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ВСТУПНЕ СЛОВО

На наших очах помітно змінюється світ – сучасна цивілізація 
новітніх інформаційних систем і технологій, унікальних наукових 
відкриттів і новітніх освітніх практик. Людство вступило в період 
ще вчора непередбачуваних глобальних трансформацій. Втім, це не 
означає, що в сучасному житті зменшився інтерес до минувшини. 
Навпаки, історія магічно притягує до себе наших сучасників, адже 
в ній віддзеркалено життєвий досвід попередніх поколінь, їхні 
теоретичні пошуки, культурні та соціальні практики.

Вивчення минулого не тільки цікаве само по собі, а й важливе 
в контексті розуміння традиції, яка дає можливість упевненіше 
почуватися в сьогоденні та визначати правильний вектор, пер-
спективу розвитку, враховуючи своєрідність вже нагромадженого 
досвіду окремого колективу, або суспільства в цілому. Неналежне 
врахування, або ще гірше – нехтування історичною традицією, 
веде до згубних наслідків, і прикладів цього в сучасному житті, 
впевнений, читач знайде чимало.

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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Хтось може сказати, що в час космічних технологій світ змі-
нюється настільки швидко, що навряд чи минулий досвід буде 
корисним. На нашу думку, це досить поверховий погляд. Адже 
сучасне і минуле нерозривно пов’язані. Не розуміти цього означає 
нехтувати причинно-наслідковими зв’язками, а їх вивчення цікаве 
не тільки для історика чи політолога, а й для математика та фізика, 
медика та хіміка, біолога та геолога…

Попри всі труднощі поточного моменту, колектив Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся Гончара 
крокує до свого 100-річчя. І ця достойна ювілейна дата є чудовою 
нагодою згадати про досвід наших славних попередників, які в 
непростих історичних умовах ХХ – початку ХХІ ст. створили 
міцний науково-освітній фундамент одного з кращих класичних 
університетів сучасної України.

Усна історія нашої Alma mater, другий том якої Ви, шановний 
читачу, тримаєте в руках, це плід спільної творчої праці представни-
ків різних галузей знань та різних поколінь нашої університетської 
спільноти, усні свідчення яких закарбовані вченими-істориками та 
студентами історичного факультету ДНУ. Можна пишатися тим, що 
саме в стінах нашого вищого навчального закладу було створено 
оригінальний інтелектуальний продукт вітчизняної освіти та науки, 
в якому акумульовано багато людської мудрості та професійного 
завзяття. Особливо приємно, що у створенні цієї унікальної праці 
взяли найактивнішу участь студенти-історики. Тим самим вони 
вже долучилися до творення фундаментального першоджерела 
з історії рідного університету, і це ефективна форма виховання 
професіоналів конкретною і соціально значущою справою.

До речі, перший том «Усної історії Дніпропетровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара», який вийшов у 
світ у 2013 р. до 95-ї річниці нашого класичного університету, вже 
здобув високу оцінку читачів. І це стало запорукою продовження 
проекту, тим більше, що наш колектив нагромадив величезний 
і професійний, і життєвий досвід, який має стати надбанням на-
ступних поколінь. Гадаю, що представлені у виданні 28 інтерв’ю 
респондентів – глибоке джерело знань, яке, безперечно, зацікавить 
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дослідників різних галузей знань і буде використано в процесі 
написання монографій та дисертацій, у тому числі персоналіс-
тичного характеру. Це й не дивно, бо усно-історичні джерела є 
людиноцентричними.

В інтерв’ю добре відбилися людські емоції, переживання, мрії, 
сподівання і реальні дії. У цих рефлексіях громадське й колективне 
часто перемежовується з приватним. І це закономірно, тому що 
для багатьох працівників нашого колективу університет назавжди 
став рідним домом, невід’ємною складовою способу життя, його 
суттю. У цьому виявився справжній, непідробний патріотизм 
активних учасників нашого університетського співтовариства, 
які не шкодували своєї життєвої енергії для розвитку Alma mater.

Підготовлені до публікації інтерв’ю містять добрі приклади 
сумлінного служіння справі розвитку вищої освіти та науки, відтво-
рюють чимало цікавих сторінок життя університету та його підроз-
ділів, доносять цінну інформацію стосовно організації навчального 
процесу, науково-дослідних робіт, громадської діяльності тощо. 
Водночас респонденти нерідко виходили за межі університет-
ського життя і сповіщали чимало фактів, які є цікавими з погляду 
розвитку країни в цілому.

Впевнений, що згадані сторінки минулого з великим інтересом 
прочитають не тільки наші ветерани, а й молоді вчені та студенти. 
Цей життєвий досвід буде в нагоді молодим поколінням, яким на-
лежить майбутнє нашого університету – одного з найпотужніших 
вищих навчальних закладів сучасної України.

Другий том «Усної історії Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара» – це своєрідний колективний 
літопис, який, безперечно, посяде помітне місце серед праць, що 
проллють світло на багатоманітне університетське життя. Тож 
запрошую Вас, дорогий читачу, до цікавої подорожі сторінками 
цієї книги, створеної задля майбутнього нашого університету.

Ректор Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара,
член-кореспондент НАН України,

проф. М. В. ПОЛЯКОВ
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ПЕРЕДМОВА
ДО «УСНОЇ ІСТОРІЇ

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА»

Приємно усвідомлювати, що справа зі створення великого ус-
но-історичного наративу з історії нашого університету не обмежилася 
першим томом, попри прогнози деяких песимістів. Запорукою цьому 
стали, насамперед, незворотні процеси в нашому університетському 
інтелектуальному співтоваристві, спрямовані на пошук і реалізацію 
інноваційних технологій та методик у наукових дослідженнях та 
освітніх практиках, без чого не варто розраховувати на успішність у 
конкурентному змаганні у науковому просторі та на ринку освітніх 
послуг. Цілком зрозуміло, що підготувати конкурентного фахівця 
можна лише за умов озброєння його комплексом сучасних компе-
тенцій, вмінь та навичок. І в цьому сенсі усно-історичні дослідження, 
які розгорнулися на історичному факультеті Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара, є вельми адек-
ватними сучасним вітчизняним освітньо-науковим запитам вищої 
школи і європейським та світовим тенденціям.

Слід відмітити, що з моменту публікації у 2013 р. першого тому 
«Усна історія Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара» галузь оral history не лише не втратила динаміку, 
а й певною мірою інтенсифікувала процеси внутрішньодисциплі-
нарного розвитку, демонструючи власну привабливість як однієї з 
найвпливовіших cфер інтелектуальних інвестицій вчених із різних 
країн. Очевидними є позитивні тенденції, які формують сучасний 
образ усно-історичних досліджень у системі знань.

По-перше, простежується подальша інтернаціоналізація ін-
телектуальних зв’язків у зазначеній галузі, взаємна конвертація 
отриманих наукових результатів і об’єднання зусиль у реалізації 
усно-історичних проектів – через формування своєрідних загаль-
ноєвропейських профільних організацій. Саме вони все більше 



8

Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

набувають значення неформальних координаційних інтелектуальних 
центрів, у яких колегіально – в результаті проведення міжнарод-
них конференцій – визначаються проблемні точки й уточнюються 
критерії та норми науковості з теоретичних та прикладних аспектів 
oral history.

Однією з таких впливових на сьогодні інституцій, під патро-
натом якої, cеред іншого, відбуваються зібрання провідних вчених 
з усної історії, є Європейська конференція з історії соціальних 
наук (ESSHС). Ця організація, у повній відповідності з вимогами 
інтернет-епохи, позиціонує себе як інтелектуальна метамережа 
фахівців-науковців, а усна історія виступає тут однією з домінант-
них мереж у структурі загальноєвропейських конференцій, що 
регулярно проводяться під її егідою1.

За останні роки під патронатом ЕSSHC, зі встановленою пе-
ріодичністю в два роки (щоразу в новій країні), було проведено 
дві загальноєвропейські конференції – у Відні (Австрія, 2014) та 
Валенсії (Іспанія, 2016), і вже оголошено про організацію наступ-
ного форуму – в 2018 р. За кількістю учасників2 та діапазоном 
дослідницьких проблем ці конференції фактично набули статусу 
міжнародних форумів-лабораторій, в яких за найширшої репре-
зентації вчених визначаються пріоритети розвитку гуманітарних 
та соціальних знань на європейському континенті.

Усно-історична мережа конференції 2014 р. у Відні, що була 
реалізована на базі Міжнародного інституту соціальної історії за 
співучастю Інституту Королівської Академії наук та мистецтв у Ні-
дерландах під керівництвом одного з провідних репрезентантів галузі 
в Англії – Тімоті Еспланта (Thimoty Asplant) з університету Джона 
Мура (м. Ліверпуль), включала в себе 50 доповідей знакових інте-
лектуалів галузі. Принаймні два блоки питань розглядалися як такі, 
що є актуальними в інтелектуальному просторі oral history в Європі.

2 Наприклад, загальна кількість учасників у конференції 2014 р. (Відень) 
дорівнювала 2 000 вченим.

Мережа, як записано в нормативних роз’яcненнях організації, є 
структурною одиницею програми конференцій, котрі організовує ESSHС. 
Мінімальна кількість поданих доповідей у межах мережі на конференції складає 
1000 позицій та 375 сесій.
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Насамперед, ішлося про проблеми взаємодії двох інформа-
ційних культур – інтернет-культури та культури пам’яті, що фор-
мується усно-історичними дослідженнями. Больовою точкою тут 
виступали етичні та юридичні моменти розповсюдження отриманих 
при реалізації усно-історичних проектів відеоматеріалів інтерв’ю 
в інтернет-мережі. Іншим актуальним сюжетом обговорень даного 
міжнародного форуму стали дискусії щодо характеру інтердисци-
плінарних зв’язків між усною історією (oral history) та історіями 
життя (life stories). Cаме проблематизація взаємовідносин між 
усно-історичними дослідженнями та біографіями була визначе-
на рішенням мережі oral history перспективною й запропонова-
на як назва для наступної на той момент конференції у Валенсії  
(2016 р., «Усна історія та життєві розповіді»).

Форум в Іспанії, cеред іншого, зосередив увагу: а) на струк-
туроутворюючих аспектах організації та проведенні усно-історич-
ного ін терв’ю – формуванні простору органічних стосунків між 
організаторами опитування та респондентами, котрі запропоно-
вано розглядати у термінах ін терсуб’єктивності як «динамічної 
взаємодії» і «побудованої довіри»; б) на питаннях візуа лізації: 
зміни пропорції між вербальним та не вербальним при проведенні 
інтерв’ю, що передбачає підвищення ролі кінофотодокументів у 
процесі опитування.

По-друге, окрім централізації усно-історичних досліджень 
навколо міжнародних форумів, підтримують власну активність на 
зовні автономні локальні центри, котрі претендують на лідерство 
в організації усно-історичних досліджень у національних межах 
європейських країн. Але показово те, що запропонована ними ус-
но-історична тематика нерідко прямо корелюється з програмними 
настановами, котрі визначено на цих міжнародних форумах.

Так, наприклад, проблематику взаємовідносин між усною 
історією та життєвими розповідями (зі спеціальним наголосом на 
предметному полі університетської науки, котрого безпосередньо 
стосується презентований другий том «Усної історії Дніпропетров-
ського національного університету імені Олеся Гончара») було 
підхоплено на конференції «Усна історія науки». Науковий захід 
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відбувся 10–11 липня 2015 р. у Лондоні: щорічну (за періодичні-
стю проведення) конференцію було організовано Товариством 
Усної Історії у співпраці з Королівським університетом Холловея  
(м. Лондон) та інституцією Усна Історія Британської Науки Бри-
танської Бібліотеки.

Визначальними сюжетами «Усної історії науки» стали пи-
тання дослідження засобів, за посередництвом яких зафіксована 
в інтерв’ю вчених інформація про власні життєві кар’єри та стилі 
може бути використана для залучення широких публічних ау-
диторій до інтерпретації поточних наукових проблем, зокрема у 
сфері біомедицини, охорони довкілля тощо. Таким чином, одним 
із визначальних ракурсів осмислення конференції у м. Лондоні 
став пошук шляхів, за допомогою яких усна історія може стати 
дієвим інструментом у справі активного залучення фаховою нау-
кою нових послідовників та популяризації нею власних досягнень. 
Окрема увага конференції в Англії фокусувалася на темах, які були 
співзвучними з науковими інтересами упорядників цього другого 
тому і, так чи інакше, вплинули на структуру нового (порівняно з 
попереднім) варіанта опитувальника. Серед них можна виділити 
теми «прихованих і непочутих голосів з робочого місця науки і 
медицини»; «усної історії професійних організацій», «усної іс-
торії та розуміння процесів наукового відкриття та винаходів», 
«використання відео в документуванні наукової практики» тощо.

Звичайно, для читача цієї книги буде цікавим дізнатися про 
зарубіжні аналоги усно-історичних проектів, подібних до нашого. 
Прикладом створення бази усно-історичних досліджень на за-
гальнонаціональному рівні може слугувати проект усної історії в 
межах Фундації Національної Науки (National Science Foundation), 
котрий було започатковано порівняно не так давно – на початку 
90-х рр. ХХ ст. і який діє й до сьогодні3. Іншим взірцем автоном-
ного структурного закладу, котрий опікується продукуванням та 
зберіганням усно-історичної інформації, пов’язаної з діяльністю 
певного ВНЗ або окремої галузі науки в межах регіону чи держа-
ви, є успішне функціонування Центру Усної Історії – одного зі 

3 http://ethw.org/Oral-History:National_Science_Foundation_(NSF
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структурних підрозділів Фундації Хімічної Спадщини (The Center 
for Oral History at the Chemical Heritage Foundation). Центр має 
власний інтернет-ресурс4. Завдання, які він ставить, реалізовуючи 
свої безпосередні функції, виходять за межі розуміння звичної 
роботи з на копичення та зберігання інтерв’ю й інтерпретуються 
в термінології «місії»: «Наша місія (центру. – Авт.) – га ран ту-
вати, що нинішні і майбутні учені та зацікавлені осо би зможуть 
зро зу мі ти науку, медицину і техноло гії з перспективи тих, хто брав 
у них участь, – так, як запи са но з їхніх власних слів. Центр для 
Усної Іс торії слугує істотною силою сприянню історії наук у ХХ 
та ХХІ сто літтях». Власне, цю тезу цілком можна було б поставити 
як орієнтир, котрим керувалися упорядники започаткованого про-
екту «Усна історія Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара» як у 1-му, так і в представленому 2-му томі.

