконували свою функцію. Я 
обожнюю до цього часу бібліотеку, я не уявляю свого життя без 
Палацу культури студентів. Пам’ятаю свою величезну особисту 
гордість, коли ми дізналися, що Палац культури, університет 
його взяв на свій баланс. Коли ми дізналися, що ця унікальна 
споруда належить нам, і ми нікуди не будемо більше ходити – 
радості не було меж. Бо якщо якісь заходи, то, де ми тільки не 
були – і в актових залах Будівельної академії, і Транспортного 
університету, і на Куйбишева у Будинок вчених, і отут на Коза-
кова був культурно-побутовий комплекс. Він такий був нещас-
ний, такий незатишний, і де ми тільки не були. І раптом отаке 
щастя, отаке чудо, отаке диво. І сьогодні я не уявляю життя без 
Палацу студентів, де відбувається все на світі: і наукові конфе-
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ренції, і презентації, і ці сучасні заходи, наприклад «Міс факу-
льтету», «Міс університету» і тому подібне – і це прекрасно. 
Ботанічний сад у мене завжди асоціюється з двома моментами. 
Перший – естетична насолода, коли все цвіте, а другий – необ-
хідність наших студентів там працювати. Це було завжди і так і 
є. Пам’ятаю була один раз на екскурсії в Акваріумі. Друкарня, 
без неї неможливо, завжди виконувала свою функцію. Ми дуже 
раді, коли виходять книжки. Знаю прекрасно у редакційно-
видавничому відділі Валентину Онисимовну Насєкан, яка відда-
ла життя цьому відділу, де виходять методичні, навчальні посі-
бники. Центр проблем гуманітарної освіти, де я вже 
дев’ять років директор, це група аналізу. Центр робить дуже 
багато, Валентина Олександрівна Архірєєва, від ректорату без-
посередньо займається цим проректор Валентин Васильович 
Іваненко. Робить дуже багато інформаційно-аналітичне агентст-
во, ми активно з ним співпрацюємо, там працюють наші випус-
кники. Талановитий керівник Алла Миколаївна Бахметьєва. Всі 
наші фільми, конференції. З нею дуже легко і приємно працюва-
ти. Щодо газети «Дніпропетровський університет». Перекона-
на, наша газета не відповідає високому рівню нашого універси-
тету. У нас має бути інша газета, з іншим змістом. Цю газету 
повинні люди любити, в цю газету повинні люди хотіти писати. 
На жаль, вона такою не є сьогодні. Табір «Сосновий бір». Ми 
туди виїжджали, там прекрасне місце і приводили до ладу буди-
ночки. Гуртожитки, ясно, старі, фінансування погане, але спіль-
ними зусиллями ректорату і підрозділів, які нижче, ми все-таки 
ще маємо можливість, щоб наші студенти, особливо ті, які соці-
ально незабезпечені не на належному рівні і проживають дале-
ко, мали можливість жити в гуртожитку. Я вважаю, що у нас 
гарні їдальні, недорогі і забезпечують основні вимоги наших 
студентів. Тим більше, коли наші студенти, особливо студентки, 
часто «сидять на дієті», є можливість зайти туди і взяти просто 
салатик – наче й наївся і кілограмів не набрав. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті та на факультеті? Що Ви 
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можете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за 
вашою спеціальністю?  

Профорієнтаційна робота була і є сьогодні. Звичайно, ми 
ходимо і в школи, ходимо в технікуми, училища, пишемо в газе-
ти, готуємо проспекти кафедри. Це ми робимо завжди, хочемо, 
щоб до нас ішли студенти. Конкурсна ситуація… Взагалі кон-
курс був набагато більший, коли у нас була іще спеціалізація, 
зокрема, коли була англійська спеціалізація. Сьогодні конкурси 
не такі великі, але ми набираємо щороку, ми виконуємо замов-
лення держави, я вважаю, що більш-менш нормальна ситуація з 
конкурсом у нас зараз.  

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота?  

Так, я кілька років була головою предметної комісії з росій-
ської мови та літератури, з української мови та літератури. Ро-
бота завжди була організовано чітко, на належному рівні. 

Згадайте, які державні офіційні та неофіційні свята від-
значалися з колективом університету? Яке було ставлення у 
Вас та Ваших колег?  

Особливо до ювілеїв університету (останній ювілей – 
90 років університету це було на дуже високому рівні). І от всі 
ювілеї університету я добре пам’ятаю. Зажди згадую універси-
тетський бал, мені дуже подобається. Завжди приємно згадува-
ти, коли до нас приїздить колишній президент України Леонід 
Данилович Кучма і збираються фізтехівці, нас запрошують ту-
ди, членів Вченої ради. Це на високому рівні. Багато інших мо-
жна пригадати свят, дуже приємно, коли от на 8-е Березня зби-
рають жіноцтво нашого факультету, ректор приходить, прорек-
тори, керівники підрозділів – це дуже приємно, відчуваєш свою 
потрібність в університеті. Коли я буваю на таких заходах, у 
мене почуття гордості за свій університет, завжди було і буде. Я 
дуже люблю посвяту в студенти, кожного року ходжу, кожного 
року переживаю як перший раз, дивлячись на цих студентів-
першокурсників, на їх щасливі обличчя. І я вважаю, що у нас в 
університеті вміють зробити свято таким, щоб воно за-
пам’яталося.  

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого?  
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Я жила вдома, отримувала підвищену стипендію, це було 
тоді 50 крб. Я не можу сказати, що я жила на одну стипендію, бо 
я жила з батьками, але все було нормально. Додатково працюва-
ти мені не доводилося. Я говорила, що те покоління студентів 
якось управлялося з тими проблемами. Не розповсюджено було 
це явище, тут є багато причин.  

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково педагогічного наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті?  

Я вважаю, що можна. Звичайно, коли тільки приходить ви-
кладач – у нього невелика зарплатня. Так було з кожним, хто 
працює в університеті, ніхто не приходив на велику зарплатню. 
Скажімо, молодим викладачем, я ще підробляла в училищах, (у 
художньому училищі), там якась погодинна робота в мене була. 
Бо, справді, вже була сім’я, якось не вистачало, але потім, коли 
став кандидатом наук, то вже встановлені державою надбавки, 
періодично університет встановлює якісь надбавки. Я вважаю, 
що можна говорити про позитивну динаміку.  

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка?  

Коли я була студенткою першого курсу, ми працювали на 
уже збудованому корпусі, якісь роботи вже оздоблювальні ве-
лись. Часто були в цьому корпусі і допомагали. І коли я була 
аспіранткою, тоді будували, мені здається 12-й корпус, і чомусь 
ми там працювали. Я пам’ятаю дуже добре, що тоді зі мною 
працював Яша Міносян, аспірант, пізніше був капітаном знаме-
нитої університетської команди КВК. Працювала зі мною сестра 
Вадима Вікторовича Стукала – Людмила. Ми з різних факульте-
тів працювали на 12-му корпусі, ми всі так подружилися в оцих 
робах! 

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф? Чи впливали події внутрішньо і зовнішньо політич-
ного життя в країні на життєдіяльність університету?  

Не була, на щастя, я учасником оцих всіх катаклізмів, але я 
добре пам’ятаю, коли я працювала у 80-ті роки заступником 
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секретаря парткому університету. Я пам’ятаю, коли був оцей 
страшенний землетрус у Спітаці, я пам’ятаю реакцію людей, 
коли в партійний комітет на третьому поверсі несли одяг. Як 
якась сім’я, яка зазнала цієї трагедії, була поселена в наш кра-
щий гуртожиток № 7, ми тоді ходили з колишнім проректором 
по АГЧ покійним Зураб’янцем, вибирали їм найкращу кімнату. 
У нас вчилася студентка, і в неї батьки потрапили в цю катаст-
рофу, то їм виділили найкраще місце тут у гуртожитку. Люди 
ходили, здавали кров, я пам’ятаю оцю щиру підтримку, дієву 
підтримку людей, яких торкнулося лихо і мені здається, можли-
во, я помиляюсь, але в ті часи люди були дружнішими, вони 
були більш співчутливі до людської біди, до людського горя. Я 
дуже добре це все пам’ятаю.  

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету та факультету?  

Безперечно, наш університет веде велику міжнародну спів-
працю, про це можна почитати на офіційних сайтах, у друкова-
них виданнях, і на факультеті ведеться велика робота. Я, безпо-
середньо, мала щастя з деканом нашого факультету Іриною 
Степанівною Поповою, деканом історичного факультету Сергі-
єм Івановичем Світленком відвідати Вроцлавський університет, 
де ми уклали договір про міжнародну співпрацю з Вроцлавсь-
ким університетом. 

Чи впливало на Вашу думку міжнародне співробітницт-
во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Безперечно, впливає і тут як ніколи актуальний Шевченко: 
«І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь», бо завжди чужо-
му треба вчитися. 
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ІНТЕРВ’Ю № 19 

 
Паспортний лист 
 

Дата проведення інтерв’ю 7 травня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові Пономарьова Людмила Василівна  
Дата 5 грудня 1946 р. 
Місце народження м. Луганськ (Ворошиловград) 
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Службовці 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Іноземна філологія, доцент 
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) :                       Продан Христина Юріївна 
ТЕХНІК (ПІБ): Продан Христина Юріївна 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Продан Христина Юріївна  
Загальна кількість годин запису 58 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки Samsung (диктофон) 
Вид і марка відеотехніки Сanon MP 460 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ імені Олеся Гон-
чара 
 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

1 

Примітка й коментарі – 
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 ПОНОМАРЬОВА 
ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛІВНА 

 
Назвіть, будь ласка, Ваше прізвище, ім’я та по батькові, 

число, місяць, рік та місце (місто, селище міського типу, 
село) народження. 

Пономарева Людмила Васильевна, прошу прощения, что на 
русском. Родилась 5 декабря 1946 г. Это был город Луганск и 
затем, в том же регионе, на Донбасе я и проживала. 

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Что касается мамы, то о ней я могу рассказать, так как про-
жила с ней всю жизнь, она была участник Великой Отечествен-
ной войны, из семьи служащих. А отца я не знала, но знала его 
отца, то есть своего дедушку – это был выходец из казачьих, он 
жил в станице Луганская, на хуторе Пшеничный, где мне выпа-
ло счастье побывать однажды и понять, что корни моей родо-
словной идут от казачества. 

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою, в чому вони виявлялися? 

Нет, никаких традиций не было, это я начала эту, так ска-
зать, традицию. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Училась я в школе, где окончила 8 классов, это происходи-
ло в Алчевске Ворошиловградской области. Помню то влияние, 
которое оказала на меня учительница французского языка. Ее 
звали Ирина Семеновна, она неожиданно появилась в нашей 
школе, мы были в старших классах, всех обаяла, все ее очень 
полюбили, она всему классу привила любовь к французскому и 
насколько я знаю, очень многие ученики нашего класса потом 
поступили в Пятигорский «ин. яз.», я – в Днепропетровский, 
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многие – в другие вузы. Хочу сказать, что влияние учителя име-
ет огромное значение, я не устаю повторять это и своим студен-
там, когда преподаю курс по методике. Влияние учителя очень 
велико, особенно в школе, на дальнейший выбор профессии. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

У меня сложный был путь, я поступала в 1967 г. на заочное 
отделение, причем на факультет испанской филологии (тогда не 
было заочного французского). Экзамен у меня принимал Алек-
сеев А. Я., а на следующий год, в 1968-м, я перевелась на днев-
ное отделение на кафедру французского. Конкурс, какой был, я 
уже, увы, не помню. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Не знаю, насколько она была первой, но помню, что самые 
интересные лекции были у Потемкиной Л. Я., по зарубежной 
литературе. Это было что-то необыкновенное, научное. И еще я 
помню, что ее лекции даже посещали другие преподаватели, ее 
аспиранты, это был звездный час для студентов – слушать лек-
ции Лидии Яковлевны. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Это был тяжелый период в жизни университета, помню, что 
именно наш поток постоянно переезжал: мы учились и на 
ул. Громова, возле памятника Пушкина; мы учились и на Мос-
ковской (там чаще всего); и на Шевченко, в общем, переезжали 
до тех пор, пока не был построен этот главный корпус универ-
ситета. Все было в таких «спартанских» условиях, постоянно 
перебежками из корпуса в корпус, в учебную лабораторию бега-
ли после занятий и отрабатывали там свои лабораторные, возле 
парка Шевченко проводили уроки физкультуры, некоторые за-
нятия проводились в школах. Сейчас даже завидуем студентам, 
которые не заняты подобными перебежками. 

Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’я-
талися найбільше? Чим? 
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Я уже рассказала о Л. Я. Потемкиной – профессоре. Затем, 
конечно, всю жизнь вспоминаю с благодарностью тех учителей, 
с которыми и по сей день работаю – такие, как Гуляева Э. А. – 
зав. кафедри, Самусенко Н. Ф. – доцент и другие. Некоторые из 
них живы, некоторых уже нет, в любом случае, они все сделали 
свой вклад в мое дальнейшее научное будущее. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і позааудиторний час? 

У нас была на первом курсе преподаватель французского 
языка – Костенко С. Н., я ее запомнила, точнее ее работу – по-
становки нашего произношения, отработки фонетики в лабора-
ториях были постоянно, она не уставала это все проверять, го-
ворила, кто сдал, а кто нет. Мы почти все свободное время после 
занятий проводили в этих лабораториях – это были дополни-
тельные занятия, она постоянно проверяла наши посещения, 
хотя, повторюсь, это был абсолютно другой корпус, находив-
шийся в другом конце города. Она дала нашей группе – стрем-
ление. Она научила нас интенсивно работать. 

В результате была просто заведена, пружина, заведена в нас 
на то, чтобы работать, работать, учиться, учиться. Занятий было 
много. Просидел все занятия. Ты работаешь, работаешь и рабо-
таешь. Я сейчас такого нигде не вижу. Раньше, я вам могу ска-
зать, на втором курсе, когда мы почувствовали некоторые пос-
лабления в этом темпе и ритме работы, то возле кафедры стоя-
ли, просили учителя дать нам то-то, то-то. Группа была отлич-
ная, буквально, скажу только, что из этой группы вышли: Бах-
сырьян; Калашникова Ольга Леонидовна, заведующий кафедрой 
в Таможенной Академии, профессор, доктор наук; Кончита Гар-
сия, доцент Московского университета; я, как бы, защищенный 
из этой группы, и еще очень много, много девушек и парней, 
которые продолжают работать в школах, техникумах, вузах, 
преподавая французский язык. 

Если комментировать учителей, то это два учителя, которые 
мне вот дали путевку в жизнь: это Ирина Семеновна Школик – 
учитель французкого языка в школе, замечательный преподава-
тель, которая нас научила песням Монтана, проводила различ-
ного рода вечера, поэзию, проводила концертные какие-то ме-
роприятия, погружала нас в эту атмосферу. И здесь Светлана 



Інтерв’ю № 19                                                      ПОНОМАРЬОВА Людмила Василівна 

 
505 

 

Николаевна Костенко, которая сразу же вырвала нас из детства, 
чтобы мы могли понять, что это такое – труд в науке. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? 

В одном месте – ничего не было, потому что мы бегали. У 
нас учебное место было в одном, деканат и ректорат в другом, а 
все студенты работали по разным школам. 

Розкажіть, будь-ласка, про матеріально-технічну базу 
навчального процесу? 

Тогда, в те годы, уровень был очень плохой. Материально-
техническая база, была лаборатория ТСО. Это такие кабинки, в 
которых сидишь и слушаешь, записываешь. Потом они были и у 
нас в корпусе этом… Там работали наши студенты. А еще в то 
время были очень популярны различного рода таблицы – грам-
матические, лексические. Оно все хранилось. Все они развеши-
вались на занятиях. 

Зазначте, чи існували предметні чи іменні аудиторії під 
час вашого навчання? 

Вот это была предметная аудитория, в которой мы занима-
лись во второй половине дня. Аудиторий фактически не сущес-
твовало, у нас не было здания. Все вопросы по матеріально-
технической базе бессмысленны, так как это был временный 
период расстроености университета. У нас не было своего кор-
пуса. 

Зазначте, яким був склад ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Очень давно это было, ничего не помню. Но я вам уже ска-
зала про состав наших студентов. Они все были, как правило, из 
семей служащих, и, может быть, даже учителей, я вспоминаю. 
Уровень подготовки был хороший. Те же девочки, которые ста-
ли профессорами, докторами наук, доцентами, они все, они все 
уже пришли с высоким уровнем подготовки. Наша группа была 
очень сильной по подготовке. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, кафедрі, факультеті? 

Очень дружная группа, всегда готовились вместе ко всем 
екзаменам, этим общественно-филологическим, всей группой. 
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Например, украинскую литературу, как сейчас помню, готовили 
всей группой. Кто-то готовил отдельные билеты, а потом докла-
дывал всем. Ночью готовим, утром никакие, проходит экзамен, 
все сдают. Группа была просто очень дружной. 

Хто був вашою старостою, куратором в академічній групі? 
Куратор – Светлана Николаевна Костенко, староста – дево-

чка, не помню уже имя, фамилия – Табачникова. 
Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-

товувались? На вашу думку, чи були вони ефективними? 
Я же уже сказала. Наш куратор Светлана Николаевна ходи-

ла за нами по корпусам, контролировала с утра до вечера. Роль 
куратора была очень высокой. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Нет, не могу. Это у меня в памяти не отпечаталось. 
Чим визначався ваш вибір курсової, дипломної роботи? 

Хто був вашим науковим керівником? 
Не помню. Я могу сказать, что я после пошла в аспирантуру 

и писала роботу у Гуляевой Элеоноры Алексеевны. И тема там 
была «Двойные названия в существительных французского язы-
ка». Она мне потом и помогла найти научного руководителя. 
Это был Минкин Леонид Маркович. Позже я у него защитилась. 
Вообще, это было то, что предопределило дальнейшее научное 
руководство, это была Элеонора Алексеевна Гуляева. 

Які наукові конференції проводились на вашому факуль-
теті? 

На нашем такого не было. Хотя нас приглашали в Россию. Я 
не помню конференций по языку, а вот по зарубежной литерату-
ре. Это была Шрейдер Н. С. Она организовывала мероприятия. Я 
тоже участвовала в ее кружках. Она организовала научную груп-
пу, которая выпустила много наших доцентов, докторов. Это и 
Кузнецов, и Демченко, Прилипина. Еще Калашников. Сейчас они 
доктора наук. Это был их выбор. Я тоже пыталась поработать по 
литературе в этом кружке, но, видимо, моя стезя – язык. 

Скажіть, як було організовано відбір і навчання в аспіра-
нтурі, докторантурі? 

Вот наша группа, которая была очень насыщена знаниями, 
много отличников с нашими дипломами. Их просто сразу, Бах-
сырьян, Калашникову, просто пригласили и с удовольствием 
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взяли в аспирантуру. Двое было с красным дипломом. Меня 
сразу пригласили работать на кафедре, и я согласилась. 

Чи пам’ятаєте ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначались на факультеті та університеті? 

Тогда ничего не отмечалось, потому что мы бегали из зда-
ния в здание. 

Чи були ви членом студентського наукового товариства? 
Я принимала участие, но ничего интересного вспомнить не 

могу. 
Чи впливала ідеологія та політика на навчально-вихов-

ний процес? 
Безусловно. Это был период политики и идеологии. Все бы-

ли задействованы в политзанятиях, политинформации. Все было 
очень политизировано. Все ученики были в духе марксизма. 
Такое было время. Политики было очень много. 

Чи можете ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий простір? Із яких джерел інформації дізнавалися про дося-
гнення зарубіжних колег? 

Я очень сомневаюсь, что я как-то своей скромной научной 
деятельностью туда вписалась. О сейчас или о прошлом? 

О прошлом. 
Тем более. В евроазийский – вряд ли. Конечно, следует по-

дчеркнуть, что когда я училась, абсолютно вся информация для 
студентов, аспирантов, черпалась только из Москвы, библиоте-
ки имени Ленина. Там были хорошие библиотеки, залы, в кото-
рых все наши студенты проводили месяцы и годы, где они мог-
ли почерпнуть, прикоснуться к мировой научной литературе. 
Для того, чтобы написать работу, каждый обязательно должен 
был побывать в Москве. 

Як би ви оцінили інформаційну забезпеченість навчально-
го та наукового процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць? 

Тут было достаточно много литературы. Учебной литерату-
ры высшей школы. В Советском Союзе этим обеспечивали хо-
рошо, у нас все было. Того, чего не было – это французской 
литературы. Не сравнишь с тем, что сейчас несется потоком. 
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Литературы, методичек, к которым у нас сейчас есть широкий 
доступ. Ничего не было. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувались? Наскільки вони були ефективними? 

Это уже когда я была преподавателем, потому что, когда я 
была студенткой, было иначе. Я получила через пять лет очень 
хорошую стажировку на факультете повышения квалификации 
в Москве, в Институте Мориса Тореза. Это был лучший инсти-
тут по иностранным языкам в Советском Союзе. Это длилось 
четыре месяца. И лекции нам проводили именитые профессора, 
с учебной литературой. Это были лекции Филимонова, Тарасо-
ва, Басманова, Мельник. 

Все учебники, которые были у нас на руках, все были их ав-
торства. Даже те наброски, которые я сделала там, мне и сейчас 
нужны. Их тексты и методика, они и сейчас востребованы. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу вашої роботи? 

…Я не знаю. Я обычный сотрудник, который получает зар-
плату. Это не ко мне вопрос. 

Яку, на ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? 

Такие вещи тяжело вспомнить. Значит, воспитательная ро-
бота всегда имела место. І когда я была студентом – аспиран-
том, нами всегда занимались. И была воспитательная работа, и 
наши комсомольские вожаки. Всегда проводилась воспитатель-
ная работа. Классные часы, какие-то мероприятия… Совершен-
но не было такого, чтобы как сейчас. 

Скажіть будь ласка, який був рівень культури серед сту-
дентів? 

Нормальный. Лучше, чем сейчас. Потому что не было еще 
тех негативних влияний. Не знаю, откуда они. Это называют 
влиянием улицы, но, наверное, это не только улица. Еще теле-
видение. Все эти грязные вещи. Тогда такого не было. Эта шко-
ла... Были какие-то идеалы, под которые нас учили, нас настав-
ляли. Нас ориентировали на какого-то героя. Сейчас такого нет. 

Яку роль у вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт? Чи брали ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях? 
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Про состязания не помню. А вообще, конечно, играла в тен-
нис, в пинг-понг. Я в техникуме училась, в техникуме принима-
ла участие в состязаниях. В университете один раз. Но, в прин-
ципе, спортом занималась. 

Чи брали ви безпосередню участь у культурно-просвіт-
ницьких заходах? 

В студенческие годы ничего не могу сказать по этому поводу. 
Що ви можете розповісти про функціонування загально- 

університетських об’єктів та підрозділів?  
Не помню. 
Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 

застосовувались в університеті, на факультеті? 
Это же уже преподавательская деятельность. Значит, мы 

возвращаемся к вопросу о культурной, организаторской дея-
тельности. Значит, я отрываюсь от своих студенческих лет и 
перехожу непосредственно к работе. Остается главный период в 
жизни, работа на кафедре. Преподавателем я работала с 1976 г. 
И я работала заместителем декана с 1990 по 1995 г. Я работала 
три года заведующей кафедры. Это уже было в этом корпусе. 
Здесь уже были совершенно другие условия для того, чтобы 
заниматься вот этой культурной деятельностью. Здесь я могу 
вам кое-что и рассказать.  

В этот период начала моей преподавательской деятельности 
мы видим, что кафедра была разделена на две части. Одна часть 
работала на гуманитарных и технических факультетах, на меж-
факультете, другая была здесь. Я работала, как обычно вся мо-
лодежь, на биофаке, на радиофаке, на физтехе. И, очевидно, вот 
эта жилка, моя любовь к клубной работе – здесь была заактиви-
рована. И я очень много клубных мероприятий провела. Орга-
низовала кружок разговорный. Мы проводили тематические 
вечера и в других корпусах, и в клубе КБК, на других факульте-
тах, где были большие холлы, залы. Участвовали разные сту-
денты. Мы новогодние вечера проводили в общежитии, вместе с 
выпускниками филфака и радиофизиками. Там были инстру-
менты, ансамбли, и студенты показывали свое лицо. Показыва-
ли Джо Дассена. И вот там я уже начала вести широкую, мас-
штабную, можно сказать, культурную деятельность. Эти вечера, 
про которые рассказывали, были обязательными для моих сту-
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дентов, и там, где преподавали англичане, немцы. Если мы хо-
тели, мы могли объединить наши вечера. Студенты были просто 
счастливы, что могли говорить на языке, выучить, потом об-
щаться как-то. В плакатах были все стены, какие-то пословицы. 
Это все было замечательно, и я уверена, оставило у студентов 
хорошие воспоминания. Весь университет знал об этих чудес-
ных клубах. 

В 1992 г. город наш закрыт был еще, еще не открывали. В 
это время я попала на стажировку в Москву. И там я пошла в 
посольство Франции. И сказала, что есть город Днепропетровск, 
в котором ничего [нет. – Ред.]. А Советский Союз был уже как-
то в это время открыт. И что нам нужны карты, какие-то науч-
ные пособия, что-то интересное визуально, видеоматериалы. 

И вот с французского посольства некий господин Бернар 
Вантом, наверно, первый иностранец, как он смеялся потом, в 
городе Днепропетровске, приехал к нам из России. Затем этого 
Бернара Вантома, которого позже перевели из Москвы в Киев, 
где открылось консульство. И вот господин Вантом был там 
пресс-аташе и руководителем культурного центра. Он предло-
жил мне создать в Днепропетровске, и я сказала, что я, есте-
ственно, хочу. Еще был прислан Альянс Франсез, тогда еще из 
Москвы, стажер, преподавал, лектор Максимович, который при-
ехал сюда на полгода. Приехал с женой, жена работала на ан-
глийском отделении. Он работал у нас, на французском. 

Итак, в 1992–1993 гг., я вместе со своими коллегами созда-
ем «Альянс Франсез». На базе университета, нам пошли 
навстречу, дали помещение на втором или третьем этаже. В 
холле, он еще был закрыт. Мы начинаем работать. В 2002 г. на 
мое место приходит господин Ваняркин. Сейчас «Альянс Фран-
сез» продолжает свою деятельность и без меня, и без Ваняркина. 

Итак, что нам это давало? Конференции, проведенные 
«Альянс Франсез», это огромный вклад в университетскую базу, 
первые наши сборники, которые выходили массово, объединяя 
под собой множество факультетов, вот эти конференции прово-
дились при колоссальной помощи нашей кафедры, так как имен-
но тогда я была зав. кафедрой и президентом «Альянс Франсез». 
Основной задачей было распространение французского языка в 
Днепропетровске, на базе «Альянс франсез» работали студенты и 
преподаватели нашей кафедры, «Альянс франсез» с кафедрой 
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были буквально через знак равенства. Благодаря такому симбиозу 
и город, и кафедра извлекли для себя много нового и интересно-
го, через призму французской культуры, также был вклад в науку, 
благодаря множеству конференций. Но самое главное, чем я сей-
час горжусь, отойдя от дел, это тем, что мы начали эти конферен-
ции и постепенно расширяли их до уровня университета, потом 
города и в итоге, когда к нам приезжали сотрудники посольства, 
включая консула, я могу сказать, что таким образом появились 
Дни французской весны, так как все проводилось в основном в 
апреле – мае. Все наши речи касались того, что снова началась 
французская весна. Мы затрагивали идеи бизнеса, экономики, тем 
самым расширяя контакты города. 

Сейчас французы развили эту идею, теперь это стабильная 
«французская весна» в Украине, вот они недавно закончили 
праздничное шествие по территории всей нашей страны. Мы 
гордимся тем, что стали родоначальниками этой традиции, мы 
«Альянс Франсез», наша кафедра, университет, деканат и конеч-
но же ректорат, так как все принимали активное участие. Мы 
родоначальники прекрасной традиции, красивой, приятной, 
светлой. Наши студенты они жили, росли, крепли в своих зна-
ниях французского, параллельно с наездами французских гос-
тей, их концертов и театров разного рода. Наши студенты вари-
лись в этом действии, работали переводчиками для этих делега-
ций, то есть имели практику переводческую. Состоялись встре-
чи с председателем Роны, которая очень долго помогала нам в 
организации приезда студенческих групп в Лион, она помогала 
искать школы, семьи, в которых они могли поселиться, где-то 
70 студентов удалось вывезти в течение 4–5 лет на небольшие 
двухнедельные стажировки в апреле – мае. Это, конечно же 
было на пользу учебе. Что еще осталось в памяти? Мы также 
сотрудничали с разного рода театрами, театры с большим тру-
дом принимали спектакли, мы проводили огромные выставки в 
Оперном театре, все что делалось уже невозможно вспомнить и 
перечислить, мы были везде, сотрудничали с обладминистраци-
ей, муниципалитетом, управлением науки и образования. Это 
было детище всего города и области. Этим «Альянс Франсес» и 
был знаменит в те годы.  
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Что еще можно добавить о студентах, которые сотруднича-
ли с труппами? Они получали возможность выезда во Францию 
и получения там колоссальной практики языковой, также со-
трудничали с посольством, что давало возможность уже после 
окончания университета выезжать на практику, стипендию пла-
тила французская сторона. Вот это все было благодаря тому, что 
существовал «Альянс франсес». 

Еще мне хотелось бы сказать о том, что международное со-
трудничество такого плана было одной из целей моей работы в 
ходе заведования кафедрой. Студенты, которые росли непосред-
ственно в начале этого сотрудничества, благодаря «Альянсу», 
начали приобщаться к театральным фестивалям, которые про-
водил французский культурный центр в Киеве. Многие поколе-
ния, выпущенных в то время студентов, участвовали в поста-
новках в Киеве, и вот уже лет пять эти фестивали проводятся у 
нас, на базе Дворца студентов. У нас выковался собственный 
режиссер, это старший преподаватель нашей кафедры, студенты 
плавно перетекают в профессиональную актерскую деятель-
ность. Также, если занимают призовые места, обязательно ездят 
за границу, например, они уже побывали в Румынии, Франции. 
Сейчас жизнь на нашем факультете немыслима без подготовки 
спектаклей, сами понимаете, что это очень важно для развития 
лексического фонда, точно также, как и для памяти, и разговор-
ной практики. 

Спасибо Вам, за то, что уделили нам время и за прият-
ный разговор, и интересную информацию. 

Я хотела бы поблагодарить организаторов за это внимание к 
моей скромной персоне на фоне университета, безусловно. И 
если где-то, что-то понадобится для университета, я буду рада, 
что мы провели это время не зря. 
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Загальна кількість годин запису 2 години 50 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки – 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням хви-
лин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ  
 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

2 

Примітка й коментарі – 
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 ПРОНЬ 
ЛЮДМИЛА 
ВОЛОДИМИРІВНА 

 
Ваша фамилия, имя и отчество, год, число рождения? 
Пронь Людмила Владимировна, 13 июня 1939 года. 
В каком городе Вы родились? 
Родилась в городе Симферополе, где до войны жили мои 

родители. Сюда вернулись, в Днепропетровск, после войны, 
после эвакуации, возвращения отца и вот теперь – в Днепропет-
ровске. 

Расскажите, что вы знаете о своих предках, расскажи-
те про маму, про папу, про бабушку, чем они занимались, 
какое образование имели? 

Мой папа, по первому образованию юрист, закончил Харь-
ковский юридический институт, по второму образованию – ис-
торик. И в жизни у него так получалось, что он часть жизни 
посвятил юридической деятельности и дослужился до началь-
ника обласного управления Министерства юстиции. А потом, 
после устранения Никитой Сергеевичем Хрущовим Института 
юриспруденции, он работал на кафедре истории партии в Ме-
таллургическом институте. Мама – инженер-строитель. Работа-
ла всю жизнь в отделе сельского строительства в «обл. плане», 
сначала – областной земельный отдел, потом «обл. план».  

Бабушка моя, учитель-филолог, на филологическом факуль-
тете, знающая, старославянский и старорусский, (обучали тогда 
на филологическом этим языкам), и потому бабушка говорила и 
читала на всех языках: сербский, польский, чешский, болгар-
ский, она совершенно элементарно все читала. Дедушка, земле-
устроитель, это по маминой линии. По папиной, к сожалению, у 
него отец погиб еще в Гражданскую войну, он был организато-
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ром советской власти, тогда Харьковская, потом Луганская об-
ласть. Банда там ворвалась в село, и он погиб, и не только он, а 
весь их штаб. Мать не пережила этого, папина, моя бабушка, и 
получилось так, что без родственников со стороны папы. Папе 
было шесть лет, когда погибли его родители. Я росла без род-
ственников со стороны папы. 

Были ли в Вашей семье традиции, которые были связаны 
с наукой, образованием? 

Какие-то присутствовали, поскольку папа менял все-таки 
сферу деятельности с юридической на историческую, то канди-
датские диссертации мы защищали практически в одно время, 
так что, как это назвать традицией или нет? Вот направление, 
наверное, в доме, о том, что нужно было заниматься наукой, это 
было. Я благодарна своим родителям, что они, как-то это 
направляли. 

То есть, Вас Ваши родители направляли? 
Да, я после института пошла работать, и работала три года 

инженером КБЮ. Потом пришла на кафедру, хотя мне предла-
гали остаться на кафедре после окончания института. Но тогда 
мы все мечтали только о КБ «Южное» и никаких кафедр. Ну, 
вот за три года, когда я уже разобралась с темой, чем заниматься 
и так далее, то именно папа, наверное, как-то способствовал 
тому, чтобы я все-таки ушла в очную аспирантуру. 

Скажите, Вы учились в начальной, средней школе? Ка-
кую школу Вы закончили? 

Среднюю, 81-я средняя женская школа. А вот в 9-м классе 
смешали, это в центре города, рядом с оперным театром. 

То есть, это в Днепропетровске? 
Да. 
Скажите, какие Ваши воспоминания о школьных учите-

лях, какие Вам наиболее запомнились и чем? 
Больше всего мне запомнилась учитель математики, которая 

была у нас с 7 класса – Евгения Терентьевна Ясько. Она умела 
очень интересно, очень доходчиво обьяснять. Во всяком случае, 
она заставляла думать и учила решать поставленные задачи. Вот 
потому первое место среди учителей в своей памяти, я отдаю ей. 
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А еще, она как-то разглядела во мне будущего преподавателя и, 
когда кто-то из учителей заболевал, она подзывала меня и гово-
рила: «Там 4-й класс, пойдите, вот книжка, вот это решить 
нужно». Я шла туда, первый раз, боясь, спускалась, думая, а 
вдруг я не решу задачи. Как-то справлялась. Евгения Терентьев-
на практиковала, если у нее накладки были, то она без волнения 
меня туда отправляла. И более того, когда-то она, когда говори-
ли, кто кем станет, сказала, что Люсе Пронь быть профессором, 
так что в этом плане наши намерения и устремления совпадали. 
Если говорить о других учителях, у нас много хороших учите-
лей было, был период, когда я увлекалась географией, у нас бы-
ла прекрасная учительница по географии в младших классах. 
Когда-то в мед. институте был разговор, наша учительница по 
биологии повела нас в анатомичку мед. института, и я поняла 
однозначно, что в мед. институт я ни в коем случае не пойду. 
Физик у нас был очень хороший. 

То есть, впечатления о школе остались хорошие? 
Да, да у нас дружный класс, и мы раньше каждые 5 лет, а 

теперь через год собираемся, приезжают все наши, кто в Израи-
ле, кто в Германии, вот и мы собираемся, то есть класс друж-
ный. 

Когда Вы поступили в Университет? Какой был конкурс, 
какие правила были? Кто у Вас принимал экзамены? 

Я не поступала в университет, я поступила в Металлургиче-
ский институт, поскольку специальность была неизвестна, то 
есть для моих родителей неизвестна и говорили, что это – ядер-
щики, и поэтому я поступила в металлургический. Первые два 
года я училась там, но я с медалью, а тогда с медалью экзамены 
никакие не сдавались, просто тебя зачисляли. Потом стало из-
вестно, что это – ядерщики, это ракетчики и поэтому у меня 
мама была за то, чтобы я на физтех пошла, папа, чтоб в метал-
лургический и все это разрешилось на физтех. Поскольку была 
отличницей, меня сразу сюда приняли, вот так началась моя 
жизнь на физтехе. 