Безумовно, історичний факультет ДНУ з його проектом усної 
історії не може конкурувати, наприклад, з Колумбійським уні-
верситетом (США). Там функціонує Колумбійський Центр Усної 
Історії (ССOH)5, котрий було засновано істориком та журналістом 
Аланом Невінзом (Allan Nevins) ще у 1948 р. На сьогодні зазначений 
Центр нараховує понад 10 тис. інтерв’ю та претендує на звання 
однієї з найбільших колекцій oral history у США. До того ж Центр 
здійснює активну експансію на простори інтернет-мережі з метою 
поширення усно-історичних знань: на сьогодні на ресурсі Youtube 
оприлюднено відео з 57 навчально-теоретичних проблемно-орієн-
тованих семінарів під загальною назвою «Cемінари Усної Історії 
Колумбійського університету»6. Їх ведуть знакові спеціалісти 

4 https://www.chemheritage.org/center-for-oral-history
5 http://library.columbia.edu/locations/ccoh.html
6 https://www.youtube.com/playlist?list=PLAF873CE0C5C3B5D5 Взагалі 

спостерігається активна популяризація усної історії через інтернет-ресурси. 
Так на тому ж таки youtube впроваджено цикл передач під назвою «За сценами 
(кулісами)», одна з яких має назву «як починалась усна історія Британської 
науки» (див.: https://www.youtube.com/watch?v=6CbI0wSrcMI), а інша – «Про 
що може розповісти історикам науки усна історія?» (див.: https://www.youtube.
com/watch?v=Jz_f9mGxF1Y).
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у галузі, зокрема такі, як Крістофер Аллен (Сhrispopher Allen), 
Хелєн Бенедикт (Нelen Benedict), Геральд Оппенгеймер (Herald 
Oppenheimer) та ін.

І якщо Колумбійський проект як орієнтир (порівняно з про-
ектом ДНУ) виглядає як безмежно недосяжна перспектива, то 
напрацювання вищезгаданого Центру Усної Історії Фундації Хі-
мічної Спадщини, котре включає кілька сот усних історій про на-
уку, учених і наукові практики, вже виглядає цілком співставимим 
із результатами аналогічної роботи в межах наукознавчої й істо-
рико-краєзнавчої практики ДНУ, якщо врахувати до того ж, що 
Центр напрацьовує власні інтерв’ю, починаючи з 1979 р., у той 
час як проект ДНУ існує лише з 2012 р.).

Звичайно, читачу буде цікаво дізнатися про особливості під-
готовки другого тому «Усної історії Дніпропетровського націо-
нального університету імені Олеся Гончара». Нам вже доводилося 
вести мову про подробиці організації першої археографічної експе-
диції, яка тривала від середини березня 2012 р. до середини квітня  
2012 р. Тоді учасники експедиції були поділені на 18 груп. До 
кожної з них входив інтерв’юер, технік і транскриптор. За групами 
студентів закріпили окремого науково-педагогічного або наукового 
працівника, який здійснював координацію дій і контроль за ходом 
роботи з опитування респондентів. У вищезазначений час учасники 
експедиції опитали близько 50 осіб. В результаті було підготовлено 
достатньо великий за обсягом транскрипт, який редакційна колегія 
не мала можливості розмістити в першому томі серії. Частина цих 
матеріалів, а це 18 інтерв’ю, увійшла до другого тому видання.

Відтак колектив упорядників книги, до якого увійшли нау-
ково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники історичного 
факультету, зберігся. Це, зокрема, проф. Світленко С. І. (ст. упоряд-
ник), проф. Ващенко В. В., проф. Святець Ю. А., доц. Виноградов 
Г. М., доц. Посунько О. М., доц. Іщенко О. В., доц. Репан О. А., 
канд. іст. наук Антипенко Г. С. Водночас до складу колективу 
упорядників увійшов канд. політ. наук Грушецький Б. П., який 
багато зробив для впорядкування матеріалу в процесі підготовки 
другого тому до видання.
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Слід відмітити, що в текстову частину другого тому «Усної 
історії Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара» увійшли й матеріали наступних археографічних 
експедицій, які проводилися за участю студентів історичного 
факультету набору 2012 та 2014 рр. Друга подібна експедиція 
тривала наприкінці травня – на початку 2013 р., а третя – в лютому  
2014 р. під час навчальної краєзнавчої практики студентів ІІ курсу 
історичного факультету.

Критерії відбору респондентів були такими ж, як і в першій 
експедиції: вік респондентів – від 60 років, тривалість роботи в 
університеті, непересічність особистості респондента, який зробив 
вагомий внесок у підготовку кадрів, у розвиток наукових дослі-
джень, виховання молоді, в організацію міжнародної співпраці, 
зміцнення матеріально-технічної бази. Лише в окремих цілком 
обґрунтованих випадках редколегія робила винятки для молодших 
науково-педагогічних працівників. Загалом же усно-історичний 
наратив поповнився вельми важливими інтерв’ю ряду керівників 
університету та низки факультетів.

Як і в першій експедиції, визначивши загальний склад ін-
терв’юерів, респондентів і координаторів від підрозділів, керівниц-
тво проекту розподілило їх на певні групи, кожну з яких очолював 
науково-педагогічний або науковий працівник. До складу групи 
входило, як правило, по три студенти, на яких покладалися різ-
номанітні функції: проведення інтерв’ю, його технічний запис на 
аудіо- і відеотехніку, фотографування і подальша розшифровка. При 
цьому враховувалися уподобання й можливості кожного студента. 
За кожною з таких технічних груп закріплювалося по одному-два 
респонденти. У результаті до другого тому видання увійшло ще 
10 інтерв’ю. Відтак усього було відібрано 28 інтерв’ю, які склали 
текстову основу тому.

Після завершення першої археографічної експедиції ке-
рівництво проекту вдосконалювало модель інтерв’ю. Це було 
пов’язано з тим, що перша модель, яка передбачала опитування за  
75 запитаннями, вирізнялася помітною деталізацією. Цей недолік 
було певною мірою враховано, і нова модель передбачала певне 
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укрупнення запитань, кількість яких скорочувалося до 65. Втім, ми 
цілком розуміли, що перелік запитань є орієнтовним. На практиці 
інтерв’юери та респонденти, дотримуючись загальної канви опи-
тування, нерідко відходили від неї, виходячи зі свого життєвого 
досвіду, пріоритетів, уподобань тощо.

Головне, що учасникам археографічних експедицій вдавало-
ся зберегти комплексність і системність опитування, яке ставало 
універсальним для респондентів різного віку, статі, кваліфікації, 
життєвого досвіду тощо. Матеріали другої та третьої експедицій, 
як і першої, дозволяють застосувати при дослідженні цілу низку 
теоретико-методологічних підходів, зокрема генеалогічний, біогра-
фічний, структурно-функціональний. Відтак це сприяє виявленню 
характерних прикмет особистостей респондентів, які розкривалися 
на широкому тлі життєвого досвіду, конкретної науково-педаго-
гічної, наукової, виховної, культурно-просвітницької діяльності 
в університеті тощо. У цілому вдосконалена модель опитування, 
маючи суто наукову спрямованість, дозволяє, як і попередня, ак-
туалізувати історичну пам’ять у різних напрямах: інтелектуальної, 
соціальної, суспільно-політичної історії, історії повсякденності, 
ментальності, мікроісторії, біографістики, просопографії тощо. 
А це є свідченням того, що проект є наукознавчим і водночас 
історико-краєзнавчим.

Як і під час першої експедиції, учасники наступних не тільки 
записували інтерв’ю, а й оформлювали відповідну супровідну доку-
ментацію: заповнювали бланк паспортного листа (картки обліку) до 
інтерв’ю, протокол інтерв’ю, коротку біографію респондента, дого-
вір на проведення, зберігання й подальше використання інтерв’ю. 
Вельми відповідальним завданням стала підготовка транскрипту 
інтерв’ю, яка здійснювалася студентами під контролем викладачів. 
Унаслідок розшифровки записів усних свідчень у розпорядженні 
експедиції опинився надзвичайно інформативний і значною мірою 
вірогідний першоджерельний комплекс.

У процесі підготовки книги до видання важливим був від-
бір зібраних матеріалів для публікації, який супроводжувався 
науковою редакцією. Відібрані 28 інтерв’ю готувалися до публі-
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кації в редакції, максимально наближеної до мовно-стилістич-
них особливостей респондентів. При цьому виправлялися лише 
очевидні мовні помилки, огріхи, опускалися повтори, незрозумі-
лі місця, що утворилися в ході запису та підготовки транскрип-
ту. Кожне опубліковане інтерв’ю супроводжується паспортним 
листом, який містить дані, важливі для проведення атрибуції  
першоджерела.

Безсумнівно, введені до наукового обігу тексти матимуть 
значний дослідницький інтерес не тільки для вивчення конкрет-
них представників університетської інтелектуальної спільноти, 
підрозділів та університету в цілому, а для наукових досліджень 
з вивчення особливостей мовної культури, ідейних поглядів, сві-
тоглядних цінностей, історичної й національної ідентичностей в 
нашому регіоні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Водночас 
слід зазначити, що усно-історичні першоджерела, будучи наратив-
ними за своїм походженням, внутрішнім змістом і зовнішньою 
формою, мають не тільки сильні, а слабкі властивості. Адже в них 
респонденти виявляли свій суб’єктивізм, інколи категоричність. В 
окремих випадках їх свідчення не витримують перевірки з інших 
джерел, адже з роками пам’ять людини втрачає гостроту. Але все 
це не применшує значення зібраного й систематизованого дже-
рельного комплексу.

Організаційний, теоретичний та практичний досвід, котрий 
реалізовано у cучасному дисциплінарному просторі oral history, 
ставить перед упорядниками та розробниками цього другого тому 
кілька перспективних завдань:

1. Існує очевидна потреба у створенні Центру усно-історичних 
досліджень ДНУ.

2. Нагальним виглядає також просування усно-історичних 
досліджень ДНУ на простори Інтернету, насамперед, через серію 
передач розробників проекту на Youtube з метою ефективної по-
пуляризації наукових та дидактичних досягнень університету в 
умовах зростаючої конкуренції в наданні освітньо-наукових послуг.

3. Актуальним виглядає поєднання досвіду усно-історичних 
інтерв’ю з активізацією написання біографій провідних учених ВНЗ.
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На технологічному рівні тенденції розвитку oral history вра-
ховано (при організації інтерв’ю) у таких пунктах:

1. Зміщення акцентів із вербального на візуальний рівень 
при організації проведення інтерв’ю студентами – активне залу-
чення фотовідеоапаратури для створення банку візуальних даних 
професорсько-викладацького та адміністративного складу ДНУ.

2. Орієнтація на принцип інерсуб’єктивної динамічної «побу-
дованої довіри» між респондентом та тим, хто проводить інтерв’ю 
через упровадження відповідних дидактичних заходів cеред сту-
дентів перед організацією опитування.

3. Орієнтація на зв’язок структури опитувальника усно-істо-
ричного інтерв’ю із завданнями максимально повного розкриття 
інтелектуальної біографії вченого, викладача, адміністратора.

Впевнені, що наступні археографічні експедиції сприяти-
муть вирішенню актуалізованих завдань. А це вельми важливо 
для майбутнього нашого університету, для нових поколінь і його 
працівників, і студентства, які ще уславлять свою Alma mater у 
ХХІ столітті.

Науковий редактор, д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко;
д-р іст. наук, проф. В. В. Ващенко
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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, на-
укою, 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? 
Назвіть 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?

* Додаток розроблено проф. С. І. Світленком.
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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, 
зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи контакту з 
аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, які Вони 
викладали?

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

13. Яку роль в організації навчального процесу відігравали 
деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

14. Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. Чи 
використовувалися на аудиторних заняттях наочні й технічні засоби 
навчання: карти, схеми, таблиці, технічні, аудіо-, відеоприлади?

15. Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

16. Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи навча-
лися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних аудиторіях?

17. Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним походженням, 
життєвим досвідом.

18. Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і 
виконавча дисципліна у викладачів?

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

20. Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у студент-
ському колективі?

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

22. Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося наукове 
керівництво?
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23. Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

24. Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?

25. Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
26. Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 

практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися? 
Яке мали значення для Вашої практичної діяльності?

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

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

29. Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали Ви в 
ньому участь? Що запам’яталося найбільше?

30. Зазначте, як у Ваш студентський час було організовано 
побут, у тому числі в гуртожитку?

31. Згадайте, які форми організації дозвілля характерні 
для Вашого студентського життя? Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському  
середовищі?

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

33. Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого 
творчого шляху після здобуття вищої освіти?

34. Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, 
докторантурі?

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

36. Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і  
педагога?

37. У чому основні результати Вашої праці як науково-педаго-
гічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося застосувати 
в навчальній роботі, наукових дослідженнях?
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38. Що Ви можете розповісти про організацію та функціо-
нування на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та наукових 
лабораторій?

39. Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх керів-
ники? Які відкриття вони зробили?

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

41. 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?

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

43. Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Згадайте 
неординарні захисти кандидатських та докторських дисертацій.

44. Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та пе-
дагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? Як вони 
проходили?

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

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

47. Що можете Ви сказати про розвиток наукової школи, нау-
кового напряму, до якого належите, в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами?

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

49. Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків та 
інших форм студентської наукової роботи?
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Передмова

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

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

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

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

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

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

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

57. Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на 
Вашому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?

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

59. Що Ви можете розповісти про функціонування загаль-
ноуніверситетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури студентів, 
Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкарні, видавництва, 
редакційно-видавничого відділу, центру гуманітарних проблем 
освіти інформаційно-аналітичного агентства УНІ-ПРЕС, редакції 
газети «Дніпропетровський університет», табору «Сосновий бір», 
гуртожитків, їдалень тощо?
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60. Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами засто-
совувалися в університеті, на факультеті? Що Ви можете сказати 
про конкурсну ситуацію в певні періоди за Вашою спеціальністю?

61. Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

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

63. Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

64. Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення 
студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педагогіч-
ного, наукового, педагогічного та допоміжного персоналу в час 
Вашої роботи в університеті?

65. Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополітичного 
життя в країні на життєдіяльність університету?
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ІНТЕРВ’Ю № 1

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Абрамовський Євгеній Романович
Дата народження 18 листопада 1932 р.
Місце народження с. Олександрівка № 2, 

Магдалинівський район 
Дніпропетровської обл.

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження
Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Металургійний інститут 
(м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад проф. кафедри аерогідромеханіки 
й енергомасопереносу

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) : Асташенкова Анжела
ТЕХНІК (ПІБ): Михалик Марина
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ):
Загальна кількість годин запису
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
Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з 
респондентом

1

Примітка й коментарі –
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АБРАМОВСЬКИЙ  
ЄВГЕНІЙ 
РОМАНОВИЧ

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

Абрамовський Євгеній Романович, народився 18 листопада 
1932 року, село Олександрівка № 2 Магдалинівського району 
Дніпропетровської області.

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

Ну, почнемо спочатку з дідуся та бабусі. У мене два дідусі 
та дві бабусі. Вони всі були землеробами, а потім колгоспниками 
у селі Олександрівці, де я народився. Батько мій був вчителем, 
викладав математику у сільських школах. У 1984 році помер. Був 
учасником Великої Вітчизняної війни, поранений під Сталінгра-
дом. Мати моя була домогосподаркою і колгоспницею. Моя мати 
вчилася тільки в сільській школі, мала неповну середню освіту. 
А батько закінчив педагогічний інститут, якщо я не помиляюсь, 
у місті Запоріжжя. І був викладачем математики і фізики у сільській 
школі, був директором школи у сільській місцевості. Власне, його 
приклад як викладача та вчителя був для мене визначальним, коли 
я обирав свій фах. І батько, і мати походили з тієї ж місцевості, 
де народився і я. 