Ваши впечатления о первой лекции?  
Если сейчас вспоминать, Ленченко читал лекции «Теорети-

ческая механика». Ленченко был такой доцент. Вот, пожалуй, из 
лекторов он был классический лектор, красиво говорил, инте-
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ресные примеры приводил, такой довольно строгий предмет нас 
всех вдохновлял, и с удовольствием все посещали. А из препо-
давателей физтеха профессор Махин Виталий Антонович – за-
ведующий кафедры в ту пору, когда я поступила: высокого ро-
ста, интересный мужчина, как артист мог вести себя на лекции, 
интересно он рассказывал, как-то вовлекал нас в научную рабо-
ту, которой он сам занимался. Махин – выдающийся человек и 
сейчас, в год 100-летия, мы хотим переиздать его книгу (он из-
дал книгу «Жидкостные ракетные двигатели»). Эта книга до 
сих пор востребована, она не устарела. У нас в основном читали 
преподаватели с КБ (Южное), еще не было своих, но вот был 
Виталий Антонович Махин, Морозов Иван Иванович, Шандо-
ров Геннадий Сергеевич, было несколько человек еще. Пре-
красные лекции Иванова Иван Ивановича по курсу «Конструк-
ции», Назарова Михаила Дмитровича по насосам и турбинам. Я 
успела послушать лекции будущего академика Пилипенка, ко-
торый нам на 5-м курсе читал курс прочности. Так что я имела 
возможность познакомиться с будущим академиком на 5-
м курсе.  

Расскажите о формах и методах научно-педагогических 
сотрудников, которые были наиболее еффективными со 
студентами? 

Когда я была студенткой, Виталий Антонович Махин вни-
мательно следил за развитием ракетной техники, он сам вы-
пускник МАИ и к нам был назначен (тогда Министерство выс-
шего образования присылало нам своих, тех, кого находило 
нужным). Он приехал, будучи кандидатом наук, после работы в 
Московском авиационном институте и к тому же с Ленинград-
ским Военмехом у него были связи. И поэтому к нам на факуль-
тет он часто приглашал тех людей, которые занимались какими-
то новыми направлениями в ракетной технике. Можно вспом-
нить, вот по электро-ракетным двигателям еще вообще никаких 
сведений да и книг в ту пору не было, мы по конспектам учили, 
а к нам приезжали и читали о перспективах электро-ракетных 
двигателей. Более того, это так увлеченно все было, что тогда 
Махин сумел отстоять это перспективное направление, нам надо 
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его осваивать и началось строительство 6-го корпуса, вот кото-
рый теперь именуется, там стал закладываться большой лабора-
торный корпус, который занимался и по сей день занимается 
исследованиями по електро-ракетным двигателям.  

Студенты принимали участие в строительстве и выпуске до-
кументации, Виталий Антонович курировал это полностью. В 
1967 году мы переехали в 6 корпус, физтех был в 3-м теперешнем 
корпусе на проспекте, это здание физтеха, которое строилось 
специально для физтеха, а потом в 1967 или 1968 годах наша 
кафедра переехала в 6-й корпус. Там читались лекции, проводи-
лись лабораторные занятия, то есть, тогда это было удобно, все 
было работоспособно, могли оставаться после занятий, проводить 
исследования. А уже потом, все-таки возникла необходимость все 
кафедры физтеха соединить вместе и с 1973 года мы в этом кор-
пусе № 10, а в 6-й ездим проводить лабораторные, там наша ла-
бораторная база научно-исследовательская. Много на кафедре 
двигателестроения защищалось диссертаций в 60-е, 70-е, 80-е 
годы, человек 50 защитились, причем из этих 50-ти, наверно 
пять докторских диссертаций. Еще нужно сказать, что не все за-
щищались у нас в университете, хотя совет практически с 60-го 
года был уже по специальности «Ракетные двигатели», «Проек-
тирования» и «Системам управления». Когда начались вот эти 
советы по специальности ФТФ, сам Махин ещё защищался в ака-
демии Дзержинского, тематика была военная, потому многие 
защиты обеспечивались в Москве в академии Дзержинского, 
Московском авиационном институте, МВТУ имени Баумана, 
либо в академии Можайского в Ленинграде. Потом, по мере 
упрочнения позиций нашего совета, как-то все перешли на защи-
ту уже в своем родном вузе. Кстати, на нашей кафедре препода-
ватели, практически все выпускники нашей кафедры. 

Скажите, формы идивидуальной роботы со студентами 
проводились под контролем преподавателя? Были ли они 
эффективными? 

Эффективной получается работа тогда, когда студент увле-
чен и ему это очень интересно. Можно сказать, что, наверно, на 
нашей кафедре достаточно эффективная, потому как последние 
семь лет, когда начались, проводятся студенческие олимпиады по 
ракетной технике, наши студенты занимали первые, вторые места 
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на этих олимпиадах. Четверокурсников мы направляли на олим-
пиады в Харьков в ХАИ, в Киев в Киевский национальный уни-
верситет. Мне говорили заведующие чужих кафедр, что в чужом 
вузе занять первое место невозможно, но оказалось, что возмож-
но. Отдаю должное нашим студентам, потому они не уронили 
честь в чужом вузе, не растерялись и отвечали там грамотно. По-
том научные работы, которые мы направляли, опять-таки в Харь-
ковский авиационный, (сугубо по нашей технике), потом в Киев-
ский национальный, сейчас Харьковский политехнический ин-
ститут взялся за ракетные двигатели, и мы дважды уже им 
направляли работы и дважды 2-е место одна девочка – Сиренина 
в 2011, и в этом году парень – Мототюк в 2012 г. А перед этим 
первое место в 2006 г. – Блишун, в 2007 – Новосёлов – это по 
ракетным двигателям, и 2-е место по энергоустановкам – Захаров, 
и ещё по ракетным двигателям – Сидоренко в 2008 г. Если смот-
реть по этому важному показателю, то получается, что мы доста-
точно эффективно проводим такую работу. 

Какие вопросы организации учебного процесса рассмат-
риваются в деканате, на ректорате и на заседании Учёного 
совета ДНУ? 

Вопросы периодически рассматриваются на Учёном совете 
ДНУ, в ректорате, в деканатах. Интересно то, что когда начали 
тестирование проводить после 4-го курса, всплыл такой инте-
ресный момент, что на всех других факультетах то, что пишут 
студенты на тестировании, это получается хуже, чем они сдают 
экзамены. А на физтехе наоборот – по результатам тестирования 
у нас показатели лучше, в том числе и по нашей кафедре. Одна-
жды на совете ДНУ проректор Чернецкий отметил в своём до-
кладе, что тестирование на физтехе студенты выполняют с бал-
лами гораздо более высокими, чем учатся на протяжении всех 
четырех лет лет. 

Конечно, вся жизнь организована у нас так, что Учёный со-
вет работает и ставит какие-то новые задачи, до нас доводятся 
эти новые требования, и мы их выполняем. Новых способов в 
вузе нет, чтобы понять, что к чему, в каком направление следует 
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отклоняться, так что синхронно работаем, решения те, которые 
доводяться, пытаемся провести в жизнь. 

Использовались ли на занятиях наочные засобы: карты, 
схемы, таблицы? 

Карты, таблицы – нет, потому что это было связано с сек-
ретностью курсов. А вот технические средства обучения – слай-
ды, видео использовались в широком объеме, кроме того, мы 
иногда показывали фильмы, которые на Байконуре сняты, так 
что стараемся. Тем более есть и печальные, и очень хорошие 
средства и случаи, по которым у нас есть эти фильмы, так что 
используем в полной мере. Вот это я о себе сказала, что у меня 
схемы, слайды есть в курсе и достаточно сложные, но опускать-
ся до уровня раздаточного материала я считаю не нужным, по-
тому что это не позволяет студентам самим научиться и выпол-
нять то, что они могут делать. А вот некоторые другие препода-
ватели – Галина Андреевна Горбенко, она практикует раздаточ-
ный материал, который она раздает студентам и таким образом 
обостряет, как она считает, обучение. 

Ваши преподаватели применяли творческие методы 
обучения? Если да, то какие преподаватели повлияли на раз-
витие Ваших творчих способностей? 

Будем говорить так, тот уровень знаний, который мы даем 
студентам – стараемся его давать не узко и конкретно, а более 
широко для того, чтобы различные аспекты охватывать, чтобы 
студенты все это понимали. Правда, наши студенты, когда за-
нимают первые места, подтверждают то, что мы достаточно 
широко им все это даем и им этого материала достаточно для 
того, чтобы отвечать лучше других. У нас кафедра уникальна в 
том плане, что у нас очень много выдающихся деятелей, не про-
сто специалистов в нашей области, хотя и тут я перечислю: 
Кучма Леонид Данилович наш выпускник; Семенов Юрий Пав-
лович – это генеральный конструктор КБ Королева, тоже вы-
пускник нашей кафедры; Догужиев, это министр общего маши-
ностроения (это так ракетная техника называлась); КБ в Куй-
бышеве – зам. Генерального – наш выпускник Сайгак; министр 
авиационной техники Щукин – наш выпускник. Вот сейчас воз-
главляет Национальное космическое агентство Украины Юрий 
Сергеевич Алексеев – наш выпускник, мой студент. Кучма, Се-
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менов, Догужиев, это до меня выпускники, а вот Юрий Сергее-
вич – мой студент уже. Кафедра сумела выразить себя не просто 
в людях, которые данной техникой занимаются, но еще и в лю-
дях, которые сумели оставить определенный след и в ракетной 
технике, и в жизни государства. 

Как были оформлены учебные аудитории? Учились ли Вы 
в специально оборудованных аудиториях? И как это влияло 
на качество подготовки? 

Наше обучение проводилось в специально оборудованных 
аудиториях и лабораториях. У нас есть несколько лабораторий-
конструкций, там двигатели стоят, а иначе просто невозможно 
обучение. Причем это и в 10-м корпусе, и в 6-м корпусе. Но, 
поскольку в 6-м отсутствует отопление, в настоящее время, мы 
водим студентов в теплое время. Но сентябрь, октябрь, май, 
июнь занятия там проводятся хорошо и без этого просто нельзя, 
во всяком случае для людей, которые будут заниматся кон-
структорской деятельностью. 

Каким был состав Ваших однокурсников за уровнем под-
готовки, за возрастом, социальным, национальным положе-
нием? 

Первое это то, что я поступила в 1956 году, закончив 10-й 
класс. Хрущев Н. С. тогда провел демобилизацию в армии и 
средний состав Советской армии перешел на гражданку. Поэто-
му, если говорить о возрастном, у нас было не совсем, как для 
студентов пришедших со школьной скамьи. У нас 75 человек по 
кафедре двигателестроения было, из них, наверное, только 
группа студентов, которая после школы, после 10-го класса, 
остальные были демобилизованные. Все поступали на физтех и 
тут учились. По национальному признаку было, наверное, боль-
ше украинцев и русских, хотя и евреи тоже были, был один цы-
ган, других национальностей у нас не было. Вот перекос в сто-
рону того, что на 5-м курсе мы после работы приходили и учи-
лись. Более того, пожалуй, мы один из выпусков, который учил-
ся четыре года по очной форме, а на 5-м курсе мы пошли на 
практику и учились по вечерней форме образования, работали в 
КБ и ЮМЗ, вечером приходили и учились. Тогда во многих 
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вузах было введена такая форма обучения (в 1960-м году). Моя 
трудовая книжка значится с этого момента, потому что нас бра-
ли официально на работу, и мне присвоен 4-й разряд слесаря-
пайщика и сварщика. Было выдано удостоверение. 

А состав ваших однокурсников за возрастом? 
Группа была только одна из трех, когда на студенческую 

скамью пошли школьники, все остальные были старше. Были 
даже уже лет 30 кому, наш год не показательный с точки зрения 
коллектива. И вот, если я вам говорила, что класс наш собирает-
ся очень часто, что мы как-то дружны, то сказать по нашему 
выпуску такого нельзя. Мы редко собираемся, другое дело, что 
мы поддерживаем теплые отношения и в КБ наши многие рабо-
ты, причем не только с нашего направления, а из 1,3. Получи-
лось так, что в ту пору, когда я училась, распределения на спе-
циальности было на 3-м курсе, вот ты приходил, тебя просто 
зачисляли. На третьем ты уже определялся на 1-е, на 2-е, на 3-е 
пойдешь и расписывались по направлениям. А вот эти связи, 
которые были до того, они как-то сохранялись. Когда мы соби-
раемся на юбилей 10 лет, 25 лет, многие помнят почему-то 
больше то, что было на 1-м курсе, группа была другая и другие 
отношения, а потом группы менялись, поэтому тут в плане 
наших отношений такое. Но если нам приходится ездить (сейчас 
не приходится), но был период, когда мы ездили в Москву, в 
Куйбышеве, в Воронеже я была, то наши сразу же находятся, мы 
все встречаемся, и как-то этот период проводим вместе и стара-
емся все друг другу рассказать, как и что. Коллектив есть, но вот 
редко собирающийся вместе. 

В Вашей группе было больше мальчиков или девочек? 
У нас на 75 человек, на кафедре двигателестроения, это вто-

рое направление, было три девочки. На первом направлении при-
мерно столько же, вот на третьем было больше – человек шесть-
семь. Девочек было совсем мало, это теперь уже девочек больше. 

Кто из Ваших однокурсников демонстрировал лучшие 
способности, были ли отличники? 

Конечно, было и много отличников. Я сама была отлични-
цей, у меня в дипломе одна «4» по курсовой, по турбо-насосным 
агрегатам, все остальные пятерки. Алла Макарова была с наше-
го выпуска, у нее тоже диплом с отличием. Был Енотов, Гар-
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бунцов Слава, Ломакин, это всё отличники. Очень большого 
числа у нас все-таки не было, я знаю выпуск 1960 г., там где 
Леонид Кучма, у них значительно больше отличников. У них и 
групп было больше – 5 групп на два направления, а у нас 
три группы, но и количество отличников у них очень большое. 
Хотя, среди нас он не был отличником, но стал генеральным 
конструктором КБ Союза в Москве, это челомеевская организа-
ция, также как Королева КБ, где наш выпускник тоже возглав-
лял выпускник, так вот и наша Недайвода Анна. Еще что могу 
сказать (не по делу, но все равно интересно), когда мне при-
шлось заниматься юбилеем университета, это еще 1993 г., я ра-
ботала в архиве и проследила, интересно было, кто из наших 
особо выдающихся людей, как учился. Среди наших выпускни-
ков получается так, что отличников среди всех генеральных 
конструкторов, а также министра общего машиностроения не 
было, у них у всех средний бал от 4,1 до 4,4. То есть, наверное, 
разносторонность подхода позволила им потом совершить такой 
прорыв. Потому что одно дело даже, когда ты вырос в КБ. Вот, 
если Кучму взять, он пришел инженером в отдел, потом стал 
ведущим, (там несколько есть рангов среди ведущих), – тем 
ведущим, который вел основные изделия, которые сдавались на 
боевое дежурство. Потом стал первым заместителем генераль-
ного конструктора, он был два года секретарем парткома КБ, 
потом первый заместитель генерального Уткина, потом на за-
вод. Точно так по остальным нашим выдающимся, это ж 
Москва, это не Днепропетровск. Вот я когда-то говорила, что 
будет делать Москва, если мы перестанем посылать им своих 
выпускников. Лет 15 или 20 был такой период, когда все гене-
ральные СССР были наши выпускники. Еще в КБ Королева и 
генеральный конструктор, и директор завода, и заместитель 
директора завода – это все наши выпускники разных лет (1955, 
1956, 1958). Это было просто для интереса, потому что вы этот 
материал нигде не почерпнете, а я с этим прожила уже опреде-
ленное количество лет. Что еще сказать, Догужиев, министр, 
баллы у него 4,2 были. Но у него сочинение было обалденное, 
настолько он хорошо пишет, безошибочно, «5» стояло, никаких 
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ошибок. Я высказала тем, кто учился с ним, что у Догужиева 
такое сочинение. Он такие стихи писал! Так что ж – он пошел 
сюда, причем пошел на завод, по все заводам прошел, поднялся 
министром. Вот так сложилось, оказывается он в душе был поэт 
и писатель. 

Какая была учебная дисциплина у студентов, трудовая и 
исполнительная у преподавателей? 

Когда я училась, у нас была высокая трудовая дисциплина, 
декан пользовался непререкаемым авторитетом. В наказание 
тогда снимали стипендии, был такой метод, старались как-то 
подогнать, вызывали, прорабатывали на комсомольских собра-
ниях, люди ответственно относились. Тем более у нас взрослые 
люди были, уж как получалось там по баллам, отношение их 
было деловым и нормальным. Как-то помогали, если что-то 
непонятно, спрашивали, конспекты брали, все ж конспекты тут 
хранились, прийдешь – нет конспекта, кто-то сидит, вопросы 
там изучает, взаимовыручка она всегда существовала. 

Какой присутствовал морально-психологический климат 
в коллективе? 

Нормальный, мы не проходили мимо каких-то моментов. 
Наверное, не стоит сейчас рассказывать, но был момент, когда 
не с нашего направления, это было третье и первое задействова-
ны. Парень женился, у него уже был ребенок, потом он с ней 
развелся, и родители хотели ее из дома выгнать, а жили они у 
него. И что вы думаете? Собрались наши студенты 1-го и 3-го 
направления во главе с комсоргом Шуняевым Александром. 
Пришли туда, где жил этот парень, парень хорошо учился, от-
личником был. Привели Жене его жену с ребенком в дом к му-
жу (ее ж выгнали, оттуда она пришла к жене друга ее мужа), и 
все студенты тут собрались, пришли туда к парню, и сказали, 
что если ее выгонят, то мы будем принимать меры. 

И что вы думаете? Провели комсомольское собрание, еще 
приняли решение, что парня этого отчислить, что он не достоин 
оставаться студентом, при таком отношении к жене. 

Спустя много лет, мы этому Жене все простили, когда соби-
раемся, как-то все меньше вспоминаем. Но вот такое отношение 
не постороннего человека, а близко принимающего все. Причем 
учтите, что у нас коллектив мужской был, у нас не женский кол-
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лектив, там хватило двух женщин, чтобы собрать большой кол-
лектив и прийти туда и водворить на старое место эту жену. 

Я бы сказала, что мы нормально решали многие вопросы. 
Вот, когда касалось, что мы работали на заводе и на заводе с обу-
чением по вечерней форме, но вечерникам положен один день от 
работы свободный. Кто-то из наших это узнал, все ж на заводе 
целый день, потому что работаем и вечером сюда на лекции при-
ходим, никто ж не пропускал, такого, как сейчас вообще не могло 
просто быть. Начали говорить, что давайте день, все-таки нам 
нужен. Поставили вопрос перед деканатом, ректоратом и в конце 
концов добились, чтобы положенный для вечерников день, кур-
совые уже подходили, надо было делать, времени нет, работу ж 
не прогуляешь. Поэтому если говорить о чувстве долга, ответ-
ственности я бы сказала, что тогда было значительно выше. 

Кто в Вашей группе был старостой, куратором? Какие 
способы борьбы за учебную дисциплину использовали? 

Никакие не использовали, разве что стипендию снимали. 
Старостой у нас был Дементьев, потом он на сотке работал, ку-
ратором Махин. Махин как-то организовывал нам музыкального 
плана занятия, комсомольские собрания. Интересные достава-
лись фильмы, некоторые и их просматривали отсюда. Я, напри-
мер, знаю, что в драме Лермонтова «Маскарад» у Хачатуряна 
есть вальс известный, что он был долгие годы позывным на то-
нущих кораблях. Я уже по своему опыту знаю, что можно по-
ставить интересно; сейчас уже это просто сложно, все предыду-
щие годы существования Советского Союза проводить полит. 
занятия так, чтобы всем было интересно, было возможно. Но 
для этого нужно было специально готовить и доклады, и вы-
ступления, даже тем, кто никогда не интересовался этим. При-
глашались и люди непосредственно участвовавшие, в таких-то 
делах, того периода. Можно найти очень многие аспекты для 
того, чтобы заинтересовать человека, но это ж раньше были 
стабильные занятия из недели в неделю, сейчас нет такого. Ты 
приходишь два раза в месяц, это если очень нужно, то чаще, а 
больше видишься на лекциях, потому что лекции дают тебе об-
щение. Поэтому можно заинтересовать, но это требует много 
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времени и хорошего материала. Нужно, чтобы в этом вопросе 
ты был достаточно эрудирован. 

Какие формы контроля по подготовке студентов ис-
пользовались в семестре? 

Коллоквиумы раньше были, потом было больше практиче-
ских занятий, сейчас у нас их поубирали, было больше лабора-
торных, то есть контроля раньше было больше. Сейчас курсо-
вые у нас сняты очень многие, осталось считанное количество. 
Раньше у нас каждый год курсовые в семестре были, то есть все 
были при деле, а сейчас у нас оставили буквально две курсовых 
за все время обучения, этого очень мало, если так будет про-
должаться – выдающихся мы, наверное, не увидим при такой 
степени контроля. Нужно чаще опрашивать и студент втягива-
ется, он будет знать, что его спросят, а то он думает, что его не 
спросят, и что спишет что-небудь, и не учит ничего. 

Как было организовано проведение зачетной недели и 
сессии? Случались ли, какие-то курьезные случаи на сессии? 

Я знаю одного человека, который списывал в любых ситуа-
циях, он был большим мастером. Еще у нас, когда сдавали экза-
мен, каждый заглядывал в аудиторию и, если вдруг в этот мо-
мент выходит сдававший и скорее заходит туда, садится и его не 
вытащишь. А у нас все ребята, хотели сдать поскорее, если кто-
то нарушал установленную очередь, были нарекания по этому 
поводу и высказывания.  

Вспомните свой первый и последний экзамен. Чем они 
запомнились? 

Последний – это защита в КБ «Южном», а первый экзамен, 
его я в Металлургическом сдала, получила «5». Экзамен есть эк-
замен: пришел, подготовился, ответил на вопросы. Из ситуации, 
когда что-то интересное, наверно с этой точки зрения я никогда 
не оценивала экзамены, потом всегда есть результаты, что и как. 

Чем определялся Ваш выбор курсовой, дипломной рабо-
ты? Кто был Вашим научным руководителем? 

У нас это несколько иначе, чем у вас. У вас сама тема опре-
деляет во многом, а у нас чаще курсовые темы вроде бы одина-
ковые – газодинамические расчеты жидкостного ракетного дви-
гателя, но жидкостный ракетный двигатель может быть малой 
тяги, большой тяги, выполненный по схеме, с дожиганием, без 
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зажигания генераторного газа. Всё связано с выбором вот этого, 
все как бы одно, но относится к привязке разным двигателям, и 
поэтому по-разному так идут и расчеты, без дожигания двигате-
ля, это гораздо проще. Если ты берешь с дожиганием генератор-
ного газа, то это значительно сложнее и более трудоемко. Но 
старалась взять интересное, но интересно – это то, что сложнее. 
Научный руководитель у меня по кандидатской был Махин Ви-
талий Антонович, он бывал в КБ, он когда-то попросил отчеты, 
которые я выпускала, посмотрел и предложил поступать в аспи-
рантуру, мол, у вас уже материал есть. У нас очень интересная 
была работа в КБ, о таком даже, пожалуй, тяжело мечтать. Во-
первых, мы занимались динамикой ракетных двигателей. Есть 
конструкция, испытания, а динамика ракетных двигателей 
настолько сложна и проблемна, так один хорошо камеру знает, 
другой – генератор, а тут нужно знать все вместе. 

К Пилипенко я пришла, он был молодым специалистом, он 
на два года закончил раньше, чем мы. Пришла я и Задонцев – из 
одной группы. Его назначили в. о руководителя группы, вот мы 
пришли в группу, где Пилипенко. Он так смело брался за все 
сложные вопросы и по результатам оценки испытания и по тем, 
что закладывать дальше, и получалось так, что когда мы брались 
за те вопросы, которыми нигде в Союзе не занимались, то, конеч-
но, это заставляло всех, как-то подстегивало, вместе все обсужда-
ли вопросы. Потом были невероятно довольные, когда все полу-
чалось так, как мы предполагали. Приходилось работать много, 
мы, к примеру, до десяти вечера на работе были, субботы и вос-
кресенья, вначале субботы просто были рабочие, потом субботы, 
воскресенья, потому что это электронно-вычислительные маши-
ны с программированием М220 Б. Занимались этими вопросами, 
потом многое было непонятно и на нас, тогда иногда, так напада-
ли, «что вы ничего не знаете, не умеете, откажитесь». Вот, когда-
то один из замов, сказал Пилипенко, Пилипенко поднимается и 
говорит: «Знаем и умеем, вот пройдет испытание и вы убедитесь, 
что мы правы». Испытание проходит, все нормально, поэтому то, 
что ты востребован, это настолько важно, что и тяжело передать 
насколько, это поднимает человека и заставляет думать и мыс-
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лить. Я еще занималась аварийными ситуациями, потом, как ка-
кая-то авария, обычно зам. главного конструктора шел со мной на 
машину, чтобы прямо узнать, как и что получается, какие версии 
следует выдвигать по аварии, а какие нет. И эта востребованность 
была необыкновенной, и я понимаю, что я пережила прекрасные 
годы своей работы. Когда я пришла из КБ сюда, вначале мне не 
хватало чего-то, мне казалось, ты прочитал лекцию, вышел, а 
хорошо, плохо – не знаешь. А на экзамене выяснишь, знает сту-
дент или нет. Вот теперь, спустя уже многие годы, когда у меня 
много студентов-выпускников, и куда бы я ни пришла мне гово-
рят: «Здрасьте, Людмила Владимировна». 

Что Вы можете сказать про организацию кафедральной 
специализации? 

Можно отметить, что мы своевременно открывали новые 
специальности. Я вам рассказывала, что Махин приглашал из 
МАИ, и вот электроракетные двигатели начали буквально с 
1969 г. Поэтому, когда потом стал вопрос о создании такой спе-
циальности, мы были готовы целиком и полностью, люди зани-
мались этими вопросами. Потом нам пришлось еще третью, 
твердотопливную, это было без проблем, все были подготов-
ленные, потом там поломалось и в независимой Украине мы уже 
стали перед необходимостью открытия новых специальностей. 
Открыли нетрадиционную энергетику, потому что у нас элек-
троракетные уже были, другие методы использовались, то есть, 
тоже без проблем. Кафедра в 1995 г. открыла, а в 2000-м – пер-
вый выпуск, все нормально и работает. Теперь кафедра, правда, 
разделилась – кафедра энергетики, был период, это наша кафед-
ра. И еще «Стрелковое вооружение» – это было сложнее, пото-
му как специальность, вот автоматы, пистолеты, винтовки, это 
был не наш профиль, но тем не менее с большим трудом выпус-
каем, сейчас его закрывают, кафедра перешла на кафедру энер-
гетики, там образовали кафедру и сейчас ее закрыли, и уже 
набора нет, к сожалению. Это была единственная специальность 
на нашей независимой Украине. Почему допустили это – не 
понимаю, я считаю, что один вуз страны выпускает таких спе-
циалистов. Говорили, что нам не нужно, мы столько наделали 
этих запасов в вооружении, когда подумаешь, как у нас горят 
склады и как разбазаривают вооружения, нужно подумать о том, 
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что ты будешь делать через 10 лет. И поэтому я с большим со-
жалением отношусь к тому, что специальность «Стрелковое 
вооружение» закрыли. 

Как проводилась защита дипломов, курсовых робот? Ка-
кая была атмосфера работы Государственной экзаменаци-
онной комиссии? 

Атмосфера всегда требовательная, всегда последовательная, 
обсуждения. Наши дети не очень менялись, менялся председа-
тель. К нам приезжала комиссия московская, там был зав. ка-
федры двигателей МАИ, потом МГТУ. 

Тогда мы обсудили направления развития, количество ли-
стов. Вот, конечно, приезд их был своевременен и выработали 
общий подход какой-то по всем вузам. Поэтому последние годы 
мне не нравится то, что сейчас дети ограничиваются количеством 
времени. Раньше в ГЭК приглашались все, но Виталий Антоно-
вич, всегда считал, что все должны присутствовать. У Присняко-
ва было то надо, то не надо, в общем менялся, этот подход. Все-
таки должно быть достаточно большое количество лиц, а так си-
дит три человека в ГЭК, это несерьезно. Тем более один предсе-
датель, два преподавателя, ну вот с каждым годом, по количе-
ству, когда мы даем заявки, и количество членов ГЭКа все мень-
ше и меньше. Я считаю, что нужно точку поставить и увеличить 
количество, уж не меньше пять человек должно, там присутство-
вать, а то и восемь, десять. Да, может быть, это нагрузка для сту-
дентов, но, с другой стороны, и тебя заставляют думать, сообра-
жать, у меня претензии по количеству членов ГЭК. 

Что Вы можете вспомнить о проведении учебных прак-
тик? Кем они организовывались? 

Практики всегда были, и когда я была студенткой и вот в 
годы работы. Много лет я была ответственной за проведение 
практики. Практика организовывалась на всех предприятиях, на 
которых студенты наши работали. Есть задания на практику, 
есть вопросы совместные, которые решаются с руководителем 
практики на предприятии, какие-то особенности, какие-то ню-
ансы, вот поэтому и на этой базе возникают темы для диплом-
ного проекта. Я говорю о преддипломной, потому что первая, 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

530 
 

начальная, третьи курсы ведет другая кафедра, а вот предди-
пломная, – это всегда на нашей практике. Была еще на четвер-
том курсе расчетно-конструкторская практика, тоже была наша. 
Ее упразднили спокойно и остались эти практики. Важно, чтобы 
у студента была интересная тема, к тому же, чтобы материалы 
были, если можно почитать, сравнить, сделать выводы. Можно 
и потребовать, чтобы отчет по практике был достаточно обшир-
ный, всесторонний. Практику нужно проводить в тесном содру-
жестве с руководителем практики от предприятия. Специфика 
та, что сотрудники – руководители практики на десяток человек, 
а все-таки лучше, чтобы сразу занимался тот человек, чью спе-
циальную часть будет делать студент. Поэтому, вот в этом 
плане у нас хорошо в том, что числится один, а все равно прак-
тикой руководят те люди, которые будут руководителями части 
дипломного проекта, они все работают там больше, чем вот этот 
человек, который практикой заведует. За это я всегда очень бла-
годарна сотрудникам КБ «Южного», Института технической 
механики, ЮМЗ, которые вот неформально подходят, стараются 
вложить в студента, чтобы он как можно лучше защитился. И 
потом у нас кафедра наиболее связана с предприятиями, вот на 
других кафедрах они идут в банки работать, но не идут в КБ или 
на завод. У нас идут более на сотку, там испытания ракетных 
двигателей проводятся, и ребят мы послали туда, к нам обрати-
лись, потому что средний возраст их сотрудников был 75 лет. 
Попросили – найдите, вот мы им нашли, пришли ребята, их взя-
ли на 5-м курсе, уже оформили на полставки и такое расписание 
им составили, чтобы они могли ходить на лекции и ничего не 
пропускать. И субботы и воскресенья им задействовали, ника-
ких нареканий, у меня во всяком случае, нет. И они начали ра-
ботать, им понравилось, к ним с уважением относились, при-
глашали на совещания важные, и ребята втянулись очень быст-
ро. Более того. Когда они пришли на работу туда, то оказалось, 
что за полгода, они оказались начальниками смены, начальник 
смены настраивает зенитовский двигатель, готовит испытания, 
проводит испытания. Раньше такого не было, чтобы через пол-
года человек пришедший мог самостоятельно проводить испы-
тания. Наши студенты все там на хорошем счету, этот выпуск. 
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Так что, с точки зрения связи с предприятиями я бы сказала, что 
наша кафедра наиболее тесно связана. 

Какие на Вашем факультете, кафедре функционировали 
учебные и научные лаборатории? Как была организована их 
деятельность? 

На нашем факультете много на разных кафедрах лаборато-
рий. В частности, на кафедре двигателестроения было три лабо-
ратории, одна из которых занималась жидкостными ракетными 
двигателями, системами подачи и силовыми установками и тре-
тья электроракетными двигателями. Захватывали и тематику 
теплогенераторов и активно сотрудничали не только с предпри-
ятиями ракетной техники, но и с предприятиями общего назна-
чения, строительными организациями и другими. На других 
кафедрах только на кафедре технологии еще три лаборатории, 
которые также продуктивно работали, на первой кафедре две 
лаборатории по разным тематикам, они там активно по невесо-
мости исследования проводили. Практически на всех выпуска-
ющих, профилирующих кафедрах у нас много лабораторий и к 
чести сотрудников лабораторий следует сказать, что они сумели 
сохранить тот потенциал, что при отсутствии каких-либо ассиг-
нований сейчас на кафедре проводятся исследования. В частно-
сти, и по связям с другими государствами: с Пакистаном у нас 
был вопрос через КБ «Южное» и другие, то есть работа про-
должается. Правда, уменьшилось количество защит, был период 
времени, когда у нас очень много становилось кандидатами и 
докторами. Поскольку сложно что-то новое создать, какие-то 
установки, провести исследования, поэтому получается, что 
замедлились темпы защит. 

Какие научные школы, направления определяли развитие 
науки на Вашем факультете, научно-исследовательском 
институте? Кто были их руководители? Какие открытия 
были сделаны? 

Научно-исследовательского института как такого у нас не 
было, у нас всегда существовали лаборатории успешные и менее 
успешные. Из лиц, которые определяли направления развития 
на нашей кафедре, во всяком случае, следует сказать о Виталии 
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Антоновиче Махине, которому принадлежат все основные рабо-
ты и исследования, которые выполнялись на базе 6-го корпуса. 
Он был автором и выдавал тематику на развитие и на строи-
тельство корпусов. И в те годы, по мере развития кафедры, 
очень успешно начинались исследования по новым вопросам 
жидкостных ракетных, твердотопливных, электроракетных дви-
гателей, и благодаря этому была создана школа по плазменным 
электроракетным двигателям. Очень успешно работавшая про-
дуктивно в союзе с московскими и калининградскими организа-
циями. Можно отметить успешные работы по жидкостным ра-
кетным двигателям, которые проводились опять-таки с москов-
скими организациями и КБ «Энергомаш». Были оценены труды 
наших специалистов, эти предприятия брали наших выпускни-
ков к себе на работу и так продолжалось до 1992 г. Сейчас эти 
связи несколько нарушены из-за отсутствия командировок, из-за 
того, что мы очутились в разных государствах, но, во всяком 
случае, такой союз и обсуждение многих вопросов и учебных 
планов, которые создавались тогда, в те годы давало большие 
перспективы для наших специалистов. 

Какие сборники научных трудов, журналы и монографии 
выходили на Вашем факультете, кто и где организовывал их 
издания? Какие публикации Вам наиболее запомнились? Про-
водились ли их презентации? 

Презентации – это дело новое, только последних лет. Раньше 
мы как-то обходились без этого слова, и дела были ничуть не 
хуже, чем сейчас. По вопросу издания начну со своей кафедры. 
На нашей кафедре очень давно начал издаваться журнал «Основы 
теории высокотемпературной техники», он продолжается и до 
настоящего времени, и за это время многие публикации появи-
лись, посвященные развитию новых аспектов ракетной техники. 
Печатались у нас не только наши работы, но и института техни-
ческой механики Академии Наук Украины, КБ «Южного», Харь-
ковского авиационного института. По некоторым вопросам мы 
сотрудничали с ними, во всяком случае, по электроракетным дви-
гателям и были совместные работы, которые потом можно было 
использовать и для обучения студентов. Выходит журнал у Шеп-
туна на кафедре робототехники, они по тематике «Авиация и кос-
монавтика» были долгий период основными по нашей области, 
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это областной журнал. Те вопросы, которые затрагивались там, 
составляли хорошую научную основу. Есть сборник на первой 
кафедре у Давыдова, мы тоже иногда там печатаемся, то есть 
идет совместная публикация статтей. Есть журнал у Джура, но я 
просто не помню, как он называется. А наш очень многие годы 
работает, существует и положительные оценки по публикациям 
этого журнала. Вот недавно была презентация, было отмечено, 
что серьезные вопросы поднимаются в этом журнале. 

Какие научные конференции проводились на Вашем фа-
культете (международные, всесоюзные, республиканские, 
областные и т.д.)? Кто из выдающихся ученых принимал в 
них участие? Чем они памятны? 

В силу того, что наш факультет был многие годы закрытым, 
о каких-то конференциях международных в те годы просто 
нельзя было говорить. Такие конференции проводились, но то-
гда они назывались всесоюзными и съезжались все заинтересо-
ваные организации, которые по типу секретности соответство-
вали одной работе. Это московские организации КБ «Энерго-
маш», КБ «Салют», Куйбышевский КБ и завод, приезжали ино-
гда из Красноярска, воронежские организации. То есть, какой-то 
период времени мы очень активно сотрудничали со всеми орга-
низациями, которые этого профиля и занимаются аналогичными 
вопросами. Приезжали ведущие специалисты по ракетной тех-
нике, это: Добровольский, Рутовский Николай Борисович. Пер-
вые работы по запуску и другим переходным процессам, они 
были начаты в стенах нашей кафедры.  

У нас первый заведующий кафедры был выпускник Мос-
ковского авиационного института, ставший доктором наук в 
26 лет, – Юрий Николаевич. Доктором наук – это при защите в 
Московском авиационном институте. Было, собственно, две 
защиты. Первая признала работу выходящей за рамки обычных 
кандидатских диссертаций, а работа у него была посвящена сле-
дующему – он использовал существующие методы в электро-
технике, в электричестве и применил их к расчету гидравличе-
ских, многоразветвленная узловая система. Он тогда предложил 
эту методику, она оказалась действенной и ему была присужде-
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на степень доктора наук, а потом он был назначен заведующим 
нашей кафедры, и успешно была начата работа под его руковод-
ством. То есть, будем говорить так, что первые разработки, ко-
торые в то время составляли особую перспективу, были у нас.  

Потом Виталий Антонович Махин принял тоже очень ак-
тивно, потому что он сам был из Московского авиационного 
института, он работал и в «Энергомаше», поэтому очень много 
выдающихся деятелей, докторов, академиков бывали у нас и на 
наших конференциях и просто выступали перед студентами. То 
есть вопрос этот как-то все время держался в поле зрения, но в 
последующие годы, когда начались наши экспериментальные 
разработки, то тут очень выход был значителен, было защищено 
несколько докторских диссертаций и в дальнейшем они поло-
жили начало многим аспектам научной деятельности. С 1995 г. 
все конференции у нас были закрыты, и по списку организации 
приезжали во главе со своими руководителями. А вот в 1990-е 
годы началось уже более открытое сотрудничество, у нас учи-
лись индусы, приезжали оттуда представители, то есть контакты 
расширились. Сейчас, когда мы говорим, то международные, 
это наши прежние люди, с которыми мы сотрудничали и новые, 
потому стараемся поддерживать и посещать конференции, кото-
рые есть. Очень активная, на мой взгляд, полезная деятельность, 
которую начала ракетная техника, – это проведение олимпиад, 
не только научных конференций, но и олимпиад. Студентов 
посылаем, это обычно Харьковский авиационный и чередуется 
Киевский национальный авиационный университет, и съезжа-
ются туда многие, можно считать, что как международные. Там 
и россияне присутствуют, иногда приезжали из Чехословакии на 
конференции. И в этом случае, конечно результаты хороши, у 
нас даже одного студента пригласили в Чехословакию, посколь-
ку та работа, которую он докладывал, имела важное значение. 
Ну, и у нас на кафедре остаются, вот дипломы, которые вруча-
ются студентам за первое, второе и третье место. И это уже ста-
бильно, – наши студенты занимают призовые места на конфе-
ренциях, олимпиадах. 

Функционировали ли на Вашем факультете специализи-
рованные ученые советы? Что Вы можете рассказать об их 
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деятельности? Какие были неординарные защиты канди-
датских и докторских диссертаций? 

У нас спецсовет был создан в 1962 г. До этого диссертации, 
которые были подготовлены, защищались в Москве в Авиацион-
ном институте, в академии им. Дзержинского, академии им. Мо-
жайского в Ленинграде, то есть в других вузах. А вот с 1963 г. 
была защита В. Приснякова и она проходила у нас в университе-
те. Моссаковский был председателем этого совета. Приезжали со 
многих организаций люди, занимающиеся этими вопросами. 

У меня был оппонентом доктор наук, тогда он заведовал ка-
федрой академии Дзержинского, генерал-майор, потом он воз-
главлял Министерство обороны. Второй оппонент был Наум Аб-
рамович, вот он приезжал и будем говорить так, что защит тогда 
было достаточно много. Приезжали не просто оппоненты, приез-
жали люди, которые хотели что-то узнать дополнительно, поми-
мо того, что можно было почерпнуть из написаного. Были инте-
ресные защиты по исследованию аварийных ситуаций в ракетных 
двигателях, была докторская Пилипенка, которая и сейчас явля-
ется одной из наиболее важных в развитии общих подходов по 
жидкостным ракетным двигателям. Потом были по электро-
ракетным двигателям: Приданцева интересная работа, Игнатенко. 
Во всяком случае, факультет отрабатывал очень активно.  

Теперь же у нас получилось так, что организации рассыпа-
лись, тяжело иногда найти оппонентов. Раньше оппоненты, как-
то все из Москвы, Ленинграда были, сейчас этого лишены. По-
этому стараемся своими силами, организаций на Украине не так 
много – Харьковский авиационный, Военное училище в Харь-
кове, которое занимается этими вопросами и ряд институтов в 
Киеве научно-исследовательских. Думаем, что науку удастся 
все-таки тихо двигать вперед. 

Как было организовано отбор и обучение в аспирантуре, 
докторантуре? 

В аспирантуре оставляли лучших студентов этого выпуска и 
особенно можно отметить, что когда в 1962 г. впервые заработал 
физтех, то набирали туда с других вузов 4-5 курса с тем, чтобы 
побыстрее подготовить чисто по специальности. И первый вы-
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пуск, – на всех направлениях (это двигателисты, ракетчики) – 
оставили много людей для работы в дальнейшем, а потом они 
поступали в аспирантуру заочно и учились. Наш заведующий 
кафедрой, Юрий Николаевич, он приехал сюда из Москвы, у него 
было очень много аспирантов, и они активно потом защищали 
диссертации. Такой подход – выбора из своих студентов, кого ты 
знаешь, видишь, как-то понимаешь, что можно ожидать, был до-
статочно успешным и поэтому начались как-то защиты, которые 
все время наполняли и коллектив кафедры. Вот и сейчас, у нас 
абсолютно все выпускники нашей кафедры; есть один, который с 
МАИ по нашей специальности. Все успешно работают, и дальше 
студентов стараемся приобщить и нам это удается. Вот сейчас мы 
отправили на сотку восемь человек, создали целый молодежный 
коллектив среди достаточно пожилого контингента. Там сейчас у 
них есть организация молодых специалистов и им нравится там, 
трое уже поступили к нам в аспирантуру, так что думаем, что 
результаты будут. Самое главное, чтобы человек закончил рабо-
ту, поскольку бывает такое: прекрасный студент, мы на него воз-
лагаем надежды, а он потом отправляется на рынок и очень 
успешно торгует микросхемами. Оказывается, это втягивает и 
окончательного результата, на который мы рассчитывали – нет, 
не получается. На других кафедрах несколько иначе. На первой 
есть с мехмата и заведующий у них заканчивал механико-
математический факультет, кафедра технологии – она вся больше 
на выпускниках металлургического института, но сейчас Джур 
очень активно готовит кандидатов из числа своих студентов, так 
что там достаточно много защитившихся, это по тем кафедрам, 
по которым я знаю. 

Кто был Вашим научным руководителем? Чем характе-
ризовался его стиль научного руководства? 

Моим руководителем был Виталий Антонович Махин. 
Наверное, вы почувствовали, что я его всегда отмечаю. Он был 
человеком, который старался сделать все как можно лучше. Рабо-
тала я, можно сказать, благодаря Махину, в необычных условиях, 
я была сотрудником КБ «Южного» занималась исследованием 
аварийных ситуаций и в общем была необходима там. И поэтому 
Махин договорился, что я буду работать у них, тут у нас в уни-
верситете работала, и продолжала работать там. Когда нужно 
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было им считать – я считала, когда им не нужно было – я занима-
лась своими вопросами. Поэтому, это тоже большое умение – 
договориться таким образом. И это не единичный случай, у нас 
также и на первой кафедре были, кто в КБ работал, были нара-
ботки, связи, человек все знает, я считаю, это очень полезным, 
чтобы там оставаться работать и заканчивать научную работу. Да 
и Махин – он не мешал работать, он давал возможность решать 
самой вопросы, иногда останавливал и говорил: «Люся, у ваc уже 
все есть, заканчивайте, хватит, что вы опять новые вопросы бере-
те?». То есть, у него было четкое виденье, что достаточно, и он 
направлял таким образом. Я считаю, как научный руководитель, 
он был на своем месте, те методы, которые он использовал, 
наверное и нам бы нужно было использовать. Если говорить по 
руководству других, то раньше было, что только через министер-
ство получали разрешения быть руководителем у студентов, и 
только имея такую бумагу министерства, ты мог руководить. 
Сейчас все проще, это дает наш совет на факультете и количество 
руководителей достаточно широко, было бы желание у студентов 
заниматься научной работой. Сейчас появились большие сложно-
сти по созданию материальной базы для исследования, и поэтому 
затруднен выход, окончательный результат, когда нужно под-
твердить теоретические исследования. 

Помните ли Вы юбилейные даты выдающихся ученых и 
педагогов, которые отмечались на факультете и в универ-
ситете? Как они проходили? 

Как-то у нас и не могу сказать, что использовалось послед-
нее время широко. Ну, естественно, о Янгеле, о Королеве, о Че-
ломее, – эти даты, когда приходят, мы обязательно со студента-
ми обсуждаем. Если есть фильмы по этому поводу – показыва-
ем, то есть стараемся, чтобы они это тоже знали. В том числе и о 
трагическом событии на Байконуре 24 октября 1960 г., которое 
привело к смерти большого количества людей, чтобы знали 
наши студенты, во всяком случае, периодически мы это прово-
дим.  

А вот если говорить о какой-то деятельности более близкой, 
то последнее время и не проводится. То есть каждый преподава-
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тель, как он считает нужным, приобщает студентов к тому, как 
это делалось в такие годы. А это чрезвычайно важно – знание 
истории, тех людей, которые прокладывали пути в науке, тем 
более весь путь пока на виду. Конечно, этому нужно уделять все 
больше внимания. Иногда не хватает времени, настолько со-
кращено количество преподавателей, настолько возросла 
нагрузка, что просто выделить каких-то полтора часа на то, что-
бы подробно рассказать о деятельности какого-то человека, эта-
пе становления, – получается, что не находишь времени. 

Были ли Вы членом студенческого научного общества, 
какие формы работы Вы можете вспомнить? 

Научного общества студенческого тогда у нас не было. Но я 
помню работу в комсомольской организации, она у нас очень 
активной была, и работали мы по разным направлениям. Акаде-
мический сектор занимался обучением и тогда как-то все закры-
то у нас; каких-то олимпиад, конференций не было. Уже в ту 
пору получалось так, что комсомольская организация, особенно 
на нашем курсе, была деятельной, контролировала обучение 
студентов, какие оценки кто получал, все ли нормально или не 
все. Комсомольская организация принимала участие в распреде-
лении студентов и все прочее. Такие вопросы, как отчисление 
студентов или осуждение поведения – это все собирались и 
очень активно обсуждали. Но будем считать, что все решалось 
правильно, во всяком случае, все были тогда железноуверенны-
ми в том, что мы принимаем правильные решения. Дальнейшее 
подсказало, что все это было не лишним и надо было людям 
пройти через это. А научной – это уже началось в 1995 г., когда 
мы полуоткрылись, когда стало возможным заходить в наш 
корпус, тогда уже одна конференция у нас проводилась по 
электро-ракетным двигателям, было очень много посетителей, 
участников этой конференции. Выступали и на английском язы-
ке, были выступления и нескольких участников, которые у нас 
учились в тот период времени, мы им поручали с докладами 
выступить. Но этот опыт не очень большой – по конференциям. 

Можете ли Вы вспомнить общую научную атмосферу 
Ваших студенческих или аспирантских лет? Характеризо-
валась ли она научными дискуссиями? 
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У нас слишком разобщенная тематика. Будем говорить так, 
что каких-то споров, как это бывает у историков, когда фактов 
много, времени много и каждый имеет свое мнение, у нас так не 
бывает. Возможны дискуссии, которые бывают, они подсказы-
вают человеку, как лучше подойти к какому-то вопросу, переняв 
что-то из соседних близких исследований. Если говорить о том, 
как мы общались, то общались мы не очень много. Специфика 
физико-технического факультета совсем иная. 

Влияла ли идеология и политика на учебно-воспитатель-
ный процесс и развитие научных исследований? Если да, то 
какие примеры Вы можете привести? 

Никаких, пожалуй, примеров. Я могу понять у историков – 
это больной вопрос. Я просто помню, когда Никита Сергеевич 
ушел, и начались другие воззрения, как это отражалось на тех, 
кто писал диссертации, это было сложно. С этой точки зрения в 
ракетных двигателях, как он 50 лет тому назад был ракетным 
двигателем (хоть там и меняются конструктивные особенности 
и схемы двигателей, вносится множество изменений) – он оста-
ется двигателем, ничего кардинального там не может произойти. 
И специфика еще такая: у нас есть третье направление, радио-
электроника. Там все меняется очень быстро, так что мы с ними, 
когда сталкиваемся, по- разному смотрим, казалось бы, на оди-
наковые вещи. Они считают, что то, что было 10 лет назад – это 
все устарело, а у двигателистов, ракетчиков – ничуть не бывало. 
Вот 10 лет проходит и выясняется, что да, то что мы начали и 
внедрили, это все прекрасно. 

Можете ли Вы говорить о интегрированности Вашей 
научной школы или направления в евроатлантическое или 
евроазиатское интелектуальное пространство? Из каких 
источников информации Вы узнавали о достижениях ино-
странных коллег? 

О достижениях иностранных коллег только из Интернета, 
потому что другого способа нет, а вот в прежние времена – ино-
гда из журналов каких-то находили сведения. Но чаще бывало, 
что нами интересовались, как у нас, это делается. Приезжали, 
обменивались опытом, иногда даже в ущерб себе, мы всегда 
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честно делились со всеми, кто хотел заниматься этими вопроса-
ми.  

Можете ли Вы сказать, что исследование Вашей науч-
ной школы имели или имеют мировой уровень? Если да, при-
ведите конкретные примеры? 

Насчет мирового уровня – это нужно более точно посмот-
реть оценку работы. Но вот то, что точно известно, к примеру, 
что первые статьи по ракетным двигателям, изучения по ава-
рийным ситуациям, проведены нами. Точно так по некоторым 
аспектам электро-ракетных двигателей – были впервые сделаны 
в нашем вузе. Ну, и понятно что в свое время приезжали, инте-
ресовались. А насчет мирового уровня, пожалуй, я пока не 
встретила. Есть ссылки иностранных ученых на наши работы, 
но называть это мировым уровнем, наверное, не стоит. 

Как бы Вы оценили информационную обеспеченность учеб-
ного и научно-исследовательского процессов через функциони-
рование библиотек, книжных магазинов, специальную научную 
и учебную периодику, средства массовой информации? 

К сожалению, сейчас у нас резко уменьшилось количество 
книг по специальности. Вот еще два десятилетия тому мы полу-
чали издания московских ученых, куйбышевских, был обмен 
хороший и информированых всех специалистов в этой области 
было достаточно. Сейчас еще сталкиваешся с тем, что в библио-
теках очень стараются старые книги убрать, этого я просто не 
могу понять. Говорят: «Двадцать лет никто не брал и поэтому 
уже не нужно, нужно убирать». А мне самой пришлось, рабо-
тая в КБ, когда начали исследования по трубопроводам, мне 
понадобилась статья Юрия Николаевича. Я пошла искать по 
вузам, это печаталось в журнале докладов Академии Наук. В 
нашем университете от этого избавились, в Металлургическом 
тоже не нашла, в Горном институте все это сохраняли, поэтому 
все нашли, использовали, подтвердили то, что мы правильно 
делаем.  

Поэтому я бы настойчиво рекомендовала не уничтожать 
старых книг. Во-первых, они имеют другой метод изложения, 
иногда это гораздо проще, чем все последующие пересказы. А 
еще плохо, что по ракетной технике у нас очень мало сейчас 
изданий, мы в большом затруднении. А московские издания 
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теперь плохо нам доходят, поэтому получается, что сейчас у нас 
ситуация с новыми книгами тяжелая, и как-то это положение 
надо исправлять. Раньше был большой конкурс в аспирантуру, 
хотя… Когда был Янгель, нам всем хотелось идти в КБ, зани-
маться тем, что делается там и никакие обещания наших заве-
дующих кафедрой дела не меняли. У нас на выпуске очень мно-
гим предлагали остатся на кафедре, меня уговаривал Махин: 
«Ну, что в КБ, станете вы начальником группы, а тут вы ста-
нете доцент, профессор». И я, и все остальные пошли в КБ и не 
жалеем. Мы очень интересно работали и много получили специ-
алистов. Потом начался такой период, когда все хотели в аспи-
рантуру, был конкурс, пытались договориться каким-то обра-
зом. Потом опять – независимая Украина: всякий интерес к ра-
кетной технике первоночально был утерян и поэтому набрать 
кого-то в аспирантуру было сложно. Сейчас надеемся, что по-
шли опять в аспирантуру, так что будут еще защищаться дис-
сертации. 

Можете ли Вы говорить об органической связи Вашей 
учебной и научной деятельности? Как объем учебной нагруз-
ки влиял на результативность Вашей научно- исследова-
тельской работы? 

Будем говорить так, что это взаимосвязано и ставится на 
повестку дня исследования, поэтому не на пустом месте, какая-
то подготовка должна быть. Но у нас опять-таки специфика своя 
деятельности. Получается так, что исследования очень конкрет-
ны и не всегда доводятся до человека, когда это нужно. Нужно 
стараться, чтобы обмен иформации был большой, чтобы чело-
век представлял себе объем исследований и насколько это тру-
доемко. Потому что в ракетной технике сейчас делать диссерта-
цию – это не только создание материальной базы, а это очень и 
очень усложнено и в денежном выражении, и в техническом. 
Вот и получается, что я когда была в ректорате и смотрела на 
количество диссертуры, то защиты у филологов, историков рез-
ко возросли, интернет позволил освоить такие материалы. А у 
нас получается, что интернет отстает от того, что у нас есть. Вот 
я болела, меня заменяли, и оставила я конспекты. Но они реши-



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

542 
 

ли, что в Интернете найдут больше, чем в моем конспекте, хотя 
я проработала пять лет в КБ, руковожу практикой, дипломиро-
ванием. А потом говорят, что в Интернете ничего нет, а я бы 
даже не стала искать, потому что там этих вопросов нет. Каким-
то специальностям – да, Интернет развязал руки. А нам нужно 
что-то делать, создавать, установки делать, потом их испыты-
вать, вобщем это тяжело. 

Какие формы повышения квалификации применялись 
чаще всего? Насколько они были эффективны? 

Эффективные были формы повышения квалификации. У 
нас это были поездки в МАИ. Общение – это непрерывное, ме-
сяц, скажем. За это время ты столько получал! Я считаю, что 
мне много дало то, что я тогда дважды была в Москве на курсах 
повышения квалификации. Правда, не курсы повышения у меня 
были, а стажировка, потому что на кафедре ракетных двигате-
лей ты один там существовал. Поэтому ты выбирал направле-
ние, тебе что-то подсказывали, становилось понятно, что ты 
знаешь. Ведь читали лекции, приезжали, разрабатывали. Стажи-
ровка – хорошее дело, она дает и в научном отношении, как-то 
особенно, и как педагог ты получаешь очень много направле-
ний, о которых раньше не задумывался. 

Что Вы можете сказать о работе госбюджетных о 
хоздоговорных тем в Вашеи подразделении? Насколько они 
были эффективны? 

В разные годы госбюджетные темы обязательно были, и 
хозтемы были в большом количестве на нашей кафедре. Но по 
мере приближения 1990-х гг., эти темы практически были ис-
ключены, мы занимались разработками, помогали КБ решать 
какие-то вопросы. Вот они ушли, остались хозтемы. Котлы де-
лают на нашей кафедре (шелуху семечек там, гречки, еще како-
го-то мусора и получают электричество) – сейчас это очень вос-
требовано. Раньше делали теплогенераторы и их использовали, 
а сейчас используют электроэнергию. Вот ребята, которые ездят 
по предприятиям, говорят, что предприятия завалены этими 
семечками, шкурками: электроэнергию они сами себе практиче-
ски все делают. Будет ли дальше интерес к этой тематике? Пока, 
это самая востребованная тематика. У нас теплогенераторы 
остались, но сейчас это значительно уменьшилось в количестве. 
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Укажите, какой уровень финансирования высшего обра-
зования и науки характерен для Вашей работы? 

Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Считаю, что не-
достаточный в данный момент по финансированию. Старое обо-
рудование у нас, к сожалению, мы ничего не можем приобрести. 
За все нужно платить, а мы привыкли, что нам дают просто так, 
а у нас никогда нет денег в университете, и чтобы решить что-то 
– это проблемно. 

Какую на Ваш взгляд, удельный вес занимала воспита-
тельная работа в университетской жизни? 

Занимало приличное место, если брать те прежние годы. 
Еще я бы ответила так, что воспитательная работа (смотря как 
ее проводят) позволяет получать разные результаты. Иногда 
удавалось слабых студентов и таких, которые не очень хотят 
учиться, приобщить к делу и они настолько перевоплощались, 
что просто вот несколько случаев таких запоминающихся в 
жизни было. Поэтому я и поотмечала. Когда это было ежене-
дельно, как в советские времена, то кому-то это нравилось, ко-
му-то нет. Но это все-таки давало рычаг для управления. Поэто-
му если меня спросили, хотели бы к этому возвратиться, я бы 
сказала – да, ведь раньше были часы, которые ты должен был с 
группой провести. Это давало больше возможностей.  

Потом – были колхозы, нужно сказать, что колхозы – это 
была прекрасная вещь в общении со студентами, в неформаль-
ной, как люди теперь говорят обстановке, когда «перекуры», 
отдых. Все на ведра садятся и начинается какой-то непринуж-
денный разговор. Получалось так, что за этот месяц в колхозе 
ты узнавал всех своих студентов гораздо больше, чем если бы 
была другая форма общения. Да, это неудобно, надо было ехать, 
было холодно и все прочее. Но если говорить только о том, что 
ты узнавал от студента, как ты с ними общался, то это прекрас-
ное время было, когда я была в колхозе. Было 75-ти летие: все 
мне и адреса интересные, а сами они уже люди взрослые, у них 
уже дети есть, у некоторых внуки есть. То есть, очень приятно, 
что вот не только я так отзываюсь о колхозе, поскольку очень 
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многое узнала о студентах, то и они, наверно, точно также узна-
вали преподавателя. 

Укажите, как в Ваше студенческое и аспирантское вре-
мя был организован быт, в том числе в общежитии? 

Я плохой информатор по этому поводу, я домашний ребенок, 
жила в Днепропетровске. Но могу сказать – те люди, которые 
жили в общежитии, как-то тогда дружно жили, хотя было доста-
точно много людей – в комнате и по пять человек было. Но это 
всегда был дружный коллектив, они друг за друга стояли. По 
поводу каких-то нареканий, может быть, в силу того, что я была 
младше многих, я не помню, чтобы кого-то наказали за то, что он 
пил в общежитии и ломился в дверь в двенадцать часов. Не было 
этого, или мне просто было неизвестно. В последнее время стал-
киваешься с тем, что присутствует выпивка, что они лезут в окна. 
Один падал с четвертого этажа и еще не убился. Что вы думаете? 
Он скалолаз и горнолыжник, и поэтому он отделался легким ис-
пугом. Представляете, выпасть с четвертого этажа, как они там 
залазили по веревкам не знаю, но во всяком случае, вот таких 
вещей не было, как-то отчисляли за плохую учебу. Комитет ком-
сомола работал с этим делом, отмечая, что и как. 

Вспомните, какие формы досуга характерны для Вашей 
студенческой и аспирантской жизни? Как Вы можете оха-
рактеризовать состояние тогдашней культуры, этики, мо-
рали в студенческой среде? 

Понимаете, уже очень давно этот вопрос ставит меня в неко-
торый тупик. Лучше спрашивать у более молодого преподавате-
ля. Но я могу сказать, что формы общения нормальные, хотя пуб-
лика у нас была разношерстная очень. Я вам говорила, что у нас 
после демобилизации Никитой Сергеевичем средний состав офи-
церов, были после армии ребята, уровень подготовки вроде бы 
был разный, но все мы как-то дружили. Правда, были, кто-то по 
интересам приглашал когда-то на день рождения. И еще самое 
интересное, что тогда даже в общежитии друзей можно было 
приглашать днем, мы приходили к парню, который именинник, и 
часа три проводили, не шумели. Сейчас я бы сказала своему сту-
денту, нельзя что-то организовывать. Это редко, но тем не менее 
было. А в плане духовного развития – общались, у нас были ре-
бята, которые джазом интересовались, может быть вы слышали – 
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Задонцев Владимир Антонович передачу по телевидению нашему 
и сейчас ведет. И в те годы мы о Рахманинове, Чайковском слу-
шали, но это благодаря куратору. И, конечно, украинские песни, 
это все знали и если что – все собирались и пели. По демонстра-
циям, я бы сказала, что мы тогда с интересом ходили, это так 
интересно, сколько общения, сколько радости. Вот теперь мне 
этого не хватает. Это были хорошие мероприятия. 

Какую роль в Вашей жизни сыграли физкультура и 
спорт. Участвовали ли Вы в спортивных соревнованиях, сек-
циях, кружках? 

Спортсмена из меня не вышло, но я занималась фехтовани-
ем. Вот мне захотелось, тогда это так активно было. Получилось 
достаточно успешно – третий разряд. Но в этом фехтовании 
оказалось много сотрудников нашей кафедры. Если оценить, с 
кем я встречусь дальше, оказалось, что Пресняков был заведу-
ющим кафедрой, я была доцентом и так далее. Где они нашли 
фотографию, когда повесили там наши физкультурники, а по-
скольку в фехтовании маска надета, ты не поймешь кто. Отра-
жали как-то спортивные достижения, но успехи были: Пресня-
ков стал мастером спорта, он ездил на международные соревно-
вания. Задонцев, который был великолепный спортсмен, но он 
никогда не доводил дело до конца, как Пресняков – целенаправ-
ленно. Он перешел на конный спорт, потом он упал с коня, что-
то колено повредил и великолепный фехтовальщик закончился. 

Принимали ли Вы непосредственное участие у культур-
но-просетительских мероприятиях: КВН, «Что, где, когда», 
в конкурсах художественной самодеятельности, театраль-
ных постановках, вечерах, культпоходах? 

Разве что в культпоходах, а так я ни в КВН, ни в вечерах не 
участвовала. Я, когда была в институте, была академ. сектором, 
а не сектором, который организовывает вот эту жизнь. А так, 
ходили в походы некоторые, но это больше относится к началу 
моей работы, там это было поставлено широко, мы выезжали в 
субботу, в воскресенье и проводили время. 

Что Вы можете рассказать о функционировании обще-
университетских объектов и подразделений, в частности 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

546 
 

управлений и служб ректората, Дворца студентов, Дворца 
спорта, Ботанического сада, типографии, редакционоо-
издательского отдела, гуманитарных проблем образования, 
редакции газеты «Днепропетровский университет», лагеря 
«Сосновый бор», общежитий, столовых? 

Тут тоже я не сталкивалась со всеми аспектами, во всяком 
случае. И лагерь «Сосновый бор», он как-то мимо меня прошел. 
Поэтому, давайте пропустим, этот вопрос. 

Какие формы профориентационной работы с абитури-
ентами применялись в университете и на факультете? Что 
Вы можете сказать о конкурсной ситуации в определенные 
периоды по Вашей специальности? 

По нашей специальности были годы, когда 11 человек на 
место было, было семь человек, когда я поступала. А сейчас мы 
докатилось до того, что нам впору б набрать по одно-
му человеку хотя бы на место, чтобы закрывать эти вопросы. 
Были периоды, когда мы активно ходили по школам, как-то 
школы в то время радостно нас встречали, сейчас как-то все 
ориентированы на определенный вуз. Если ты появился в шко-
ле, то того доброжелательного отношения, которое было, уже 
нет. Лицей наш университетский, где приходится агитировать. 
Сейчас с трудом проходит эта агитация, у нас очень хорошие 
условия по зарплате, ребята получали достаточно хорошо. Назо-
ву что 2,5 тыс., когда они приходили, потом у них еще росла 
зарплата, то есть они были довольны.  

Вспомните, какие государственные, официальные и не-
официальные праздники отмечались коллективом универси-
тета? Какое было к ним отношение Вас и Ваших коллег? 

Хорошое отношение было, когда государственные праздни-
ки отмечались.  

Хватало ли Вам государственной стипендии для обеспе-
чения базовых потребностей студента и молодого ученого? 
Если нет, то приходилось ли Вам дополнительно работать? 

Мне хватало, у меня была повышенная стипендия, тогда она 
была 750 руб. Моя мама – инженер с 30-летним стажем получала 
980 руб. Стипендия была большая, физтех хорошо финансиро-
вался. С учетом того, что я жила дома, мне хватало стипендии. 
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 САВЧУК 
ВАРФОЛОМІЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Савчук Варфоломій Степанович; 17 вересня 1945 року; міс-

то Біла Калитва Ростовської області. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Сім’я у нас досить велика, батько походженням з Хмель-
ниччини. Його батьки (мама – полячка за національністю) жили 
поблизу Вільно, потім вони переїхали в Україну, на Хмельнич-
чину Берездівський повіт, село Зубовщина. А батько (мій ді-
дусь) – колишній солдат, зрозуміло, він служив в армії царській, 
потім оселився, я точно не знаю, ким він був за фахом, але він 
жив у селі, працював у селі. Мама – одна з п’яти дочок мого 
діда, Варфоломія Опанасовича, в честь якого мене названо. Він 
був земським вчителем, закінчив у 1912 р. Новобузьку семіна-
рію вчительську – це на Миколаєвщині. Людина така дуже ціка-
ва: малював, вмів малювати, грав на скрипці, був такий справж-
ній земський вчитель. А його дружина, моя бабуся, Євгенїя Тро-
фимівна, вона була з козацького роду. Був такий хутір Охримів-
ки, вона Охримінко за своїм дівочим прізвищем, а потім стала 
Гаркуша. Тобто, родина суто українська. 

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою, в чому вони виявлялися? 

Чесно кажучи, ще й які! Тому що, я вже казав, що дід закін-
чив Новобузьку семінарію, вчителював усе життя, пройшов 
шлях від земського вчителя початкових класів до директора 
школи, завідувача педагогічної частини, завпеда, як тоді казали. 
І така цікава річ: на селі, знаєте там, коли всі ідуть, обов’язково 
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повинні привітатись один з одним. І по дорозі, коли я йшов з 
бабусею, то казали, то завпедиха пішла. Просто вона дружина 
завпеда – «пішла завпедиха». Це такі традиції з цього боку. З 
боку батька. Дядько батька, теж з Зубовщини, Савчук Микола 
Опанасович. Він – доктор біологічних наук. Був свого часу рек-
тором Одеського університету, потім міністром освіти України 
(УРСР). Тобто тут традиції ще здалеку. Якщо брати традиції 
взагалі в сім’ї, то мій батько, Савчук Степан Васильович, був 
досить відомим вченим, доцентом, завідуючим лабораторії у 
Дніпропетровькому гірничому інституті. Працював там близько 
п’ятидесяти років. Взагалі в сім’ї три професори, два доктори 
наук, чотири кандидати. Традиції у нас були, вони підтримува-
лись і бажання вчитися, чогось досягти в сім’ї підтримувалось. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?  

Обов’язково! Але тут більше на вибір вчитися і займатися 
науковою роботою, освітянською працею. На конкретний вибір 
тут вже вплинули більше шкільні вчителі. І вже коли я був кан-
дидатом наук, то на вибір подальшого життя, роботою над док-
торською дисертацією, це батько вплинув. Допоміг знайти свою 
стежину, нішу, якою я потім займався.  

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  

Я всю школу пройшов від першого до останнього, одинад-
цятого класу у 23-й середній школі міста Дніпропетровська. Це 
відома досить школа, і я закінчив її, тобто, весь шкільний вік 
був пов’язаний якраз зі школою.  

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Ви знаєте, мабуть, кожен може назвати своїх вчителів, які 
найбільш запам’яталися. Але я не пам’ятаю зараз прізвище, в 
мене була дуже хороша вчителька перших класів Віра Іванівна. 
Я пам’ятаю, що Віра Іванівна. Це дуже хороша вчителька. По-
тім, якщо ті вчителі, які справили на мене дуже великий вплив, 
за рахунок яких я приймав участь і у фізичних олімпіадах місь-
кого і обласного рівня, і у хімічних олімпіадах. Був навіть пере-
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можцем хімічної олімпіади обласної. Але я можу назвати – це 
Гутман Марія Семенівна – вчителька хімії. Це (як ми його нази-
вали – Додік) Давид Соломонович Шулімович, який закінчив 
наш фізичний факультет, ще перед війною. Він справив на мене 
надзвичайне враження, і я саме за його не те що порадами, а 
захоплюючись його предметом, закінчив фізичний факультет. 
Це Фоменко Ніна Кузьмівна, людина, яка навчила мене україн-
ської мови у російськомовному середовищі. І я вільно спілкуюся 
українською мовою і навіть, коли вступав, я писав твір україн-
ською мовою в нашому університеті 1964 р. Це людина, яка теж 
дуже на мене великий вплив мала. Взагалі, чесно кажучи, у нас 
не було вчителів, яких би ми не любили, от парадоксально! У 
нас могли виникати якісь певні проблеми, але щоб ми могли 
сказати, що цю вчительку або вчителя ми не поважали, не лю-
били або вчителя – такого не було. Підбір вчителів був просто 
чудовий, от просто чудовий. 

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

Значить, вибір зумовили, я вже казав – це Шулімович Давид 
Соломонович, потім до точних наук – це Гутман Марія Семені-
вна – це вони зумовили мій вибір. З восьмого класу це вже було 
осмислено. А щодо того, що я читаю, зрозуміло, що у кожного 
віку є своє коло читання. Ми захоплювалися Конан Дойлом, 
пригодами певними, і безумовно «Охотники за бриллиантами», 
«Капитан Сорвиголова» і тому подібне. Може, зараз не чують, 
не знають ці книги. У старшому віці я вже почав читати, не те 
що більш серйозні, а ті книжки, що відповідали моєму віку – 
більш я люблю мемуари. Я дуже полюбляю автобіографічні 
книжки вчених. Я можу привести приклад: з великим задово-
ленням прочитав спогади нашого відомого вченого, професора 
Ірини Федорівни Ковальової «Жизнь, проведенная в могиле». 
Тобто, розумієте, змінюються з часом інтереси. З зарубіжних 
письменників Еріх Марія Ремарк – це у нас було загальне захоп-
лення, ми навіть полюбляли кидати фрази. Пам’ятаєте, коли 
вони зустрілися і між собою лаялися і один каже: «Ты ходячее 
кладбище бифштексов!», і потім я не чув такого, оце я за-
пам’ятав. Тобто у нас були свої книжки, любили літературу. Я 
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вам чесно скажу, великий вплив, велику любов до російської і 
української літератури прищепили наші вчителі.  

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Це був 1964 р. Ми здавали тоді п’ять іспитів, зараз це вва-
жається мало не жах. Це були: математика письмово, математи-
ка усно, фізика усно чи письмово (не пам’ятаю), хімія і російсь-
ка або українська мова та література. Такий випадок був у мене 
дуже цікавий на хімії. Коли мені ставили четвірку, (а конкурс 
був 11 осіб на місце, на фізику) і коли викладач мені сказав «Ну, 
що я вам ставлю? Де ви вчилися?» – Я відповів: «Добре, четвір-
ку я вам поставлю». Я почав сперечатися, і вона потім каже, що 
якщо я принесу свої документи на хімічний факультет, то вона 
мені поставить п’ятірку. Я тоді не дуже розумів, що вона жар-
тує, був у такому стані! Потім вона мені ставить п’ятірку і каже: 
«Передайте привіт Марії Семенівні, я теж її учениця». Так що 
такий у мене був випадок на іспитах. Я знаю, що у нас прохід-
ний бал був чи-то 23, чи-то 24 з 25, я точно не пам’ятаю. Іспити 
в основному були усні, приймало два викладача. Досить жостко, 
будем так казати, приймали. Прийом був жорсткий, але спокій-
ний. Мені здається, що в мене приймав екзамен з фізики Прохо-
да, але я не пам’ятаю – це було так давно, ви розумієте 64-й рік, 
вже не пам’ятаю. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Не пам’ятаю, тому що було таке загальне піднесення, що ми 
більше звертали уваги не на лектора, чесно кажучи, а на дівчат, 
на хлопців, звідки вони, як тут. Ми зиркали очима: ага, отам 
дівчинка нічого, піду познайомлюсь. Ми були молодими, нам 
було по 18-19 років. Перша лекція пройшла на такому загально-
му піднесенні, дуже важко щось згадати, такий сумбур. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття 

Факультет розміщувався у дуже цікавому корпусі – це кор-
пус зараз № 4, на проспекті Карла Маркса, це колишня духовна 
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семінарія. Вона побудована ще у ХІХ ст. Це один із перших 
корпусів, чи перший корпус, який було надано університету у 
1918 р. Найбільше запам’яталася велика фізична аудиторія, в 
якій під кутом розташовані парти і було досить чудово видно. І 
ця аудиторія запам’яталася дуже добре тим, що одного разу під 
час проведення досліду з киснем у рідкому стані (ви знаєте, як-
що занурити предмет у кисень при дуже мінусовій температурі, 
він твердіє), і стався вибух, повибивалися усі шибки, нас осипа-
ло склом, оце ми запам’ятали.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи ко-
нтакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисци-
пліни, які Вони викладали? 