Чи були у Вашій родинні традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому Вони виявлялися?
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Я про це вже сказав, що батько мій був викладачем математи-
ки середніх шкіл сільської місцевості і певним чином закладались 
домашні традиції, спрямовані на педагогічну діяльність.

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

Власне батьків приклад як викладача та вчителя був для мене 
визначальним, коли я вибирав свій фах. 

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

Складне запитання, де я навчався, тому що перший клас я за-
кінчив у Магдалинівському районі, але у селі Тарасо-Шевченківка, 
зараз воно називається Шевченківка. Я закінчив перший клас, 
потім почалась Велика Вітчизняна війна. Під час окупації я був на 
окупованій території і ніде не вчився. А після визволення території, 
у зв’язку з тим, що я підріс, за своїм віком після першого я пішов до 
четвертого класу, щоб не відставати від однолітків. Закінчив шість 
класів у Магдалинівському районі в селі Оленівка, куди я ходив 
пішки сім кілометрів. 1946 року я закінчив шість класів. А після уже 
вчився у селі Підгородньому, зараз це селище Підгороднє Дніпро-
петровського району Дніпропетровської області. Закінчив десять 
класів зі срібною медаллю, вступив до Металургійного інституту. 
Відучився там два роки, а потім у відповідності до Декрету «Про 
створення фізико-технічного факультету» при університеті, був 
переведений на факультет фізико-технічний. Закінчив його у 1955 
році. Отримав спеціальність інженера-механіка. Факультет був 
цілком таємний, тому що він був пов’язаний із ракето-космічною 
технікою. Зараз цей факультет відкритий і моя спеціальність також 
відкрита.

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

Ну, ви розумієте, дуже складне питання. У першому класі 
мені запам’яталася вчителька, яку я пам’ятаю лише по імені та 
по батькові, а прізвища не пам’ятаю – Меланія Кіндратівна. Вона 
дуже була уважна до нас, до первачків. Після того, як я пішов 
у четвертий клас, вчитель, якого я запам’ятав, була Баранник 
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Галина Григорівна. Звичайно, що вчителі мали значний вплив 
на формування особистості. Раніше, ви розумієте, найбільший 
вплив мали філологічні науки, тобто мова та література, особливо 
література. На принципах моралі і літератури, яку ми вивчали, 
виховувалося багато поколінь і тому більшість випускників сіл 
запам’ятали найбільше саме ці науки. Ну, і в тому числі й історію. 
Вона теж була досить цікавим предметом. Але, оскільки в мене 
математика була одним із найважливіших предметів, бо в мене 
батько був викладачем математики, то я пішов на інженерну спе-
ціальність. Хотів бути металургом, а потім, як бачите, змінилася 
ситуація і я вступив до фізико-технічного факультету. Із 55-го 
року я працюю в університеті. Тобто уже півстоліття я працюю 
в одному і тому ж навчальному і науковому закладі.

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

Я вже казав, що саме батьків приклад як викладача та вчителя 
був для мене визначальним, коли я вибирав професію. А також це 
література, яка базувалася на моральних принципах. На принципах 
моралі і літератури, яку ми вивчали, виховувалося багато поколінь.

Я не хочу повторювати слова, які сказав Карл Маркс, хоча 
я з ним згоден. Карл Маркс, відповідаючи на запитання щодо най-
більшого його інтересу, сказав: «Ритися в книгах». Тобто, книги 
нам дають дуже багато і я їх багато перечитав, і я їх дуже багато 
маю. У моїй квартирі декілька тисяч книг різного напрямку, у тому 
числі книги по моїй спеціальності, пов’язані з аеродинамікою та 
іншими напрямами моєї наукової діяльності. Я читав класиків 
і, звичайно, незважаючи на те, що я працюю на механіко-матема-
тичному факультеті, ви ж знаєте, що у свій час був поділ на фізиків 
та ліриків, я вважаю, що до певного виміру я теж до фізиків та лі-
риків належу. Я не хочу тут говорить про себе дуже красиві слова, 
але просто це мої уподобання. Я зараз також пишу книги. У  мене 
опублікована недавно уже чотирнадцята моя книжка. Вона нази-
вається «Атмосфера больших городов», присвячена дослідженню 
забруднення атмосфери великих міст математичними методами. 
Перед цим я опублікував книжку на англійській мові «Аеродинаміка 
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вітряних двигунів». Іноземна мова для мене теж один із напрямків 
уподобань. Трапилось так, що у 60-х роках я збирався побувати за 
кордоном у Сполучених Штатах Америки. у 1969–1970 роках я був 
у США в Прінстонському університеті у штаті Нью-Джерсі і вико-
нував там роботу, пов’язану з аеродинамікою космічних апаратів. 
Я потрапив туди завдяки тому, що добре вивчив сам англійську 
мову. Ви знаєте, що у вищому навчальному закладі викладають 
іноземну мову, але рівень не дуже високий у випускників, тому 
мені довелося самостійно вивчати її різними методами.

Я склав кілька екзаменів, у тому числі і в Міністерстві вищої 
освіти та середньої спеціальної освіти СРСР, і пройшов за конкур-
сним відбором для поїздки для наукового стажування до США. 
Після того я удосконалив свою англійську і зараз я наполегливо 
її пропагую у нашому університеті. Протягом останніх 15 років 
я працював директором нашого центру з вивчення іноземних мов. 
Зараз це дворічні курси з вивчення іноземних мов. Там я викладав 
окремий курс під назвою «Business English». Також я дуже люблю 
читати. Зараз залишається мало часу для читання літературних 
творів, але я завжди з задоволенням повертаюсь до творів Чехова, 
Шевченка, Пікуля, Євтушенка, до філософських творів Монтеня, 
Вольтера, Цицерона, Таранова (це сучасний філософ) і до творів 
англомовних авторів – Хемінгуея, Моема, Діккенса, Хейлі і, зви-
чайно, Шекспіра, в першу чергу до його сонет, які я більше ша-
ную, ніж трагедії. Одним з моїх інтересів є також народна пісенна 
творчість, знаю тексти і мелодії більшості українських народних 
пісень, трохи граю на гітарі.

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

Я вже ж говорив, що коли я закінчив десять класів зі срібною 
медаллю, то у 1950 році поступив в Металургійний інститут. Ві-
дучився там два роки, а потім, у відповідності з Декретом «Про 
створення фізико-технічного факультету» при університеті, був 
переведений у 1952 році на фізико-технічний факультет нашого 
університету. Закінчив його у 1955 році. Отримав спеціальність 
інженера-механіка. Факультет був цілком таємний, тому що він 
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був пов’язаний із ракето-космічною технікою. А до Металургій-
ного інституту я вступив без екзаменів, бо у мене була медаль за 
успіхи у навчанні у школі.

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

Це був уже третій курс. Перша університетська лекція нам 
читалась цілком таємно. Ми навіть зошити залишали в університеті. 
Лекцію читав Іванов Іван Іванович. Він був головним конструк-
тором з двигунів ракето-космічних апаратів. Намалював на дошці 
реактивний двигун, і, оскільки був фахівцем з даного профілю, то 
він більше мені запам’ятався. Серед тих, хто мені запам’ятався, на 
першому місці, я б назвав мого наукового керівника з дисертації 
Ковтуненка В’ячеслава Михайловича. Ще запам’ятався мій колега 
Давідсон В. Є., з яким я працював з 50-х до 2009 року. Він викладав 
ті ж предмети, що і я, тому я багато чому в нього вчився.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Особливість полягала у тому, що у нас не було ніякої на-
вчальної літератури, яку ми б могли читати вдома. Все, що ми 
могли отримати, було лише сказано в аудиторіях. Ми лише вели 
конспекти, потім ходили до читального залу, де і навчалися. Та-
ким чином ми і здобували знання. Так трапилось, що на час мого 
перебування в університеті в мене не було жодної четвірки, всі 
були лише п’ятірки. Тому закінчив університет я з відзнакою. Всі 
предмети були для мене цікаві, вчити мені їх було легко. Також 
під час навчання я активно займався громадською діяльністю. Так, 
я був комсоргом у сільській школі, в університеті я був редактором 
стінної газети. Потім я був секретарем комітету комсомолу фізи-
ко-технічного факультету, секретарем партійного бюро мехмату, 
секретарем парткому три терміни підряд – мене обирали в 72, 74 
і в 76 рр. До 80-х років я був секретарем парткому на загальних 
засадах, тому значна частина часу, крім занять, була присвячена і цій  
роботі.
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Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали?

Студенти починають вивчати викладача з першої зустрічі. 
Вони – гарні психологи. Визначають, як з тим чи іншим викладачем 
себе поводити. Жіночий склад мають більші успіхи, оскільки мають 
досить ще й розвинену інтуїцію. Ми дивилися на викладачів, робили 
певні висновки щодо їх вміння викладати предмет. Був у нас один 
професор, у якого була не дуже виразна мова. Він викладав у нас 
математику. Хто хотів його слухати сідали на перші парти, але 
його розмова була пересипана гумором. І його можна було почути 
лише тоді, коли сидиш близько. Лекції були цікаві. М’яко поводив 
себе на екзаменах. Любов до предмету лилася від нього і тому 
було досить цікаво слухати. Здавалось, що він розповідає щось 
незвичайне. Таким був, наприклад, професор Давідсон В. Є. Деякі 
викладачі викладали з підвищеним тоном, навіть кричали, особливо 
тоді, коли малювали значну формулу, що теж запам’ятовувалося. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних працівни-
ків зі студентами були найбільш ефективними на аудиторних 
заняттях і позааудиторний час?

Зараз уже вузівська педагогіка використовує деякі більш 
прогресивні методи викладання і вивчення студентами своїх дис-
циплін. До таких методів можна віднести тісну взаємодію викла-
дача з аудиторією. Якщо викладач не тільки викладає тему, але 
і взаємодіє з аудиторією, задаючи питання, ставлячи проблеми, то 
така взаємодія покращує сам процес вивчення дисципліни. Другим 
важливим фактором є те, що викладач використовує різні підходи 
та вплив на аудиторію з такої точки зору, як використання певних 
емоцій. В процесі викладання використовуються такі емоції, як 
пробудження уваги, розвиток пам’яті, гумор, тобто ті, що викли-
кають певне відхилення від монотонного викладання дисципліни. 
У моїй практиці зустрічалися такі викладачі, які використовують ті 
чи інші засоби для покращення засвоєння програмного матеріалу.
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Які форми індивідуальної роботи зі студентами під конт- 
ролем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Ви розумієте, якщо мова йде про ті методи, які застосовува-
лися, коли я був студентом, то це одна половина нашої дискусії. 
Якщо про те, які використовувалися у наш час – це інша поло-
вина дискусії. У ті часи ми не мали змоги активно взаємодіяти 
з викладачами в позаурочний час. Я вам говорив, що я вчився на 
фізико-технічному факультеті. Він був секретним, а тому будь-яка 
розмова, у тому числі і з викладачами за межами аудиторії була 
неможлива. Тому робота була лише по так званим «відкритим» 
курсам і зводилася до того, що виконувалися курсові роботи або 
якісь розрахункові роботи і на цьому вона обмежувалась у таких 
речах, як використання такої техніки, як комп’ютер або Інтернет. 
В ті часи воно не було поширеним, тому досить обмеженим було 
спілкування студентів та викладачів.

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися?

Самостійна робота в основному була спрямована на те, що 
на кожному курсі, як і зараз, були курсові роботи, починаючи 
з третього і до п’ятого курсів. У нас на факультеті ці роботи були 
пов’язані з проведенням досліджень, потім для проведення розра-
хунків аеродинамічних характеристик ракет та космічних апаратів. 
Багато було креслення. У ті часи не можна було застосовувати деякі 
допоміжні засоби, а тому креслення в дослідних роботах займало 
досить багато часу. До того доводилось жити у гуртожитку і до 
пізнього часу працювати над такими роботами. 

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

Роль деканату на фізико-технічному факультеті була досить 
високою. Я не можу говорити про роль ректорату, бо ви розумієте, 
що студент, в основному, взаємодіє з деканом, заступником дека-
на. Роль деканату була високою, бо такі проблеми, як успішність 
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і робота, що проводилась по лінії комсомольської організації, 
профсоюзної організації, певним чином проходила і через деканат. 
Основним представником був староста. Він мав досить широкі 
повноваження, і тому бували випадки, коли, скажімо, студент 
відставав у вивченні певного матеріалу або лінувався це робити, 
тоді досить часто ці ситуації обговорювались на зборах групи, 
або профсоюзної групи, або комсомольських зборах групи. Вони 
проходили регулярно, і тому колектив мав змогу діяти на тих, хто 
не встигали у навчанні. Не допускались такі речі, як використан-
ня шпаргалок. Особливо на нашому факультеті, бо шпаргалки 
не можна було робити. При написанні курсових та дипломних 
робіт доводилось користуватись досить обмеженим матеріалом 
та літературою. У мій час працювати було тяжче, ніж зараз. Коли 
я вже не був студентом, то я можу розповісти про ті засідання, 
оскільки я був завідувачем кафедри, тому були щотижня засідан-
ня деканату, коли завідувачі кафедри збираються і дискутують 
на тему про різні проблеми наукової роботи, і виховної роботи, 
і навчального процесу та інше. У зв’язку з тим, що мені довелось 
бути проректором, спочатку по заочній і вечірній формах нав-
чання, потім з навчальної роботи, то я практично був присутній 
на всіх засіданнях Вченої ради університету, вченої ради свого 
факультету та інших факультетів. Зараз, з моєї точки зору, менш 
активно обговорюється на засіданнях ради наукові успіхи того чи 
іншого підрозділу. Раніше кожен факультет доповідав на засіданнях 
основні наукові результати за рік, тому кожен факультет надавав 
такий матеріал, який дискутувався. А зараз нібито таких дискусій 
не проводять, а просто виступає ректор чи проректор і доповідає 
про наукову роботу університету в цілому, а проблеми окремих 
підрозділів детально не вислуховуються. Що стосується проблем 
набору студентів, то такі проблеми теж дискутувалися.

Але зараз досить рідко виносять на засідання рад такі питання, 
як виховання студента. І учень в школі, і студент має отримати не 
лише певний обсяг знань. Завдання школи та вищого навчального 
закладу полягає у тому, щоб сформувати особистість, що є дуже 
важливою функцією. Та зараз цій проблемі приділяють менше уваги. 
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Зрозуміло, що у радянські часи ідейне виховання було спрямоване 
на сприйняття комуністичної ідеології і проблем етики, моралі. 
Зараз ми відійшли від комуністичної ідеології, а разом з тим не 
замінили процес виховання і складається така ситуація, коли ко-
лектив, де знаходиться студент, майже ніколи не займається цими 
проблемами. Справа в тому, що виховання студента відбувається 
у колективі. Але якщо колектив – це просто набір одиниць, немає 
колективної роботи, спрямованої на виховання особистості, тоді 
ситуація складається небажана. Студенти моїх часів весь час у ве-
ресні та жовтні місяці працювали на колгоспних полях або інших 
місцях. Їздили в студентські загони, що позитивно впливало на 
формування особистості. Тоді група виявляла тих, хто старається 
менше працювати, ухилятися від своїх обов’язків і група діяла на 
нього. Зараз немає такого правила колективного виховання, з точки 
зору викладача. Зараз воно зводиться до того, щоб голосувати за ту 
чи іншу політичну силу. Це далеко від того, як треба виховувати 
студента. Зараз люди мало цікавляться літературою, поезією. Тому 
якось можна було б і треба відновити та підсилити виховну роль 
університету і зробити більший наголос на гуманітаризації освіти.