Я пам’ятаю: був у нас такий викладач Прус, доцент Прус. 
Що я запам’ятав, надзвичайно бездоганно володів українською 
мовою, він викладав педагогіку. Я ходив на його лекції навіть 
просто послухати, як він говорить українською мовою. Тоді це 
було не досить часто, у 1964 р., але він бездоганно володів укра-
їнською мовою. Також запам’яталися такі лектори, як Омелян 
Володимирович Сіняков, людина яка закінчила фізичний факу-
льтет до 1941 р., приймала участь в обороні нашого міста, втра-
тив тут руку і пройшла шлях до професора, завідувача кафедри 
електрофізики, зараз фізики твердого тіла. Він писав лівою ру-
кою, оскільки був недієвим на праву руку, дуже цікава людина. 
На лекцію завжди приходив у костюмі, дуже любив жартувати. 
Запам’ятався мені. Просто я знав їх, коли починав працювати 
тут лаборантом. Василь Степанович Россіхін – це завідувач ка-
федри оптики. З викладачів якихось загальних дисциплін мені 
запам’яталася Ніна Яківна Яценко – це доцент з кафедри мат-
аналізу. В мене досі є конспекти, настільки насичені, об’ємні. Я 
інколи намагаюсь згадати, як вона себе поводила. Якщо брати 
далі, то звичайно запам’яталися такі професори, як Петро Євге-
нович Моцний – людина, яка, між іншим, дала мені путівку в 
життя. Такий професор, як Олександр Михайлович [Олександ-
рович. – Ред.] Боргардт, потім у Донецькому університеті пра-
цював; Ісаак Юхимович Огієвецький, дуже погано бачив, але 
надзвичайно цікава людина, один із його синів – всесвітньо ві-
домий фізик, працює зараз в Європі. Манера була різна: один 
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міг написати і сказати переписуйте з дошки, другий міг довго 
тлумачити щось, але головне, що вони давали такі знання, ми 
пишалися нашими викладачами. 

Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’я-
талися найбільше? Чим? 

Я розповів вже про деякі речі, бували і кумедні випадки. Я 
казав, що доцент Огієвецкий бачив дуже погано, він знав добре 
англійську мову, все що скаже, напише і скаже «переписуйте», а 
сам стоїть і перегортає сторінки наукового журналу, стоїть і 
читає науковий журнал. І поки ми пишемо, він читає журнал. Це 
було досить незвично для нас. Він же запам’ятався тим, що, 
оскільки погано бачив, то залік проводив так: на перші парти по 
два – чотири студенти сідають і все, більше нікого, і отак з ним 
спілкувалися. Багато є легенд про викладачів: як він почав 
приймати залік, вийшов, зачинив аудиторію, щоб студенти не 
вийшли, забув і пішов до дому. Оце я розповів таку історію, що 
якщо ви попитаєте фізиків, то вони вам скажуть, що так це було. 
У нас був викладач (не пам’ятаю прізвища), він підіймав на лек-
ції і питав там щось, а потім: «Не знаєте? – Не знаю. – А стипе-
ндію отримуєте? – Отримую. – Ну, не будете її отримувати». 
Знаєте у кожного було своє коло цікавих питань, зауважень. Ми 
всіх пам’ятаємо. Марію Петрівну Коркіну пам’ятаю, вона і зараз 
працює, професор на кафедрі теоретичної фізики і читала вона 
квантову механіку настільки цікаво! Це такий важкий предмет і 
я ходив завжди на нього. Я її дуже поважаю, і зараз я працюю з 
нею на одній кафедрі. Це ж скільки років пройшло! Вона з шіст-
десятих викладає. Це такий аксакал нашого університету.  

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і позааудиторний час? 

Я пам’ятаю, що з практичних занять з фізики наш викладач 
влаштовував такі змагання: хто перший в парах (я також між 
іншим це використовую) розв’яже задачу. І ми там «на перегон-
ки» і один перед одним. І, можливо, через це написані незрозу-
міло, почерк поганий, ми намагалися швидше вирішити задачу, 
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це стимулюючий захід, причому це оцінювалось нормально, нам 
навіть подобалось.  

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувалися? Наскільки вони були 
ефективними? 

Студентське наукове товариство, там працювали під керів-
ництвом своїх наукових керівників, розглядались певні питання, 
нам задавали певну проблему, ми над нею думали. Не пам’ятаю 
вже коли, ми стали спеціалізуватися на кафедрах – 4-й, 5-й курс. 
Вийшло так, що 5-й курс я весь провів у Росії, в академмістечку 
в Пущіно на Оке, а четвертий запам’ятався тим, що ми ходили і 
щось там, згадати важко, я пам’ятаю, що ми паяли якісь там 
схеми. Це вже було поза заняттями, але ми паяли якісь там схе-
ми, моделі нейрону, синоптичної передачі і т.д. Тобто, це заохо-
чувалося, але просто не пам’ятаю, в якій це формі і як їх назвати 
абсолютно точно. 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Я вам сказав, що студентське наукове товариство – це зро-
зуміло, якісь реферати (я не пам’ятаю, щоб ми писали їх досить 
багато), але студентське наукове товариство – це було багато. 
Була у нас господарська договірна тематика і нас туди брали 
лаборантами, ми гроші отримували, і приймали участь у дослі-
дах і в експериментах різних. Отакі були заходи. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Зараз я більше спілкуюсь з ректоратом, тоді було дуже ма-
ло, я ж студент був. Якщо казати зараз, то зрозуміло, що питань, 
якими опікується ректорат стало значно більше. Змінилася вза-
галі парадигма університетської освіти. Університет був за-
мкнутий класичний заклад, в якому він диктує умови. Зараз не 
він диктував умови, а зовнішні обставини такі як: фінансування, 
необхідність залучити більшу кількість студентів і т. д. Універ-
ситет поступово змінює своє обличчя: з башти слонової кістки, в 
якій сидить мудрець, він стає підприємницьким університетом, і 
це позначається і на роботі ректорату, бо зараз виникають такі 
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відділи, яких раніше не було. От зараз є проректор з міжнарод-
них відносин, раніше такого не було, бо які там міжнародні від-
носини! Зараз у нас є представництво в ДААД, і у нас є предста-
вництво з питань застосування ECTS (тобто комплексної оцінки 
за Болонською системою) і т. д. Тобто, зміни різні, єдине що 
мене дратує – це дуже сильна формалізація усіх питань: не там 
комусь поставив і тобі вже кажуть, що все переробляй. Тобто, 
роботи значно збільшилося, обсяг роботи значно збільшився у 
ректораті, на факультеті, але певна заформалізованість, яка йде 
зверху, вона заважає. Про ректорат і вчену раду я сказати нічого 
не можу, бо не був членом вченої ради, ректорату. Про це я не 
може сказати точно, але стиль зрозуміло різний. Я працював при 
чотирьох ректорах. Але при Мельникові Георгії Борисовичу я 
тільки рік працював лаборантом. Потім прийшов Володимир 
Іванович Моссаковський, потім був Володимир Федорович Прі-
сняков, потім прийшов Микола Вікторович Поляков. Вони різні, 
у кожного є свій стиль. Єдине, що я можу сказати, що Микола 
Вікторович Поляков свого часу увів інститут почесних ректорів. 
І почесним ректором був Володимир Іванович Моссаковський, 
він мав надзвичайно високий досвід праці ректором і мені зда-
ється, що він багато в чому консультував Миколу Вікторовича, 
тому що я бачу деякі речі такі спільні. Але я не можу сказати 
про верхній поверх ієрархічної побудови, оскільки я не був чле-
ном вченої ради. Я був директором видавництва певний час, але 
у мене не було бажання підійматися по адміністративній лінії. 
Коли мені запропонували посаду заступника декана фізико-
технічного факультету, я відмовився. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Це болюче питання, оскільки зараз матеріально-технічна ба-
за гірша, ніж при Радянському Союзі. І я не бачу тут великої 
провини ректорату, і не тому, що я роблю реверанс в їх сторону. 
Може, я по-іншому робив би, ніж робиться зараз, я не знаю. 
Можливо, я би зосередив зусилля на якомусь певному напрямі, 
забезпечував певний напрям обладнанням і тому подібне, але 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

556 
 

коли його обладнував – це не означає, що я купував би тільки 
комп’ютери. Розумієте, у нас було постачання фізичної апарату-
ри, фізичних приладів, фізичних лабораторій зі всього Радянсь-
кого Союзу. Ми отримували із Литви, із Казахстану, із Вороне-
жу (з Росії). І воно зараз стоїть, працює, але нового немає нічо-
го. Крім того, іде скорочення штатів. І в нас був демонстрацій-
ний кабінет, і де було дуже багато різних приладів, демонстра-
цій лекційних і був штатний препаратор, лаборант, який займав-
ся тільки цим, готував ці демонстрації за викликом викладача. 
Був дзвіночок там, ми натискали кнопочку, він виходив, розста-
вляв, демонстрував все це. Зараз це відходить, зараз це 
комп’ютер – презентація або крейда. Я вважаю, що це погано. 

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео-прилади? 

Так, використовували аудіо. А зараз це – відеопрезентація 
або якісь аудіозаписи. А ще була, я ще раз наголошую на цьому, 
значна кількість демонстрацій. І ми бачили все наочно. Взагалі, 
це повинно використовуватись у навчальному процесі. Але, по-
перше, акценти переносяться у нас зараз на відеодемонстрації, 
на презентації.То я все-таки вважаю, що людина повинна бачити 
безпосередньо, як це відбувається, тому я вважаю, що демон-
страції треба поновлювати. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Застосовували, але що таке інноваційне? Якщо я от візьму 
собі якогось студента, бачу, що людина розбирається, я почи-
наю з нею працювати, потім він робить конкурсну роботу, потім 
їде на конкурс, потім він там захищає її. Я вважаю, що сам під-
хід, якщо ти береш студента і ведеш його з початку до кінця – 
це вже є інноваційний підхід, хоча, здається так і повинно бути. 
Але все залежить від того, які стосунки складаються між студе-
нтом і викладачем, чи зуміє викладач зацікавити. Хіба не інно-
ваційним було створити на фізико-технічному факультеті Сту-
дентське конструкторське бюро, в якому студенти власноруч 
конструювали літак. А якщо розповідати про тих, хто вплинули, 
як на студента, то це – Петро Євгенович Моцний, мій наставник  
до аспірантури. Я був у Академії наук і навчався в аспірантурі, 
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Володимир Іванович Скок – мій керівник. Він вже, на жаль, пі-
шов із життя, він вплинув на розвиток моїх творчих здібностей. 

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Так, були, але вони не були іменними, тоді не було такого 
захоплення іменними аудиторіями, зараз їх багато. Але фізичні 
аудиторії, спеціальні фізичні аудиторії, як ота аудиторія в чет-
вертому корпусі, вона була спеціально обладнана, тобто вони 
були, але декілька. Я можу сказати тільки про фізичну аудито-
рію у четвертому корпусі на третьому поверсі, вона була дійсно 
обладнана. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Ви знаєте, зараз більш однорідний склад, я б сказав. А у нас 
склад був більш різноманітний, тому що у нас були і ті, хто 
пройшли армію, були старші, були з села, були представники 
робітничого класу, але ви не забувайте, що це була спеціальна 
соціальна політика: певний відсоток обов’язково [мав. – Ред.] 
бути діти селян і робітників, я наголошую на цьому. І тому була 
інколи, з одного боку, несправедливість, бо могли когось з та-
кими балами не взяти, але це і навчальна справедливість, тобто 
діти селян і робітників, вони повинні вчитися, це підтримува-
лось. За національністю – це були українці, росіяни, білоруси… 
були з інших республік. За освітою, чесно кажучи, відрізнялася 
освіта в сільських школах і міських школах. І якщо порівнювати 
нашу школу з сільською, я не кажу, що не було хороших сільсь-
ких шкіл, але якщо брати загальний рівень, то зрозуміло, що в 
сільських школах рівень був трошки нижчий. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

У 1960 р. в нас була організована кафедра біоніки – це пер-
ша кафедра взагалі, може, і в Україні була. Тоді дуже цікавилися 
перенесенням властивостей тваринного світу у схеми, 
комп’ютерні системи. Тут було 11 студентів. Євген Кучеренко 
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(пішов із життя) – професор доктор фізико-математичних наук, 
працював у Металургійній академії. Петро Брежестовський – 
директор департаменту Середземноморського інституту нейро-
біології у місті Марсель (Франція); доктор біологічних наук 
завідувач лабораторії, дослідник процесів розповсюдження іонів 
по іонних каналах, і тому подібне. Крохін Володимир – завіду-
вач департаменту фізики в Кейптауні Південно-Африканська 
Республіка, він вже повернувся, але багато років там працював. 
Рогожнікова Олена – кандидат біологічних наук, не знаю, де 
вона зараз, знаю, що працювала в Академії Наук національній. 
Самойленко Володимир – кандидат біологічних наук, завідувач 
лабораторії при Інституті біологічної технології живих організ-
мів Російської Академії Наук, лауреат премії Кабінету Міністрів 
Росії за 2009 р. Ваш покірний слуга – доктор наук, професор, 
Книш Володимир – завідувач відділу спеціальної апаратури, 
розробник біологічного приладобудування. Це вже сім. Косіна 
Ольга – кандидат наук, вона дружина Володі Крохіна, працюва-
ла теж викладачом у Кейптауні. Сопільнік Олександр – канди-
дат технічних наук, директор факультету підвищення кваліфіка-
ції нашого Дніпропетровського університету. Я вважаю, що це 
було нормально, і це говорило не тільки про те, якими ми були, 
але і про те, як нас вчили. Ми ніколи не пасували, ми були поряд 
з Московським фізико-технічним, Московським державним 
університетом. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Не буду прикрашати, дисципліна була нормальна, але щоб 
ми прогулювали лекції? Було, що ввечері весілля, а назавтра 
залік, то приходили непідготовленими. Але в нас було велике 
прагнення вчитися, зараз теж є такі студенти, я не можу нічого 
сказати, це дійсно є. Я от дивлюсь по своїй онучці, вона вчиться 
на «відмінно», ходить вчиться ще вокалу. Вона добре співає, бо 
вже другий рік вчиться вокалу, навчилася грати на гітарі, і те, і 
інше. Ми теж вчилися, – ходили на всі вечори відпочинку, 
приймали участь у різних заходах, займалися спортом. Єдине, 
що можу сказати по відношенню до нинішнього студентства, те, 
що інколи чіпляю студентів. Я не можу сказати, що в нас була 
така висока дисципліна, що ми не вживали нецензурну лексику. 



Інтерв’ю № 21                                                              САВЧУК Варфоломій Степанович 

 
559 

 

Вживали, але при дівчатах – ні. Зараз це якось повсякденно, 
ідеш по Ботанічному саду, ідуть дівчата з хлопцями і навіть дів-
чата вживають нецензурну лексику, такого у нас не було. Ми 
вживали у чоловічому середовищі, могло десь вирватись, але 
щоб це стало побутовим, повсякденним – не було. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Ви знаєте, мабуть, воно всюди є таке, що у нас були певні 
мікроколективи в групі, що ці мікроколективи створювалися за 
інтересами. Не можна конкретно казати, що гуртувалися за ста-
новою приналежністю, але зрозуміло, що ті люди, які жили в 
гуртожитку, вони групувались більше між собою, а ми – 
об’єднувалися між собою. Я не кажу, що це призводило до яки-
хось конфліктів. Ми спілкувалися з ними, гуляли у гуртожитку, 
Але, якщо взяти вже потім, воно все це розчинялося, ми були 
більш лояльними один до одного. Я пам’ятаю (в мене навіть 
фотографії зберіглися) наша група біоніків, збиралася пограти у 
футбол. Ми і зараз зустрічаємось, всі ті, хто був з Дніпропетров-
ська, ми і зараз зберігаємо ті добрі стосунки.  

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Старостою курсу був Дмитро, прізвище не пам’ятаю. Він 
був після армії, одружений, він був серйозною людиною. А ста-
ростою нашої групи біотиків був Сопільник, Саша Сопільник – 
великий на зріст, нормальний був староста. А з кураторів, пер-
шого погано пам’ятаю, а на третьому, четвертому, п’ятому курсі 
вже, коли спеціалізація була, куратором була Шевченко Галина, 
вона була з кафедри біофізики. Чудова Людина, у нас не було з 
нею ніяких конфліктів, ми розуміли один одного.  

Була ієрархія такого адміністративного, тобто комсомольсь-
кого характеру. Вона могла не збігатися з неформальними сто-
сунками у групі тому, що люди були пов’язані комсомольскою 
роботою, але це настільки накладалось, що навіть важко виділи-
ти, не можна сказати, що були виокремленні колективчики.  
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Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

Не пам’ятаю.  
Як було організовано проведення залікового тижня і се-

сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 
Траплялися, я вже казав, що на залік ми прийшли після ве-

сілля. Ще у нас був студент, який списав, і при розв’язанні задач 
викладач спитав і поставив йому не ту оцінку, яку він хотів. Він 
потім витяг цю книгу і показав викладачу, викладач дивиться і 
каже: «Неправильно». Але в чим різниця заліків зараз і тоді: в 
нас не було залікових тижнів, у нас були заліки, здавали залік. 
Зараз заліків немає, зараз за результатом роботи в семестрі за 
Болонським процесом людина набирає бали і отримує оцінку. В 
цьому найбільша відмінність. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Перший екзамен я не пам’ятаю, я пам’ятаю другий екзамен, 
який справив на мене велике враження. Я захворів під час гри, я 
грав у баскетбол у збірній університету. Мене під час гри вдари-
ли поблизу апендикса і мене забрала швидка, вночі мені робили 
операцію, і це було під час сесії. На екзамені мені поставили 
«четвірку», я був дуже засмучений, викладач підходить і каже: 
«Мені сказали, що ви у лікарні лежали, то давайте зробимо 
так: ви прийдіть і перескладіть мені». І я його пересклав. 
Останній іспит – це державний іспит з німецької мови, і дипло-
мна робота. На дипломній роботі, це було не в мене, дивиться 
Прохода, а там іде запис на обчисленні внизу – 1:30 і студента 
питають: «Як? Ви вночі працювали?» А тоді обчислювальних 
машин було дуже мало і нас не допускали, а дозволяли працю-
вати вночі. Отже, такі у нас були курйозні випадки. 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Науковим керівником Євген Євгенійович Сельков – науко-
вий співробітник Інституту біофізики Російської Академії Наук, 
в академмістечку Пущіно на Оке. Я був там на практиці (у нас 
була практика переддипломна, а потім дипломна), рік там про-
вів. Він приніс мені статтю американського дослідника, сказав, 
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що тут є певні речі, які здаються некоректними, попрацюй над 
цим. Я попрацював над цим, розробив математичну модель її, на  
комп’ютері перевірив, і отак ми працювали, він мені давав за-
вдання, я робив, він дивився, підправляв, і я працював далі. І він 
вплинув на вибір, я не знав, чим займатися, а займався я матема-
тичним моделюванням у біофізичних процесах… А коли ця 
дипломна робота була закінчена, то вона стала моєю першою 
науковою роботою. Це була перша наукова стаття, яка була 
опублікована і з цього часу почалось моє наукове життя. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? 
Якою була атмосфера роботи Державної екзаменаційної ко-
місії? 

Це дуже святково відбувалось, усі були у піднесеному стані. 
На захисті до нас відносилися по доброму, я дуже задоволений, 
але як ми до цього готувалися! У мене, наприклад, 24-го був 
державний іспит, 26-го – захист диплому, а 28-го було весілля, і 
це був такий тиждень, що я ледве його пережив.  

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

В мене було дві практики, одна переддипломна, а друга 
практика дипломна. Я потрапив у академмістечко з великими 
традиціями, з багатьма академічними інститутами. Я побував на 
справжніх наукових семінарах, на яких людина може відстоюва-
ти свою позицію, без образ. Іде науковий семінар, а Альберт 
Макарович Молчанов, – доктор фізико-математичних наук, Во-
лоді Жаботинському починає щось доводити біля дошки і вони 
сперечаються, закінчується семінар і Альберт Макарович підхо-
дить до Жаботинського і питає: «Ну, що? Ми сьогодні ідемо на 
лижах кататися?» Розумієте, вони не переходили на особисто-
сті, вони говорили про предмет. Мені там дуже подобалось і я 
багато чому навчився. Ці практики були дуже цінними. Разом з 
нами на практиці були студенти з МДУ та інших великих закла-
дів. До нас приїжджали читати лекції викладочі з різних інсти-
тутів. Тобто, практика була організована чудово. Зараз я не 
знаю, як з практиками, точніше знаю – погано. 
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Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? 

Кафедр було багато. Вони змінювали свої назви, у нас була 
кафедра оптики і спектрального аналізу, вона зараз у кафедрі 
фізики твердого тіла; була кафедра електрофізики. Радіофізич-
ного факультету тоді ще не було, то було радіофізичне відділен-
ня, яке знаходилося на фізичному факультеті. Була кафедра біо-
ніки, загальної фізики, експериментальної фізики, тобто кафедр 
було багато. Більшість лабораторій було на радіофізичному від-
діленні. Організовувались за науково-технічним планом. 

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

На нашому факультеті наукова школа з металофізики, яку 
починав ще Георгій В’ячеславович Курдюмов у 1932 р., коли 
створив кафедру металофізики, яка і зараз існує. А якщо іти за 
особистостями, то ми маємо Курдюмова В’ячеслава, потім був 
професор Саллі, потім професор Мірошниченко, зараз професор 
Башев. І всі вони визначні вчені. Курдюмов був лауреатом Дер-
жавної премії СРСР; це людина, яка створила теорію мартенсит-
ного перетворення металів, людина всесвітньо відома. Його приї-
здили записувати з Інституту металів з Японії, але тоді він вже не 
працював в університеті. Потім був Віталій Іванович Данилов, він 
займався фізикою рідких металів та сплавів. Його запрошували у 
1939 р. прийняти участь у конкурсі на Нобелівську премію. Але 
потім почалась Друга світова війна, і це відпало. Саллі створив 
фонд у одному з напрямів з металофізики. Другий напрям – фізи-
ка твердого стану, цей напрямок задавали професори Вендерович, 
професор Сіняков, проф. Кудзін Аркадій Юрійович. Ще один 
напрям – це професор Россіхін – це фізика низькотемпературної 
плазми, оптикоспектральний аналіз. Ось вам такі потужні напря-
ми, які зараз розвиваються. … Радіофізичне відділення виділило-
ся у радіофізичний факультет, а тепер радіофізичний факультет 
об’єднався з фізичним факультетом. 

Ще Володимир Васильович Скалозуб, наскільки я знаю, йо-
го висунуто на Державну премію. Потім у нас були вчені, робо-
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ти яких могли претендувати на Нобелівську премію. Тобто в нас 
дуже сильний склад.  

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

Коли я був студентом, мені важко про це казати. Зараз вида-
ється дуже багато фахових журналів, були періодичні та непері-
одичні видання, а спорадично видавалися праці фізичного факу-
льтету. Але потім, вже в 90-ті роки, почали видаватися такі пе-
ріодичні видання. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Я працював на фізико-технічному та фізичному факультетах 
і спілкуюся з історичним факультетом. Там дуже багато різних 
конференцій. Але на фізико-технічному інакше: за радянського 
часу у нас було проведено дві Всесоюзні конференції з металооб-
робки титанових сплавів. Я був двічі вченим секретарем цих кон-
ференцій, вони збирали величезну кількість людей з усіх куточків 
Союзу, там була і закрита тематика, бо з титанових сплавів ро-
биться корпуси ракет, і тому їх тематика була досить закрита. 
Зараз на фізико-технічному факультеті щороку проводиться мо-
лодіжна конференція, кожного року проводиться конференція 
«Дніпровська орбіта». О. М. Шаповалова (вона вже померла) теж 
організовувала конференції; Новіков приймав участь. Дуже часто 
конференції присвячуються видатним особистостям. 

Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця та педагога?  

Кожна конференція дуже важлива: по-перше, розширюється 
коло наукового спілкування, знайомства з людьми, які вже 
пройшли певний шлях науковий, які розуміються більше ніж ти 
на цьому, і вони можуть проконсультувати, допомогти, знахо-
диш щось своє, також вирішуєш певні питання з публікаціями. 
Тобто вплив дуже значний. І я своїм аспірантам кажу, що треба 
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їздити. Добре проведені конференції з хорошим складом завжди 
справляють значне враження. 

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

На фізико-технічному факультеті є вчені ради, але вони всі 
закриті, і я нічого не можу про них розповісти. На фізичному 
факультеті є рада, керує нею зараз Володимир Васильович Ска-
лозуб, вона активно працює. Я є членом двох рад: одна рада в 
Академії Наук з історії науки і техніки; друга рада тут на істо-
ричному факультеті. Головою ради там [на історичному факуль-
теті. – Ред.] був А. Г. Болебрух, зараз В. В. Іваненко, заступник 
– Світленко С. І. Що я знаю про нашу Вчену раду, при універси-
теті, то те, що вона жорстка, але доброзичлива. І людина, яка 
виходить, вона розуміє, що йому це говорили не для того, щоб 
завалити, а для того, щоб зрозумів, що він пропустив, що треба 
дослідити потім. Тому наша рада користується повагою, це дій-
сно так і я дуже задоволений тим, що я працюю в цій раді. А 
курйозні випадки різні бували. Бувало, що людина так захоплю-
валась, що її зупинити не можна. Бувало таке, що людина каже: 
«Так, я погоджуюсь з цими зауваженнями, але …», і заперечує 
усі зауваження. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі?  

Я вчився не тут аспірантурі, я вчився в Академії Наук, про-
ходив академічну аспірантуру. Я їхав з рекомендацією Моцного 
Петра Євгеновича. Конкурс був досить великий – три – чотири 
чоловіка на місце. А зараз теж по-різному буває: іноді є місце, 
але не можемо знайти бажаючих, іноді навпаки – багато людей, 
а місця немає. 

Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва? 

Науковим керівником був доктор наук Володимир Іванович 
Скок, який був завідувачем відділу при інституті академічному, 
потім він став членом-кореспондентом, потім академіком [Ака-
демії. – Ред.] Наук України і т.д. Ця людина була віддана науці, 
такими же він хотів бачити своїх учнів, працював сам дуже ба-
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гато. Наприклад, приносить стос журналів іноземних наукових і 
каже: «Значить так, даю тобі місяць, щоб ти прочитав, що 
там написано». А я дивлюсь і кажу: «Володимир Іванович, а я 
не вчив англійську, я вчив німецьку мову». «Тоді два місяці». І я 
пішов вчитися на курси англійської мови не для того, щоб гово-
рити, а для того, щоб перекладати. 

Другий приклад. Будучи аспірантом, я працював у суботу і 
неділю, а у аспіранта було два місяці відпустки. Він казав: «Ас-
пірантура – три роки, два на три?» Ти що, півроку гуляти бу-
деш?» Я проводжу експеримент і, якщо в мене щось вийде, я 
йому телефоную, і він приїде. У неділю він приїздить. Але я 
хотів там щось підправити, у мене зник сигнал, поки він їхав.  

«Що, сигнал зник?» Я кажу, що так. Він повернувся і каже 
фразу, яку я запам’ятав: «Лучшее – враг хорошего», і поїхав. Він 
мене навчив двом речам: перша – ніколи не обіцяй того, що не 
можеш виконати, і друге, що він сказав – ніколи не підводь лю-
дину, якщо домовився і не можеш прийти, знайди спосіб і пепе-
редь, оці два пункти я дотримуюсь досить чітко. Я вчився пра-
цювати у нього.  

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Визначна дата у нас була – ювілей декана Євгена Олексійо-
вича Джура. Ми приходили вітали його, він нас запрошував до 
столу, це проводилось дуже чудово, і атмосфера була не те що 
сімейна, а була вільна, жива, в якій ми відчували себе дуже доб-
ре. У нас ювілеї були Миколи Вікторовича, у нас був ювілей 
Іваненка, мій ювілей свого часу, коли мені було шістдесят років. 
У кожного по-різному, але проводились.  

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? 

Був, але я не можу пригадати. Але у мене в голові відбило-
ся, що ми після занять ходили на кафедру біоніків, і паяли якісь 
схеми, якісь моделі робили. Це я пам’ятаю. Тобто, це була фор-
ма роботи – створення якихось моделей, моделей електронних. 
Отака була форма роботи. 
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Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися? 

Студентські олімпіади у нас проводилися, але я більше 
пам’ятаю те, як ми готувалися до різноманітних конкурсів нау-
кових праць, які оголошувалися республіканськими. У мене 
самого була студентка Ломакіна, а роботи, як і у вас на історич-
ному, готуються і відсилаються, і вона влітку виступала на цій 
конференції. Тобто, такі конференції проводилися і у нас дуже 
часто на базі нашого факультету, але у нас проводяться більш 
закриті конференції. Це більш статті, розробки, участь у науко-
вій роботі студентів, участь у написанні статей студентів, у 
створенні якихось гуртків. 

Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 

Не брав. 
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-

ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

Так. Ми дискутували і могли залишитися в аудиторії для 
обговорення якогось питання. Щось там зачепило і ми могли 
годину сидіти і дискутувати. Це було більше на четвертому – 
п’ятому курсі, але ми дійсно дискутували з багатьох питань. Ми 
обговорювали, чи можливо дійсно перенести механізми живої 
природи на систему якихось приладів. 

У студентських семінарах я не брав участі, але коли я був на 
практиці на п’ятому курсі, ми були на всіх наукових семінарах і 
виступали. Це було вже під час дипломування і практики, а не 
під час першого і другого курсу. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Впливала. Впливала на навчально-виховний процес, науко-
вий. Мені дуже важко оцінювати, бо зараз ідеологія менше 
впливає, тоді на навчально-виховний процес, звичайно вплива-
ла. Тому що обов’язково у вступній частині повинно було вка-
зано, що «як сказано у програмі КПРС…», або «як сказав Леонід 
Брежнєв…». Розумієте, хоча б формальні речі повинні були 
бути. У нас були семінари, на яких ми розглядали питання 
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впливу там історичного матеріалізму, діалектичного матеріаліз-
му, чи марксизму-ленінізму. Там відгуки такі жартівливі, як 
«Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это!», вони 
були. Взагалі, треба сказати, що ідеологія дуже впливала і на 
навчальний процесс, і на те, як на конкурс відправити – кафедра 
могла рекомендувати когось, а партійне бюро могло заборонити 
це, не підтримати кандидатуру. Але, з іншого боку, не можна 
сказати, що це було однозначно негативно, були моменти, коли 
дійсно партійні збори вирішували досить важливі питання на-
вчального характеру. Це діалектика. Тут були і позитивні, і не-
гативні частини. 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Мені не стало на заваді. Розумієте, особливості були помітні 
на факультетах, які більш заідеологізовані, тому що там вимага-
лася чітка лінія. З моїх студентських років… був такий студент 
Аркадій Штипель – це студент-теоретик, з теоретичної фізики, 
якого виключили з університету на третьому чи четвертому кур-
сі. Він старший від нас, от я вже не пам’ятаю, за якісь вірші, які 
визнані антирадянськими і тому подібне. Він зараз досить відо-
мий поет, прозаїк. Він поїхав до Москви, працював там і кочега-
ром, і на заводі, і двірником, він все-таки закінчив інститут. І на 
нього це певним чином вплинуло. 

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?  

Джерела – це наукова література і десь з 2000 р. – це над-
звичайне поширення Інтернету. Інтернет не завжди дає точні 
данні, але за допомогою Інтернету можна дізнатись, де саме 
можна знайти це. І наукове спілкування, по-третє. Ось три фак-
тора, які дають інформацію. І я вважаю, що ми інтегровані і в 
євроатлантичному, і в євразійському просторі, ми приймаємо 
участь і в російських конференціях, і приймаємо участь у євро-
пейських конференціях, у Іспанії, Німеччині, тобто інтегрова-
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ність є. Ми зараз випускаємо спільні праці з росіянами, от моя 
аспірантка телефонувала, вона у російських журналах друкува-
лася. Так що я вважаю, що інтегрованість є. 

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Ми контактуємо, наші напрями: історія науки і техніки, в 
мене близько дванадцяти моїх учнів, з них п’ятеро вже захисти-
ли захистили дисертації. Але я вже казав, що ми підтримуємо 
зв’язки і з Сполученими Штатами Америки, і з Польщею, і з 
Грецією, і з росіянами підтримуємо зв’язки, і є спільні публіка-
ції з росіянами. Знов-таки хотілося більше, але вони є. 

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади. 

Знаєте, от дуже важко говорити про себе, що дослідження 
мають світовий рівень, це, мабуть, повинні інші казати. Але да-
вайте казати, чи мало це відлуння якесь. Приклад наведу спочат-
ку свій, а потім моєї аспірантки. Свій приклад: я опублікував ко-
лись статтю, років два тому, про брата Фелікса Едмундовича Дзе-
ржинського (Це голова ВНК і тому подібне) – Владислава Едму-
ндовича Дзержинського. Це професор нашого університету у 
1918 р., засновник медичного факультету і т. п. І я опублікував 
статтю за матеріалами, які перебували в Україні та Польщі. І не-
сподівано я місяців зо три назад отримав листа з Польщі, з міста 
Згеж з музею, оскільки Владислав Едмундович у 1938 р. поїхав у 
Польшу, незважаючи на те, що Фелікс Дзержинський був проти 
цього. Я отримав спочатку лист від співробітника музею, у якому 
він мені висловлював подяку за цю статтю, а потім я отримав від 
президента міста Згеж запрошення прийняти участь у меморіаль-
них урочистостях з такого приводу: [Владислава. – Ред.] Дзер-
жинського розстріляли у 1942 р. фашисти, це була акція, коли за 
одного гестапівця розстрілювали 50 поляків. Якраз 20 березня 
2012 р. виповнилось 70 років. І вони запросили мене прийняти 
участь у акції, присвяченій цій події. І результатом цього була 
домовленість про проведення міжнародної конференції, присвя-
ченій сім’ї Дзержинського. І другий приклад, це вже моя аспіран-
тка колишня, вона вже захистила дисертацію. Вона вийшла на 
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дуже цікаву постать: Штрум – фізик-теоретик і виявилось, що ця 
людина випередила свій час і передбачила те, що зараз називаєть-
ся тахіонами – це частинки, які можуть рухатися з швидкістю, яка 
дорівнює або перебільшує швидкість світла. І ця стаття, надруко-
вана у російському журналі, отримала розголос, і, більше того, 
знайшлася людина, яка ідентифікувала його фотографію. Потім 
знайшлася дочка, якій більше 90 років, живе в Кельні. Вона 
знайшла в Інтернеті цю статтю і через Москву зв’язалася з нами. 
Тобто все, що ми робимо, воно знаходить розголос і я вважаю, що 
наші здобутки вже мають європейський вимір. 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася? Які 
засідання запам’яталися найбільше? 

Якщо брати період мого студентства, то ні, не брав. Тобто 
брав, але вже на четвертому – п’ятому курсі. А на перших трьох 
не брав. А якщо говорити про керівників, то десь у 70-ті – 80-ті 
роки я керував студентським гуртком. У мене були студенти, які 
отримували нагороди, приймали участь у різних конкурсах. Якщо 
говорити про 90-ті – 2000-ні роки, то у 90-ті я працював майже 
дев’ять років директором видавництва, а тут працював на півста-
вки. Якщо говорити про зараз, то я не веду студентський семінар, 
я веду міжвузівський семінар з історії філософії науки і техніки, 
на який приходять і студенти. Тобто, така форма роботи, участь 
студентів у міжвузівських семінарах з історії філософії і науки. 

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Через крамниці дуже погано, і це не відноситься до нашого 
університету, крамниця у нас є, все нормально. Але, ви пам’я-
таєте, у нас на проспекті Гагаріна був магазин видавництва «На-
ука». От там було дуже багато наукової літератури, зараз там 
бутик якийсь, і це величезна втрата, тому що ми відірвані від 
наукової книги в концептованому виді. Якщо говорити про наш 
університет, то вона завжди була непогана, але все ж відносно. 
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Якщо ми будемо говорити про те, як стоїть наша бібліотека в 
Україні, то добре. І керівництво бібліотеки, і керівництво уні-
верситету в цілому робить досить багато, знаходячи гроші для 
закупки літератури. У нас, здається, більше тисячі найменувань 
– це досить багато, це дійсно університетська бібліотека. Бо 
бувають бібліотеки, у яких сто найменувань переіодики. Але 
зараз розповсюджується меценатство – люди приносять книжки, 
дарують книжки, журнали, я сам приношу книжки. Бо бібліоте-
ка – це дорого. Книжка за кордоном коштує 50, 100 євро. Та, 
зрозуміло, що Інтернет – це «палочка-выручалочка». Але стан 
нашої бібліотеки в цілому задовільний. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи? 

Наукова та навчальна робота у мене пов’язані, але, на жаль, 
вже немає курсу педагогів-фізиків, адже я займаюсь курсом істо-
рії фізики, історії науки і техніки і читаю курс історії фізики. Тоб-
то пов’язано. Навчальне навантаження вважаю, що воно завелике 
для професорів. За кордоном навчальне навантаження менше. 
Воно, не те що заважає, але важко, надто велике навантаження. 
Багато навчально-методичної роботи і треба займатися науковою 
роботою, а зараз трошки зменшили навантаження. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

Це було підвищення кваліфікації – раз, і стажування – два. 
Коли я був доцентом, це було підвищенням кваліфікації, а коли 
я був професором, я вже їздив на стажування. Я був на стажу-
ванні двічі в Москві, Московському державному університеті; 
один раз в Одесі; один раз в Ленінграді. Я був там, де треба бу-
ло. Я сам казав, що я хочу поїхати сюди. Все було, платили 
гроші, і надавали житло, і все. І я вважаю, що зараз із стажуван-
ням стало гірше, все це проходить або в межах міста, або в ме-
жах університету, тобто ми втратили базу для стажування. 

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 
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Поділяю «до» і «потім». Існували цілі лабораторії, які працю-
вали на держбюджетних та господарсько-договірних темах. Зараз 
такого немає. Була галузева – «Технологічного досліду», але її 
зараз фактично немає, а працювало там дуже багато людей. Тоб-
то, відбулося погіршення діяльності в даному напрямку і це 
пов’язано з фінансовими можливостями країни взагалі. Багато 
заводів перестало існувати, багато заводів перейшли на неповний 
робочий день, тому зрозуміло, що нема грошей. Тобто, я вважаю, 
що справа не в такому стані, в якому вона повинна бути. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

Нині фінансування зменшилося, раніше було більше. 
Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 

в університетському житті? 
Завжди важливе. Це інститут кураторів, це інститут началь-

ників курсів. Уявіть собі на курсі 350 студентів – це факультет 
майже, 350 студентів – один курс на фізико-технічному факуль-
теті, п’ять з половиною курсів на 6 років, 6·350 = 2 000 [2 100. – 
Ред.] – це цілий інститут. Тому там були не тільки куратори, а 
ще начальники курсів, я сам був начальником курсу. І, зрозумі-
ло, що це і план роботи, і різні походи, музеї, театри, і різні про-
ведення вечорів, у Клубі веселих та кмітливих, тобто дуже бага-
то. Але зараз це більше переведено на студентів. Є студентські 
ради і тому подібне. Тобто, воно зараз є теж таке. Я не можу 
нічого сказати, я бачу і презентації, і свята, тобто воно все є, 
приймає різні форми. Ви знаєте у різному часі по-різному, але 
воно, як було так і є. 

Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів. 

Зараз воно, мабуть, теж є, але я просто цим не займаюсь. У 
нас була така форма, як рада молодих вчених, я там був у 80-ті 
роки, був членом ради молодих вчених, і навіть керівником рад 
молодих вчених університету. І в мене багато різних фотогра-
фій, коло нас збирався повний зал у культурному комплексі. І 
ми їздили у різні університети, інститути в Росії, в Україні, їзди-
ли у відрядження, спілкувались, проводились різні конкурси. 
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Мабуть, воно є і зараз. Знаю точно, що є, тому що я виступав у 
якомусь інституті на раді молодих вчених, розповідав про нау-
кові школи. Більше того, є рада молодих вчених міста, вона теж 
веде велику роботу, видає книги, періодичні видання. Тобто і 
зараз є цей вид наукової роботи, просто я не можу нічого про 
нього розповісти, бо я зараз цим не займаюсь. Але свого часу 
вона була, була добре організована, на кожному факультеті була 
рада молодих вчених.  

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів. 

Я вже частково торкався цього питання. Впливали і досить 
сильно. 

Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  

Я можу сказати, що у нас їдальні не було, у нас був буфет, 
їдальня була в ресторані. Побут, я думаю, він був трошки гіршим, 
ніж зараз, тому що не було таких гуртожитків, як 5, 6, 7. Зрозумі-
ло, що проблеми були завжди із водою. Якщо ми візьмемо старі 
гуртожитки, то там не було приміщень, не було кімнат. Тобто 
жити наче можна, але… Але ми старалися щось зробити. 

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 

Я вже казав про це. Це дійсно той елемент, який характери-
зує студентське середовище. Раніше дівчата палили менше, нар-
команії було менше, я не кажу, що цього не було, просто було 
менше. Що в нас було: цікаві комсомольські весілля, у нас були 
походи в театр, був Клуб веселих та кмітливих – це було пошес-
тя таке, цим всі займались, дуже поширене. У нас були вечори 
відпочинку, вони проходили весело, жваво, там робили цікаві 
речі, коли людина під час концерту могла вийти і сказати:                  
«Я хочу співати», під час концерту, і заспівала. Мені подоба-
лись ці вечори. Ми дуже любили вечори поезії (вони були дуже 
популярними) – Рождественський, Євтушенко, Ахмадуліна, 
тобто такі вечори були. 
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Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт? Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

Величезну роль. По-перше, я спочатку займався легкою ат-
летикою, бігав і стрибав, більше бігав. А з першого курсу я за-
ймався баскетболом, мені перешкоджало баскетболом займати-
ся те, що я в окулярах, погано бачив. А брат мій був чемпіоном 
України серед юнаків, він чемпіон академіади, він теж професор 
зараз, зараз чемпіон серед ветеранів з баскетболу України. Зараз 
також поїхав на першість країни з баскетболу серед ветеранів. А 
я грав у збірній університету у баскетбол, і баскетбол у моєму 
житті відіграв дуже значну роль. Це і тренери: Микола Іванович 
– це ДЮСШ, а тут був Карп, (ім’я вилетіло). Спортом я займав-
ся дуже довго, до п’ятдесяти років я грав у баскетбол за ветера-
нів, потім я отримав травму і втратив зір, майже втратив зір на 
ліве око, після цього я покинув грати у баскетбол. А взагалі бас-
кетбол – це просто неймовірно, чудове захоплення, для мене це 
мало дуже велике значення.  

Які культурно-масові заходи проводилися на Вашому фа-
культеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?  

Коли я вже викладав, використовувалась прес-конференція 
з викладачами і КВК. Прес-конференція з викладачами – це сту-
денти писали записки і там вказували, кому з викладачів бажа-
ють задати питання – це, звичайно, були викладачі, з якими в 
них були певні стосунки. Я дуже часто потрапляв у це коло ви-
кладачів. Задавали питання найрізноманітніші, і професору 
Якушкіну задавали питання «Чи можна осягнути нескінчен-
ність?» (Можно ли объять необъятное?) «Так, можна, але 
нескінченно довгими руками». Тобто питання були різними, такі 
із підковиркою. Мене, наприклад, питали: «Чи часто ви влаш-
товуєте студентам Варфоломіївську ніч?» Тобто це було таке 
живе спілкування і студенти задавали такі питання, які передба-
чали не таку суху відповідь, і викладачі відповідали з гумором. 
А КВК – це взагалі, команда викладачів і команда студентів. Я ж 
до 2007 р. працював на фізико-технічному факультеті і був чле-
ном команди викладачів фізико-технічного факультету, теж 
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були дуже цікаві питаня. Наприклад: «Яка різниця між студен-
том і паровозом?» Я на російській відповів: «Паровоз сначала 
тронется, потом свистнет, а студент сначала свистнет, а 
потом тронется». Питання були різні, дуже цікаві. Я свого 
часу був куратором п’ятого поверху п’ятого гуртожитку, а п’я-
тий поверх був зайнятий дівчатами, і я туди часто ходив, бо я 
був представником профбюро. І мені було питання: «Як ваша 
дружина відноситься до ваших частих відвідувань п’ято-
го поверху?» От такі були питання, отак студенти підшуткову-
вали. Цікаві були речі. На домашнє завдання ми були там філо-
софами: Демокрит, Сократ, звісно, що там трошки форсували 
час, але античність. Я був Діогеном. Потім у нас було, ми вихо-
дили под пісню «Связаны одной цепью». Було дуже цікаво, самі 
писали сценарій. Нашим капітаном був проф. Фомін Сергій, на 
жаль, пішов з життя. Було так: «Який буде сценарій?». Один 
каже: «От буде такий». «А хто придумав, ти? От ти і пишеш 
сценарій». Я теж писав сценарій, я придумав, що три богатирі 
Ілля Муромець, Альоша Попович і Добриня Нікітич потрапля-
ють зі свого часу у наш на наш факультет, і що вони там бачать. 
Це чудовий час, тобто такі були в нас розваги. Зрозуміло, в те-
атр ходили. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально- 
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь 
та служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури 
студентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, дру-
карні, видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру 
гуманітарних проблем освіти інформаційно-аналітичного 
агентства УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський 
університет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень 
тощо?  

Я можу сказати так, що поки що, на мій погляд, вони працю-
ють так, що вони можуть забезпечити нормальну роботу. Хоча, 
до певних структур є певні питання. Але, в цілому, вони забезпе-
чують функціонування університету в цей досить складний час. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Ва-
шою спеціальністю? 
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Я можу сказати так, що в школи їздили, в село, і тут по 
школах ходили, виступали з лекціями, розповідали, агітували, 
запрошували – це одне. Ще є підготовчі курси, і раніше було і 
зараз є. Я тільки не пам’ятаю платними вони були, чи ні, але 
вони були. Навіть була така форма, я пам’ятаю, що в 60-і роки 
вчитель фізики водив нас до декана фізичного факультету. Зараз 
багато буклетів робиться. Тобто, робота така насичена, велика 
робота. У різні періоди зрозуміло різні були конкурси. У 60-ті 
роки були великі конкурси на факультети природничої науки – 
11 осіб на місце. Зрозуміло, що в 90-ті роки були великі конкур-
си на економічний, юридичний факультети, вони і зараз великі, 
але тоді було дуже багато. Конкурси в університет були завжди, 
тому що наш університет досить поважний. 350 вузів ІІІ – 
ІV рівня акредитації в Україні і ми займаємо місце десь у пер-
шій десятці, десь 6–7 місце – це все-таки показник. Єдине, що 
зараз на технічні спеціальності, на фізичні спеціальності пога-
ний конкурс, а так взагалі завжди є набір.  

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Я був членом предметної комісії, я був і заступником голо-
ви предметної комісії з фізики, я був і головою предметної комі-
сії з фізики на початку 90-х років. Тобто, я досить добре знаю, 
як все це відбувалось. Я вам хотів навести приклад: я був голо-
вою комісії і завдання я складав сам особисто, міг зібрати задачі 
з членів предметної комісії, але ніхто не знав, чи будуть вони, чи 
ні. Але фактично я сам складав ці білети чи завдання. Вони в 
присутності представників першого відділу і т. д. клались у від-
повідній кількості у конверт, печатка і зберігались, ніхто не 
знав. Я якось сказав: «Подивіться». На що мені зауважили: «Ні, 
це ти відповідаєш». 

І більше ніхто їх не бачить, все повинно йти тільки від мене. 
Тобто в цьому сенсі серйозно ставилися. Я розумію, що коли ми 
говоримо про корупцію, я говорю, що може, якісь помилки, ви-
падки були. Але в цілому наш університет досить чисто дотри-
мується, організовано було формально. Єдине, що мені здається, 
що більше треба так розробляти роботу, щоб абітурієнт, який 
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приходить, не відчував, що він стоїть у черзі, не знаю, все-таки 
більше поваги до абітурієнта. От така моя думка. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Зрозуміло, усі державні свята: День Жовтневої революції, 
Перше Травня, День Перемоги – це були такі найбільш пошире-
ні тоді свята, зараз фактично залишився тільки День Перемоги. 
Я вам чесно скажу, що День Перемоги він такий і залишився. 
День Першого Травня, знаєте, було по-різному, от не можна 
казати, що було погано. Зрозуміло, що коли тебе заставляють 
іти, нести портрет члена політбюро, який там важить майже як 
половина тебе, не дуже хочеться його нести і тому подібне. І 
марширували, і перед цим отут на плацу воєнної кафедри чи на 
спортивному майданчику вишикувались студенти, шеренги і 
куратори і всі стежили за всім цим, щоб правильно пройшли – 
це було. Але ви знаєте, виходило так, що ти йдеш спочатку – не 
хочеш, потім якесь таке загальне піднесення, і вже студенти 
бігають між собою, перегукуються, всі ж там з однієї школи, 
тоді вже компанії пішли, щось там випили, бувало і таке. І вже 
забули про все, і пробігли цю площу, прокричали, і вже настрій 
нормальний. Тобто підготовка до цього, вона йшла… не дуже 
всім хотілося, але настрій загальний був. Тобто були такі хороші 
моменти. У мене, наприклад, дочка, коли була маленькою, вона 
дуже хотіла потрапити на цей парад. Ми там зустрілися, там 
погуляли, потім зібралися компанією у студентські колективи. 
Так що в цілому усе було нормально. Хоча воно все було заіде-
ологізовано в певному контексті. Але, якщо брати свято Пере-
моги або Першого Травня – це були дійсно свята. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

Я жив дома, тому мені важко сказати, хоча я отримував 
стипендію, і навіть підвищену стипендію. Але потім я жив у 
гуртожитку цілий рік, знаєте, в цілому вистачало. Потім я аспі-
рантом був, стипендія була спочатку 85 крб., потім 100. Виста-
чало, я навіть літаком літав до дружини, тому що дружина жила 
тут, а я у Києві в аспірантурі вчився. Літак коштував 12 крб. І я 
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навіть скажу, що більшу частину коштів ми назбирали, коли 
дружина працювала вчителем у школі, а я у аспірантурі вчився. 
Не можна сказати, що ми надто шикували, машину ми не могли 
купити. Але ми могли задовольнити свої потреби першорядні, а 
на розкіш звісно, не вистачало. Потім, розумієте, я був з родини, 
де батько отримував дуже хорошу зарплату, він був доцентом і 
він отримував 320 крб. – це на той час великі гроші, хоча нас 
було троє дітей. Але ми працювали, чому? Ми були студенти, 
студенти були різними, мали різні доходи. Інколи ми збиралися, 
ішли розвантажувати вагони, ходили розвантажувати на овоче-
вій базі. Тобто, це було так, пішли – зробили. Я працював, щоб 
були гроші на свята якісь, не хотілося брати у батьків. А потім, 
коли не вистачало, вже коли сім’я була і вже коли працював, то 
шукав вже не вантажником, а по своїй спеціальності.  

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

Можна, хоча з великими натяжками, але можна. Збільшу-
ється заробітня плата, хоча вона не така, як повинна бути там у 
доцента чи професор, але я не можу сказати, що вона не збіль-
шується. Вона збільшується. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  

Ні, не був. Я в цей час якраз у Києві працював. Це були 
1970-ті роки. А у 69 році я закінчив і вже працював, тому я не 
міг бути. А потім аспірантура в Академії Наук. Тобто, я не пот-
рапив у цей період. 

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних катас-
троф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?  

Бог милував. Впливала, зрозуміло, що впливала. 
Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 

університету, факультету? 
Університет надзвичайно багато робить для того, щоб у нас 

розвивалися міжнародні відносини. І в цьому сенсі я повинен 
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відзначити і роботу міжнародного відділу, і взагалі ректорату, і 
факультету. Зараз університет працює за програмою Темпус, і 
ми готуємо зараз, між іншим, міжнародну конференцію. Три 
університети з Білорусії, Новгородський університет від Росії, 
наш університет підготували підручник з освітнього менеджме-
нту. За іншою програмою, теж «Темпус», на фізико-технічному 
факультеті вчаться у нас студенти з Казахстану, наші їздять ту-
ди читати лекції до Казахстану, в Євроазійський університет. 
Візьмемо іншу програму, наші вчаться в університеті Дружби 
народів. Тобто робиться дуже багато, і в Мітвайде наші вчаться, 
і в Німеччину на стажування їздять, у Канаду. Дуже багато про-
ектів виграють, тобто цьому немає, як кажуть, кінця. От поди-
віться, зайдете у перший корпус і побачите, почесні доктори, 
почесні професори університету, там дуже багато науковців з 
інших країн.  

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто? 

От я вам кажу Темпус-4 – раз, проект був ще в 90-ті роки – 
Росія, Україна і ще хтось – це був проект відкритого університе-
ту в Угорщині. Проект спільний був Україна – Естонія, резуль-
татом якого вишла книжка «Україно-естонські університетські 
зв’язки» – монографія. Тобто, я намагаюсь, як тільки якась мож-
ливість є, я приймаю участь. 

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-
во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Безсумнівно, я можу відповісти одним словом, безсумнівно 
впливає, і на викладання, на лекційний матеріал, і на наукові 
дослідження, і на постановку багатьох наукових задач впливає, 
обов’язково впливає й досить сильно. 
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Дата проведення інтерв’ю 10 травня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові Стукало Вадим Вікторович 
Дата 18 червня 1950 р. 
Місце народження с. Діївка, Дніпропетровська обл.  
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний) 

 Відкритий 

Національне та соціальне поход-
ження 

Українець, службовці 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Математик, доцент, директор Па-
лацу студентів ДНУ імені Олеся 
Гончара  

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Гуденкова Олена Євгеніївна 
ТЕХНІК (ПІБ): Ковальчук Богдан Іванович 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Фоменко Максим Костянтинович  
Загальна кількість годин запису 1 година 32 хвилини 
Вид і марка аудіотехніки Olympus DVR VN – 7800 PC 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Шкільне та університетське на-
вчання, викладання у вузі, історія 
Палацу студентів ДНУ імені Олеся 
Гончара 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Палац студентів ДНУ імені Олеся 
Гончара 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

5 

Примітка й коментарі – 
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 СТУКАЛО 
ВАДИМ 
ВІКТОРОВИЧ 

 
 

Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження. 

Стукало Вадим Вікторович, 18 червня 1950 р. Діївка, м. Дні-
пропетровськ. 

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Усі мої предки родом із Діївки. Ганна Швидько, дослідниця 
козацтва, говорила мені, що 39-й отаман Січі був Стукало. Мо-
жливо, то був мій предок, і я маю коріння із Запорізької Січі, 
тому що мій дід, Яків Стукало, переїхав із запорізьких країв на 
початку ХХ ст. і одружився на моїй бабусі Неклесій Ганні. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? Чи мали вплив Ваші рідні 
на здобуття Вами освіти, на Ваш професійний вибір? 

Мій дід і прадід мали відношення до освітянської діяльнос-
ті: наприклад, дід Яків був регентом – керівником хору церков-
ного, батько мій був вчителем і директором дитячого будинку у 
свій час, і заступником директора школи. Дружина викладає в 
університеті українську мову, і дочка – Стукало Наталія Вади-
мівна професором працює, завідуюча кафедрою – це, так би 
мовити, родинні традиції. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  

Я навчався у середній школі № 94 м. Дніпропетровська, яку 
закінчив у 1967 р. із срібною медаллю. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 



Інтерв’ю № 22                                                                        СТУКАЛО Вадим Вікторович 

 
581 

 

Я поступив на механіко-математичний факультет нашого 
університету. Ще запрошення у мене було від ректора будівель-
ного інституту, вони усім медалістам розсилали запрошення. 
Але у мене була ідея, оскільки батько був математиком, я пішов 
на механіко-математичний факультет на спеціальність «Мате-
матика», було велике бажання стати вчителем математики. Тоді 
ще конкурс був шість чоловік на одне місце, а на історичний 
факультет було на одне місце 20–21 особа. Здав я екзамени, то-
му що треба було здати один екзамен на відмінно – письмово 
математику і як медаліст зараховувався без наступних. Але так 
сталося, що перший екзамен я склав на четвірку, потім всі інші 
здав на п’ятірки і був зарахований на механіко-математичний 
факультет нашого університету. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Першу лекцію я добре пам’ятаю – це був п’ятий корпус, де 
зараз економічний факультет, там була сама велика 85 аудито-
рія. І ось ми 1-го вересня прийшли на лекцію, нас там було 100 
чоловік нашого курсу, відкриваються двері і заходить дівчинка, 
ми ще один одного не знаєм і подумали, що це одногрупниця і 
ніхто не звернув уваги. А вона стала за кафедрою і сказала: «До-
брий день!» Всі так притихли, це була Варіх Нона Василівна – 
молодий викладач кафедри алгебри і геометрії. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і позааудиторний час? 

Тоді, коли я був студентом, письмових екзаменів не було і 
більше спілкування було з викладачем. Наприклад, Ліщинсько-
му могли здавати залік десять разів – це не так, що знаєш чи не 
знаєш, а це спілкування, процес навчання. А зараз письмові ек-
замени і немає відчуття – знає студент чи списав. Тоді викладачі 
вимагали знання суті предмету, розуміння; якщо забув формулу, 
то ти її можеш вивести, якщо знаєш, про що йде мова. 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Я на 2-му курсі був обраний членом комітету комсомолу 
університету – це досить висока посада. З точки зору громадсь-
кої діяльності я бачу, що щось і повторюється, але тоді студент-
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ське самоврядування приділяло більше уваги підготовці спеціа-
лістів. Було досить розвинене студентське наукове товариство – 
самі студенти займалися організацією і прагнули того, щоб взя-
ти участь у конкурсах із фахових дисциплін, чи політичних дис-
циплін. Були і всесоюзні конкурси, на яких перемагали наші 
студенти. 

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео-прилади? 

В 1960-ті роки починалося розповсюдження технічних засо-
бів навчання, аудіокласи були, відео на плівках. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу.  
В університеті в ті часи було вперше використано електрон-

но-обчислювальну техніку, перші курсові ми на арифмометрах 
робили, на 4–5 курсах були електронно-обчислювальні машини, 
які займали у 5-му корпусі увесь перший поверх, були елект-
ронні мікроскопи. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

У 1966 р. було два випуски у зв’язку з переходом на десяти-
річку, і тому в один рік було два випуски, і тому конкурс був 
найбільший. Нас було двоє з групи – я і Пожуєв Володимир, що 
поступили після школи. Зараз із нашого курсу, із ста чоловік – 
шість докторів наук. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

Найбільш сильні у навчанні у нас на курсі були Віктор 
Хрущ, Пожуєв Володимир, Лобода Володимир. Вони були від-
мінниками, стипендіатами, зразу видно було, що вони майбутні 
науковці. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Дисципліна того часу мало відрізнялася від сьогоднішньої – 
були й ті, що прогулювали заняття, як і зараз. Викладачі намага-
лися організувати і направити таланти, а студенти намагалися їх 
використати. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 
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Тоді студенти, через громадські організації, впливали боро-
тьбу з прогульством, неробством, пасивністю. 

Як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Залікова сесія відрізнялася від сьогоднішньої, бо ми могли 
здавати заліки по 5–7 разів, у викладача була відомість, і він 
чекав, поки всі здадуть заліки, а потім здавав її у деканат. Доце-
нту Ліщинському ми здавали шість разів залік з аналітичної 
геометрії, яку вже вивчили повністю, а потім прийшли знову 
здавати, а він на дачі. Поїхали ми на дачу, нас було четверо хло-
пців, і тільки ми приїхали, Ліщинський зрадів і говорить: «Доб-
ре, що ви приїхали, беріть по тарілці і збирайте клубнику». Ми 
також зраділи – думали що зберемо клубнику і залік поставе. 
Ми зібрали клубнику. Він каже: «А тепер помийте її». Ми по-
мили. «А тепер сідайте і їжте, поки не з’їсте, я вам заліки не 
поставлю». Це найбільше мені запам’яталося. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Перший екзамен був вступний, він був письмовий з матема-
тики, було чотири завдання. Першу задачу я вирішив, і намага-
юся довести до аголифрування, вже пройшло половина часу, а я 
не можу закінчити. Потім викладачі говорять, що у 1-му варіанті 
перша задача не доводиться до вигляду аголифрування, і тоді я 
тільки зрозумів, що втратив багато часу і уже не встиг виконати 
останню задачу, через що й отримав четвірку. А останній у мене 
був госекзамен з педагогіки, який приймав Віктор Михайлович 
Чернишенко, він був головою комісії, і я відповідав буквально 
30 секунд: на перше питання відповідаю – досить, на слідуюче – 
досить, на третє – досить, відмінно! 

На моєму факультеті по спеціальності «Математика» було 
чотири кафедри, і я був прикріплений і закінчував кафедру ди-
ференційованих рівнянь. Так склалося, що курсові і диплом я 
писав у одного наставника. Це був професор Остапенко Віктор 
Олександрович. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися? 
Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 
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Навчальна практика у мене була в школі, одна із практик 
була в піонерському таборі, два сезони вожатим був. Також у 
літній період я очолював штаб трудових справ університету, рік 
я очолював загін студентський, в якому було більше двохсот 
чоловік у селі Миколаївка, куди направлялись студенти для збо-
ру урожаю – це був 1969 р. Я згадую, коли приїхали туди, а цим 
і обласна влада займалася і піклувалася про це, і директора цих 
господарств повинні були нам надавати приміщення, де жити, 
забезпечувати харчуванням. Нас автобусами привезли в село 
Миколаївка, біля клубу висадили і якийсь бригадир прийшов і 
сказав, що всі питання завтра будуть вирішуватися, а у клубі 
вам зробили стелажі замість ліжок, а он пусті матраци, ідіть, 
набивайте їх соломою, а із 200 чоловік лише 5 хлопців, а то дів-
чата, які проживають в місті. Вони й не знають, що таке солома, 
а тут на ній ще треба й спати! І тут до мене підійшли дівчата і 
говорять мені, що був договір, у якому нам обіцяли певні умови. 
Ти командир іди і домовляйся. Я підійшов до цього бригадира, а 
він говорить, що нічого не знає, і за це відповідає директор сов-
хозу, але його зараз немає і він буде завтра. Я кажу: «А похарчу-
вати». Він мені: «Все буде завтра». А тут польова кухня стоїть і 
дивлюся, що там печуть пиріжки, у каструлях щось вариться. Я 
підійшов до жінок і питаю: «Це ви для нас готуєте?», а вони 
говорять: «Ні, не для вас, це в отій посадці зібралося керівницт-
во з усього району і там наш директор радгоспу приймає гос-
тей». Я до цього бригадира «Ану, гукайте його сюди – треба 
вирішувати питання з нами». А він говорить, що директор за-
боронив туди підходити і що його немає. Я тоді взяв командирів 
оцих дівчат і пішли ми до цієї посадки. Дивлюся, там столи сто-
ять накриті… Ми підійшли метрів за сто, і я сказав, щоб дівчата 
стояли, а підхожу туди, знайшов директора совхозу, ми були 
знайомі у обласному штабі будівельних загонів – там договір 
підписували, я підходжу і говорю ситуацію, а він говорить, що 
нас мали там прийняти. Я говорю, що їжею не забезпечили, і 
кажу: «Я бачив там готується, мабуть, сюди, так тут у вас і 
так їжі вистачає. Бачите он 10 дівчат стоять, а там іще 200, 
і там є діти, батьки яких працюють і в обкомі партії, і в обла-
сній раді. Я завтра їх відпущу додому, і вони розкажуть, чим 
тут займаються». Він тоді зрозумів ситуацію і сказав бригади-
рові, щоб тим, що там готувалося, нагодували нас. Потім все 
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налагодилось – і баню зробили, і гаряча вода була… Досі згаду-
ємо ці події. На таких практиках, без викладачів, студенти на-
вчалися самі бути керівниками. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі?  

У мене було бажання бути вчителем, доля склалася так, що 
аспірантура пройшла більш громадською діяльністю, потім у 
комітеті комсомолу, потім у профспілковому комітеті універси-
теті. І моє бажання стати викладачем відбувалося на 50 %, і на 
пів ставки працював або погодинно. І коли я вже в профспілко-
вому комітеті 20 років пропрацював і звернувся до адміністрації 
університету з проханням, щоб попрацювати викладачем, то 
мені сказали, що попрацюєш директором Палацу студентів де-
кілька років, і ці декілька років тягнуться 17 років. Так моє пра-
гнення працювати викладачем нібито не відбулася, але я був на 
тих посадах, на яких я займався вихованням. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Я можу вам перераховувати всі ювілейні дати університету і 
багатьох вчених, бо я був на таких посадах, які займаються цим. 
Пам’ятаю 1968 ювілейний рік, 1978 р. – ювілей університету, у 
яких я приймав організаторську участь… 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь у роботі студентських наукових гуртків, 
хто їх наукові керівники, яка тематика порушувалася? Які 
засідання запам’яталися найбільше? 

Я більше організовував наукові студентські гуртки. У 1970 р. 
наші студенти отримали більше 40 нагород із Всесоюзних науко-
вих робіт із суспільних наук. Вся Україна отримала 80 нагород, а 
наш університет отримав половину. Підсумки виводилися у Мос-
кві. «Участь у таких конкурсах – шлях до великої науки». 

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Зараз проблем в інформаційному забезпеченні немає. А от 
студенти стали менше ходити до бібліотеки. Книга, як джерело 
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інформації, буде вічно. Треба створювати певні умови – книга 
повинна бути зразу, тому потрібна оперативність по видачі книг. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

Рівень фінансування, одним словом, недостатній. 
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, 
культпоходах тощо?  

Ще з 1960-х рр. у нас у школі був перший КВН, і я був три 
роки капітаном команди своєї школи. І в університеті брав 
участь, а тепер її організовую. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально- 
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури сту-
дентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, 
видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гуманіта-
рних проблем освіти, інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?  

Це питання найменш освітлене, але тут я найбільше працю-
вав, з цих питань. Моя робота відносилася і до табору «Сосно-
вий бір», де я вісім років відповідав за його діяльність, у свій 
час; і у комітеті комсомолу, і профспілковому комітеті, а також 
у Палаці студентів. 

Щодо роботи ректорату, то до нього я маю відношення, по-
чинаючи з 70-го року. Тоді, я будучи студентом, був обраний 
членом комітету комсомолу університету і був заступником 
секретаря, що зараз відповідає статусу голови студради. На той 
час молодіжна організація, яка тоді називалася комсомол, за-
ймалася різними напрямками студентського життя. Навіть я 
сказав би, що з сьогоднішньої точки зору деякі історики, політи-
ки і масмедіа говорять про велику політизацію комсомолу, од-
нак у вищій школі вона була найменш політизованою. До цієї 
організації відносилися такі заходи як, формування студентсь-
ких будівельних загонів, які приймали участь, зокрема, у буду-
ванні студентського містечка, Байкало-Амурська магістраль                   
і т. ін. Інша справа була у тому, чи потрібно воно було, чи не 
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потрібно, це вже не молодь вирішувала, тобто молоді пропону-
вали працювати, вона і працювала.  

Крім того, зараз піддається критики і сьогоднішня студрада 
про те, що напрямок в основному культурно-розважальний. З 
моєї точки зору, як директора палацу, це дуже добре і ми спів-
працюємо у цьому напрямку, але такі напрями роботи як: під-
вищення успішності, краще навчання, це теж один з напрямків 
роботи сьогоднішньої студради і її завдання. Так ось, комсомол 
потужно цим займався, було студентське наукове товариство, 
навчальний сектор комсомолу. Деякі факти з життя тодішніх 
студентів і громадських організацій я хотів би розповісти, тому 
що навіть читаючи історію ДНУ складається таке враження ні-
би-то молодіжної і партійної організації і не існувало, але вони 
були. Гарні справи вони робили, чи погані, це вже інша справа. 

Так от, тоді я був молодим чоловіком, мені було 19 років, 
коли мене обрали до комітету комсомолу університету. На той 
час секретарем комітету комсомолу був Хмельников Олександр 
Григорович, який, до речі, тоді був заступником декана історич-
ного факультету, зараз він на пенсії, але тоді це була доволі-таки 
поважна людина в університеті. Він був членом вченої ради, 
входив до ректорату, до речі, як і зараз голова студради. Це один 
з моїх наставників, товаришів і вчителів. Саме він був серед тих 
організаторів студентських організацій, молодіжних лідерів того 
часу. Перед ним секретарем комітету комсомолу був Дмитро 
Федорович Добреля. 

Хотів би також відмітити тих людей і організації, які займа-
лися вихованням. Це і профспілковий комітет, який, до речі, став 
єдиною організацією, яка зберігалася з того часу; була партійна, 
комсомольська і профспілкова, яка єдина залишалася до сього-
дення. Тоді лідерами профспілок були Григорій Іванович Щерба-
ков, Альберт Борисович Філатов, який зробив великий внесок у 
розвиток університету і громадського руху. До речі, профспілко-
вий комітет займався табором «Сосновий бір», якраз під час 70-х 
років, коли головою профкому був А. Б. Філатов, тоді розпочала-
ся і реконструкція спортивного табору, у якому на той час буди 
ще дерев’яні будинки, а зараз ті, які ми бачимо, побудовані були 
саме тоді. Виховною роботою займалася і партійна організація. 
Моїми наставниками і вчителями були такі вчені, як Євгеній Ро-
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манович Абрамовський, який і зараз працює в університеті про-
фесором на механіко-математичному факультеті. Потім секрета-
рем парткому був Григорій Іванович Щербаков, також секрета-
рем парткому був Валентин Васильович Іваненко. 

Діяльність цих організацій і партійної, і комсомолу більше 
виконувала виховну роботу, наприклад у гуртожитках і т. ін. 
Також виховання носило і відбиток комуністичної ідеології, 
однак по-другому тоді не могло бути, але головне завдання по-
лягало у вихованні всебічно-гармонійної особистості. 

Бібліотека наша одна із самих потужних бібліотек України, 
але проблему з мобільністю треба вирішити. Палац спорту важ-
ко утримувати університету, бо недостатньо коштів, але ректор 
Микола Вікторович Поляков – прихильник того, щоб студенти 
розвивались культурно і фізично.  

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  

У серпні 1967 р., після того як я здав екзамени, але наказ 
про зарахування ще не був вивішений, мені прийшло повідом-
лення, що мене вже зараховано і мені требе з’явитися у 5-й кор-
пус у господарчий відділ, в якому мені повідомили, що треба 
відробити 10 днів. І в 5-му корпусі є лабораторія «пружності», 
для побудови якої я копав траншею під фундамент. 

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних катас-
троф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?  

Що стосується екологічних катастроф, то як сталася Чорно-
бильська трагедія у 1986 р., я працював у профспілковому комі-
теті і відповідав за роботу піонерського табору. Тоді було рі-
шення уряду, що всі піонерські табори, у які ми відправляли 
студентів і дітей наших співробітників улітку, віддати для дітей 
чорнобильців. Тоді я практично з 1-го травня жив там, організо-
вуючи студентські загони для прийому дітей чорнобильців. 
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Паспортний лист 

Дата  проведення інтерв’ю 24 квітня 2012 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, ім’я, по батькові Турчин Валерій Миколайович 
Дата 19 липня 1947 р. 
Місце народження с. Діброва, Покровський р-н, 

Дніпропетровська обл. 
Доступ до інформації (відкри-
тий, частковий, закритий, 
анонімний) 

 Відкритий 

Національне та соціальне по-
ходження 

Українець, фін. працівник / медики 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Математик, молодший науковий 
співробітник, асистент, доцент, 
начальник управління міжнарод-
ного співробітництва, професор, 
зав. кафедрою 

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Омельян Анастасія Дмитріївна  
ТЕХНІК (ПІБ): Кравченко Роман Олександрович 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Орешко Ксенія Андріївна  
Загальна кількість годин запису – 
Вид і марка аудіотехніки – 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

1 

Примітка й коментарі – 
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 ТУРЧИН 
ВАЛЕРІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

 
 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження  
Турчин Валерій Миколайович, народився 19 липня 1947 р., 

у селі Діброва, Покровського р-ну, Дніпропетровської обл. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Дід з батькової лінії – Турчин Олександр Пилипович, бабу-
ся – Турчин Анастасія Архипівна з села Великомихайлівка, По-
кровського р-ну. Це було козацьке вільне село.  

Батько – Турчин Микола Олександрович 1920 р. н., мати – 
Турчин Ольга Петрівна 1924 р. н., зустрілися під час звільнення 
Криму, у Велику Вітчизняну війну. Мати була лейтенантом ме-
дичної служби, мала спеціальну медичну освіту, батько після 
війни закінчив вечірню школу, пізніше – Львівський фінансовий 
технікум. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, у чому Вони виявлялися? 

Ні, не було. 
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір? 
Університет я обрав сам. 
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-

ту Ви здобули?  
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Навчався спочатку початковій школі с. Покровське, серед-
ню освіту отримав у школі ім. Горького, с. Покровське.  

Освіта – вища, закінчив механіко-математичний факультет 
Дніпропетровського державного університету. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Вчитель математики – Олександр Іванович Хоменко. 
Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 

Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 
Математикою цікавився у школі, так що вибір професії був 

не випадковим. Читав багато, те, що називать класикою. 
Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-

вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 
Вступив в університет у 1966 р., конкурс був у два рази ви-

ще, ніж зазвичай (п’ять чоловік на місце), оскільки цього року 
(1966 р.) було два випускних класи, 11-й і 10-й.  

У мене була золота медаль, тому я складав лише один іспит, 
з математики. Була усна і письмова частина, за обидві я отримав 
п’ятірки. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Лекції доц. Кільберг Єви Моїсеєвни з математичного аналізу, 
доц. Ліщинського Юхима Федоровича з аналітичної геометрії. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Навчалися ми у нинішньому 5-му корпусі, на розі проспекту 
К. Маркса і вулиці К. Цеткін. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи ко-
нтакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисци-
пліни, які Вони викладали? 