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

Досить бідна. У кращому випадку це був проектор. За допо-
могою проекції на екрані можна було побачити певні картинки. 
Більш нічого такого важливого не було. Навіть калькуляторів у той 
час не було. Ми на логарифмічних лінійках робили розрахунки, 
яких навіть зараз ніхто не знає.

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

Я думаю, що досвід оформлення аудиторій у 50-ті – 60-ті ро-
ках не можна було запозичити на даний час, тому що оформлення 
було примітивним. У кращому випадку це були на листах-ватманах 
намальовані певні формули або різні креслення, чим обмежувалось 
оформлення аудиторій. Ви задали досить складне питання про 
використання минулого досвіду у навчанні. Це питання диску-
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сійне. Більшість педагогів впевнені, що освіта зараз знаходиться 
в глибокій кризі, тому що обсяг інформації зростає в геометричній 
прогресії, а спосіб її передачі студентам не може бути покращений, 
тому що час спілкування викладача і студента обмежений. Перед-
бачається, що цей час і надалі буде скорочуватись. Негативний 
фактор, який впливає на це є те, що педагог не може вирішити 
цю проблему. Тому відповіддю на цю проблему і є перекладання 
цих обов’язків на студента, щоб він більше читав. Звичайно, це 
не прямий шлях. Інший фактор, який говорить про кризу, є те, що 
зараз не можна використовувати у навчанні минулий досвід. Він 
є гальмом у навчанні. Раніше минулий досвід був у старих людей, 
які передавали його молодому поколінню. Тому в малорозвинених 
країнах до старих – поважне відношення, тому що вони є носіями 
досвіду. Зараз це не може бути використане. Тому щодо питання 
про те, які методи використовувались в ті часи, то можна знайти 
як позитивні, так і негативні моменти.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Як я вже говорив, у нас був лише проектор, за допомогою 
якого на екрані можна було побачити певні картинки. І все. А на 
логарифмічних лінійках ми робили розрахунки, тому матеріальна 
база досить була бідною. Серед інноваційних методів у нас хіба що 
були великі ватмани, де були намальовані певні формули, креслен-
ня. Серед тих, хто вплинув на розвиток моїх творчих здібностей 
був мій батько, моя перша вчителька Меланія Кіндратівна. А коли 
я був студентом, то моїм наставником був Ковтуненко В’ячеслав 
Михайлович, він був ще ж моїм науковим керівником. 

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

Як були обладнані аудиторії я вже говорив. Я не хочу повто-
рюватись. Ну, звичайно, розумієте, яка створюється атмосфера, 
відповідно від цього в певній мірі і залежить якість самого нав-
чання. У студента був лише один конспект, а тому він мав ходити 
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на лекції і слухати їх. Матеріальна база була дуже бідною, тому 
курсові, дипломні роботи доводилось писати з досить обмеженої 
інформації, оскільки на той час не було Інтернет-ресурсів тощо. 
Та й факультет був цілком таємним. 

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

Фізико-технічний факультет сформувався як факультет ви-
сокого рангу. У нас з першого року навчання були дуже високі 
конкурси. Ну, наприклад, 52-й рік – це початок роботи. Я почну 
розповідь про те, як він формувався. Підбирали студентів, які 
показували високу успішність. Тобто формування студентського 
колективу було спрямоване на те, щоб підібрати для нової галузі 
ракетно-космічної техніки тих, хто здатен засвоювати нові знан-
ня. А потім на факультет йшли студенти з досить високим рівнем 
підготовки. Наприклад, я закінчив факультет у 1955 році, у цьому 
році поступав той же Кучма Леонід Данилович, поступив мій колега 
Федір Іванович Аврахов. В цей час було шість вступних іспитів. 
І на фізико-технічний факультет поступало трохи більше 50 % ме-
далістів. Тобто рівень підготовки був досить високий. Треба було 
знати математику, написати твір, скласти іноземну мову, фізику 
та інші дисципліни. У нас були студенти із Київського інституту, 
з Ленінградського університету, Ленінградського політехнічного 
інституту, де також відбирали за певними критеріями.

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

Я вже говорив, що підбирали тих студентів, які показували 
високу успішність. Тобто формування студентського колективу було 
спрямоване на те, щоб підібрати для нової галузі ракетно-косміч-
ної техніки тих, які здатні засвоювати нові знання, які здобудуть 
нові досягнення.

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

Порівняно із сучасністю, раніше студенти славилися досить 
високою успішністю та відвідуванням. Оскільки вони знали, що 
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крім конспекту у нього більше нічого немає. Тому треба було від-
відувати і писати конспекти, і дисципліна, з цієї точки зору, була 
досить високою. Вона була високою і на філологічному, і на істо-
ричному факультеті. Раніше, якщо ви знаєте, коли я вчився, то це 
був один факультет – історико-філологічний, тому там був єдиний 
деканат і таке інше. На всіх факультетах був більш високий рівень 
дисципліни. Зараз і не самі студенти винні у тому, що відвідування 
у них досить слабке, оскільки багато студентів змушені працювати, 
щоб прожити. Раніше студенти отримували певну стипендію на 
належному рівні і навіть допомагали своїм рідним.

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

Розумієте, студентський колектив брав участь у вихованні 
особистості. Він реагував завжди на відхилення, різні були ситу-
ації, які були пов’язані і з успішністю, і певними порушеннями 
поведінки, у гуртожитку і на факультеті. Ректор університету, про-
фесор Моссаковський Володимир Іванович, наприклад, слідкував 
за такою проблемою, як відношення хлопців та дівчат. Прийшла 
така інформація, що дівчина готувалася стати матір’ю, а хлопець 
її відмовлявся брати на себе таку відповідальність. Ректор міг 
запросити студента і поговорити про цю ситуацію з ним, і декан, 
і колектив також. А зараз вважається, що це не справа колекти-
ву. А друзі могли на цю тему поговорити і прийняти відповідне 
рішення. Якщо студент відставав, якщо, наприклад, хлопець, то 
у його випадку після виключення з університету відразу забирали 
до армії. А професор Моссаковський, який був ректором, вважав, 
що армія – це дуже добрий вихователь, оскільки він теж служив. 
Він запросив цього студента до себе і сказав, що його відраховує, 
його документи будуть знаходитися у воєнкоматі і що він може 
продовжити навчання, коли повернеться. І всі знали, що до Мосса-
ковського треба після армії зайти у формі і звернутись: «Володимир 
Іванович, дозвольте звернутись, я відслужив». Він при ньому ж 
підписував наказ про відновлення навчання в університеті. І той 
студент був йому вдячний.
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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?

Справа утому, що я вчився у групі, де було кілька учасників 
Великої Вітчизняної війни. Це були люди з великим досвідом, 
мали нагороди і певні звання. У нас був старшина Шереметьєв 
Володимир Григорович, який був старостою нашої групи. Тоді 
поняття куратора було менш розвинуте, бо ми напряму через 
старосту працювали з деканатом. Фігура куратора з’явилася дещо 
пізніше. Що стосується старости, він теж після закінчення уні-
верситету залишився викладати і працював у нас викладачем на 
фізико-технічному факультеті. На жаль, він уже пішов з життя. 
Тоді була комсомольська організація, була партійна організація. 
Основні засоби дії на студентів йшли через комсомольську або 
партійну організації. Засоби такі зараз не вживаються і не можуть 
бути прикладом. Група складалася, як я вже говорив, із студен-
тів різного віку. Частина з них була учасниками війни. Частина 
працювала на виробництві, у колгоспах, тобто до університету 
прийшли вже через певний час, а не відразу після школи. Тому 
ієрархія була у нас вікова. Ті, що були старші, формували певним 
чином атмосферу у  групі і вона була досить здоровою.

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

Я думаю, що відповідь на це питання я висвітлив у попередньо-
му. Основні засоби дії на студентів йшли через комсомольську або 
партійну організації. Вони слідкували за успішністю студентів, 
за дисципліною. Я вже казав, що у групі були учасники Великої 
Вітчизняної війни, вони були старші за мене, а тому слугували нам 
за приклад. Порушників намагалися виправити, як от у випадку, 
коли я розповідав про ректора Моссаковського та одного студента, 
якого відрахували за певні порушення. Коли він відслужив в ар-
мії – повернувся і його було відновлено у навчанні.

Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Чи траплялися якісь курйозні випадки?
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У ті часи заліковий тиждень і сесія були неподільні. Екзамени 
здавали у січні–лютому, приблизно, так як і зараз. На початку лю-
того закінчували зимову сесію, а в травні–червні – здавали літню. 
Відмінностей особливих не було. Але тоді не було письмових 
екзаменів. Всі екзамени були усні. Я не пам’ятаю жодного екзаме-
ну, який би був письмовим. Вважалося, що персональна розмова, 
віч-на-віч, студента та викладача вважається більш ефективною 
для вияву знань. На даний час такого спілкування немає, оскільки 
більшість екзаменів переведені на тести, письмовий вигляд. Не 
думаю, що це кращий варіант. Якщо мова йде про використання 
шпаргалок на екзамені, щоб списати – це погано, оскільки письмо-
вий іспит не завжди дає об’єктивного результату. Той, хто списує, 
має значну перевагу над іншими. В Америці, наприклад, суворо 
заборонено користуватися шпаргалками. Конкуренція там дуже 
висока за отримання стипендій, грантів, тому там це недопустимо. 
У нас на письмовому іспиті студенти один одному допомагають. 
Якщо говорити про Європу, то студенти, які хочуть поїхати туди 
навчатися, а зараз понад 3 тисячі наших студентів там навчаються, 
потрапляють у тяжке становище, бо там, якщо студент скористався, 
наприклад, рефератом, взятим з Інтернету і при цьому немає по-
силань на автора, то це вважається порушенням авторських прав. 
Його, таким чином, буде відсторонено від подальшого навчання.

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

Перший екзамен я здавав у Металургійному інституті. Це 
була математика. Я був сільським хлопцем. Більшість термінів 
у мене були українською, тому мені було важко зорієнтуватися, 
так як іспит відбувався російською мовою. А я вчився в україн-
ській школі. Ви розумієте, дотична – це «касательная», похила – 
«наклонная» і так далі. Екзаменатором був доцент Калінський. 
Досить кваліфікований викладач, дуже строгий, надто строгий, 
його всі боялися. На жаль, він був не зовсім здоровий – астматик. 
Оскільки моє прізвище починалося на букву «А», то я першим 
потрапив до списку тих, хто має брати перші білети. Я отримав 
першу відмінну оцінку – п’ятірку. Я вважаю, що він підвищив 
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рівень моєї оцінки. Він певно помітив, що я прийшов із села, що 
я дуже старався, тому він і поставив мені «п’ять». Я вважаю, що це 
був знак для всього мого подальшого навчання. Наступний іспит 
була хімія. Хімію я вивчив на відмінно. У мене не було ніяких 
тривог за хімію, сопромат та інше. Але сопромат теж був досить 
цікавий екзамен. Пішов здавати я теж першим. Така моя доля на 
букву «А». І викладач був теж цікава людина. Абсолютно лисий, 
досить уже літнього віку, не вимовляв літеру «р» у словах. Я не 
пам’ятаю його прізвища. Але серед студентів тоді побутувала така 
приказка: «Здав сопромат – можна одружуватися». Коли я здав 
іспит і він вже поставив мені оцінку, забрав мою роботу, вийшов 
у коридор і сказав: «П’ять» і показав 5 пальців всім, хто там стояв, 
які переймалися, трусилися за іспит. Це була психологічна похвала, 
психологічна дія на людину. Ця людина допомогла мені твердо 
і більш впевнено стояти на ногах у вищому навчальному закладі. 
Це дуже багато значить. Якщо на першому екзамені викладач діяв 
якось не так, і ви отримали оцінку, яку ви вважали несправедли-
вою, цей факт буде відміткою або навіть раною на все життя. Що 
стосується останнього, то я його не пам’ятаю, як я його і здавав. 
Просто він був менш значним у моїй біографії. Я був впевнений 
у ньому, що я отримаю не менше ніж чотири, але отримав п’ять 
і у зв’язку з цим я вважаю, що про нього не обов’язково і говорити.

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

У моїй книзі «Атмосфера больших городов» я написав, що 
я її присвячую своєму вчителю професору Ковтуненку В’ячеславу 
Михайловичу. Він – головний конструктор ракетно-космічної тех-
ніки, працював на Південмаші. Я не знаю, яким чином він знайшов 
у мені ті риси характеру, чи може відзначив мене якимось чином. 
Не знаю. Відзначив мою курсову роботу. Я писав на тему, пов’я-
зану з аеродинамічним розрахунком ракети. Я її досить красиво 
оформив. Раніше не було друкованого шрифту. Я написав краси-
вим почерком. Перша титульна сторінка у мене була оформлена 
гарними буквами. Але, напевне, не тільки це привернуло його 
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увагу. Це, скоріше, говорить про мою охайність. Сам зміст моєї 
роботи був на найвищому рівні. І після цього, коли я закінчував 
п’ятий курс, він рекомендував мене залишити викладачем. І я в 21 
рік став викладачем, читав лекції у студентів. Деякі студенти були 
навіть старші, ніж я.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Коли я був завідувачем кафедри з 1978 по 1996 роки, старався, 
щоб наша спеціальність гідроаеродинаміка розвивалась на основі 
тісної взаємодії з виробництвом. У нас і наукова робота була пов’я-
зана з виробництвом. Ми виконували дуже цікаві госпдоговірні 
проекти, тому навчальний процес був пов’язаний з наукою та 
виробництвом. Це по-перше. По-друге, коли я був проректором, 
за моєю ініціативою були відкриті деякі спеціальності. Одна з них 
відкрита якраз на нашій кафедрі. У середині 80-х років ми отри-
мали з Міністерства пропозицію створити спеціалізацію з вітро-
енергетики. Це був зовсім новий профіль роботи. Так поступово 
вітроенергетика стала розвиватися у нашому університеті, потім 
і в самому Дніпропетровську, оскільки почалося виготовлення 
різних вітродвигунів. Я тут певний внесок зробив. Щодо інших 
спеціалізацій, можна назвати китайську мову. Прийшла пропозиція 
з Міністерства, щоб на філологічному факультеті вивчати китай-
ську. Деканат філологічного факультету відмовився, мотивуючи 
це відсутністю спеціаліста з китайської мови. Я умовив ректора, 
щоб університет узяв на себе зобов’язання готувати спеціалістів 
з китайської мови. Ми розшукали на механіко-математичному 
факультеті одного студента – китайця на прізвище Ху. Коли він 
закінчив факультет, пішов працювати кудись, добре знав російську. 
Я згадав про нього, розшукав його і він був першим викладачем 
з китайської мови на філологічному факультеті. Потім до нас 
прийшов викладач Волошин, проректор, який знав японську і став 
викладачем. Так у нас в університеті стали викладатися китайська 
та японська мови.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії?
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На мою думку, захист нічим не відрізнявся від сучасного. 
Зараз використовуються різні електронні засоби проекту, такі, як 
PowerPoint та інші, за якими можна свою доповідь ілюструвати. 
Тоді були прості графіки і креслення, що вивішувалися на дошку 
і йшов захист. Комісія вислуховувала, колективно обговорювала 
і ставила загальну оцінку. ДЕК працювала нормально. У нас немає 
в університеті таких комісій, які б відрізнялися від якоїсь прийня-
тої норми. Все залежить від голови комісії. Але я не знаю інших 
варіантів, крім тих, що, як і тоді, так і зараз проходить захист за 
усталеною нормою. Інколи захист у нас на фізтеху проходив без-
посередньо на виробництві. Там вже було складніше, бо там треба 
було доповідати спеціалістам.

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

Це дуже специфічно, бо на нашому факультеті навчальні 
практики завжди відбувались у цехах на Південмаші та інших під-
приємствах. Практика полягала у тому, що студентів приймали на 
певну долю заробітної плати. Така практика найбільш продуктивна, 
якщо студент бере участь у створенні того чи іншого продукту.

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

Одним з моїх курсів, який мені доручили викладати, це був 
«Вступ до ракетної техніки». Тобто це був перший секретний курс. 
Мені довелося студентів знайомити із таким поняттям, як «ракета». 
У нас була лабораторія, що розташовувалась у тому корпусі, який 
знаходився на вулиці Шевченківській, 59, що зараз до університету 
не належить. Ми цей корпус поміняли на новий. Там у нас була 
лабораторія, досить таємна, де розміщені були ракети і наші перші 
ракети дальньої дії, і німецькі ракети. Тут ми вивчали предмет. Зараз 
на нашому факультеті дуже багато лабораторій. У корпусі № 6 є 
досить багата лабораторія, де міститься новітня ракетна техніка. 

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?
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Я належу до школи аеродинаміки. Ця школа була створена 
трьома особами. Це перш за все, я вже називав, прізвище Ковту-
ненка В’ячеслава Михайловича. Інша особа – Давідсон Веніамін 
Євгенович, який приїхав до нас із Москви після закінчення МДУ, 
де захистив дисертацію, пов’язану з аеродинамікою, і викладав 
до 80-річного віку. І третій – це Деркач Павло Христофорович. Ця 
школа продовжується і до сьогодні розвиватися. До цього причет-
ний і наш ректор Поляков Микола Вікторович. Інша школа була 
пов’язана із теорією пружності. Очолив її Володимир Іванович 
Моссаковський. Ну, і багато інших шкіл на радіофізичному, хіміч-
ному та інших факультеті. На нашому факультеті – механіко-мате-
матичному – є школа математиків: теорії функцій, диференціальних 
рівнянь, дуже сильна школа в області алгебри, геометрії, теорії 
вірогідності та інших напрямках математичного аналізу. У нас 
досить добре розвинена школа теплофізики, яку зараз очолює 
перший проректор Кочубей Олександр Олександрович. Він також 
очолює нашу кафедру – аерогідромеханіки та енергомасопереносу.

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?

Основним збірником є «Вісник ДРУ», серія «Механіка». 
Він випускається регулярно, щорічно. Є збірник наукових праць 
«Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної 
техніки». Тут ми публікуємо статті про ракетно-космічну техні-
ку. Він визнається фаховим, і матеріал, який публікується, теж 
визнається фаховим. 

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

У нас щорічно проводяться наукові конференції. Раніше, коли 
фізтех був закритим, то ми не проводили їх, не дозволялося. Тоді не 
розголошувалися деякі речі, і тому ми, з цієї точки зору, відрізняє-
мося від гуманітарних факультетів. Зараз проводимо конференції 
з прикладної математики, газової динаміки, тепломасопереносу. 
Конференція, у якій беруть участь студенти, називається «Людина 
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і Космос». Доповіді виходять на електронному носії, у друкованому 
вигляді. Тут публікують свої роботи молоді вчені та студенти. Це 
дуже важлива річ. У цьому році у квітні місяці відбуватиметься 
конференція, приурочена до 12 квітня, коли відзначається День 
космонавтики. Ми проводитимемо конференцію про використання 
вітродвигунів, на якій виступатиме і мій студент Нестеренко Бог-
дан. До речі, на всіх попередніх конференціях виступали студенти, 
у яких я був науковим керівником.

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

Звичайно, впливають. Ви розумієте, що викладач і науко-
вець не може існувати без спілкування зі своїми колегами. І таке 
спілкування йде через певні публікації, конференції. Це є одним 
з найбільш важливих засобів спілкування вчених і це підвищує 
їхній професійний рівень.

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Я зараз не є членом спеціалізованої Вченої ради, тому я не 
можу розповісти на даний час про її стан. А так, то вчені ради такі 
формуються на факультетах по спеціальності. Обираються фахівці 
з деяких факультетів і навіть з інших вузів. Приїжджають вчені на 
засідання вченої ради по присвоєнню вчених ступенів – кандидата 
та доктора. У нас є Вчена рада по нашому профілю, яка працює 
досить успішно.

Неординарний випадок захисту був, коли я був в Америці – це 
було у 1960–70-х роках. Під час доповіді за допомогою комп’ютера 
показували, як відбувається обтікання затупленого тіла, скажімо, 
космічного апарату, при вході в атмосферу. Це було показано як кі-
нострічка. Показано було як теплова оболонка обгорала на поверхні 
космічного апарату і покидала це тіло. Це здійснили за допомогою 
комп’ютера, спостерігали все в динаміці ще в 1970-му році. А два 
роки тому я пішов на захист одного нашого студента – Дмитра 
Редчиця. Він захищав свою дисертацію з вітроенергетики. І він 
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теж показував на комп’ютері, як вихор покидає апарат, що імітує 
вітряний двигун. Було продемонстровано, як сходилися вихори і як 
вони в динаміці відлітають. Я спеціально взяв слово при захисті 
дисертації і сказав, що майже тридцять років назад я бачив, як це 
робили американці, і, слава Богу, ми уже теж досягли цього рівня.

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

Кращі студенти запрошувалися після закінчення вузу. Їм 
пропонували вступити до аспірантури. Не дуже часто були кон-
курси. Сама процедура не змінюється. Зараз мало студентів йдуть 
до аспірантури по нашій спеціалізації. Нам навіть викладацький 
набір поповнити досить тяжко. Кафедра старіє, викладацький 
склад старіє, тому що заробітна плата асистента, а потім доцента, 
аспірантська стипендія не може забезпечити молоду людину всім 
необхідним.

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

Ну, я вже говорив про це, тому давайте перейдемо до наступ-
ного питання. Я б не хотів повторюватись.

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

На нашій спеціальності відзначались сумісно із конструктор-
ським бюро Південним та іншими. Відзначалась пам’ятна дата 
В. М. Ковтуненка і я мав честь отримати медаль імені Ковтуненка 
в 2001 році. Я ж був його учнем і працював з ним. Ми виконували 
з ним разом роботи. А зараз у нас відзначалась ювілейна дата, при-
свячена колишньому ректору В. І. Моссаковському. Я брав і тут 
участь. Нашою кафедрою завідував довгий час Бєляєв Микола 
Михайлович. І одна із конференцій була присвячена його пам’яті.

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

У ті часи не було воно сформовано у такому стані, як зараз. 
Я займався певною творчою діяльністю, будучи на старших кур-
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сах. А формально не був оформлений у студентському науковому 
товаристві.

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

Олімпіад не було. Олімпіада ж передбачає участь, публікації 
переможців і так далі. Такого у нас тоді не було. Це зараз у нас 
регулярно проводяться олімпіади, змагання між студентами: фі-
зиками, механіками, математиками. Наші випускники отримують 
міжнародні премії, займають призові місця. Також виступають на 
конференціях. Одна з них «Людина і Космос», де студенти отри-
мують право публікацій.

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

У нас на факультеті, у порівнянні із сучасним станом, такого 
не було. І я вже про це казав у попередніх відповідях на запитання.

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 
студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Аспіранти – це ж не групи студентів, де є певна атмосфера 
взаємовідносин. Це окремі особи, які працюють незалежно один 
від одного. Вони ходять на лекції з іноземної мови, філософії ра-
зом, але якогось тісного спілкування у них немає. У них колективу 
тісного не існує, тому якось не резонно говорити про їх колектив. 
А щодо студентського колективу, то я вже розповідав про це. У нас 
був дружній колектив, існувала певна ієрархія, оскільки зі мною 
навчалися учасники ВВВ, а тому ми виховувалися на моралі та 
любові до Батьківщини. Ми з них брали приклад. Комсомольська 
організація також формувала наш колектив.

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

Так, впливала. Всі студенти вивчали дисципліни, що відно-
силися до ідеологічних. Це історія КПРС, науковий комунізм, 
політекономія та філософія. Всі ці предмети були ідеологічними. 
Студенти і я вірили в те, що комуністична ідеологія є найбільш 
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передовою і що вона опанує увесь світ. На даний час ідеологія 
змінилася. У нас домінує ринкова економіка, соціальна та май-
нова нерівність. А соціалізм пропагував зовсім інше, насамперед, 
рівність. Були і такі, що вважали, що капіталістична ідеологія 
буде набагато кращою. Але я до таких не належу. Все, що було 
досягнуто при соціалізмі, можна було і взяти для покращення 
нашого майбутнього.

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

У моїй кар’єрі це не стало на заваді. І в усіх моїх колег не 
ставало на заваді. В деякій мірі це могло стосуватися гуманіта-
ріїв – письменники не завжди визнавали партійний ідеологічний 
контроль. У істориків також це могло бути на заваді. Але наші 
дисципліни не були, або в меншій мірі були ідеологізованими.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Я належу до наукової школи, але не є її родоначальником. 
Я належу до школи аеродинаміки, яка була у свій час заснована 
у тому числі і завідуючим нашої кафедри Ковтуненком В. М., 
а потім професором Хрущом В. К. Я постараюсь ще плідніше по-
працювати на розвиток своєї школи та намагатимусь піднести її на 
вищий щабель. Зараз я активно публікую свої праці. Опубліковано 
вже майже 90 публікацій, з них – 14 книг. У радянські часи дуже 
широко публікувались матеріали зарубіжних колег. З усіх наук 
у радянській системі публікувалися реферативні журнали. Один 
з таких – реферативний журнал «Механіка». У таких журналах 
присутні публікації всього світу, на різних мовах з нашої тема-
тики. Тільки з’являлась публікація – ми зараз же могли її знайти. 
І по історії також є такий журнал. Зараз немає таких журналів, 
крім Інтернету, але таких списків ви не знайдете, ніж у журналах 
такого типу.
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Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами?

Під час перебування в США я тісно співпрацював з відомими 
вченими цієї країни. Коли я був в Америці, то був у Прінстонській 
бібліотеці. Вона мала шість поверхів, було три підземних повер-
хи. Вони були кращі, бо там сприятливіші умови для зберігання 
важливих документів. Один поверх був російськомовний, де були 
книги, починаючи з 1917 року. Тому я мав можливість користува-
тися іноземними джерелами для своєї наукової роботи.

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

Я думаю, що в частині наших досліджень у галузі аеродина-
міки, механіки рідини та газу, газової динаміки, вітроенергетики 
і в галузі забруднення атмосфери ми маємо певні досягнення на 
світовому рівні.

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?

Обов’язковим для студентів є праця у науковому напрямі. Зараз 
один з моїх студентів йде з доповіддю на наукову конференцію 
«Людина і Космос» – Богдан Нестеренко. Кожного року два-три 
моїх студенти виступають, виконують роботи під моїм керівниц-
твом. І я думаю, що це є корисним напрямком для формування 
майбутнього наукового складу нашої країни.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Розумієте, якщо мова йде про мої студентські роки, то я вже 
говорив, що наш факультет був секретним, ми володіли лише нашим 
конспектом, залишали його в університеті, тобто не дозволялося 
його брати із собою. Додаткової літератури взагалі не було. При 
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написанні курсових та дипломних робіт ми користувалися досить 
обмеженим матеріалом. А якщо говорити про сьогоднішній стан, 
то я хочу відзначити роботу нашої бібліотеки. Вона має значний 
запас навчально-методичної бази, додаткової літератури та інше. 
Вона має багатий книжковий фонд. Вона заслуговує високої по-
хвали. Колектив відданий своїй справі. Оплата є досить низька, 
але люди ці комплектували її досить віддано. Але поповнення є 
тяжке з боку фінансування, а з іншого боку, – тому що нічого не 
видається. З деяких предметів майже нічого не публікується та не 
видається. Також хочу сказати про такі засоби масової інформації, 
як Інтернет. Раніше, звичайно, цього не було. Зараз є можливість 
поїхати за кордон, але нашим студентам це дається досить складно, 
особливо з матеріального боку. Ну, звичайно, що зараз там вся 
література є більш доступною, ніж у нас у радянські часи.

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

Я думаю, що неможливо бути викладачем і при цьому не вико-
нувати наукову роботу. Одне іншому не заважає. Інша річ у тому, 
що оцінка викладача майже завжди ведеться з наукової точки зору. 
Є він кандидатом чи доктором, публікував чи не публікував свої 
роботи, але досить мало аналізуються викладацька майстерність. 
За це не отримують ніяких звань. Зараз школа не займається пи-
таннями вивчення засобів ефективної роботи кожного, хто працює 
в школі. Мало обговорюється якість викладання на вчених радах. 
Викладацькі успіхи ніяким чином не відзначаються.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Підвищення кваліфікації викладачів проходило за кількома 
етапами. Перший – головний засіб підвищення кваліфікації – це була 
робота протягом кількох місяців в одному з провідних наукових 
закладів СРСР. Багато наших працівників їздили до Московського 
державного університету, а що стосується підвищення кваліфікації 
з мого напрямку, тобто фізико-технічного напрямку механіки рі-
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дини та газу, то наші викладачі підвищували кваліфікацію у таких 
навчальних закладах: Московське профтехнічне училище імені 
Баумана, Московський авіаційний інститут, Ленінградський полі-
технічний інститут та багатьох інших. Тобто першим і головним 
підвищенням кваліфікації був широкий вибір провідних вузів 
Радянського Союзу. Там протягом одного семестру викладачі 
виконували певну творчу роботу, відвідували лекції провідних 
вчених та викладачів, писали звіт про підвищення кваліфікації та 
інше. Другим засобом було направлення викладачів за кордон. Це 
були країни Народної Демократії, які досить тісно співпрацювали 
з СРСР – Польща, Болгарія, Румунія, Чехословаччина та інші. Також 
частина підвищувала науково-викладацьку діяльність у капіта-
лістичних країнах. Що стосувалося мене особисто, я був у США 
протягом 1969–1970 років. Основну частину роботи я проводив 
у Прінстонському університеті. Там я виконував наукову роботу 
разом з відомим спеціалістом професором Гейсом, але і читав 
лекції для американських аспірантів. Третя частина – це в основ-
ному інженерні спеціальності, то вони підвищували кваліфікацію 
безпосередньо на виробництві. Оскільки у Дніпропетровську є 
Південний машинобудівний завод, який випускав найбільш пере-
дову техніку з ракетно-космічного напрямку, то там і проводилося 
підвищення кваліфікації.