Лекції читались класичні. Викладачі в нас були першокласні: 
Кільберг Є. М., Ліщинський Ю. Ф., Моторний В. П., Крюков Б. І. 
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Згадайте свої враження про рівень викладання навчаль-
них дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’я-
талися найбільше? Чим? 

Це був високий рівень і високі вимоги. 
Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-

ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і позааудиторний час? Які форми індивідуа-
льної роботи зі студентами під контролем викладача вико-
ристовувалися? Наскільки вони були ефективними? 

Ми хотіли вчитися, нас не треба було контролювати і «під-
ганяти», вільних місць у читальному залі не було – треба було 
займати заздалегідь. 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Заняття йшли за розкладом, у нас було 100 % відвідування 
занять. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

В той час ректором університету був проф. В. І. Моссаков-
ський – видатний вчений-механік. Оскільки університет випус-
кав висококласних спеціалістів, то і організація навчального 
процесу була на рівні. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Рівень матеріально-технічної бази на той час був досить ви-
сокий, про що свідчить, наприклад, те, що факультет одним із 
перших в СРСР мав ЕОМ. 

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відео-прилади? 

Для математиків треба дошка та крейда. 
Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 

методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Творчий метод – це гарно прочитана лекція. 
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Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Аудиторії були оформлені значно краще, ніж зараз. Іменних 
аудиторій не пригадую, вони з’явились останнім часом. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

Склад однокурсників за рівнем підготовки був дуже висо-
кий. З нашого випуску вийшло багато докторів наук, професо-
рів, завідувачів кафедрами.  

На механіко-математичний факультет зазвичай приходили од-
разу після школи, старші за віком були рідше, дівчат було більше 
на математичних спеціальностях, хлопців на механічних. У націо-
нальному складі, соціальному положенні ніхто не копирсався. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

На відмінно навчалися багато. 
Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-

конавча дисципліна у викладачів? 
Дисципліна і відповідальність була високою. 
Який був морально-психологічний клімат в академічній 

групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 
Колектив у нас був дружній, кафедри доброзичливо відно-

силися до студентів. 
Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 

групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Старостою був я, куратором – Доронін В. Г. Але на той час 
роль куратора була досить формальною, було більше самостій-
ності. У нас не було питань про навчальну дисципліну – всі на-
вчалися. Питання про боротьбу за навчальну дисципліну в час 
мого студентства було нонсенсом. 

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 
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Колоквіуми, заліки, екзамени, перевірялось домашнє за-
вдання. Був заліковий тиждень, ставили залік/незалік, зазвичай 
було п’ять екзаменів. 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

У першому і останньому екзамені не було нічого особливого. 
Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 

Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Тема моєї дипломної роботи – «Стійкість диференційних 
рівнянь». Тема була запропонована на механіко-математичному 
факультеті Ленінградського університету. Не було проблем пої-
хати у відрядження, усі витрати фінансувалися університетом. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації? 

Я спеціалізувався по кафедрі диференційних рівнянь, тоді 
це була «молода» кафедра. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Захист дипломних робіт відбувався на Державній комісії, 
вимоги були високі. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’ята-
лися? Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

Я проходив практику в Дніпропетровському інституті інже-
нерів залізничного транспорту на ЕОМ «Урал». 

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати на-
вчальні та наукові лабораторії? Як була організована їх дія-
льність? 

Так, на кафедрі були лабораторії. 
Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-

ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

У математиків школа Корнійчука М. П., а у механіків – 
школа Моссаковського В. І. 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
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дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 

Безумовно були. 
Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-

ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Конференції були. 
Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 

становлення як науковця та педагога? 
Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 

вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Так. 
Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-

торантурі?  
В аспірантуру вступали за конкурсом. 
Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-

вався його стиль наукового керівництва? 
Моїм науковим керівником був всесвітньо відомий математик 

– Анатолій Володимирович Скороход, зав. відділом теорії випад-
кових процесів Інституту математики Академії Наук України. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили? 

Так, на факультеті відмічалися ювілеї, наприклад ювілей 
Є. М. Кільберг. 

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати? 

Ні. 
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські 

олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони за-
пам’яталися? 

Проводилися. 
Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-

ренціях? Яке значення для Вас вони мали? 
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Ніякого. 
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-

ших студентських чи аспірантських років? Чи характеризу-
валася вона науковими дискусіями? 

Ми працювали. 
Чи впливала ідеологія та політика на навчально-

виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Політика й ідеологія не могла не впливати (університет 
державний). 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Мені особисто такі випадки невідомі. 
Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 

школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Ми співпрацюємо з низкою вітчизняних і зарубіжних нау-
кових центрів. 

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень?  

Можна. 
Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-

ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Інформаційна забезпеченість була високою. Викладач мав 
можливість замовити усю необхідну літературу – відмов не було. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-
дослідної роботи? 

Навчальне навантаження завжди було велике. 
Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-

вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 
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Форми підвищення кваліфікації були досить ефективними. 
Ми могли підвищувати кваліфікацію у будь-якому навчальному 
закладі СРСР. 

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними? 

Робота госпдоговірних і держбюджетних тем була ефективною. 
Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 

було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  
Особливого нічого. Гуртожитки ті самі. 
Як Ви можете охарактеризувати стан тодішньої куль-

тури, етики, моралі у студентському середовищі? 
Як високий. 
Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 

спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

Ні. 
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, 
культпоходах тощо? 

Ні. 
Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 

застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви мо-
жете сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Ва-
шою спеціальністю? 

В часи мого студентства конкурси на механіко-математичний 
факультет були високі, чого зараз, на жаль, не спостерігається. 

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Так, як голова предметної комісії з математики. Комісія 
завжди працювала професійно. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Відмічали 1 травня, 7 листопада, як і всі на державному рівні. 
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Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

Додатково не працював, допомагали батьки. Аспірантської 
стипендії вистачало. Студенти, якщо і «підробляли», то зрідка, 
епізодично. 

Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогіч-
ного та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в універ-
ситеті? 

Я працюю в університеті з 1976 р., тому бачив різні динаміки. 
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка? Як воно відбувалося?  
Допомагали будували університетський басейн. 
Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополітичного 

життя в країні на життєдіяльність університету? 
Зрозуміло, що не могло не впливати. 
Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 

університету, факультету? 
Зараз студентів нашої спеціальності європейські універси-

тети із задоволенням запрошують для продовження навчання. 
Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 

Ви були особисто? 
Приймав участь у міжнародних конференціях. 
Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-

во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Міжнародне співробітництво мало опосередкований вплив. 
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частковий, закритий, анонімний) 

Відкритий  

Національне та соціальне поход-
ження 

Українка, робочі 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено 

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ) 

Професія, перелік посад Хімік, молодший науковий спів-
робітник, доцент, професор, зав. 
кафедри 

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ):                        Гуденкова Олена Євгеніївна  
ТЕХНІК (ПІБ): Ковальчук Богдан Іванович 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):                Фоменко Максим Костянтинович  
Загальна кількість годин запису 1 година 6 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки Olympus DVR VN – 7800 PC 
Вид і марка відеотехніки – 
Основний зміст інтерв’ю (пере-
лік тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки) 

Відповідно до структури запитань 
 

Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр 

Аудиторія ДНУ  
 

Ставлення респондента до пи-
тань, його готовність дати ін-
терв’ю 

Доброзичливе 

Кількість зустрічей з респонден-
том 

2 

Примітка й коментарі – 
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 ЦИГАНОК 
ЛЮДМИЛА  
ПАВЛІВНА 

 
 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Я, Циганок Людмила Павлівна, народилася 10 квітня 1936 р. 

у м. Дніпропетровську. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали осві-
ту, чим займалися? 

Батько мій, Корж Павло Михайлович, був робочим, все 
життя пропрацював на металургійних заводах, освіти вищої не 
мав, учасник бойових дій у ВВВ. Мама, Корж Наталя Олександ-
рівна, працювала на заводі бухгалтером. Діда ні одного свого я 
не застала в живих. По матері дід теж був робочим, а оскільки 
дітей було багато в сім’ї, то бабуся не працювала. Дід і бабуся 
по батькові жили в селі, займались сільським господарством. 
Дідусь помер рано. Потім бабуся з нами жила. Вона не вміла ні 
читати, ні писати.  

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? Чи мали вплив Ваші рідні 
на здобуття Вами освіти, на Ваш професійний вибір?  

Мої рідні не мали вищої освіти, тому дуже хотіли, щоб діти 
(нас було троє) всі вивчилися. Сестра моя і брат молодші за ме-
не. Я і сестра здобули вищу освіту, а брат технікум закінчив. 
Важко було, але батьки хотіли, щоб ми були освіченими. На 
професійний вибір вони не впливали. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?  
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Я закінчила середню школу № 43 міста Дніпропетровська. 
У школу записалась сама, як тільки Дніпропетровськ висвобо-
дили від німців у жовтні 1943 р. Ми займалися в класах, де по-
ловина вікон були забиті дошками. Зошити зшиті були з різних 
листочків. Мама не хотіла, щоб я йшла в тому році, а я дуже 
хотіла, бо вже вміла читати і писати до того часу. 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Я добре пам’ятаю свою першу вчительку – Тамару Олексан-
дрівну. Вона була ще дуже молодою, але хорошим педагогом. 
Вона потім вчила й мого сина. Вчителі з трьох предметів у стар-
ших класах найбільш запам’яталися на все життя: це – хімик За-
зимко Іван Степанович, він закінчив наш університет, коли він ще 
називався ІНО. Завдяки йому я стала хіміком. Він зумів добре 
навчити нас і показати особливості цієї науки. Також у нас була 
сильний викладач з математики, Валентина Василівна. І вчитель-
ка з російської мови і літератури. Вона пройшла всю війну. На її 
уроках нам було цікаво. Вона знайомила нас з класичною літера-
турою, читала вірші Пушкіна, Блока, Єсеніна. А професійну осві-
ту я одержала з хімії. Я дуже любила хімію ще в школі. 

Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 
Коли я йшла у школу, то вміла вже читати, прочитала бага-

то дитячих книжок. Коли я приходила у дитячу бібліотеку, то 
мені там нічого вже було вибирати, бо я це все вже прочитала. 
Тоді я почала читати більш серйозну літературу: російську, 
українську, закордону класику. Зараз дещо перечитую. Люблю 
читати Пастернака, Булгакова, Паустовського, але більше читаю 
зараз мемуарну літературу. У мене вдома є невелика бібліотека. 
На жаль, наша університетська бібліотека дуже збідніла. Сучас-
ної художньої української, російської, не кажу вже про закор-
донну, літератури немає. Як і наукової. 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

У 1953 р. я закінчила школу із золотою медаллю. Тому ек-
замени не здавала при вступі до університету. 
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Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Я не можу згадати свою першу лекцію. Наш корпус знахо-
дився на просп. Карла Маркса, 36. Він не зовсім був пристосо-
ваний до навчання, але ми в ньому досить довго навчалися доки 
не збудували новий. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Заняття проходили інтересно, бо нам було інтересно, чого, 
на жаль, не можу сказати про теперішніх студентів. Після стра-
шної війни наші батьки дуже хотіли, щоб ми одержали вищю 
освіту. Ми вчилися добре всі. Траплялось, як і в усіх студентів – 
хтось з лекції втік, хтось замість лекції в кіно пішов, але це були 
епізоди. У порівнянні із останніми роками студенти були більш 
серйозними. Лабораторії були достатньо оснащені. Для лабора-
торних робіт та наукових досліджень були і реактиви, і посуд.  

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи ко-
нтакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисци-
пліни, які Вони викладали? 

Багатьох викладачів я пам’ятаю: неорганічну хімію я ще 
слухала у професора Розенберг Мальвіни Ассирівни. Вона стоя-
ла у самих витоків нашого факультету поряд з одним із його 
засновників Л. В. Писаржевським. Лекції з фізичної хімії нам 
добре читав доцент Скарре Оскар Карлович. У мене й досі за-
лишився конспект його лекцій. Моїми наставниками були до-
цент Рєзнік Бенціон Єльїч, а потім разом з ним моєю науковою 
роботою керувала асистент Ганзбург Геня Менделівна. Про неї я 
хочу сказати, що я все життя хотіла бути схожою на неї. Вона 
була викладачам від Бога, незважаючи на великі проблеми зі 
здоров’ям. Вона була доброзичливою людиною, любила студен-
тів, дуже тендітно вміла заставити думати, відповідати слабких 
студентів. Вона вела лабораторні та семінарські заняття з аналі-
тичної хімії у нашій групі. Дуже цікаві лекції були з електрохі-
мії тоді ще доцента Галушка Віктора Прокоповича. У нього був 
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філософський склад мислення, тому його лекції відрізнялись від 
інших.  

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найбільш ефективними на аудито-
рних заняттях і поза- аудиторний час? 

У нас були семінарські заняття, було вирішення задач під 
час лабораторного практикуму. Але у нас були і практичні за-
няття, писали контрольні – все майже як і зараз. Але у нас було 
менше загальноосвітніх дисциплін. Тому залишалось більше 
часу на професійні дисципліни. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали ре-
кторат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про 
їх керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання 
ректоратів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо?  

У нас на курсі було 45 чоловік, і ми були як одна сім’я: ми 
знали всіх викладачів із усіх кафедр, і нас знали. Дуже хороший 
контакт був між викладачами і студентами. Студентів того часу 
відрізняло від теперішніх бажання вчитися, не зважаючи на тру-
днощі. Ми були погано одягнені, не завжди добре нагодовані, 
але ми були молодими, веселими, життєрадісними. Декани наші 
не були дуже суворими. Вони були інтелігентними людьми, і 
вміли розмовляти зі студентами так, що другий раз було вже 
соромно щось робити не добре. Вченої ради у нас тоді не було. 
Технічна база в ті перші часи, коли я вчилася, не була багатою. 
Але вже потім факультет мав досить гарне обладнання. Таблиці, 
карти, схеми використовували на лекціях. Інших технічних за-
ходів не було. Аудиторії не були спеціально обладнані. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Аудиторії не були спеціально оформлені. 
Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 

підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом? 

45 чоловік було у нас на курсі. Приймали декількох чоловік 
кандидатами у студенти. Якщо хтось сам покинув навчання, або 
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когось відрахували, то абітурієнт ставав студентом. У нас був 
один такий випадок, що кандидат став студентом. А зараз він 
уже академік Російської Академії Наук. У нас був дуже сильний 
курс по знанням, дуже мало студентів, у яких були трійки. А в 
нашій групі хіміків-аналітиків була половина групи відмінників. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Дисципліна у студентів була не погана. У нас мало людей 
пропускали заняття, та й то з важливих причин. У студентів 
була жага до знань. З нашого курсу досягли «вершин» сім випу-
скників: ми маємо двох докторів наук – це я і академік – Олек-
сандр Камінський і п’ять кандидатів наук. Кураторів як таких у 
нас не було, а Ганзбург Г. М. була нам і вчителькою, і мамою. 
Інституту кураторства тоді у вузах не було. Старости груп від-
повідали за все – дисципліну, успішність, порядок у гуртожитку. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Студентам, а особливо тим, що приїздили з інших міст, ви-
кладачі замінили батьків. Була дуже тепла атмосфера на факуль-
теті. Можливо тому, що він був маленьким. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Захист дипломних робіт відбувався, як і зараз, перед екза-
менаційною комісією. А курсових робіт я не пам’ятаю. У нас їх 
не було. Готувалися до захисту диплому серйозно. Крім захисту 
дипломних робіт, ми здавали і державні іспити.  

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати навча-
льні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність? 

Наука велася на кафедрах – не було спеціальних наукових 
лабораторій, ми прцювали в навчальних лабораторіях. Крім цьо-
го, факультет співробітничав з лабораторіями НДІ трубної про-
мисловості, Інститутом чорної металургії. У них були краще 
обладнані лабораторії.  

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-
ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 
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Засновниками хімічного факультету були видатні вчені: 
академіки Писаржевський Л. В., Коновалов Д. П., професори 
Березовська Ф. І., Розенберг М. А. Вони мали сильні наукові 
школи на кафедрах органічної та неорганічної хімії, електрохімії 
та технічної хімії. Наукова тематика кафедри аналітичної хімії 
була спрямова на фізико-хімічні методи аналізу. Це було край 
необхідно для металургійної промисловості, яка розвивалась на 
Дніпропетровщині. Та електрохімічні методи дослідження (Рєз-
ник Ю. Є., Давидов О. Л., Занько А. М., Стефановський В. Ф.). 
Давидов В. Ф. сконструював і впровадив у практику заводських 
лабораторій один з перших в країні фотоелектроколориметр. 
Найбільше працювало професорів на кафедрі органічної хімії: 
Соломко З. П., Малиновський М. С., Дрюк В. Г., Касьян Л. І, 
Березовська Ф. І., Оковитий С. І. – це сама багата кафедра на 
професорів. Вона співпрацює із університетом Джорджія, США. 
Далі – наша кафедра аналітичної хімії, яка зробила багато для на-
шого регіону. Наші доктори: Сердюк Л. С., потім Циганок Л. П., 
(завідувач кафедри з 1971 по 1987 р.), потім Чмиленко Ф. О., 
який зараз очолює кафедру.  

Наукові напрямки школи хіміків-органиків: спрямований 
синтез лікарських препаратів, електрохіміків (професори Лош-
какарьов Ю. М., Варгалюк В. Ф.), вивчення процесів на елект-
родах з метою одержання якісних покритів, металевих сплавів. 
Моя наукова школа – хімія гетерополікомплексів, їх викорис-
тання у фізико-хімічних методах аналізу. Разом з доц.. Вишні-
киним А. Б. ми додали п’ятий елемент Галлій до відомих чоти-
рьох, які утворюють так звану структуру Кеггіна. Професор 
Чмиленко Ф. О. займається модифікацією аналітичних реагентів 
поліелектролітами для поліпшення їх властивостей.  

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

На базі нашого факультету був двічі проведений Всесоюз-
ний семінар з хімії гетерополікомплексів, в якому брали участь 
вчені з різних кінців Союзу: Новосибірська (Інститут каталізу), 
Свердловська, (СДУ), Москви (МДУ, ІНХ, ІГ та АХ АН СССР), 



Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  

606 
 

Києва (КДУ, ІОНХ), Ленінграда (ЛДУ) тощо. Такі збори допо-
магали нам бути обізнаними з питань нашої науки, особливо 
молодим вченим. Ми контактували з цими установами, прово-
дили досліди на їх унікальному обладнанні.  

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторсь-
ких дисертацій. 

Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисер-
тацій була організована тоді, коли до нас на кафедру аналітичної 
хіміїї прийшов професор Чуйко Вадим Тимофійович. У цій Раді 
захищали дисертації наші випускники аспірантури. Приїздили 
до нас і з інших міст України. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі?  

Аспірантура на хімічному факультеті почала працювати з 
1962 р. І майже на всіх кафедрах знайшлись претенденти. Я у 
цьому ж році поступила до аспірантури при кафедрі аналітичної 
хімії. Після закінчення університету в 1958 р. я працювала у 
ДХТУ. Спочатку в аспірантурі вчилися наші випускники, а піз-
ніше почали поступати й з інших вузів.  

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Був у нас випадок, коли дуже грамотний студент не зміг по-
ступити до аспірантури – він не здав історію, бо його погляди 
розбігалися з поглядами викладачів. Він залишився працювати 
на факультеті, був прекрасним лектором та широко обізнаним у 
всіх галузях хімії викладачем. 

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої нау-
кової школи або напряму в євроатлантичний або євроазійсь-
кий інтелектуальний простір? З яких джерел інформації 
дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?  

Я можу говорити про євроатлантичну інтегрованість своєї 
наукової школи. Наші аспіранти вигравали гранти й працювали 
в Словаччині в Університеті м. Кошице. Мій учень – доц. Виш-
нікін А. Б., будучи вже кандидатом наук, стажувався 10 місяців 
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в університеті Гумбольдта, Берлін, двічі був у Кошице, у цьому 
році він захистив докторську дисертацію, яка зараз на розгляді в 
ДАК України, виграв грант нашого Міністерства освіти і науки і 
зараз працює в Технологічному університеті, Берлін. Залишили-
ся зв’язки з Росією – Московський, Санкт-Петербурзький уні-
верситети, Інститут каталізу, Новосибірськ. 

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та на-
вчально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Наша бібліотека просто вмирає. Раніше у нас виписували 
зарубіжні, російські журнали, довідники, а зараз немає ні підру-
чників, ні наукових журналів. Дуже сумно. Не все можна знайти 
в Інтернеті. Та там й багато не «кондиційної» продукції. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

Дуже низьке фінансування хімічної науки – нам не дають ні 
на реактиви, ні на апаратуру. Ми розробляємо методики аналі-
зів, а щоб впровадити їх у якусь лабораторію, їх треба стандар-
тизувати. А стандартизаційні служби зараз не державні. Тому 
для цього ніяких зарплат не достатньо. Грошей на держбюджет-
ну тематику наше Міністерство виділяє дуже мало – лишається 
лише на заробітну платню. Й взагалі, фінансування освіти та 
науки погано організоване і дуже низьке. Безумовно, реформа в 
освітній та науковій галузях необхідна. Перш за все, необхідно 
розширити коло професійно-освітніх закладів, зменшити набори 
на економічні, юридичні спеціальності, потреба у яких зменши-
лась. Але ніяку реформу без фінансів зробити неможливо.  

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та нау-
ки характерний для часу Вашої роботи? 

У 80-ті роки кафедра аналітичної хімії придбала хороше об-
ладнання, достатньо реактивів. Але все старіє, виробляється, а 
поповнення немає. Це дуже прикро. 

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
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ки, моралі у студентському середовищі? Чи брали Ви безпо-
середню участь у культурно-просвітницьких заходах: КВК, 
«Що, де, коли?», конкурсах художньої самодіяльності, теат-
ральних виставах, вечорах, гуртках, культпоходах тощо? 

Ми були дуже активними студентами – ходили на всі вечо-
ри: університетські, факультетські, ходили в театри – і все всти-
гали. Ми жили дуже насиченим життям – був День факультету, 
як і зараз, я навіть деякий час була капітаном команди КВК ви-
кладачів. 

Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 
комісії? Як була організована її робота? 

Я брала участь у роботі предметної комісії, декілька разів 
була головою предметної комісії з хімії. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Раніше всі офіційні свята відзначалися колективом факуль-
тету і університету. 

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?  

Я була активним учасником будівництва студентського міс-
течка: ще досі в нашому корпусі є паркетні поли, на яких збере-
глось покриття лаком, який ми самі діставали. 

Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітниц-
тво на розвиток навчального процесу, науково-дослідні робо-
ти в університеті? 

На розвиток навчального процессу, безумовно, впливало 
міжнародне співробітництво. Викладачі, які їздили на стажиро-
вку, ділились досвідом з нами та зі студентами. 
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КУЗЬМОВИЧ 

 
 
Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 

місце (місто, селище міського типу, село) народження. 
Якунин Виктор Кузьмич. Родился 12 октября 1939 г. в горо-

де Кадиевка (сейчас – Стаханов) Луганской области. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали 
освіту, чим займалися? 

Отец, Якунин Кузьма Алексеевич, – шахтёр. Мать, Якунина 
Александра Семёновна, работала на шахте, а после увечья и 
получения инвалидности – в рабочем шахтёрском общежитии. 
Деда и бабу никогда не видел, но по рассказам знаю, что дед 
был Титоренко Семён, отчество мне не известно. А про бабушку 
даже моя мать ничего не знает, потому как та умерла, когда ма-
тери было два года. 

Мой отец погиб во время войны, немцы убили в 1943 г. Он 
работал в Кадиевке на шахте № 5 бригадиром-взрывником. Ко-
гда наши отступали, он с бригадой взрывал шахты, чтобы 
немцам ничего не перепало. После этого осталось много дина-
мита и оружия (стрелковое оружие, патроны и т.д.).  

Отец был болен, а семья у нас была большая (восемь чело-
век детей), и он спрятал оставшееся оружие. У нас был большой 
погреб глубиной более 3 м, он там нишу сделал, замуровал всё 
это и оставил. Но когда немцы оккупировали эту территорию, 
один из членов бригады пошёл в полицаи служить и выдал отца. 
Немцы пришли и прямо во дворе схватили его, привязали к лав-
ке, начали пытать, чтобы узнать, где оставшееся оружие. Отец 
ничего не сказал. Они его истязали, били шомполами, прикла-
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дами, но ушли, ничего не добившись. Однако он уже не мог 
подниматься и через несколько дней умер.  

По происхождению мой отец из крестьян Орловской губер-
нии, а мать, Титоренко, – из крестьян Киевской губернии. Они 
были фактически двойными переселенцами. Из Орловской и 
Киевской губерний были потоки крестьян на свободные земли 
по столыпинской аграрной реформе, и мои родители пересек-
лись в Пензенской области, где было заброшенное место, име-
новавшееся Дубовым Оврагом. Переселенцы стали осваивать 
эти пустующие земли и там осели. И основали деревню под 
названием Дубовый Овраг. 

А потом долгая там была история. У моего отца был кон-
фликт во время коллективизации, и он сбежал на Донбасс. Он 
воевал в Первую мировую войну и был в плену у немцев, и был 
у него там один побратим. Этот побратим уехал на Донбасс; 
тогда как раз восстанавливались шахты Донбасса, индустриали-
зация начиналась. И именно он пригласил туда отца, мол, там 
хорошие заработки, дают жильё. Действительно, там было мно-
го бараков совершенно пустых, они заселялись.  

Сначала отец поехал, а потом и мать, у неё к тому времени 
уже было двое детей, третьего она вскоре родила уже в Кадиев-
ке. Там в бараке мы получили двухкомнатную квартиру, там 
вскоре родился и я. Детей было много, у шахтёров вообще были 
очень большие семьи: по пять, семь, восемь, десять и даже две-
надцать человек детей. Матери, как правило, не работали, зани-
мались хозяйством и ухаживали за детьми. А шахтёры с утра до 
ночи работали на шахте.  

Мая мать, 1902 г. р., рано уехала из Киевской губернии. Она 
была украинкой, потому что её отец был украинец, но писались 
мы всегда русскими, потому как повсеместно говорили на рус-
ском языке. И весь наш шахтёрский посёлок на окраине города 
был в основном заселён выходцами из России, а заселялись ещё 
с конца ХІХ – начала ХХ ст. Я вообще не слышал украинской 
речи в быту. Когда мне было уже 14 лет, в 1953 г., мать повезла 
меня на Полтавщину к сестре, куда та выехала, и там я впервые 
услышал, что все, от мала до велика, говорят на украинском 
языке. Было очень интересно и дивно. Заселяли Дубовый Овраг 
в основном выходцы из России, потому что крестьяне из укра-
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инских губерний не особенно желали ехать со своих земель сю-
да. А из России сюда стремились, потому что они были беззе-
мельными, абсолютно нищими, к тому же был большой переиз-
быток рабочей силы, аграрное перенаселение, поэтому они засе-
ляли вот эти шахтёрские наши города. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися? 

Никаких традиций. Мать церковно-приходскую школу за-
кончила, четыре класса. Отец тоже имел всего четырёхклассное 
образование. И никаких традиций, связанных с наукой, образо-
ванием, не было. Это мы начинали с нуля, все учились. Все 
оканчивали по 7 классов, мы с братом – по 10 классов. И так 
случилось, что я пошёл дальше. 

Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?  

Никакого, потому что отца я даже не помню, а мать была 
очень далека от этого. 

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку 
освіту Ви здобули?  

Я учился в трёх школах. Четырёхклассную начальную шко-
лу окончил в нашем посёлке, а других там и не было. В другом 
посёлке я окончил 5–7 классы. В третью школу я поступил в 
старшие классы – 8–10. Это тоже всё недалеко от нас находи-
лось. Учебные заведения эти были очень бедные, нищие, а что 
там, собственно, могло быть после войны? 

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам 
найбільше і вплинули на формування Вашої особистості. 

Если брать старшие классы, я некоторых помню, но серьёз-
ного влияния никто не оказывал. Была, видимо, слабая профес-
сиональная подготовка. Яркие такие уроки проводила учитель-
ница русской литературы Розалия Яковлевна. Однако мы с бра-
том увлекались историческими романами, с детства оббегали 
все библиотеки.  

Историю читала женщина. Она сама инвалид, знала свой 
предмет, видимо, плохо, и у нас не осталось каких-то впечатле-
ний от этого.  

Классный руководитель, Виктор Васильевич, преподавал 
математику, алгебру. Это был более – менее строгий человек, но 
у меня не было совершенно никакой тяги к данным наукам.  
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Просто сам я занимался совсем другими делами. Я с детства 
рисовал, ходил в студию, черчение любил и изучал в студии 
сначала плакатное перо, а потом в изостудию пошёл осваивать 
рисунок и живопись (в основном это пейзажи, натюрморты). 
Лет пять я ходил в студию и сам дома занимался: освоил снача-
ла акварель, а потом и масляную живопись. У меня до сих пор 
сохранился альбом рисунков с натуры: предметы обихода, пей-
зажи карандашом и ландшафт местности, где мы проживали, 
бараки шахтёрские. Сейчас эти бараки, наверно, уже историче-
ский памятник, потому что ландшафт полностью изменился: 
шахты те снесли и бульдозерами сравняли, холмы большие бы-
ли – они просели, из-за больших выработок угля. Из шести или 
семи бараков остался только один, а все остальные были снесе-
ны, весь частный сектор. А это всё есть у меня в карандаше. 

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів. 

Мой профессиональный выбор определялся совершенно са-
мостоятельно и независимо от каких бы то ни было людей. Это 
просто увлечение исторической литературой, историческими 
романами. В основном это русская история, украинская под 
руки не попадалась. Убегали с приятелем, братом с занятий в 
читальные залы городской библиотеки и там читали историче-
ские романы о русских полководцах, Петре І, Суворове, Кутузо-
ве, Ушакове и многих других. Я всю жизнь увлекался и зачиты-
вался историческими романами. Сначала читал русскую прозу. 
Много увлекался Пикулем, даже принимал участие во всесоюз-
ной дискуссии по его творчеству, имел переписку с его женой 
(она благодарила за участие в дискуссии и высокую оценку его 
творчества), я храню эти письма. А потом стал читать и украин-
скую историческую прозу, романы: Иван Ле и всё, что было 
написано о Богдане Хмельницком, казачестве.  

И, конечно, история изобразительного искусства. По исто-
рии живописи у меня много конспектов до сих пор сохранилось: 
биографии художников, их картины и т. д. Я сначала на филфак 
поступал, а ведь хотел поступить в Ленинградский заочный ин-
ститут изобразительного искусства; уже подготовил несколько 
рисунков (карандаш, живопись и т. д.) с тем, чтобы повезти в 
Ленинград, но потом прикинул: материальные средства не особо 
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позволяли, да и страшновато было ехать из нашей Украины аж 
кто его знает куда. 

А вообще история изобразительных искусств меня и сейчас 
интересует, я читаю при случае об интересных течениях, фран-
цузская живопись, наша вся русская, украинская живопись, пей-
зажисты, историческая живопись. Это всё я читал и, конечно, 
много раз посещал картинные галереи украинские (в Киеве, в 
Полтаве трижды был, в Харькове, во Львове) и в Москве, я ча-
сто бывал там по работе в командировках, много раз был и в 
Третьяковке, и в Музее западного изобразительного искусства. 

И много читал о конкретных картинах, в частности о карти-
нах Репина. Сам до сих пор занимаюсь живописью. Есть у меня 
некоторые копии с картин того же Репина. А в основном пейза-
жи Шишкина и других. Борис Щербаков для меня вообще был 
кумиром. Я, наверно, с его картин 35–40 копий сделал. Одну из 
них я подарил нашему Эрмитажу [во Дворце студентов ДНУ. – 
Ред.], она висит там. Если зайдёте на втором этаже, то там возле 
окна пейзаж очень удивительный: церковь у пруда. Рассказыва-
ли мне, что приходили когда-то две женщины верующие, подо-
шли к моей картине и стали креститься… (смеётся).  

И ещё, конечно, были шахматы. Я с детства участвовал в 
соревнованиях, читал шахматную литературу, выписывал, 
участвовал в конкурсах решателей задач. И до сих пор я заяд-
лый шахматист. В университете подтвердил свой первый разряд 
ещё в 1988 г. в межфакультетских соревнованиях. У меня своя 
большая шахматная библиотека. Я люблю разбирать на досуге 
партии великих шахматистов, получаю такое эстетическое удо-
вольствие от этих великих шахматистов! 

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 

Поступил я в 1962 г. Я закончил как раз армию, дослуживал 
на Чичерина, и в 1962 г. с большим трудом меня отпустили. Я 
поступил на филфак, исторического ж не было, хотя хотел на 
исторический и мы с приятелем уже готовились поехать в 
Свердловский университет поступать на исторический факуль-
тет. Но он поехал, а я остался здесь, потому что я в штабе слу-
жил заведующим секретным делопроизводством полка и сразу 
мне замены не могли найти, т. к. это специфическая работа, 
нужно пройти специальные курсы в штабе армии. Таким обра-
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зом, отпустили меня очень поздно. Когда я поступал, был кон-
курс 1 к 5 на филфак, но у меня после армии была льгота: ар-
мейских в первую очередь принимали. У меня была всего одна 
тройка по немецкому языку, остальные предметы – на хорошо и 
отлично. Причём украинский диктант был написан на отлично, а 
русское сочинение – на хорошо. Плюс историю на отлично сдал, 
не помню, кто принимал. Русскую литературу принимал моло-
дой преподаватель, который здесь возглавлял затем много лет 
кафедру педагогики – Василий Иванович Ткачук, мудрейший 
человек, высокоэрудированный и очень талантливый. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і 
як її проводив? 

Сентябрь пропал, так как все студенты были в колхозах на 
уборке урожая. Меня отпустили в конце сентября, я приехал в 
общежитие № 2 и жил на втором этаже. Помню, что в числе 
первых были лекции по зарубежной литературе, Лидия Яко-
влевна Потёмкина читала, удивительный преподаватель, слуша-
ли её все с открытыми ртами. Русский язык читал профессор 
Стехин Юрий Васильевич, инвалид войны, хромой, тоже читал 
очень интересно. Истории я, конечно, отдавал предпочтение. 
Читали преподаватели историю КПСС для всех. 

Я читал намного больше, чем того требовала учебная про-
грамма, знал произведения классиков, потому что после школы, 
ещё до армии, два года учился в техническом училище и Вечер-
нем университете марксизма-ленинизма, где изучил историю 
ВКП(б): сначала сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)», а 
на втором курсе мы переучивались, так как в 1959 г. вышел пер-
вый вариант труда «История КПСС. Политэкономия. Филосо-
фия». Дома у меня был «Капитал» Маркса, биографии Маркса и 
Ленина, поэтому я это знал. А также во время службы в армии в 
библиотеке работал над историей философии, в основном это 
философские труды материалистов, подробные конспекты со-
хранились, в частности, по Гегелю, Фейербаху и даже их рабо-
ты; а также Чернышевский, Плеханов, Декарт и другие. И на 
всех семинарах по истории КПСС я всегда выступал по любому 
вопросу. И если студенты, мои коллеги, не были готовы, то я 
всегда выручал.  
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Сначала Клавдия Алексеевна вела у нас семинары, потом на 
втором курсе – Тимофей Николаевич Кондратюк. Варвара Ва-
сильевна Мартынкова читала очень хорошо. И, конечно, про-
фессор Павлов, это наш кумир был. Он китаевед, сам два года 
работал в Китае, читал в Пекинском университете марксизм-
ленинизм. Китайцы в знак благодарности наградили его Орде-
ном Дружбы, подписал Чжоу Эньлай. И копию этого документа 
он мне когда-то прислал для точного перевода, так как тут у 
меня были среди математиков студенты-китайцы, они мне пере-
вели на русский язык. Была издана его книга курса лекций на 
китайском языке. Она переходила из рук в руки, от заведующего 
к заведующему. И я её сдал в Музей истории университета (это 
ещё на старом китайском языке). Именно Павлов уговорил меня 
перейти на историческое вечерне отделение общенаучного фа-
культета. На втором курсе я перешёл (с января 1964 г.). 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та ла-
бораторні заняття? 

Факультет, кафедры – это всё на Шевченковской улице, 5 
корпус, старое здание, где был ректорат. 

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи ко-
нтакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисци-
пліни, які Вони викладали? 

Когда я уже перешёл на исторический, прежде всего, следу-
ет отметить профессоров Пойду и Борщевского. Они очень вы-
делялись на фоне остальных. Больше импровизации было у 
Борщевского, он любил ударяться в воспоминания как свои, так 
и в воспоминания историков. Он мог увлекаться и уходить от 
темы, а потом возвращаться. У Пойды же всё методически было 
очень строго, лаконично, логично, но лекции были суховатые. 

Яркими были лекции по всеобщей истории. Михайлова чи-
тала историографию, я увлёкся историографией. А вскоре при-
был после неё дочитывать этот курс Николай Павлович Коваль-
ский. Конечно, это была величина. Он же был руководителем 
моей дипломной работы, над ней я работал два года. И он же 
был потом научным руководителем по моей кандидатской дис-
сертации в аспирантуре. 
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Я одно время работал здесь, потом переехал в Кривой Рог, 
где поженился, и мы жили у родителей жены. И была у меня 
переписка с Ковальским, он вёл переписку со своими диплом-
никами-студентами, у меня сохранилось шесть его карточек с 
замечаниями и советами на мою дипломную работу. Я его не-
много опережал, потому что тогда я работал, много получал 
литературы, тогда можно было свободно получать литературу 
из Москвы, из библиотеки Ленина и Исторической библиотеки 
СССР. Я получал целые комплекты литературы, журналов, по-
скольку тема моя была по Покровскому, история Покровского – 
на стыке ХІХ–ХХ ст. У меня даже сохранился этот диплом, то-
гда мы писали почти все от руки. И по этой же теме потом кан-
дидатская диссертация. 

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під кон-
тролем викладача використовувалися? Наскільки вони були 
ефективними? 

Индивидуальная форма работы у меня была только с Ко-
вальским. Никто другой не вызывал даже на консультации, со 
мной такой работы не велось. Ковальский же познакомил меня 
со своей личной библиотекой, приглашал к себе, и я там брал 
отдельные его книги по его рекомендации. Давал он редкостные 
книги, которых не было в библиотеках. У него была колоссаль-
ная историческая библиотека, и он давал возможность и студен-
там, и аспирантам, и преподавателям пользоваться ею, но всегда 
строго записывал в амбарную книгу, когда кто что взял, и не 
более чем месяц, чтоб вернул без предупреждения, что и было. 
И это очень правильно. 

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Тогда, кроме рекомендации литературы, никакой работы не 
велось. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали рек-
торат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх 
керівників, стиль їхньої роботи? Як проходили засідання рек-
торатів, Вчених рад, зборів трудового колективу тощо? 

Как студент, что можешь знать о заседаниях ректората, де-
каната и т.д.? Кроме административно-распорядительных функ-
ций мы ничего не видели. Также и Учёные советы. Но, кстати, я, 
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будучи студентом, в 1963 г. (заканчивал первый курс) по своей 
воле побывал на Учёном совете то ли математиков, то ли хими-
ков, где выступал один очень интересный учёный, профессор 
Малиновский, который опровергал теорию Эйнштейна. Мне 
было интересно послушать, как это будет происходить, хоть я и 
ничего не понимал в предмете, но меня интересовала форма 
дискуссий и научного спора. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального про-
цесу. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
засоби навчання: карти, схеми, таблиці? 

Когда я был студентом, кроме карт, схем и таблиц, на исто-
рических кафедрах ничего не было. Хотя не все и их использо-
вали. Фаина Рувимовна Гольденберг, которая читала средние 
века и новую историю, от неё, к примеру, даже не требовалась 
никакая карта, она так артистически читала лекции, такой был 
необыкновенный артистичный голос, что все были просто оча-
рованы. Она вела даже спецкурс по английским буржуазным 
революциям, и мы словно воочию видели действующие истори-
ческие лица. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі 
методи навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше впли-
нув на розвиток Ваших творчих здібностей? 

Ни о каких творческих методах изучения и речи не было, 
потому что методологию истории никто не изучал и не излагал, 
поэтому это индивидуально всё было от каждого преподавателя. 
Из всех преподавателей больше всего способствовал творческо-
му развитию, конечно же, Николай Павлович Ковальский. Но не 
только потому, что у меня был ещё один неофициальный кон-
сультант, когда я был уже аспирантом, в Москве. Это Олег 
Дмитриевич Соколов, ученик Нечкиной. Она меня навела на 
него, я встречался с Нечкиной, когда только поступил в аспи-
рантуру. Соколов написал докторскую диссертацию, был пер-
вым, кто защитился по творчеству Покровского. Я часто приез-
жал к нему, и он вызвал даже на дискуссии, которые были в 
Москве и помогал мне находить литературу в архивах, так как 
некоторые архивы же были закрыты. Он был редактором отдела 
истории журнала «Коммунист» – теоретический орган ЦК 
КПСС. Поэтому он давал мне отношение, что, мол, редакция 
«Коммуниста» просит вас допустить такого-то соискателя, ко-
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торый работает по нашей программе. Это касалось, в частности, 
Музея революции, находившегося тогда на улице Горького, там 
был большой рукописный фонд, а в нём – переписка Покровско-
го с Менжинским в годы Первой мировой войны непосред-
ственно на немецком языке. 

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи 
навчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних 
аудиторіях? Як це впливало на якість підготовки? 

Никаких предметных, именных аудиторий тогда не суще-
ствовало. 

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним по-
ходженням, життєвим досвідом? 

Когда я поступил на вечернее отделение общенаучного фа-
культета, все были с большим трудовым стажем. Много было 
отставников, вышедших на пенсию военных, которые продол-
жали учиться в таком уже солидном возрасте. Уровень подго-
товки был, конечно, у большинства очень слабый, так уж сильно 
увлекались историей только единицы. Всего нас там было около 
50–55 человек на историческом отделении. Дружеские отноше-
ния были с капитаном милиции Имницким, он был следовате-
лем городского управления милиции, человек с юмором, не та-
кой уж служака, раскованный был.  

Всё преподавание в основном велось на русском языке, все 
говорили на русском языке, украинского я не слышал. А кто 
какое происхождение имел социальное – никто не интересовал-
ся. Было немного евреев (единицы), а в основном это были рус-
ские и украинцы. Жизненный опыт у них у всех был очень со-
лидный, и, чем больше трудовой стаж, тем более ответственно 
они относились к учёбе. 

Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»? 

Так, чтобы какие-то большие способности, – это было труд-
но обнаружить. Я тоже не был круглым отличником. Из 55 че-
ловек, когда я защищал диплом, рекомендовали в аспирантуру 
одного меня, что было для Гольденберг немножко удивительно, 
потому что у меня были нелады с её предметами. А нелады бы-
ли чисто на личной почве. Когда я только появился в аудитории 
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на вечернем историческом, она перекличку делала и говорит:  
«А вы новенький? Я что-то вас не знаю как историка». А я го-
ворю: «Ничего удивительного, я вас тоже не знаю как истори-
ка». Я не подумал, что это несёт какой-то скрытый смысл. Она 
сказала: «Ну, ладно, ладно, посмотрим…» Так она потом часто 
говорила на экзаменах: «Вы знаете лучше. Сейчас на 3-4, но у 
вас есть потенциал, я чувствую. Вы такую-то монографию 
читали? Вот прочитайте, придите и сдадите». Я прочитал, и 
она мне поставила четвёрку по своему предмету. 

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів? 

Надо сказать, что дисциплина была на высочайшем уровне 
и у студентов, и у преподавателей. Опозданий, расхлябаности не 
было, была высокая ответственность. И таких пропусков заня-
тий, как сейчас мы наблюдаем, тогда вообще не было. 

Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 

Сначала 3-го семестра я был на стационаре на филфаке, и 
морально-психологический климат, я бы сказал, был здоровый, 
хороший. Я был комсоргом группы как раз. На факультете у нас 
была парторгом женщина, доцент украинской филологии, 
участник войны, очень строгая, с ярким мышлением сталиниста-
догматика, и подход был к нам соответствующий: требовала, 
чтоб активность проявляли. У нас в группе 11 человек из 25 
после армии пришли. Из них пять или семь были членами пар-
тии. Я тоже вступал в партию, когда служил в армии. И нам она 
партийные поручения давала, иногда очень любопытные. Вы-
звала нас, мол, вам задание: к вам поселим одного студента ан-
глийского отделения, очень сложный человек, из секты пятиде-
сятников в Синельникове, которую разогнали. Некоторых из 
этой секты посадили, а он был там активистом. Его, вроде бы, 
уговорили, чтоб он отрёкся от секты и от Бога. Для перевоспи-
тания в нашем советском духе его поселили в нашу комнату и 
сказали, чтобы мы познакомили его с нашей советской литера-
турой, фильмами, в театры поводили, потому что он ничего это-
го не знал. И мы действительно всем этим занимались. Но кон-
чилось, конечно, крахом, потому что последнее задание… У нас 
был один с юмором, Немченко Саша, с английского отделения. 
Он так говорил: «Мы тебя в кино водили, книгу «Как закалялась 
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сталь» Островского ты прочитал, в театры водили. Последнее 
тебе задание: вот скажи, тогда мы поверим, что ты не ве-
ришь в Бога, заругайся матом!» (смеётся). Это задание нам 
никто не поручал. Все мы засмеялись. А он: «Та шо ви, та шо 
ви? Це ж гріх!» Мы ему: «Какой грех? Ты же не веришь в Бо-
га!» Он: «Я не знаю таких слів». Саша говорит: «Ничего, повто-
ряй за мной» (смеётся). Паренёк этот там какую-то нескладуху 
сказал и перекрестился. Он так и остался вообще-то верующим. 
А через какое-то время он умер, у него была тяжёлая болезнь 
сердца. Его пятидесятники хоронили. 

Я бы сказал так, что такой, конечно, свободы не было, как 
сейчас. Тогда за нами следили партийные органы и их предста-
вители. Следили, чтобы была идеологическая чистота и не было 
никаких отклонений. Все побаивались. Среди студентов были 
доносчики, их специально формировали, чтобы они доносили, 
кто как думает, кто что говорит. Мы, конечно, всё равно читали 
диссидентскую литературу, получали, обменивались. Василя 
Симоненко читали, и приходили к нам читать его стихи, Драч 
приходил читать стихи, Чхан, поэт наш местный, и студенты 
приходили на какие-то там сходки. Всё это было. Евтушенко, 
Вознесенский, Роберт Рождественский – эта поэзия ходила по 
рукам. Доходила из Москвы речь Паустовского 1957 г. при об-
суждении романа Пастернака «Доктор Живаго» (речь на засе-
дании Союза писателей); она была такая резкая, и аналог руко-
писи у меня сохранялся почти всё время (уже более 60 лет), мы 
передавали его из рук в руки, перепечатывали на машинках. 
Потом начали искать и роман Пастернака. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість 
знань вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних 
і неофіційних стосунків у студентському колективі? 

Староста у нас был Борис Чайка, когда я был на первом курсе 
филологического факультета. Это был невероятно активный пар-
тиец такого сталинского непримиримого характера (смеётся). 
Мы его разыгрывали часто. Иногда в комнате выдавали какую-
нибудь антисоветскую фразу или мысль, это его буквально взры-
вало. Но он был безвредный. А куратор никакой особой работы у 
нас не вёл, я и не помню, кто там был куратором. 
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У нас была самодисциплина высокая, так что нам не нужно 
было ни за что бороться. А иерархия официальных-неофициаль-
ных… Ничего не могу сказать. У нас каждый знал своё место. 
Такой расхлябаности, такого пренебрежительного отношения 
или хамства студентов по отношению к преподавателям – тако-
го быть не могло в природе. Не потому, что мы боялись, а пото-
му что мы были воспитаны в духе уважения к преподавателям. 
Это не то, что сейчас. Тогда была чётко сформирована мораль. 

Які форми контролю за підготовкою студентів викори-
стовувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними? 

Никакого целенаправленного контроля не было. Была от-
ветственность через комсомольскую организацию, каждый от-
читывался за семестр, за успехи. Это было воспитание в коллек-
тиве через комсомольскую организацию и никакой особой фор-
мы контроля со стороны преподавателей, деканата не было. Ес-
ли кто-то получал двойки, а это были крайне редкие случаи, то 
разбирали, мы помогали, чтобы выйти из этой ситуации. 

Як було організовано проведення залікового тижня і 
сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки? 

Наш староста Борис был картёжником и играл в преферанс 
на деньги. И был он также заядлый шахматист. Однажды он так 
заигрался в шахматы, что забылся и с опозданием прибыл на эк-
замен. Я его понимаю, потому что со мной тоже был один подоб-
ный случай, только не с экзаменами, а когда я уже работал пре-
подавателем. Я был однажды в командировке в Киеве, и там пе-
ред красным корпусом университета в парке Шевченко играют в 
шахматы. И мне нужно было убить время, я играл в шахматы. А в 
9:30 уходил поезд на Днепропетровск. И я так заигрался, что ко-
гда глянул на часы, у меня оставалось 15 минут. Выскочил, бро-
сил всё. Хорошо, что как раз подошёл троллейбус и прямо до 
вокзала. А у меня чемодан был тяжеленный-тяжеленный: там 
книги и пишущая машинка. Так троллейбус так быстро приехал, 
что я сломя голову побежал в камеру хранения, схватил чемодан 
и побежал. Когда я заскочил в поезд, оставалось ещё несколько 
минут до его отхода. Весь мокрый был (смеётся). 

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? 

Честно говоря, я и не могу вспомнить. Был большой манд-
раж. Больше всего я боялся сдавать немецкий язык из-за очень 
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слабой подготовки (в первом семестре это был зачёт). А осталь-
ных никаких страхов никакой предмет у меня не вызывал. Я 
учился, был отличником и получал повышенную стипендию. 

Во-первых, у нас, когда мы заканчивали историческое отде-
ление, был выбор: либо сдаёшь экзамены по нескольким дисци-
плинам, либо пишешь дипломную работу. Я выбрал диплом и 
защиту диплома, экзамены я не любил: эта зубрёжка, только 
голову забивать… 

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?  

Когда начала читать Михайлова курс историографии, меня 
страшно заинтересовал этот предмет – история исторической 
науки. И там что делалось? Я начал сразу искать литературу. 
Особенно про сталинское время она так вкратце говорила, что 
такие вот были погромы, гонения и т. д. На волне критики куль-
та Сталина. 

Как раз она говорила о школе Покровского и деле Покров-
ского в советской исторической науке, я этим заинтересовался, 
начал читать. Читал научные журналы, начиная с первого курса: 
«Вопросы истории», «История СССР». Поэтому я эту полемику 
вокруг Покровского знал. Потом в журнале «Коммунист» пуб-
ликовались статьи о Покровском и дискуссионные материалы о 
творчестве Покровского. Потом Соколов, когда начал публико-
ваться, выходил на защиту, то я этим интересовался. 

Как раз в то время, когда я был студентом, вышло первое 
собрание сочинений произведений Покровского в 1966–1967 гг., 
я его сразу купил и начал читать, и получил огромное удоволь-
ствие, потому что в отличие от официальной истории СССР, это 
было нечто совершенно иное. Такой язык, такой стиль, свобод-
ное изложение, такая громадная эрудиция – меня это подкупило. 
И я решил тоже написать дипломную работу. 

Работал я над этой темой два года. Выбрал сам, без всяких 
рекомендаций. Ковальский, когда приехал из Кривого Рога, ска-
зал: «А этой работой буду я руководить». Я принёс ему свои 
конспекты, рассказал, что уже сделано, и он одобрил мою рабо-
ту. И мы целый год потом с ним работали. 
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Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії? 

Курсовые не защищались. А дипломы – это, конечно, была 
очень высокая ответственность, и все дрожали, и готовились 
основательно. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися? 
Яке мали значення для Вашої практичної діяльності? 

У нас не было такой практики. Когда я уехал в Кривой Рог, 
то сначала работал воспитателем в школе-интернате, а вечером 
– в вечерней школе рабочей молодежи читал историю. Поэтому 
мне практика не нужна была.  

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати нав-
чальні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяль-
ність? 

Никаких научных лабораторий не было. 
Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розви-

ток науки на Вашому факультеті, науково-дослідному ін-
ституті? Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили? 

Направления научные формировались, безусловно. Это «Ре-
волюционное аграрное движение в аграрном секторе» Дмитрия 
Павловича [Пойды. – Ред.]. Это «Отечественная советская 
история периода революции» Борщевского (он ведь писал о 
советах Екатеринославской губернии во время революции и 
гражданской войны). И у Ковальского – «Источниковедение и 
историография». Не случайно примерно из 25 его, Ковальского, 
учеников 10 или 11 защитились по историографии, а остальные 
– по источниковедению. 

Была некоторая конкуренция среди преподавателей. Очень 
ревностно Дмитрий Павлович относился ко всем ученикам Ко-
вальского (смеётся). И недостаточная у него, по-видимому, 
была подготовленность в отношении проблем источниковеде-
ния и историографии, потому что отзыв, который сделал Пойда 
на мою дипломную работу, был крайне отрицательным. 

Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх ви-
дання? Які публікації запам’яталися? Чи проводилися їх пре-
зентації? 
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Шелест, докторант кафедры Пойды и заведующий кафедры 
истории КПСС и политической истории, перешёл к нам рабо-
тать. Он защищал докторскую на тему «Количественные и каче-
ственные изменения в составе рабочего класса Украинской ССР 
(1959–1970)». Монографию он мне лично подарил, я её передал 
на кафедру российской истории.  

А вообще, когда я был студентом и даже аспирантом, то мо-
нографий почти никто не выдавал. Статьи были. Это актуальные 
вопросы истории СССР и УССР при Пойде. Сказать, что какие-то 
там запомнились… Их тематика была очень далека от моих инте-
ресов. По историографии только когда пришёл на кафедру рос-
сийской истории [тогда эта кафедра называлась – истории СССР 
и УССР. – Ред.] Шевцов Виктор Иванович и его приятель Мар-
тынов на кафедру всеобщей истории, то они уже больше подни-
мали проблемы историографии. Вот это меня интересовало. 

Аграрная история меня не интересовала. Был одно время 
деканом здесь на историческом Карпенко Николай Фёдорович, 
так он занимался историей рабоче-крестьянской инспекции на 
Украине. Вот это – так, постольку поскольку. И та проблематика 
историческая, которой занимался Борщевский… Мы знали, что 
такие работы есть, но особого впечатления на меня они не про-
изводили. 

Презентации – тогда даже такого понятия не было, и слова 
не было. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факульте-
ті (міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні? 

Когда я был аспирантом и особенно когда вернулся сначала 
доцентом на кафедру истории КПСС, то там проводилось много 
научных конференций и всесоюзных, и республиканских. Это по 
проблемам истории гражданской войны (юбилеи), истории Вели-
кой Отечественной войны (юбилеи). Приезжало очень много учё-
ных из Москвы, из Ленинграда. И Черненко по своей проблема-
тике приглашал специалистов тоже из Ленинграда и Москвы. 
Заграничные большевистские и революционные организации.  

Я тоже принимал участие в таких конференциях республи-
канских по юбилею гражданской войны в Украине. 
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Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі? 

Когда я поступал в аспирантуру, было три места. Меня реко-
мендовал Ковальский; ассистент кафедры Пойды пошла, Раиса 
Сергеевна Попова, и заведующий отделом обкома комсомола 
Юрий Иванович Ященко. Мы сдали экзамены и должны были 
пройти. Но вдруг на другой день, когда уже кончился приём до-
кументов в аспирантуру, подаёт Липовская, филолог, отличница, 
её муж – заведующий отделом райкома партии. Её вытягивают на 
все пятёрки. Они проходят, а меня зарубывают. Мне по истории 
КПСС, которую я знал на порядок выше, чем они, ставят при 
вступлении четвёрку, а ей – пятёрку. Причём я во время экзамена 
её консультировал. Я рассказал Ковальскому, он был возмущён.  

Обком комсомола рекомендовал своего работника. Человек 
настолько слабо подготовлен был, что мы закончили аспиранту-
ру, а он так никогда и не защитился.  

У Николая Павловича был разговор с Пойдой, он был недо-
волен, что принимают людей без базового исторического обра-
зования, а меня – по боку. Пойда отвечал, что ничего не может 
сделать, так как на него давят все эти органы. В итоге для меня 
было выделено дополнительное место в аспирантуре. Послали 
запрос, ректор подписал, и послали в Москву на дополнитель-
ное место для меня. А это был октябрь. А когда оно придёт… 
Пришлось устраиваться на работу. Я устроился в рабочее об-
щежитие воспитателем на проспекте Правды. И только в декаб-
ре пришло согласие на дополнительное место. И Попова, и Ли-
повская защитились через год после меня, а Ященко – вообще 
никогда. То есть, отбор происходил под большим давлением 
партийных и комсомольских органов. 

А уже в докторантуру – здесь уже своим способом шли, кто 
хотел, у кого были способности и возможности, тех свободно 
рекомендовали. Большого давления не было. 

Хто був Вашим науковим керівником? Чим характери-
зувався його стиль наукового керівництва? 

Стиль научного руководства – кропотливая работа с целью 
научить правильно подходить к историческому источнику и к 
историографическому источнику, чтобы сформировать, воспи-
тать высокую исследовательскую культуру. Чтобы не дёргал 
цитаты, если не видел самой работы, не выдёргивать из контек-



Інтерв’ю № 25                                                                               ЯКУНІН Вітор Кузьмович 

 
627 

 

ста. Никакого плагиата. И максимально широкая источниковая 
база. А также он работал над самим стилем написания. У меня 
был такой корявый стиль, ужасный, он обращал на это внима-
ние, буквально заставлял шлифовать. 

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ва-
ших студентських чи аспірантських років? Чи характери-
зувалася вона науковими дискусіями? 

В аспирантские годы атмосфера была очень творческая, 
напряжённая и характеризовалась действительно научными дис-
куссиями на кафедрах. У Пойды постоянно проходили дискуссии, 
в которых принимали участие видные доценты, которые имели 
своё мнение. А я как аспирант принимал участие в дискуссиях на 
научных конференциях и однажды был даже приглашён на дис-
куссию в МГУ, где одним соискателем аспирантом-заочником из 
Казанского университета защищалась кандидатская диссертация 
по Покровскому. Он отстаивал, восстанавливал сталинскую кон-
цепцию о Покровском. Защита его длилась с 5 вечера до 11:30 
ночи. Полный зал был, и там я увидел всех светил советской ис-
торической науки, кроме Нечкиной. Дискуссия была жаркая. Я 
подробно записал стенограмму этой дискуссии. Соколову пере-
дали о моей позиции на ней, и он в письме мне дал положитель-
ную оценку моему выступлению и моей позиции.  

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-
виховний процес та розвиток наукових досліджень? Якщо 
так, то наведіть конкретні приклади? 

Безусловно, идеологический диктат КПСС был очень жёст-
кий. И также политическая деятельность КПСС. Заставляли 
обязательно принимать участие в различных пропагандистских 
мероприятиях партии. И очень строго выискивали, чтоб была 
идеологическая чистота. Но здесь заключалось своеобразие 
времени. Скажем, хрущёвская весна подействовала на раско-
ванность критики сталинизма. Но когда я в 1972 г. заканчивал 
аспирантуру, в брежневскую эпоху, я «прыгнул в последний 
вагон последней электрички», где сохранена была в диссертации 
критика сталинизма, негативного влияния его на историческую 
науку. А в это же время снова начали закрываться открытые 
ранее архивы, определённые фонды снова стали секретными. Но 
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меня поддерживал Соколов, Нечкина, сектор которой был офи-
циальной оппонирующей организацией, и дал высокую оценку. 

Кстати, когда пришли отзывы от представителей четырёх 
академических институтов (Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, сектора Нечкиной, Института истории Украины, 
Бориса Щербакова из Белорусского института истории), плюс с 
десяток отзывов на авторефераты, я принёс и положил всё это 
на стол Пойде, который, как я говорил, написал крайне негатив-
ный отзыв о моей работе. Он сидел при мне, наверно, более 30 
минут, читал и побурел, напыжился: «Да… Ну, я был не прав». 

Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 
та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег? 

Ни у меня, ни у моих коллег такого не было. Но позиция не-
которых моих учеников, за неё они пострадали, но это было уже 
в эпоху Кучмы. 

Моя аспирантка защитила здесь в нашем спецсовете канди-
датскую диссертацию о жизни и научной деятельности историка 
Яворского, и единогласно весь спецсовет проголосовал, все оп-
поненты поддержали, отзывы прекрасные. А попала в ВАК 
Украины, так её на чёрную рецензию послали и отклонили за-
щиту. Не вызвали её, председателя нашего спецсовета, меня как 
научного руководителя. Это была заказуха, потому что я был в 
конце 90-х гг. членом политсовета Социалистической партии, с 
Морозом действовал, а потом – и первым секретарём обкома 
Социалистической партии был, которая выступала против Куч-
мы.  И только поэтому, я думаю, был заказ так до меня, так как 
других оснований не было. Так она в 1998 г. защитила у нас, в 
начале 1999 ВАК отклонил, а вернулась она к этому и заново 
защитила в 2008 г. Потом она ездила в ВАК и выясняла. Ей ска-
зали, что это заказали. А чёрную рецензию писал человек, кото-
рый не написал ни одной статьи по историографии, не специа-
лист совершенно и кандидат наук всего лишь. Претензии носи-
ли просто смехотворный характер. 

А в советское время никто из наших преподавателей не 
подставлялся, диссидентов у нас не было, а инакомыслие было. 
Но оно носило скрытый характер. Могли высказываться, кто 
друг другу доверял, крайне резко, отрицательно в отношении 
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Брежнева, его эпохи, а потом других генсеков, но из нашей сре-
ды никто не стучал и не выносил, и никто не пострадал. 

Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами? 

Прежде всего, нужно чётко понимать, что такое научная 
школа, и что такое научное направление. Научных школ у нас 
на факультете было две: Пойды и Ковальского. Никаких других 
не было. Для этого нужно, чтобы по научной теме, разрабатыва-
емой профессором, защищались кандидатские и докторские 
диссертации, и чтобы они развивались дальше. 

Научное направление у меня – это историография, то есть 
история советской исторической науки, я в этом плане работал и 
некоторые мои аспиранты, а их было 11, защитили кандидат-
ские по этой теме, а некоторые – совсем по другим тематикам. И 
защитили две докторские диссертации, я числился формально 
научным консультантом, но только один из них – Удод Алек-
сандр Андреевич – по моей тематике, более того, я ему сам 
предложил пять тем на выбор, и он выбрал «Роль исторической 
науки и исторического образования в Украине в формировании 
духовных ценностей украинского народа». И с блеском защитил 
докторскую. А второй вообще занимался крестьянством; я чис-
лился, но этой проблемой никогда не занимался. 

В советское время существовала на нашей кафедре научная 
школа Черненко, на она умерла раньше, чем её основатель – 
«Ленин и большевистские организации за рубежом». Он чис-
лился лениноведом, а после 1991 г. вся эта проблематика исчез-
ла. Единственное, что человека два есть, в том числе Юрий 
Иванович Коломоец, которые продолжают тематику загранич-
ных революционных организаций в Швейцарии развивать. 

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчаль-
ного та науково-дослідного процесів через функціонування 
бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та нав-
чально-методичну періодику, засоби масової інформації? 

Здесь, с одной стороны, очень большие проблемы, потому 
что полностью выпало из научного оборота такое явление как 
межбиблиотечный абонемент. Выписать сейчас из любой биб-
лиотеки Украины, не говоря уже о России, абсолютно невоз-
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можно. А мы, даже будучи студентами, получали большое ко-
личество такой литературы. 

А на помощь пришёл интернет, но его не нужно переоцени-
вать, потому что богатство библиотек намного превышает воз-
можности интернета. А сложность в том, что библиотеки очень 
слабо комплектуются, небольшими тиражами, поэтому несрав-
нимо обеднели библиотеки сегодня сравнительно с тем, что 
было в советское время. Сейчас наша библиотека научная, к 
примеру, значительно уступает в комплектовании областной 
библиотеке. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними? 

В советское время, 70 – 80-е годы, весьма эффективной 
формой был Институт повышения квалификации преподавате-
лей общественных наук. Я ездил трижды в Киевский универси-
тет, по 5 месяцев. Наши другие преподаватели ездили в Москву 
в МГУ и там проходили, и там, конечно, лучшие учёные, мето-
дисты, огромные базы. А сейчас абсолютно нет такой возмож-
ности у преподавателей. Из одного вуза в другой приходят фор-
мальные приглашения. Это несравнимо с тем, что было. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та 
науки характерний для часу Вашої роботи? 

Сейчас абсолютно ни один профессор не имеет права выпи-
сать себе командировку платную, чтоб поехать где-то порабо-
тать, только за свой счёт. Издавать литературу – только за свой 
счёт, университет издает только первую монографию, когда 
выходит человек на защиту. У меня опубликовано пять моно-
графий, университет не финансировал ни одной. И сейчас уже 
написана шестая. Самую первую, когда я выходил на защиту 
докторской, оплатил Киевский университет, а все остальные – 
здесь, но за свой счёт, иногда спонсоры немного помогали. 

Публиковали мы в советское время бесплатно свои статьи. 
Более того, я публиковался в журналах союзных и украинских, 
так ещё и получал гонорары за публикации, не говоря уже о 
газетных статьях. 

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті? 

В советское время кураторство очень было строгое, чёткое, 
определённое. За это шли часы преподавателям, куратор полу-
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чал 100 часов в год, а сейчас – 0, на общественных началах. Так 
какая может быть эффективность и что можно требовать?  

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів? 

Я же жил в советскую эпоху. Тогда это был очень жёсткий 
диктат и контроль над научной и научно-исследовательской 
работой. Это всё регламентировалось, отчитывалось по всем 
партийным, профсоюзным линиям, больше всего по партийной 
линии, у нас же кафедра, где 100 % все были члены партии, сю-
да беспартийных не брали, за исключением… Там один случай 
был, но я не хочу о нём говорить. 

А после 1991 г. это просто отпало. 
Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 

було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?  
Конечно, быт был весьма скудный, маленькая была стипен-

дия, бедные родители, но буфет работал до 10-ти часов вечера в 
общежитии № 2, и там был весь набор кисломолочных продук-
тов, котлеты, салаты… То есть, очень богато было. И очень низ-
кие цены, поэтому в этом плане было значительно лучше. 

Быт поддерживали очень строго, уборкой занимались, мы-
ли, чистили. Но, конечно, в ремонте общежития, комнат мы не 
принимали участия, это всё было на общебюджетном уровне, 
всё это делалось планово. 

Жили как-будто в какой-то солдатской казарме, всё это 
очень бедненькое было, почти никакой мебели.  

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, ети-
ки, моралі у студентському середовищі? 

Во-первых, у нас во втором общежитии постоянно прохо-
дили концерты. В субботу, воскресенье – танцы, туда приходи-
ли (это ж гуманитарии были, девчат много) с других факульте-
тов, но строго до 12 ночи.  

Кроме этого, проходили литературные вечера, выступало 
много поэтов, как приглашённых, так и своих. Участие в КВН, в 
70-е годы это было новое, необыкновенно яркое явление, все 
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участвовали. Много читали, на концерты ходили, в кино, об-
суждали всё это и т.д. 

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та 
спорт. Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних зма-
ганнях, секціях, гуртках, святах? 

Я ещё школьником ходил в секцию вольной борьбы, лет 
пять занимался, у меня был первый разряд. Я принимал участие 
в городских соревнованиях, ещё до армии гиревым спортом 
занимался. Когда служил в армии, здесь в Днепропетровске хо-
дил в Дом офицером на штангу (здесь борьбы не было), нас тре-
нировал мастер спорта. Я этим постоянно занимался и сам лич-
но, у меня были гантели, я делал гантельную гимнастику, акро-
батику, на спортивных снарядах умел, плавал и т. д. 

В советское время, когда я был в школе, училище техниче-
ском и в армии, для нас был тогда культ физического развития, 
культ спорта. У нас смеялись над неполноценными, особенно в 
армии. Я был отличником боевой подготовки, все спортивные 
соревнования, спортивные нагрузки – всё выполнял, когда был 
студентом. 

Когда начал работать сначала в райкоме комсомола, потом – 
в городском управлении милиции в уголовном розыске, то у нас 
были там отведены специальные дни на тренировки. По четвер-
гам приходили в спортзал во второй половине дня и обязательно 
тренировали приёмы борьбы: как выкручивать руки, захваты и 
болевые приёмы проводить и т. д. 

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них став-
лення Вас та Ваших колег? 

Когда я был студентом и аспирантом, я в этих коллектив-
ных мероприятиях не принимал участия, потому что работал. 

Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 
базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?  

Когда я был студентом, мы подрабатывали грузчиками либо 
на овощной базе, либо на железнодорожном вокзале, там, где 
товарная станция у нас была, разово выходили. А летом подра-
батывали в трудовых различных лагерях, в бригадах строитель-
ных. Я лично, будучи студентом, работал по ремонту крыш в 
районе Южмаша. А когда аспирантом был, работал воспитате-
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лем в рабочем общежитии, где дали нам комнату с женой. И 
аспирантскую стипендию там получал. И мне хватало. Я подра-
батывал, но это длилось недолго. Последний год я уже полно-
стью сидел на аспирантской стипендии, перешёл жить в универ-
ситетское общежитие, Ковальский помог, он был деканом. Были 
трудности, конечно, но тогда стипендия аспиранта была равно-
сильна последнему месту работы. У меня как у воспитателя 
оклад был 130 руб, а у кого не было трудового стажа – тот полу-
чал минимум 105 руб. А если взять стипендию аспирантскую, 
плюс заработок у меня был более 200 руб – этого было вполне 
достаточно для всех командировок, научной деятельности и т. д. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

Я в этом не принимаю участие, но могу сказать, что между-
народное сотрудничество нашего факультета видно и заметно 
только в годы независимости, особенно в 2000-е гг., а в совет-
ское время такого просто не было и быть не могло. 

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітницт-
во на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті? 

Конечно, видно влияние на проблематику, на общение с 
учёными Польши, РФ, на Балканах, с Сербией… Это ощущает-
ся, это поддерживается. Но, конечно, масштабы этого сотрудни-
чества могли бы быть значительно большими, если бы было 
необходимое финансирование. 