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

У радянські часи госпдоговірні роботи виконувалися у нашо-
му підрозділі, тобто на тих кафедрах, на яких я працював у перші 
роки після 55-го до 67-го року на фізико-технічному факультеті, 
а потім на механіко-математичному факультеті. Кожного року наша 
кафедра виконувала госпдоговірні роботи. Оскільки я був фахівцем 
у галузі аеродинаміки, то ми виконували роботи у цьому напрямку. 
Починаючи із 1964 року і до сьогодні, приблизно до 2009 року, 
я був науковим керівником у госпдоговірних та держбюджетних 
тем. Ми виконували дослідження і з  аеродинаміки ракет та косміч-
них апаратів. Я мав нагоду працювати з професором Ковтуненко. 
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Це мій учитель і науковець, і керівник ракетно-космічної техніки.
Коли очолював виконання програми дослідження далекого космосу, 
тобто далеких планет Сонячної системи, в основному Марса і Ве-
нери, то ми виконували роботи, пов’язані з аеродинамікою ракет 
та літальних апаратів у розрідженому газі. Мені випала нагода 
проводити розрахунки у проекті, коли наша космічна станція була 
послана назустріч кометі Галлея, і вона наблизилась на достатньо 
близьку відстань, то вдалося сфотографувати ядро цієї комети. 
Відомо, що це завдання змогли виконати лише дві країни – Японія 
і СРСР. Але Японія сфотографувала на віддаленій відстані, тоді 
як у СРСР фотографія була зроблена на досить короткій відстані. 
Потім був ще один проект, що стосувався далекого космосу. Це 
проект «Місія на планету Марс». Передбачалось, що буде послана 
ракета у вигляді металічної стріли, виготовлена фігура, яка мала б 
проникнути у ґрунт Марса і виявити, чи існує на певній глибині 
вода. Це дало б велику інформацію для визначення того, як вигля-
дала планета у далекому минулому, чи були на ній ріки, а може 
і певна біологічна активність. Коли Ковтуненко помер, відбувся 
запуск цього космічного апарату, але він не вийшов на певну 
траєкторію. Таким чином, на даний час ведуться на нашій кафедрі 
значні роботи з різних напрямків. Частину цих робіт мені вдалося 
очолювати – з розвитку вітроенергетики України. Мої роботи були 
фактично першими з аеродинаміки вітродвигунів. Із 1984-го року 
я працював у цьому напрямку – аеродинаміка вітродвигунів. Зараз 
я перекваліфікувався на інший напрямок діяльності – це забруднен-
ня навколишнього середовища і перш за все це повітря у великих 
містах. Я написав кілька робіт, у тому числі і кілька навчальних 
посібників і монографій на цю тему. Остання монографія вийшла 
у 2011 році під назвою «Атмосфера больших городов».

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

Фінансування можна поділити на два періоди. Перший пе-
ріод – це фінансування робіт у радянські часи, коли процедура 
фінансування була досить розвиненою. Не було таких випадків, 
коли наукові дослідження по певним роботам не були виконані, 
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не були, так би мовити, забезпечені фінансовими ресурсами. На 
договірних засадах підприємство платить за виконання роботи 
і немає ніяких обмежень. На даний час ці асигнування досить 
обмежені і це веде до того, що Україна, яка має дуже великий 
інтелектуальний потенціал, на даний час не використовується 
у достатній мірі. У радянські часи вперше у світі в директивному 
порядку була введена система обов’язкового середнього навчан-
ня, тобто всі учні, що жили на території СРСР мали закінчити 
десятирічку. Ця програма існувала у всіх республіках по-різному, 
десь у зв’язку із мовними проблемами ця система працювала не 
так успішно, зокрема у Казахстані, Узбекистані та інших. Але, 
що стосується країн європейських, що входили до СРСР, то тут 
майже всі люди, що закінчували школи у 60–70-ті роки та 80-ті 
роки мали середню освіту. Це було значне досягнення. В Україні 
було багато науково-дослідних інститутів, мала свою Академію 
Наук, всі оборонні підприємства були зосереджені у більші мірі на 
території України. На тому ж Південмаші працювали дуже квалі-
фіковані працівники, керівники галузі, робочі високого класу. Це 
свідчило про великий інтелектуальний потенціал. Зараз, на жаль, 
потенціал тих, хто отримав високу освіту, не використовується. 
Частина працівників поїхали за кордон, інші, хоч і залишилися, 
більше не займаються науковими працями, а в основному займа-
ються торгівлею чи бізнесом.

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

Ми на цю тему вже говорили. Зараз у вищому навчальному 
закладі немає такого розділу як виховна робота зі студентами. 
Раніше було кілька дисциплін, правда вони були дещо ідеологічно 
спрямовані, проте націлені на морально-етичне виховання. Було 
кілька дисциплін, спрямовані на виховання комуністичної ідео-
логії. Вони вивчали не лише теорію комунізму, але й працювали 
у напрямку виховання моралі. Ви знаєте, що у радянські часи був 
розроблений «Моральний кодекс будівника комунізму». Я думаю, 
що вам було б цікаво його почитати. Там, крім заголовку під назвою 
«Комунізм», були і пункти, що говорять про виховання високої 
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моралі, тому що певні поняття є зовсім на даний час забутими. 
Це такі поняття, як «дружба народів», що була святим правом 
усіх народів та національностей, і в СРСР не було протиріч між 
окремими національностями. Навіть у країнах народної демократії, 
навіть у такій країні, як Югославії, що є багатонаціональною, між 
окремими народами конфліктів не було. Через розпад СРСР сталося 
багато конфліктів через релігійну диференціацію, різну конфесійну 
приналежність. Між багатьма країнами почали відбуватись проти-
річчя, що викликало війни. Так, наприклад, між Азербайджаном 
та Вірменією пройшла кривава війна, Молдавія була поділена на 
дві частини, у Росії на Північному Кавказі відбувалась чеченська 
війна. Тобто, у багатьох країнах СРСР цей принцип дружби був 
першим обраним комуністичним принципом і, на жаль, зараз не 
існує такого поняття. Зараз національно орієнтовані політичні діячі 
бачать різницю між російськомовними та україномовними, між 
так званими москалями та українцями, між Західною Україною 
та Східною і таке інше. Між церквами теж виникають конфлікти. 
У зв’язку з тим, що ми вийшли на капіталістичний шлях, у нас 
змінюються відповідно і принципи. Був також важливим і принцип 
колективізму – це у соціалістичній системі. А у капіталістичній сис-
темі основним є принцип індивідуалізму. У ті часи навіть у піснях 
співалося: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». На даний 
час цей принцип не дотримується, а насамперед – про себе, що 
звичайно відокремлює людей один від одного. При капіталістич-
ній системі основним є принцип конкуренції. А вона передбачає 
повну перемогу над конкурентом, навіть якщо люди і знаходи-
лись в одному середовищі. Ця система породжувала протиріччя 
і порушувала принципи високої моралі. Як я вчився і працював 
у радянські часи, велику роль виконував колектив у вихованні 
своїх представників. Це комсомольські відносини. Цим займалася 
комсомольська організація, чого зараз вже не існує. Він вимагав 
насамперед думати про колектив, батьківщину, а потім вже про 
власні інтереси. Коли відбувалося освоєння цілинних земель, то 
багато наших студентів добровільно погодились поїхати. Коли 
я був в Америці, мене запитували, а чому вони туди їхали, яка їх 
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там вигода чекала? Їм що там багато коштів платили? Незважа-
ючи на тяжкі умови, студенти працювали, що свідчило якраз про 
моральне виховання.

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

Я думаю, що я відповів на це питання у попередньому. А тому 
не хотів би повторювати.

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

Я вже ж казав про це. Я сам працював у комсомолі. Я був 
секретарем комсомольської організації, слідкував за виконанням 
робіт. Я не тільки займався політичною, але і творчою діяльністю. 
Ми організовували колективні вечори спільно з історико-філоло-
гічним та іншими факультетами. Але сюди було важко потрапити, 
черга бажаючих була дуже велика, тому що рівень художньої 
самодіяльності був дуже цікавий. Я створював мистецький театр 
естрадних мініатюр. Ми їздили по комсомольських організаціях 
і там показували та ставили різні концертні програми та інше.

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

Побут був на достатньо мінімальному рівні. Проживання 
було досить тісним. У першому гуртожитку в одній кімнаті жило 
по 8 чоловік. Ліжка були двоярусні. Був буфет. Студенти якось 
перебивались. Ми обмежувались мінімальними потребами. Кожну 
суботу та неділю були танці біля гуртожитку. Спеціально вистав-
ляли радіолу велику. Не було жодних конфліктів, бійок. Я думаю, 
що побут був бідний, але організований нормально.

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

Я вже говорив про це. Тому не варто повертатись до цього 
питання.
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Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та спорт. 
Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних змаганнях, 
секціях, гуртках, святах?

Я у спортивних змаганнях не приймав участі, хоча у школі 
я брав у певних участь. Я був худорлявий, а тому швидко бігав. 
В перші роки у Металургійному інституті я брав участь у таких 
міжфакультетських змаганнях, як біг на сто метрів. Спорт в універ-
ситеті був організований непогано. Була жіноча частина у спортив-
них змаганнях. Досить хороші успіхи спостерігалися у волейболі, 
веслуванні, баскетболі.

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

Я вам вже про це говорив. Ми організовували колективні 
вечори спільно з історико-філологічним та іншими факультетами. 
Але сюди було важко потрапити, черга була дуже велика, бо рівень 
художньої самодіяльності був дуже цікавий. Я створював мис-
тецький театр естрадних мініатюр. Ми їздили по комсомольським 
організаціям і там показували та ставили різні концерти та інше.

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

КВК тоді ще не було. Воно з’явилося вже пізніше на нашому 
факультеті у 1980-х роках. Я тоді був проректором і координував 
роботу Веселих та Кмітливих. Ми тоді навіть зайняли перше місце 
у СРСР, обіграли одеситів, МДУ та інших. А що стосувалося «Що, 
де, коли?» та інших нічого такого не було. Я керував студентським 
театром естрадних мініатюр (СТЕМ).

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, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
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УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Деякі об’єкти в університеті з’явилися у різні часи. Наукову 
бібліотеку ми побудували у кінці 80-х. Спортивний комплекс 
теж приблизно у 80-х роках. Мені випала доля працювати разом 
із професором Мосаковським, тому я брав участь у будівництві 
усіх об’єктів університету. Зараз понад 20 корпусів, а раніше уні-
верситет мав 2–3 корпуси. Коли почалося велике будівництво, ми 
перейшли в студмістечко, так званий кампус. Розташований він 
був у ботанічному саду та Гагарінському парку. Ще будувалися 
об’єкти, але фінансування було тяжким, оскільки кошти в основно-
му виділялися у СРСР на оборону, промисловість, тим більше що 
ми не належали до московського фінансування. Багато студентів 
брало участь у будівництві у 70–80-х роках.

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

У нашому місті була створена Мала Академія наук. Коли ми 
створювали секції майже більшість із них працювали при універси-
теті. Це було важливим. Бо учні шкіл уже мали нагоду бути якимсь 
чином ознайомлені з основними напрямками наукової діяльності 
нашого університету. Ми тісно співпрацювали із Палацом піонерів, 
де було багато гуртків. Тут наші викладачі виступали перед учас-
никами цих гуртків. А про конкурсну ситуацію я вам не розповім, 
бо до університету я був переведений згідно з  Декретом, тому я не 
можу відповісти на це питання.

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

Коли я був проректором, я був керівником, в перші роки, 
вечірньої та заочної освіти, а тому на мене падала велика відпові-
дальність за прийом студентів до вузу.

Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них ставлення 
Вас та Ваших колег?
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У нас було два офіційних свята – 1 травня та 7 листопада. Ми 
виходили масово на парад. Ці демонстрації були досить цікаві, 
бо зустрічалися люди з усіх вузів. Завжди відзначали 9 травня, 
як і зараз. У нас в університеті працювали Герої СРСР. Скажі-
мо, Юбкін – Герой Радянського Союзу. Він викладав у нашому 
університеті історію. Коли він помер, ми щороку організовували 
крос імені Юбкіна, де брали участь усі представники університету: 
і викладачі, і студенти. Швець Степан Іванович – льотчик дальньої 
авіації, написав багато книг, працював на підготовчому відділенні.

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

Стипендія була досить високою, до того ж я отримував під-
вищену. Коли я вчився у Металургійному інституті, то її не виста-
чало, вона була не на досить високому рівні. А тому доводилось 
працювати. Ми розвантажували вагони, працювали у колгоспі чи 
радгоспі.

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

До певного часу була позитивною, потім негативною. Я був 
асистентом, викладачем, доцентом, професором. Я ці звання от-
римав ще у радянські часи, а тому була позитивна динаміка. Коли 
СРСР розпався, то перші роки ми взагалі не отримували коштів. 
Ну, були різні види грошової оплати. Були і купони, і радянські 
рублі. Але заробітна плата була мізерна, платили копійки. Ми не 
отримували заробітну плату, студенти – стипендію. Зараз оплата 
на певному рівні, але вона значно нижча від середнього показника.

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

Я говорив попередньо вже, що мені випала доля працювати 
разом із професором Моссаковським, а тому я брав участь у бу-
дівництві майже усіх об’єктів університету.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?
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Я не був безпосереднім учасником війни. Але я пережив ні-
мецьку окупацію, пережив війну. Це були жахливі часи. Був голод. 
Була повна нестача їжі, одягу. Батька не було, бо він воював, був 
поранений під Сталінградом. Повернувся вже після війни. Мати 
працювала на німецьких, скажімо, володіннях, щось на кшталт 
колгоспу. Люди вирощували хліб, але нічого не отримували. Тому 
я пережив війну і знаю, що це таке.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Міжнародна співпраця була весь час, особливо з НДР та ін. 
Були постійні обміни студентами та викладачами. Ми працюємо 
з Китаєм, з Західною Європою, Японією, з США і з Бразилією та 
іншими країнами.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Я вже говорив, що я побував у США. Я представляв Україну 
на конференції ЮНЕСКО. Вона проходила з метою поліпшення 
навчання у школах. Я доповідав про певний досвід шкіл Радянського 
Союзу та України, встановив певні зв’язки з багатьма представни-
ками Азії, Африки та інші. Це було у 1980 році. Я отримав нагоду 
поспілкуватися із представниками європейських країн. Отримав 
навіть запрошення для роботи у ЮНЕСКО.

Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Я, побувавши за кордоном, відкрив для себе, що наша система 
освіти у СРСР не гірша за освіту за кордоном у країнах Заходу. 
В Америці, наприклад, немає такого положення про обов’язкову 
середню неповну освіту, ніж у нас, а тому там багато людей зовсім 
неосвічені. Вони не вміють ні читати, ні писати. Немає і Міністер-
ства освіти. Там кожна школа, кожен вуз складає свою програму 
навчання. Ці програми суттєво відрізняються. Якщо вона скла-
дена там, де проживає еліта, то за характером вона відноситься 
до першого класу. Якщо там, де навчаються далеко неелітні, то 
навчання значно відстале. Наша освіта була не гіршою. Наші ви-
кладачі цікавилися додатковою інформацією, іншою літературою, 
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поповнюючи свій запас знань. Зараз кордони відкриті, але на жаль 
поїхати туди не кожен зможе.

Я хотів би додати ще кілька слів, які не пов’язані з даними 
попередньо питаннями щодо сучасної ситуації в університеті. Так 
склалося, що зараз університет очолюють наші люди, випускники 
механіко-математичного факультету. Ректор університету – Поляков 
Микола Вікторович – колишній мій студент з гідроаеродинаміки, 
перший проректор – Олександр Олексійович Кочубей – теж наш 
студент і навчався на нашій спеціальності, проректор з наукової 
роботи – Карплюк Володимир Іванович – теж наш працівник і наш 
студент в минулому. Так трапилось, що це всі мої студенти. Я хотів 
би зазначити, що це невипадково так трапилось, тому що рівень 
науки – викладацької та виховної, розумієте, досить високі. У нас 
високий рівень навчання. У нас працювали і працюють видатні 
фізики, математики: Бабенко, Моторний, Остапенко. Це профе-
сори високого класу і дуже віддані своїй справі. На механічному 
відділенні я вже називав вам Гомона Олега Гавриловича – завідувач 
нашої кафедри. У нас працював Деркач Павло Христофорович – 
це один із створювачів спеціальності гідроаеродинаміки та багато 
інших. Тобто наші викладачі факультету досить високого рівня. 
Якщо говорити про ректора, я тут не буду зайвих компліментів 
говорити, ви розумієте, що наш ректор – це вчений високого рівня. 
Він є одним з наукових координаторів діяльності в галузі механіки 
рідини та газів. Те саме і перший проректор – Олександр Олексі-
йович Кочубей – видатний спеціаліст в галузі теплофізики. Так що 
я вважаю, те, що в університеті працюють люди, яким ми довіряємо 
і вони є досить відомими вченими і викладачами, що це буде сві-
доцтвом того, що університет буде розвиватися. Те, що я говорив 
про недостатнє фінансування – це дуже тяжка проблема і праця 
у таких умовах. Але ви розумієте, що університет існує, зв’язки 
з іншими вузами всього світу існують. Ми працюємо з Китаєм, 
із Західною Європою, Японією, з США і з Бразилією та іншими 
країнами. Тому є надія на те, що активна і внутрішня діяльність, 
і міжнародна діяльність університету приведе до того, що він за-
йматиме гідне місце у всьому переліку університетів світу. Дякую. 
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Примітка й коментарі –



59

Інтерв’ю № 2  АНТОНЕНКО Анатолій Михайлович

АНТОНЕНКО 
АНАТОЛІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

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

Антоненко Анатолій Михайлович, 19 червня, 1948 року. На-
родився в селі Саївка П’ятихатського району.

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

Всі мої предки жили в тій місцині – це П’ятихатський район. 
Батько був директором школи, а інші не мали освіти. Батька звали 
Михайло Романович, а мати Марія Степанівна.

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

Батько був директором школи.
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?
Важко сказати, тому що мій професійний вибір був дуже 

складним, я пройшов шлях техніка-механіка автомеханіки, радіофі-
зичний факультет вечірнє відділення, а потім фізичний факультет – 
викладач фізики аспірантура, потім захист дисертації і так далі.

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

Закінчив 8 класів Саксаганської середньої школи в П’ятихат-
ському районі.
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Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості.

Найбільше, перша моя вчителька Николаєнко Євгенія Мико-
лаївна, пам’ятаю також учителів: Григорія Пилиповича Старовой-
тенка – по математиці і фізиці, Віру Дем’янівну теж Старовойтен-
ко, вчителів фізкультури – Володимира Олександровича, Галину 
Макарівну Новікових. Всі учителі були гарні.

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

В університет я поступив після того, як відслужив військовий 
обов’язок в рядах Радянської армії. Це було в 1970 році.

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

Я поступав на вечірнє відділення і вже зараз погано пам’ятаю, 
були звичайні екзамени.

Хто приймав у Вас екзамени?
Не пам’ятаю.
Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто 

і як її проводив?
Ну, і знову таки ж в мене було два етапи – вечірнє і денне нав-

чання; на вечірньому дуже складно запам’яталося, робота, а після 
роботи – лекції. А на денному пам’ятаю дуже добре: в 36-й аудиторії 
4-го корпусу фізичний факультет; нам читали лекції, дуже велика 
була аудиторія і дуже добре оснащена приладами, і читала лекції 
по фізиці Стифайчук, не пам’ятаю вже ім’я, по батькові. Взагалі 
були старі викладачі старої закалки, які застосовували всякі ці 
прилади, яких було мало, були наочні та дуже прості.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Рівень викладання в університеті був дуже високий, ми були 
підпорядковані Міністерству освіти СРСР, і тому всі відповідно 
проходили практику та стажування по Радянському Союзу не 
тільки в Україні, а і в таких ведучих організаціях, як, наприклад, 
Ленінградський оптико-механічний завод. Було багато серйозних 
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військових інститутів, які працювали на військову промисловість, 
рівень був дуже високий як теоретичний, так і практичний.

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

У нас широко було розповсюджено: майже кожен студент, 
який хотів, був учасником господарчо-договірних тем. На кафедрі, 
де я навчався, щороку було на мільйон рублів хозтем, і тому всі 
бажаючі приймали участь в роботі цих хозтем, і кожен бажаючий 
отримував завдання. Це дуже допомагало у навчанні.

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під конт- 
ролем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Були звичайні форми: семінари, практичні. Кожного разу ми 
вирішували задачі дома, самостійно.

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?

Ну ,я зараз Вам скажу, що я як студент майже не знав деканату 
і ректорату, все було якось сконцентровано на кафедрі, деканат такі 
питання вирішував, якщо треба якась відпустка або що. Основну 
роботу виконувала кафедра.

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

Тоді була дуже висока у нас матеріально-технологічна база, 
тому завдяки тим хозтемам, про які я говорив, ми мали можли-
вість закуповувати багато обладнання. Фізика – це така наука, яка 
не може існувати без різного роду приладів, тому ми закупляли 
багато різного приладдя, я скажу, що, навіть, якщо на фізичному 
факультеті є обладнання, то воно закуплено тоді, коли я навчався.

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відеоприлади?
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Тоді було приладів дуже мало, це були 70–80-ті рр., були пе-
реважно проектори і діапроектори, якщо потрібно, був мікрофон 
з підсилювачем та гучномовцем.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Творчі методи дуже широко застосовувалися, у нас були майже 
всі професори та доценти, в нас не було без наукових ступенів ви-
кладачів і кожен з них мав свою школу, і кожен студент у групі був 
закріплений за якимось викладачем, і він вів їх за своєю школою.

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

Так, у нас було дуже багато предметних лабораторій, напри-
клад лабораторія для вирощування кристалів, лабораторія для 
дослідження пружних властивостей кристалів, лабораторій для 
дослідження фізичних властивостей було багато.

Чи були іменні аудиторії?
Ні, іменних не було.
Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 

підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом?

Якщо брати, так по пам’яті, то склад був такий приблизно: 
у групі було 2–3 чоловіки після армії, такі як я, а інші були ви-
пускники шкіл. Досить сильні були. Система розподілу тоді була 
така: ми два роки навчалися одним потоком, а потім, по конкурсу 
розподіляли по кафедрах. Наша кафедра електрофізики була на 
першому місці, були самі кращі, мали першими тоді записатися, 
потім відбирали, кафедра відбирала тих, кого вважала потрібними.

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

Я був відмінником, отримував підвищену стипендію і пра-
цював по хозтемі, і працював і ще в одному місці, бо я був досить 
дорослий. І було ще декілька шкільних відмінників, які після школи. 
Деякі з них пішли до аспірантури, але не всі захистили дисертації.
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Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів?

Дисципліна була високою. Тоді ректором був Моссаковський 
Володимир Іванович, він дуже серйозно відносився до цього пи-
тання і особисто перевіряв, тому дисципліна була високою.

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

Із теперішним станом дисципліни не зрівняти, люди були 
більш виховані, скажімо так.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі?
Старостою був, зараз не згадаю, а куратором була Валентина 

Петрівна, прізвище забув, вона вже давно не працює, мабуть її 
вже немає.

Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість знань 
вони використовували? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофі-
ційних стосунків у студентському колективі?

В цьому не було потреби, дисципліна була висока, всі ходили, 
їздили в колгосп працювати.

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

Тоді були традиційні форми, як звичайно: колоквіуми, семі-
нари, звичайні методи.

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

Сесії були, як звичайно організовані, особливостей не пам’я-
таю, кілька кумедних випадків, пам’ятаю: був у нас Огієвецький, 
викладав методи математичної фізики. Він дуже любив цукерки 
тверді, назви не пам’ятаю, і студенти це знали, і він погано бачив, 
і йому на столі десь скраю клали кульочок із пакетиками. Коли 
він починав нервувати, він починав знаходити цукерку, розгортав 
її і заспокоювався.

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

Ні, я не пам’ятаю.
Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи?
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Вибір визначився тим, що я працював по господарчій темі, 
розпочинаючи з 2-го курсу до кінця, я активно приймав участь, 
мав публікації до того, як завершив університет, тому курсові були 
пов’язані з дослідженням і вирощуванням властивостей кристалів.

Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося 
наукове керівництво?

Науковим керівником був Кудзін Аркадій Юрійович, він 
був деякий час завідувачем кафедри, потім деканом фізичного 
факультету, був проректором по виховній роботі.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Все було налаштовано під ті наукові школи, про які я казав, 
і спеціалізація була побудована на тому, що кафедру організував 
Сіняков Ємельян Володимирович, інвалід війни без однієї руки, 
професор, був відомий не тільки в межах СРСР, організував школу 
по дослідженню кристалів. Спочатку це була кераміка.

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

Публічно, всі були присутні, було жваве обговорення, ви-
ступали самі доповідачі, застосовували технічні засоби, які були 
доступні на той час. І показували, що зробили руками.

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

Я, наприклад, проходив у Києві в Інституті напівпровідників, 
їздили до Ленінграда до оптико-механічного об’єднання, їздили 
у Москву для проходження практики. Все було високої якості, 
писали звіти, які були майже науковими роботами.

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонують навчаль-
ні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність?

Про основну навчальну частину я вже казав, а  наукові ла-
бораторії були пов’язані по тій же специфіці по дослідженню 
і вирощуванню кристалів.



65

Інтерв’ю № 2  АНТОНЕНКО Анатолій Михайлович

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

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?

Я, як студент, не можу відповісти на це питання.
Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 

(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні?

Багато дуже, включаючи міжнародні конференції, за участю 
польських колег. Було багато конференцій, із них багато міжна-
родних.

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

Так, я поїздив дуже багато по конференціях в Радянському 
Союзі, розпочинаючи на Заході з Кишинева, на сході я був біля 
Ташкента, на півночі – Вільнюс, Рига, на Півдні – в районі Сочі. 
І це, звичайно, вплинуло, переймався досвід, і також наша школа 
дуже високо цінувалася у СРСР і за межами.

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Тоді не було такого, було декілька. По моїй спеціальності, 
найближча вчена рада знаходилися у Ростові-на-Дону, де захищав 
дисертацію, ведуча організація була у Москві «Інститут монокрис-
талів». Перший опонент був із Москви, із Московського державного 
університету, а другий був із Київського інституту напівпровідників.

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі?
В аспірантуру відбирали по результатам навчання і роботі, 

давали рекомендації. Пам’ятаю такий випадок: у мене було десь 
на 2-му курсі по історії КПРС була 3. Якби була трійка по інший 
дисципліні, то це ще було нормально, тому мені довелося пере- 
складати історію КПРС, щоб потрапити в аспірантуру.
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Докторантурі?
В докторантурі не навчався.
Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-

вався його стиль наукового керівництва?
Він був дуже демократичний, дозволяв робити все, підказу-

ючи, де ти помилявся.
Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 

педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили?

Було багато таких заходів, але згадати не можу, я приймав 
участь в 10–15 таких заходах.

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

Був, форми роботи – доповіді на конференціях, щорічні були 
конференції, та публікації у журналах.

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

Проводилися, і я дуже добре пам’ятаю ці конференції, прово-
дилися дні фізика, і до нас з’їздилися фізики з усієї країни. 

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

Брав, звичайно розвиваюче значення.
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 

студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Це були роки, коли дійсно поглинало все це і ніколи було 
займатися чимось іншим. 

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

Звичайно.
Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 

та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег?

Ні.
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Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євразійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Тоді ніякої інтегрованості не було, Дніпропетровськ був за-
критим містом, іноземні джерела отримували через бібліотеку.

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

Наша школа була дуже відомою в СРСР і за кордоном. Під-
тримувалися зв’язки з ведучими центрами, які займалися такими ж 
проблемами.

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

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

На високому рівні була поставлена наукова робота.
Які засідання запам’яталися найбільше?
Були регулярні засідання, семінари наукові. 
Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 

та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Тоді, Інтернету не було, багато було технічної літератури, 
вона була не дорога, по-перше, по-друге, ми мали можливість че-
рез бібліотеку замовляти статті, які були необхідні із Московської 
центральної бібліотеки, ми щомісяця отримували, такі пакети із 
статтями і ми були у курсі з усіма справами, які відбувалися у світі.

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-до-
слідної роботи?
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Звичайно, в фізиці не можуть ці питання бути розірваними, 
в фізиці якщо ти не займаєшся наукою, то не зможеш розповісти 
нічого цікавого. 

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

У нас було дві форми: стажування і курси підвищення квалі-
фікації, яке займало декілька місяців, треба було ходити на заняття, 
здавати екзамени і отримувати диплом про підвищення кваліфікації. 

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

Я вам вже говорив, що у нас на кафедрі було більш ніж на 
мільйон рублів договірних робіт.

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

Держава не дуже фінансувала звичайно заробітні плати, утри-
мання приміщень – усе це фінансувалося, що стосується фізичного 
обладнання, нічого не закуплялося за рахунок держави, все купля-
лося за рахунок господарських робіт.

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

Куратори, по-перше, знали, хто де живе, щодня чергували 
в гуртожитку, знали, хто що робить, взагалі дисципліна тоді була 
дуже жорстка. 

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

Саме краще виховання на власному прикладі, ми бачили пе-
ред собою людей, які жили наукою, і ми на цьому виховувалися. 

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

Тоді все було під керівництвом партії, я пам’ятаю у нас був 
парторг Крохмаль Юрій Дмитрович, він дуже активно впливав 
і приділяв увагу виховній роботі.
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Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 
було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?

Побут був краще організований, ніж зараз, ліфти працювали, 
гаряча вода була, і не дорого все було для студента.