 



 

__________________ 
* Іменний покажчик уклали С. І. Світленко,  В. В. Ващенко, Ю. А. Святець, 

О. В. Іщенко, О. М. Посунько, О. А. Сміянова, В. В. Мельнічук. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК* 

 
 

Абарин 115 
Абгарян Карлен Арамович 338 
Абрамов Вячеслав Владимиро-
вич 257 
Абрамовський Євген Романо-
вич 302, 588 
Адамчук Аркадий Андреевич 
253 
Акімов Михайло Павлович 87 
Акімова Ніна Павлівна 94 
Акулина [бабуся Карцева 
Юрия Андреевича] 320 
Александра  Васильевна [бабу-
ся Дробахіна Олега Олеговича] 
244 
Алексеев А.  Я. 503 
Алексеев Юрий Сергеевич 520 
Алиев Аббас Аббасович  399, 
415 
Алхимова 216, 217 
Андропов 489 
Андросов Андрей Викторович 
422 
Антипенко Г. С. 2, 651 
Антонина [классный руково-
дитель Гарнаевой  Альбины  
Юрьевны] 144 
Антонович Виталий  529 
Апанович 413 
Апостолов Леонид Георгиевич 
159 
Ариночка 311 
Арнайс 400 

Арташевский Евгений Людви-
гович 251, 254 
Артеменко 324 
Артеменко  Иван Иванович 
411 
Архірєєва Валентина Олек-
сандрівна 497 
Аршава Ірина Федорівна 64 
Астахова К. В. 299 
Атамась Дуся 354 
Ахмаддулина 436 
Ахметшин 254 
Ахметшин Александр Мубар-
кович 254 
 
Бабіченко Л. Г. 299 
Бажан О. Г. 297 
Байбакова (Батуріна) Євгенія 
Яківна 354 
Бак Виктор Иванович 121 
Бакіна Людмила Інокентіївна 
302 
Баранник Дмитро Харитонович 
474, 476 
Басманова 508 
Батурін А. М. 363 
Батурін Анатолій Микитович  
354 
Баулін Анатолій Іванович 330 
Бахметьєва А. М. 345 
Бахмєтьєва Алла Миколаївна 
492, 497 
Бахсырьян 504 
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Баценко Анатолій 334 
Бачинська Тетяна Олек-
сандрівна 26 
Бачинський Максим  Омеляно-
вич  27 
Бачинський П. П. 60  
Бачинський Петро Омелянович 
26 
Бачинський Петро Петрович 
25, 26, 652 
Башев 562 
Бейлі Дж. А. 12 
Белла Наумовна 144, 145 
Белозерский 132  
Белявський М. Т. 295 
Беляев Николай Михайлович 
216, 217 
Бельгард Александр Люциано-
вич 124, 148, 150, 157, 160 
Бельгард О. Л. 90, 95, 96 
Бельгард Олександр Люціано-
вич 87 
Бельгард Александр Алексан-
дрович 113, 124 
Бендерович 562 
Березовська Ф. І. 604, 605 
Берк Пітер 19 
Бернар Вантом 510 
Беспалов Николай Иосифович 
368 
Бессонова Валентина Петровна 
126 
Бетсон У. 150 
Бєлий Миколай Данилович 85 
Бєляєва  В. М. 329 
Бикова Надія Петрівна 480 
Бичков  Петро Іванович 184 
Білецький Фелікс Мар’янович 
473, 477 
Біличенко Іван Іванович 191 
Блишун 519 
Блок 601 
Боблевич А. А. 365 

Бобылева Светлана Иосифовна 
437 
Богданов 69, 79 
Богданович Владимир Влади-
мирович 66 
Богданович Володимир ВОло-
димирович 65, 66, 636, 652 
Боголюб Виктор 257 
Богомолець О. О.  42 
Бодянский Александр Всево-
лодович 412 
Бойко А. В. 8 
Болебрух А. Г. 315, 564 
Болебрух Анатолій 314 
Бондар Антоніна Опанасівна 
277 
Боргардт Александр Алексан-
дрович 446, 449 
Боргардт Олександр Михайло-
вич 552 
Борисенко В. Й. 299 
Борисова 459, 460 
Борщевский Валентин Яковле-
вич 398, 399 
Борщевський В. Я. 284, 294, 
315, 405, 410, 616, 625, 626 
Браницька 27 
Братяков  81 
Брежестовький Петро 558 
Брежнєв 489 
Брежнєв  Леонід 566 
Брехуненко В. А. 296 
Бринза Олексій Павлович 352 
Бринза О. П. 356 
Брікер Веніамін Євгенович 330 
Бровко  Степан Максимович 
150 
Бродський О. І. 356, 358 
Будник Василь Сергійович 332 
Булахов Валентин Леонтійович 
83, 84, 636, 652 
Булахов В. Л. 96, 97, 102 
Булгаков 601 
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Булгаков Николай Николаевич 
260 
Бур’ян Іван Романович 353 
Бур’ян М. С. 299 
Бурка Микола 286, 287 
Буряк Юрій 491 
Бут О. М. 299 
Бутылин  Василий Ефремович 
244 
Бутылина Анастасия Андреев-
на 244 
Быстрицкий Георгий Петрович 
445 
 
Вавилов Н. И. 150  
Важданов Олег 285, 286 
Важданов Олег Дмитриевичч 
619 
Валентина Василівна 601 
Валентина Ивановна [бабушка 
Гарнаевой  Альбины  Юрьев-
ны] 140 
Ваняркин 510 
Варгалюк В. Ф. 356, 363, 605 
Варич Николай Иссидорович 
371, 381 
Варіх Нона Василівна 581 
Варфоломій Опанасович 548 
Василевський Антон Кіндрато-
вич 468 
Василенко Валентина Дмит-
рівна 354 
Василина [старша сестра Ба-
чинського Петра Петровича] 
30 
Василиса Емельяновна [праба-
бушка Дробахина Олега Оле-
говича ] 244 
Василь [старший брат  Бачин-
ського Петра Петровича ] 30 
Василь Петрович  32 
Ватутін Микола Федорович 36 
Ващенко В. В. 2, 13, 16, 19, 651 

Ващенко Володимир Володи-
мирович 64 
Веденський 101 
Величко  Тамара 149 
Веллер Михаил  248 
Вендерович Александр  Мои-
сеевич 381 
Весков Валерий Евгеньевич 
246 
Виктор Васильевич 613 
Вінников Альберт Іванович 
109, 110, 651 
Винников Иван Васильевич 
110 
Винниченко О. М. 97 
Винниченко О. М. 96 
Виноградов Г. М. 2, 16 
Вишнікін А. Б. 605, 606 
Віднянський С. В. 297 
Вінниченко Олександр Мико-
лайович 302 
Вінников Альберт Івановіч 64, 
109, 110, 637, 652 
Віра Іванівна 449 
Вітенко І. С. 55 
Владимир Андреевич 418 
Владимир Иванович 115 
Владислав Едмундович Дзер-
жинський 568 
Власенко Василь Онуфрієвич 
485 
Власенко Василь Онуфрійович 
474 
Вовк С. М. 254 
Вознесенский 622 
Вознесенський 207 
Волинська Лариса Макарівна 
327 
Волошин Ю. Г. 19 
Вороненко Ю. В. 55 
Воропай Ваня 404, 405 
Воропай Іван Кирилович 289 
Высоцкий 436 
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Гайворонська Ніна Василівна 
454, 457 
Гайдук Микола Миколайович 
471 
Галина  [сестра Гарнаєвої  
Альбіни  Юріївни] 141 
Галич 436 
Галушко Віктор Прокопович 
353, 602 
Галушко В. П. 356 
Ганзбург Геня Менделівна 602 
Ганзбург Г. М. 604 
Гарбунцов Слава 522 
Гаркуша 548 
Гаркуша Людмила 285 
Гарнаев Александр Васильевич 
[дідусь Гарнаєвой  Альбіни  
Юріївни] 140 
Гарнаев Александр Юрьевич 
[брат Гарнаєвой  Альбіни  
Юріївни] 141, 142 
Гарнаев Юрий Александрович 
138 
Гарнаева  Альбина  Юрьевна 
136, 137, 161, 638, 652 
Гауфман Зинаида Самойловна 
150 
Гегель 616 
Герасюта М. Ф. 337 
Герасюта Микола Федорович 
330, 331 
Гершензон С. М. 150 
Гіше Чарнст 495 
Гламазда Виталий 157, 158 
Головня  Раїса 91 
Голубенко Лідія 285 
Гольденберг  Фаина  Рувимов-
на  399 
Гольденберг 620 
Гольденберг Фаина Рувимовна 
618 
Гольденберг Ф. Р. 283 

Гончар Олесь 2, 3, 4,  6, 9, 10, 
490, 492, 493, 652 
Гончар Олесь Терентійович 
474 
Горб Надія 285 
Горбачев 265 
Горбенко Галина Андреевна 
520 
Горбик В. О. 297 
Горбунцов 330  
Граков Борис Николаевич  414 
Гречановський Василь Федо-
рович 355 
Грінченко Г. Г. 12, 19 
Грушевський М. С. 8 
Грязнов Виктор Иннокентье-
вич 75 
Губа Іван Юхимович 302 
Гудзенко Ольга Федорівна 277 
Гуляева  Элеонора Алексеевна 
504, 506 
Гурченко Л. М. 343 
Гусак 422 
Гусак Анатолій 287 
Гусейнов Григорій 491 
Гусєв В. К. 295 
Гутман Марія Семенівна 550 
Гухман Зінаїда Самойлівна 87 
Гюго Віктор  199 
 
Ґудзяк Борис 8 
 
Давидов В. Ф. 605 
Давидов О. Л. 605 
Давыдов 533 
Дайн Борис Якович 43 
Дайн Б. Я. 44 
Даниленко 409 
Даниленко В. М. 296 
Даниленко Володимир 491 
Данилов 401 
Данилов Віталій Іванович 562 
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Данилов Игорь Сергеевич 74, 
75 
Дарія Кузьмівна 470 
Дворецький А. І. 97 
Дворецький Анатолій Іванович 
64 
Декарт 616 
Дельва В. 62 
Дементьев 525 
Демокрит 574 
Демченко 507 
Демченко Володимир Дмитро-
вич 171, 172, 184, 639, 652 
Демченко Дмитро Сергійович 
172 
Денисенко Мария Андреевна 
246 
Денисенко Михайло Макаро-
вич 87 
Денисенко Олександр 334 
Джур Евгений Алексеевич 211, 
533, 536, 565 
Джур Євген Олексійович 210, 
211, 302, 639, 652 
Дзеверін Іван Олександрович 
485 
Дзержинський  Владислав 
Емундович 568 
Дзержинський  Фелікс Емун-
дович 568 
Дзяк Г. В. 52 
Діоген 574 
Добреля Дмитро Федорович 
587 
Добржанский Д. Ф. 150 
Добриня Нікітич 574 
Добров  П. В. 299 
Добровольский 533 
Довженко Олександр 483  
Догужиев 520,523 
Долгов Валерій Михайлович 
302 
Доминиковна  Станислава 144 

Донцова Елена Сергеевна 113 
Донцова Зинаида Дмитриевна 
153, 154, 160 
Донцова Зинаида Сергеевна 87, 
124 
Дончик 491 
Доронін В. Г. 593 
Дорофеєва Таня 354 
Драч 621 
Дробахин Иван Макарович 243 
Дробахин Олег Олегович 242, 
243, 639, 652 
Дронь Микола Михайлович 64 
Дрюк В. Г. 356, 363, 605 
Дуб Кость Семенович 486 
Дубинин М. П. 150 
Дупліщев Михайло Іларіоно-
вич 332 
Дяченко А. 354 
 
Евгения [тітка Гарнаєвой  
Альбіни  Юріївни] 140  
Евтушенко 436, 621 
Ежов Валерий 119 
Ейдельман Н. Я. 295 
Екатерина [тітка Гарнаєвой  
Альбіни  Юріївни] 140 
Екатерина Васильевна [праба-
буся Дробахіна Олега Олего-
вича ] 244 
Емельяна Васильевича Синя-
кова 371, 447 
Еміль Золя 201 
Енгельс 198 
Енотов 522 
Ермолова Янина Михайловна 
246 
 
Євгенія Трофимівна 548 
Євтушенко 207, 468 
Єсенін 601 
Єфросинія Олексіївна 85 
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Жаботинський Володя 561 
Жадан Сергій 491 
Жеребцова Л. Ю. 2 
Женя 524 
Жук Віктор Григорович 302 
Жулинський 491 
Жулинський Микола Григоро-
вич 485 
Журавель В. 354 
Журавский 400 
Журба О. І. 2 
 
Зав’ялов Анатолій Сергійович  
302 
Зав’ялов А. С. 294, 314, 315 
Завгородня Катерина Федорів-
на 352, 354 
Заверталюк Нінель Іванівна 
474, 483, 487, 488, 492 
Заврайський Ізот 91 
Загребельний  Павло 470, 490, 
492 
Задонцев Владимир Антонович 
527, 544, 545 
Зазимко Іван Степанович 601 
Занько А. М. 356, 605 
Заярный Витя 377 
Зеленская Любовь Ивановна 78 
Земляной Иван Афанасиевич 
115 
Зиков Микола Єфимович 330 
Зиновьев 254 
Зоммер Барбара 12 
Зот Ильич 432 
Зоя Ивановна 212 
Зубенко Павло Михайлович 87 
Зураб’янц Мартирос Степано-
вич  302 
Зусман Анжела 13 
 
Иванов 75 
Иванов Иван Иванович 517 
Ивкина Елена 420  

Имницкий 619 
Искра Валентина Николаевна 
246 
 
Іваненко 565 
Іваненко Валентин Васильович 
274, 275, 497, 588, 640, 652 
Іваненко Василь 276 
Іваненко В. В. 14, 316, 343, 564 
Іваненко Тамара Олександрів-
на 480, 601 
Іванов  178 
Іванова Марія Іванівна 471 
Ігнатуша О. М. 299 
Іздрик  491 
Ікон Клара Василівна 472 
Іллерицький В. Є. 295 
Ільїн 490 
Іноземцев Володимир 287 
Іріоглу Ю. 7, 19 
Іщенко О. В. 2, 16, 651 
 
Йова Валері Р. 12 
 
Кабанська І. 354 
Кайзер 437 
Калашников 507 
Калашников Михаил Дмитрие-
вич 260, 261 
Калашникова Ольга Леони-
довна 504 
Калашніков Віктор Михайло-
вич 312, 313, 640, 652 
Каліниченко Марія Василівна  
474 
Калініченко Т. Я. 41,45 
Камінський Олександр 604 
Каніболоцька Людмила Сте-
панівна 486, 490 
Каніщенко Л. А. 57 
Капинус Толя 226 
Капінус Євген 353 
Карабанов М. М. 299 
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Карабанов Михайло 285, 286 
Каразін В. Н. 12 
Карп 573 
Карпенко Микола Федорович 
290 
Карпенко Николай Фёдорович 
626 
Карплюк 398 
Карплюк В. І. 2 
Карханін Олексій 286 
Карцев Юра 411 
Карцев Юрій Андрійович  319, 
320, 640, 652 
Касько Игорь Константинович 
216, 217, 229, 329 
Касьян Л. І. 356,359,363, 605 
Касьян Лілія Іванівна 354 
Касьянов Г. В. 297 
Катрушенко Оля 160 
Кащенко Денис 323 
Кваша  Александр Николаевич 
222 
Квінлан Мері Кей 12 
Кебер Юлия Карловна 66 
Кедрин Ігор Дмитрович 329 
Кильберг Ева Моисеевна  441 
Кільберг Єва Моїсеєвна 591 
Кільберг Є. М. 595 
Клавдия Алексеевна 616 
Клавдия Сергеевна 111 
Клейст (фон) Генріх 195 
Клименко Іван Тихонович 485 
Клімова 458 
Клінберг Едуард   40 
Клюєв Володимир Петрович 
302, 326, 327, 641, 652 
Клюєв Петро Тарасович 327 
Ключевский 397 
Книш Володимир 558 
Кніпович М. Ф.  50, 51 
Коваленко Александр Влади-
мирович  365 

Коваленко Валентина Василь-
евна 250 
Коваленко Валерій Сергійович 
349, 360, 652 
Коваленко Олександр  Воло-
димирович  364, 365, 641, 652 
Ковалева Ирина Федоровна  
396, 413, 415, 428 
Ковальова Ірина Федорівна 
395, 396, 550, 641, 652 
Ковальова І. Ф.  284, 294, 651 
Ковальский Николай Павлович  
426, 617, 619, 627 
Ковальский Н. П. 411 
Ковальський М. П. 284, 294, 
435,624, 626, 629, 634 
Кодак Микола 485 
Коджеспиров  Федор Федоро-
вич 249, 370 
Козловський І. С.  36 
Колесников Алексей Данило-
вич 149 
Колесніков О. Д. 90 
Колесніков Олексій Данилович 
94 
Коллінз М. Дж. 12 
Коломоец Юрий Иванович 630 
Коломойцев  Федор  Исаако-
вич 252, 267, 270, 271, 272, 371, 
373, 379, 380, 381, 384 
Комар В. Л. 299 
Комаровський Юрій Теофіло-
вич  64 
Конан Дойл 550 
Кондратюк Тимофей Николае-
вич 616 
Кондуфор Ю. Ю. 295 
Коновалов Д. П. 604 
Кононенко Ольга 285 
Кононенко Ольга Борисівна 
284 
Кончита Гарсия 504 
Корж  Павло Михайлович 600 
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Корж Наталя Олександрівна 
600 
Коркина Мария Петровна 439, 
651 
Коркіна Марія Петрівна 438, 
439, 553, 641, 652 
Корнеев Альберт Васильевич 
262, 263 
Корнійчук М. П. 594  
Королев 537 
Корсунский Семен  Леонтье-
вич 247 
Костенко Светлана Николаев-
на 504, 505, 506 
Коцарєв О. К. 52 
Кочубей  Александр Алексее-
вич 266 
Кочубей Олександр Олексійо-
вич 64 
Кочубей О. О. 2 
Кременчуцкий Геннадий Ни-
колаевич 132 
Кривошея В. В. 296 
Крижанівська І. І. 62 
Крижанівська Інна Іларіонівна 
61 
Кроленко 470 
Кроленко Володя    471 
Крохін Володимир 558 
Крохіна Ольга 558 
Крохін Володя 558 
Крутіков В. В.  289 
Крюков Б. І. 591 
Кубишкіна Світлана Василівна 
452, 453, 642, 652 
Куделко  С. М. 299 
Куделя Василь Федорович 277 
Кудерська Тамара Володи-
мирівна 353 
Кудзин Аркадий  Юрьвич 115, 
371, 381, 562 
Кудрін Юрій Сергійович 352 
Кузнецов 409, 507 

Кулагин Сережа 404  
Кульчицький  С. В. 295, 296 
Купер Фенимор 213 
Купрін Віктор 353 
Кураєв Василь Сергійович 187 
Курдюмов  Георгий Вячесла-
вович 381, 562 
Курдюмов Георгій 
В’ячеславович 562 
Курінна Поліксена Григорівна  
38 
Курия Иван Романович 113 
Кутузов 613 
Кучеренко Євген 557 
Кучма Леонид Данилович 306, 
346, 498, 520, 523, 629 
Кушнир Анатолий Стефанович 
369 
Кюрі  176 
 
Лазарєв Б. 354 
Лазарєв Борис 354 
Лазарян 330 
Ландау 252  
Лаутен Матус Самойлович 439 
Ле Иван 613 
Левин Женя 160 
Лемберська Людмила 91 
Лена 311  
Ленин 616 
Ленченко 516 
Леонов Валентин Михайлович 
277 
Лермонтов 525 
Летючий  Яков 354 
Лигачев 267 
Липовская 626, 627 
Лисенко Т. Д. 101 
Лісова Ніна Денисівна 62 
Ліщинського Юхим Федоро-
вич 581, 583, 591 
Лобода Володимир 582 
Ломакин 522 
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Лошкакарьов Ю. М. 356, 357, 
363, 605 
Лошкарьов Юрій Михайлович 
302, 355 
Лукашевич Євгенія Хомівна 64 
Лукашов Андрей 259, 260 
Лукашов  С. М. 53 
Лукьянов Иван Павлович 115 
Лур’є Олександр Юдимович 44 
Люба [старша сестра Бачинсь-
кого Петра Петровича] 30 
Людмила [сестра Вадима Вік-
торовича Стукала] 499 
Люлько Олексій Володимиро-
вич 64 
Лягушин  Сергій Федорович 
474 
Лямцева Милочка 157 
Лях  С. Р. 299 
Ляшенко Андрій 354 
Ляшенко  Тамара Дмитрівна 
472 
Львунін Ю. О. 295, 299 
 
Мазур  Ольга Ивановна 143 
Макар [прадідусь Дробахіна 
Олега Олеговича ] 244 
Макаров 225, 235 
Макарова  Алла 522 
Макаров Александр Максимо-
вич 230 
Макаров Густав Дмитрович 
331 
Макарович Молчанов 561 
Максименко А. П. 335 
Мала Любов Трохимівна 61 
Малиновский 164, 618 
Малиновський Михайло Сер-
гійович 352 
Малиновський М. С. 605 
Малиновський  С. 356 
Мамаеко Мая 160 
Мамонтова В. Я 101 

Мар’яна [сестра Бачинського 
Петра Омеляновича ] 27 
Мария [племінниця Гарнаєвой  
Альбіни  Юріївни] 141 
Мария Ефимовна [декан 
біологічного факультету] 148 
Марія Семенівна 551 
Маркс 198, 400, 616 
Маркс Карл 115 
Мартиненко В. Г. 341 
Мартинов Микола Дмитрович 
302 
Мартинова М. Д. 294 
Мартинюк 86  
Мартынкова Варвара Василь-
евна 616 
Марусик Т. В. 299 
Марфа Дорофеевна 367 
Маслюков 135 
Масперо 401 
Матисіна Зинаїда Альфредівна  
352 
Махин Виталий Антонович 
517, 518, 525, 527, 528, 531, 
534, 536, 537, 541 
Махрук Юхим Григорович 
277, 278 
Маюск М. 98 
Мельник 508 
Мельников 179 
Мельников Г.  Б. 89, 90, 92, 96 
Мельников Георгій Борисович 
86, 87, 88, 98, 331, 402, 555 
Мельнічук В. В. 643, 651 
Мендель Г. 150 
Микола Вікторович 565 
Микола Іванович 573 
Микола Пантелеймонович 29 
Минкин Леонид Маркович  
506 
Мирний Панас 453, 455 
Мисливець Надія Миколаївна 
486 



Іменний покажчик 

643 
 

Михаил Сергеевич 267 
Михайлов Олег Федорович 150 
Михайлова В. І. 284, 617, 623 
Мицик Ю. А. 296 
Мишутина Вера Николаевна  
246 
Мілчева О. 358 
Міносян  Яша 499 
Мінц 316 
Мінц І. І. 295 
Мірошниченко  562 
Модатов 330 
Моммзен 397 
Морган  Т. Х. 150 
Мордвінцев В. М. 299 
Мороз 629 
Морозов Иван Иванович 517 
Моссаковский 89, 115, 132 
Моссаковский Владимир Ива-
нович 89, 115, 132, 220, 247, 
265, 266, 272, 417, 594 
Моссаковський В. І. 92, 331, 
332, 402, 592, 
Моссаковський Володимир 
Іванович 89, 205, 464, 486, 555, 
565 
Моторний В. П 591 
Мототюк  519 
Мохов Николай Васильевич 
440, 442, 443, 446 
Моцный Петр Евгеньевич 151, 
153, 160, 163, 165, 552, 556 
Моцний Петро Євгенович 87, 
564 
Муравйов В. О. 295 
Мурзін Олексій Борисович 302 
Муромець Ілля 574 
Мусій О. С. 60 
Мусіяка Вольєн Григорович 
302, 335 
 
Надрега 470 

Назаров Михаил Дмитрович 
517 
Насєкан Валентина Онисимів-
на 497 
Наталия Захаровна 368 
Наум Абрамович 535 
Недайвода Анна 523 
Незнайко Олександр Олексійо-
вич 302 
Неклесій Ганна 580 
Некрасов 432 
Немченко Саша 621 
Непомнящий А. А. 299 
Нестеренко Владимир Кон-
стантинович 258 
Нестерко 249 
Нечкина 619, 628 
Нєсєрцова Валентина 458 
Никаноров Володимир 285 
Никита Сергеевич 539, 544 
Николаевич Владимир 418 
Николаевская Оля 250 
Николай Викторович 135 
Ничушкин Владимир Василье-
вич  222 
Новицкий Я. 8 
Новодран В. А. 283 
Новокрещенова Люба  163 
Новосёлов 519 
Нолл Вільям  8  
Нороха Ю. М. 363 
Носовський Михайло Федоро-
вич 78, 302 
 
Огиевецкий Виктор Исаакович 
443, 444 
Огиевецкий Илья Исаакович 
441 
Огієвецький Ісаак Юхимович 
552, 553 
Озеркевич  Євген 49 
Оковитий С. І. 605 
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Оксана [племінниця Гарнаєвой  
Альбіни  Юріївни] 141 
Окуджава 436 
Олег Юрьевич 448 
Олена Миколаївна 85 
Олена Павлівна 476 
Олійник Наталя Петрівна  302, 
469, 470, 644, 652 
Ольга Михайловна 148, 150 
Омелько  [дід Бачинського 
Петра Петровича] 26 
Онищенко Владимир Иванович 
214 
Онищенко Володимир Івано-
вич 331 
Опарін 115 
Орлик Нінель Петрівна 474, 
478 
Орлов О. С. 295, 299 
Остапенко Віктор Олександро-
вич 583 
Островский 621 
Отрощенко Виталий Василье-
вич 415, 474 
 
Павлов 616 
Павлов Ф. С. 283, 289, 616 
Павлович Дмитрий 625 
Павлюк Василь Ілліч 277 
Падун  Петро Панфілович 302 
Пайос Володимир 287 
Палажка  [бабуся Бачинського 
Петра Петровича] 26  
Панасенко Н. Н. 304 
Панібудьласка  В. Ф. 295, 297 
Панченко Микола 286 
Панченко П. П. 295, 296 
Парин 115 
Пархоменко Володя 377 
Пархоменко Ф. К. 287 
Пасічний Ю.  287 
Пастернак 601,622 
Пастушенко Т. 19 

Патока Галина Антоновна 245 
Паустовський 601 
Пахомов О. Є. 59, 96, 102 
Паша Яремівна  37 
Пащенко Людмила Іванівна 
481  
Пащин Григорий Васильевич 
78 
Пелагея Артёмовна 367 
Пелюх Юлія 285 
Пергат Наталья Захаровна 150 
Перетокіна Віра Федорівна 474 
Перканюк Ніна 479 
Петр І  92, 613 
Петр Капитонович 322 
Петр Костянтинович 476 
Петряєв 315 
Печёрин 400 
Пикуль 613 
Пилип [брат Бачинського Пет-
ра Омеляновича ] 27 
Пилипенко Віктор Миколайо-
вич 332, 527, 535 
Пирогов М. І. 49 
Писарева Марія Юхимівна 87 
Писаржевський 175  
Писаржевський Л. В. 75, 356, 
602, 604 
Підмогильний Валерій 490 
Пінчук Ю. А. 295 
Плеханов 616 
Пожуєв Володимир 582 
Пойда Дмитрий Павлович 323, 
398 
Пойда Д. П. 283, 289, 294, 315, 
405, 410, 411, 616, 617, 627, 
628, 629 
Покровский 406, 407, 617, 619, 
624 
Полина Ивановна [бабуся 
Дробахіна Олега Олеговича ] 
244 
Поліон Н. М. 59 
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Полішко Тетяна Миколаївна 64 
Половина 444 
Половина Николай Никифоро-
вич 260 
Полукаров Ю. М. 358 
Полюскевич 399, 407 
Поляков  М. В. 2, 6, 18, 19, 51, 
52, 54 
Поляков Микола Вікторович 
89, 302, 492, 555, 588 
Полянська 456 
Пономарева Людмила Василь-
евна 501, 502, 645, 652 
Попова  Раиса Сергеевна 626 
Попова 627 
Попова Ірина Степанівна 302, 
500 
Попович Альоша 574 
Портнова Єлизавета 285 
Посохов  С. І. 299 
Посунько О. М. 2, 16, 651 
Посяда Г. 287 
Потемкина Лидия Яковлевна 
503, 504, 615 
Привалов Евгений Николаевич 
253 
Приварников Аркадий Кон-
стантинович 245 
Приварников Константин Фе-
дорович 245 
Прилипина 507 
Принс Ґвін 19 
Прискорин Константин Вале-
рьевич 218 
Присняков В. 535, 545 
Прісняков Володимир Федоро-
вич 51, 56, 57, 58, 89, 314, 555 
Пронь Людмила Владимировна 
513, 514, 528, 646, 652 
Пронь Люся 516 
Протопопов Александр Алек-
сандрович 258, 259 
Прохасько 491 

Прохода 560 
Прохода Иван Георгиевич 251, 
252, 253, 267 
Процюк  Степан 491 
Прус 552 
Прядков Микола Олексійович 
483 
Пупченко Володимир Василь-
ович 455, 456 
Пустовойт Владислав Ивано-
вич 261 
Пушкін 601 
Пушкін (генерал) 175 
 
Рахманинов 545  
Рева Александр Дмитриевич 
112, 113, 116, 122, 124, 125, 
126, 127 
Реєнт О. П. 296 
Рейнгард Л. В. 99 
Рейнгард Леонід Володимиро-
вич 87 
Ремарк Еріх Марія 550 
Репан О. А. 2, 16 
Репин 614 
Рєзник Ю. Є. 605 
Рєзнік Бенціон Єльїч 602 
Рибіцький Віктор Петрович 
277 
Ринська Олена Сергіївна 354 
Рітчі Дональд А. 12 
Рішенко Юра 479 
Рішенко Юрій Олександрович 
480 
Рогов Иван Васильевич 244 
Рогов О. І. 295 
Рогожнікова Олена 558 
Рождественский Роберт 436, 
468, 622 
Рождественський 207 
Розалия Яковлевна 612 
Розенберг 175 
Розенберг Лев Борисович 335 
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Розенберг М. А. 356 
Розенберг Мальвіна Ассирівна 
602, 604 
Розенфельд 216 
Розенфельд Гюнтер 299 
Ролле Рената 437 
Россіхін 562 
Россіхін Василь Степанович 
552 
Рубец Надежда Петровна 433 
Рубин 398,406 
Рубцов Владимир Михайлович 
263 
Руденко Ніна Степанівна 455 
Руднева 222 
Рум’янцев 316 
Руставелі Шота 490 
Рутовский Николай Борисович 
533 
Рябченко С. М. 384 
 
Савельев 248 
Савицький В. М. 46, 47 
Савицький Василь Миколайо-
вич 45 
Савченко Антоніна Антонівна 
175, 176, 184 
Савчук В. 366 
Савчук Варфоломій Степано-
вич 64, 547, 548, 646, 652 
Савчук Микола Опанасович 
549 
Савчук Степан Васильович 549 
Сайгак  520 
Салахов Владик 258 
Саллі  562 
Салтикова Л. 359 
Самойленко Володимир 558 
Самойлов В. Б. 384 
Самусенко Н.  Ф. 504 
Сарбей В. Г. 295 
Сафронов 402 
Сахаров 179 

Свір Володимир Іванович 302 
Світлана Герасимівна 189  
Світленко Сергій Іванович 500 
Світленко С. І.  2, 16, 19, 20, 
560, 652 
Святець Ю. А. 2, 13, 16, 652 
Тельков Євген Євгенійович 
560 
Семенов Юрий Павлович 520 
Семенова Таня 354 
Семенович Федот 324 
Семешко Едуард Григорович 
492 
Семичасний  Володимир 
Єфремович 43 
Сергій Іванович 350 
Сергій Сергійович 89 
Сердюк Л. С. 605 
Сивокінь 491 
Сидоренко  519 
Симоненко Василь 621 
Синяков  Емельян  Владими-
рович 379, 381 
Сиренина 519 
Сиська Анатолій Андрійович 
483 
Ситнікова Катерина Петрівна 
478 
Сізаненко  Степан 331 
Сіняков 562 
Сіняков Омелян Володимиро-
вич 552 
Сірий Микола Павлович 476 
Скалозуб Владимир Василье-
вич 383 
Скалозуб Володимир Васильо-
вич 562, 564 
Скарре Оскар Карлович 602 
Скарре О. К. 356,358 
Скок Володимир Іванович 564, 
557 
Скороход Анатолій Володими-
рович 595 
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Скринніков  Р. Г. 295 
Скрипников М. С. 62, 63 
Скулачев 132 
Славік 311 
Сметана Николай Григорьевич  
120 
Сметанин 234 
Сметанін 332 
Смирнов Владимир Иванович 
79 
Сміянова О. А. 651 
Смолій В. А. 296 
Смолянова Тетяна Ігорівна 458 
Снопок Галину Олександрівну 
351 
Соколов 624 
Соколова 628 
Соколова Валерия Алексан-
дровна 110 
Соколовский 47 
Сократ 574 
Солдатенко В. Ф. 296 
Соломко З. П. 356, 605 
Сопільник  Саша 559 
Сопільнік Олександр 558 
Спіров  М. С. 50 
Сталин 70, 145, 179, 195, 623 
Сталін  Й. В. 28, 48  
Стародуб Коля 157 
Стаховський  Сергій 
В’ячеславович 487 
Стаховський Василий Василь-
ович 93, 148, 150 
Стаховський Василь Васильо-
вич 86, 87, 88 
Стаховський В. В. 90,  92, 95, 
96, 99 
Стельмах  С. П. 299 
Степченко Лилия Михайловна 
119 
Стефановський В. Ф.  356, 605 
Стехин Юрий Васильевич 615 
Струкуленко 415 

Струмилин 408 
Стручкова Н. О. 287 
Стукало Вадим Вікторович 
579, 580, 647, 652 
Стукало Наталія Вадимівна  
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Стукало Яків 580 
Суворов 613 
Супруненко М. І. 295 
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Тарасенко Іван Маркович 351 
Тарасова 508 
Татаровський Олександр Пет-
рович 54, 64 
Темрин Игорь Дмитриевич 222 
Тереножкин Алексей Ивано-
вич 414 
Терешкевич М. О. 356 
Терещенко  Рем 427 
Терновий Анатолій Іванович 
479 
Тимошенко Ю. В. 59 
Титоренко Семён 610, 611 
Ткачев Валентин 428 
Ткаченко В. Г. 299 
Ткаченко Сергей  Иванович 
212 
Ткачук Василий Иванович 615 
Товбин Павел Исаакович 266 
Толмачева Тамара 157 
Толстой 248  
Томочка 311 
Травлеев Анатолий Павлович 
124, 126, 127, 149 
Травлєєв Анатолій Павлович 
64 
Травлєєв А. П. 96, 97 
Тронько П. Т. 295, 297, 298 
Трофименко В. В. 363 
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Трудовая  Тамара Константи-
новна 150 
Тураев 397 
Туркін 198 
Туркін Володимир Миколайо-
вич 476 
Турченко Ф. Г. і Г. Ф. 299 
Турчин Анастасія Архипівна 
590 
Турчин Валерій Миколайович 
589, 590, 648, 652 
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Удод О. А. 2, 296 
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Фейербах 616 
Филимонова 508 
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Філатов Альберт Борисович 
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262 
Фоменко Анатолій Кузьмич 
352 
Фоменко Ніна Кузьмівна 550 
Фомичев Олег Игнатьевич 250 

Фомін Сергій 574 
Фредерікс П. 12 
Фролова Клавдія Павлівна 485, 
487, 488 
 
Хаєвський Хома 453 
Хазанов 423 
Хайд 79 
Хачатурян 525 
Хемінгуей 186 
Хмелевський Ю. В. 55 
Хмеловська  Світлана Олек-
сандрівна 351 
Хмельников Александр Григо-
рьевич 265, 266 
Хмельников Олександр Григо-
рович 302, 587 
Хмельницкий Богдан 613  
Ходор Лиля 160 
Холод Борис 285, 286 
Хоменко Олександр Іванович 
591 
Христина [сестра Бачинського 
Петра Омеляновича ] 27 
Христиченко Ольга Андреевна 
246 
Хрущ Віктор 582 
Хрущев Н. С. 179, 180, 335, 
521 
Хрущов Никита Сергеевич  
513 
 
Цвірінько Віра 285 
Цегер  Світлана 91 
Циганок Людмила Павлівна 
599, 600, 605, 649, 652 
Цыген 415 
Цыпин 397 
 
Чайка Борис 622, 623 
Чайка Катерина Григорівна 
454 
Чайковский  545 



Іменний покажчик 

649 
 

Чак Альберт Манусович 371 
Челомей 537 
Чергиченко Віра  Костянтинів-
на  [мати В. Д. Демченко] 172 
Черненко 626 
Черненко А. М. 294, 295, 306 
Черненко Анатолій Михайло-
вич 106, 302 
Черненко Иван Михайлович 
374 
Чернецкий 519 
Чернишенко Віктор  Михайло-
вич 302, 583 
Чернышевский 616 
Чмиленко  Федор 353 
Чмиленко  Ф. О. 356, 605 
Чуйко В. Т. 356, 357 
Чуйко Вадим Тимофійович 
352, 606 
Чумаченко В. П.  294 
Чура Євген Олексійович  565 
Чхан 621 
 
Шадура Віра Олександрівна 
476, 477 
Шалобудов В. М. 428 
Шамрай Євгеній Федорович 
48, 49 
Шандоров Геннадий Сергеевич 
517 
Шаповал Ю. І. 297 
Шаповалова Олена 563 
Шапочник Іван Костянтинович 
191 
Шарап Віктор Федорович 290 
Шарап  В. Ф. 299 
Шарлай  Геннадий Николаевич  
121, 149, 352 
Шаталов [вчитель Дробахіна 
Олега Олеговича] 245 
Шашкевич Самуїл Самойлович 
328 
Шашкін Іван Юхимович 473 

Швидько Ганна 580 
Швыдько Анна Кирилловна 
427, 432 
Шевцов В. І. 294 
Шевцов Виктор Иванович 625 
Шевченко  Тарас Григорович 
39, 467 
Шевченко 455, 483, 495, 500 
Шевченко Галина 559 
Шелест Д. С. 289, 294 
Шелест  М. Ф. 284 
Шелудченко Зина 160 
Шептун  Ю. Д. 334, 337 
Шептун Юрій Дмитрович 331 
Шереметьев 217, 229, 230 
Шестаков 132 
Шиловський 198 
Шиловський Олександр Мико-
лайович 308 
Шишкин 614 
Шкаран Николай Гордеевич 
244 
Шкляр Василь 491 
Школик Ирина Семеновна 502, 
505 
Шкулачев 115 
Шлейдер Ніна Самійлівна 175, 
176, 178, 187, 196 
Шляхов О. Б. 2 
Шнякин 234 
Шолохов 249 
Шрейдер Н. С. 506 
Штипель Аркадій 567 
Штригніц Соня 299 
Шуліка С. М. 652 
Шулімович Давид Соломоно-
вич 550 
Шуняевым Александром 524 
Шутцлер Хорст 299 
Шухман Михаил Исаакович 
322, 324 
 
Щербаков Борис 614, 628 
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Щербаков Григорій Іванович 
302, 587, 588 
Щербатих  Федір Іванович 482 
Щербицький Володимир Васи-
льович 61 
Щукин 520 
 
Эйнштейн 386 
Эньлай Чжоу 616 
 
Юбкін 333 
Юлий Константинович 245 
Юрий Николаевич  533, 536, 
540 
Юрко Дмитро Григорович 351 
Юрченко 204 
Юшко Надя 80 
Ющенко В. А. 59 
 
Яворницкий Д. И. 411 
Якименко 488, 489 
Якунин А. Я.  376 
Якунин Александр  Яковлевич 
252, 267, 268, 370, 374, 383, 384 
Якунин Кузьма Алексеевич 610 
Якунін Віктор Кузьмович 609, 
610, 651, 652 
Якунина Александра Семёнов-
на 610 

Янгель 225, 234, 537, 573 
Янгель М. К. 332, 334 
Янгель Олександр 334 
Янковського О. І. 343 
Яновський 483 
Яровий В. І. 299 
Яровой Валерий 427 
Ярослав [племінник Гарнаєвой  
Альбіни  Юріївни] 142 
Ясінська Галя 496 
Ясько Евгения Терентьевна 
515, 516 
Яценко Нина Яковлевна 250 
Яценко Ніна Яківна 552 
Ященко 627 
Ященко Юрий Иванович 626 
Якунін Віктор Кузьмович 609, 
650, 651 
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Yow V. R. 12, 19 
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