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

Такий самий приклад, що я можу згадати – це Дні фізичного 
факультету, в них приймали участь всі, розпочинаючи від декана 
і закінчуючи звичайним студентом. Всі співали, танцювали або 
грали в КВК, допомогали в оформленні, приїжджало багато гос-
тей, я ще пам’ятаю КВК між викладачами і студентами. У нас був 
такий декан Тутік Руслан Семенович, він завжди був у червоному 
галстуку, за що студенти його дуже любили. 

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

Ми всі активно займалися спортом, були гарні умови, взимку 
проводилися міжфакультетські олімпіади, в яких всі приймали 
участь. Я грав у баскетбол, в мене був розряд, мав кваліфікацію 
судді, плавав, займався яхтовим спортом.

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

Часто ходили в театри, на різні концерти. 
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, культ- 
походах тощо?

В мене таких талантів дуже не було, ну я приймав участь 
в ролі помічника. 

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, 
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видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Як студенту, мені важко оцінити цю роботу. Пам’ятаю ботсад – 
етапи його розвитку, ми там часто бували, допомагали саджати, 
пололи. 

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

На фізичний факультет конкурси були лише наприкінці 70-х – 
на початку 80-х рр., потім було все менше і менше, рівень освіти 
школярів впав дуже сильно. Профорієнтаційну роботу ми ведемо 
звичайно і в школі, кожен викладач має декілька шкіл.

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

Ні, не приймав. 
Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-

значалися колективом університету? Яке було до них ставлення 
Вас та Ваших колег?

Всі державні свята ми святкували, як і всі. На демонстрації 
ходили, там дуже не можна було «сачконуть», як кажуть студенти, 
і всі ці демонстрації проходили весело, і я не пам’ятаю, щоб мені 
там було погано.

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

Так, у мене була підвищена стипендія, це було 55 рублів, як 
я зараз пам’ятаю, і я працював по хоздоговірній темі лаборантом 
і отримував 35 рублів. Влітку ми їздили на студентські будівельні 
загони, я одного разу був навіть у Магадані, будував там трубу для 
теплоелектростанції, був там більше двох місяців.
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Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 
реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогічного 
та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в університеті?

Зараз, якщо порівнювати з 90-ми рр., то зараз набагато кращий 
рівень матеріальної бази викладачів. 

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

Так, тоді всі були учасниками, ми тут навчалися, а будували 
собі там 15 корпус. Відбувалося по-різному, були суботники, 
недільники, потім була така форма – за якусь оплату працювали, 
була така форма, якщо когось відраховували за невстигаємість, 
якщо він рік відпрацьовував добросовісно, то він мав можливість 
відновити навчання.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Ні, не був. 
Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 

університету, факультету?
Можу. На сьогоднішній день, де я приймаю участь, зараз функ-

ціонує міжнародний проект «Темпус», який присвячений створенню 
мережі університетів по Європі, які взаємодіють між собою в сфері 
підготовки спеціалістів для управління навчальними закладами.

Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Звичайно впливало.
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ІНТЕРВ’Ю № 3

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 7 травня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Бакіна Людмила Іннокентіївна
Дата народження 10 жовтня 1936 р.
Місце народження м. Кіренськ, Східносибірський 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Росіянка, інтелігенція

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Київський інститут 
народного господарства (м. Київ)

Професія, перелік посад
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 Transcender
Вид і марка відеотехніки Nikon
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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БАКІНА   
ЛЮДМИЛА 
ІННОКЕНТІЇВНА

Ваша фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, 
место, где Вы родились.

Я родилась 10 октября 1936 года, Восточно-Сибирский край, 
Иркутская область, город Киренск. Это золотые прииски Сибири.

Что Вы знаете о Ваших предках: отце, матери, дедушке 
и бабушке, откуда они родом, какого происхождения, какое 
имели образование, чем занимались?

Мы коренные сибиряки. Папа был до войны управляющим 
золотыми приисками. До этого был педагогом. Закончил институт. 
Учился вместе с Янгелем в одной группе, также с министром Выс-
шего образования СССР. Затем с Угловым, который впоследствии 
стал директором кардиологической клиники города Петербурга. 
Мама моя тоже коренная сибирячка. Родители моих родителей тоже 
были коренные сибиряки. Прадедушка – политический ссыльный. 
Прадедушка – Заболонский Николай Андреевич – 1860 года рож-
дения, а бабушка 1870 года. Дед мой сидел в Иркутских Острогах. 
Там они познакомились с моей бабушкой. У них было 12 детей. 
Все дети впоследствии стали крупными финансовыми работни-
ками. Два брата бабушки были управляющими банка в городе 
Иркутске. До войны мы жили в Киренске. Поскольку папа имел 
броню и его освобождали, он добровольцем ехал в Москву на 
совещание и по дороге он встретил в аэропорту своего соученика, 
который был к тому времени уже полковником, и он его тут же 
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забрал к себе. Таким образом, папа, не доехав до Москвы, ушел 
на фронт добровольцем. В 1937 году папа был репрессирован. 
И все работники, которые работали на золотых приисках, тоже 
были репрессированы. Мы были вывезены в тайгу. Нас прятали. 
Папа сидел в камере-одиночке. К нему применяли самые жуткие 
пытки. Но он не подписал документы о том, что они сбывали 
золото в Германию. Через 60 дней приехал новый начальник ко-
митета. Бывший оказался немецким шпионом. Его потом увезли, 
наверное, расстреляли, а папа был восстановлен в партии, на ра-
боте и продолжал работать, пока не ушел добровольцем в армию. 
Папа воевал в составе групп войск Рокоссовского и Жукова. Был 
несколько раз ранен, контужен. Освобождал город Кенигсберг, 
затем Берлин. Был награжден 13 орденами – Орденом Александра 
Невского, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
1-й степени, двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Оте-
чественной войны – всеми теми орденами, которыми награждали 
обычно командиров. Папа войну прошел от командира роты до 
командира полка. Затем в 1945 году папа приехал за нами и в сентя-
бре месяце мы были уже в Германии. Сначала мы жили в городе 
Стендере, а затем в Магдебурге. Там мы пробыли до 1951 года. 
Затем получили назначение в Днепропетровск. В Днепропетровске 
папа проработал несколько лет и получил назначение на Южный 
Сахалин командиром полка и был там до 1961 года. В 1961 году 
ушел в отставку. За форсирование Днепра у Могилева папа был 
удостоен звания Героя Советского Союза, но дивизия в это время 
потеряла знамя и награждение было приостановлено, хотя во многих 
газетах публиковали. Папа, одним словом, был очень скромным 
человеком. И, как все сибиряки, старался вести скромный образ 
жизни. Что касается моей бабушки – Заболонской Ксении Сер-
геевны, – она была первой сказочницей Восточной Сибири. Знала 
тысячи, несколько тысяч различных сказок, былин. У нее была 
феноменальная память. И она была одной из лучших ткачих, пряла 
и ткала. Семья была большая и отличалась особым трудолюбием. 
Дедушка мой умер в 1922 году, а бабушка умерла в 1956 году. Все 
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это время – 34 года – она жила без своего мужа. Пожалуй, это все, 
что можно кратенько сказать.

Были ли в Вашей семье традиции, связанные с образова-
нием, наукой, в чем они проявлялись?

Нет, научной деятельностью занималась одна я. Причем это 
произошло совершенно случайно, поскольку я работала в рай-
коме партии, была заведующей отделом. Так получилось, что 
я вышла замуж, и мой муж был сыном председателя комитета 
партийного контроля по Днепропетровской области. До этого 
Александр Николаевич Бакин был уполномоченным ЦК, первый 
парторг ЦК Петровки, уполномоченным ЦК по всем танковым 
заводам Урала в ставке Сталина. В Днепропетровске тогда была 
такая должность – сотрудники Москвы, которые контролирова-
ли деятельность местных партийных органов. Так получилось, 
что я вышла замуж и мне очень повезло. Мне фамилия эта очень 
помогала. Во-первых, когда я поступала в аспирантуру, я просто 
не понимала, почему заведующий кафедрой политэкономии Ро-
син уделял мне особое внимание. Когда я сдавала кандидатский 
экзамен, он пригласил меня к себе в кабинет и дал вопросы, ко-
торые у меня будут. Я была крайне удивлена. Оказывается, он 
был первым секретарем обкома комитета Днепропетровска и мой 
свекор его направил учиться в Москву в партийную школу ЦК 
КПСС, которую он закончил, защитил диссертацию и приехал 
в Днепропетровск. Узнала я об этом, когда Росин уже умер. Он 
умер очень рано. Поэтому в науку я попала совершенно случайно, 
поскольку я была заведующей партийным кабинетом и заведующей 
отделом агитации и пропаганды, я была членом райкома партии, 
какое-то время я замещала секретаря райкома Кировского. Там 
я и познакомилась с Суховосинком Николаем Дмитриевичем, и он 
предложил мне аспирантуру, и я успешно сдала экзамены. Таким 
образом, я была первым человеком в семье, который занимался 
научной и партийной деятельностью. Конечно, мне бы хотелось, 
чтобы мои дети продолжили мой путь так, как это обычно быва-
ет в семьях, где очень прочные традиции, связанные с научной 
и педагогической деятельностью в высших учебных заведениях. 
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Но этого не случилось. На этом научная деятельность и научный 
процесс в моей семье ограничился мною.

Оказывали ли Ваши родные влияние на приобретение вами 
образования, на Ваш профессиональный выбор?

Нет, я всегда решала все сама. Родителей, как правило, я только 
ставила в  известность. Я была очень сильного характера и решала 
все сама.

Где Вы учились в начальной, средней школе? Какое у Вас 
образование?

Я училась, как я уже говорила, в школе в Якутске. Как раз 
когда началась война, мы переехали, а потом я продолжала учебу 
в Германии. Когда мы переехали сюда, я была в девятом классе. 
Девятый, десятый класс я училась в  38-й женской школе. Затем 
Киевский институт народного хозяйства, где я познакомилась 
при защите (у меня был экспериментальный диплом) с ректором 
Томского университета, и поскольку внешность моя сразу говори-
ла о том, что я сибирячка, он предложил мне сразу аспирантуру, 
и я практически под руководством Бычкова закончила аспирантуру, 
защитила диссертацию в строк. По политической экономии, как 
правило, диссертацию защищали 10 лет и я была единственной, кто 
защитил диссертацию достаточно быстро. И затем я продолжала 
поддерживать отношения с Александром Петровичем Бычковым – 
ректором Томского университета. Он был впоследствии руково-
дителем моей докторской диссертации. У меня была лаборатория 
по развитию производительных сил Восточной Сибири. Но так 
случилось, что начались процессы, связанные с приобретением 
Украиной независимости, и тема моей докторской диссертации 
не вписывалась в общие программы или общую тематику ВАКа, 
который отпочковался от ВАКа СССР и стал ВАКом республи-
канским. Мне нужно было снова переосмысливать свою научную 
деятельность, брать другую тему, на что я не пошла. После защиты 
диссертации бюро обкома партии назначило меня секретарем 
партийной организации физико-технического факультета, и я там 
была секретарем партийного бюро и комитета в течении длитель-
ного времени. Потом меня забрали в партийный комитет, и я тоже 
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долгое время там работала, а впоследствии образовалась новая 
структура и образовался институт экономики при экономическом 
факультете. И я все годы работала заместителем директора инсти-
тута экономики. Это был Смирнов Сергей.

Назовите школьных учителей, которые запомнились Вам 
больше всего и повлияли на формирование Вашей личности?

Нет, я не могу назвать учителей, потому что мы слишком ча-
сто меняли школы. В Германии мы несколько раз меняли школы. 
Я до сих пор убеждена, что если человек хорошо знает русский 
язык (а русский язык один из самых сложных), то он очень быстро 
и успешно осваивает украинский язык. И, наоборот, если ребенок 
сначала изучил украинский язык, то ему крайне сложно будет 
освоить русский. Для этого нужны титанические усилия. Поскольку 
я хорошо знала русский язык, я очень быстро освоила украинский. 
В 9-м и 10-м классах мы сдавали экзамены. В 9-м классе у меня 
были четверки, а в 10-м – пятерки. Особенно запомнилась Ксения 
Ананьевна – преподаватель русского языка и литературы. Она тоже 
была дочерью военного, приехала из Германии, преподавала в 38-й 
школе и я к ней как-то по-особому относилась.

Когда Вы поступили в университет, какой был конкурс, 
правила прийома?

Я поступала в 1954 году. Был очень большой конкурс – 25 
человек на место. Но я сдала все на отлично и без проблем училась.

Помните ли Вы Вашу первую университетскую лекцию? 
Кто и как ее проводил?

Нет, этого я не помню.
Где находился ваш факультет, кафедры, где и как про-

ходили учебные занятия: лекции, семинары, практические 
и лабораторные занятия?

Самым обычным образом, точно так же, как и сейчас прохо-
дили занятия. Ничего особого не было. Но я перешла в Киевский 
институт народного хозяйства, поскольку мне было необходимо 
экономическое образовании. Я какое-то время работала в Ва-
сильковке, была преподавателем. После Васильковки я работала 
экономистом, а потом главным экономистом одного из заводов 
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Днепропетровска. Потом я за год или полтора года сдала экстерном 
экзамены и попала в руки ректора Томского университета. И это 
был человек, который, пожалуй, оставил неизгладимое впечатление 
в моей жизни. Особую роль сыграл Александр Новоселов, который 
руководил кафедрой политэкономии.

Наш университет всегда был московского подчинения, поэтому 
лекции всегда посещали преподаватели из Москвы, которые нас 
оценивали. Чем я отличалась от других преподавателей? Я лекции 
всегда читала по первоисточникам. И читала я почти все время на 
физико-техническом факультете, поскольку я там была и секре-
тарем, и возглавляла партийную организацию. Это были необык-
новенные люди. Почти все были сотрудниками конструкторского 
бюро, которое возглавлял Янгель. Это был, пожалуй, самый инте-
ресный этап моей жизни. Я была молодой. Мне было 30–35 лет, 
а им было 60–65. Это были люди с очень яркой биографией. Во 
время Отечественной войны это было бюро, которое разрабатывало 
знаменитую «Катюшу».

Что касается ректора университета – Моссаковского Владимира 
Ивановича, – он тоже сыграл в моей жизни особую роль. Он меня 
пригласил в партийный комитет и предложил быть проректором, но 
меня больше интересовала пертийная работа. Поэтому так получи-
лось, что коллектив, который возглавлял Владимир Иванович, – это 
были проректора с очень достаточно солидной научной подго-
товкой – Моссаковский В. И., Чернишенко В. М., Завьялов А. С., де-
кан исторического факультета Черненко А. М. Партийный комитет 
состоял из 15 человек. Я была единственной женщиной. Наиболее 
яркая личность нашего партийного комитета – заместитель нашего 
секретаря А. Г. Хмельников. А. Г. Хмельников закончил мехмат, был 
математиком. Жил без родителей, добился всего самостоятельно. 
Отличался сильным мужским характером. Следует отметить, что 
ранее процесс обучения отличался от нынешнего. Ранее студенты 
ездили в колонии, сельские районы. Была насыщенная интересная 
жизнь. После того, как университет вышел из-под московского 
подчинения, жизнь стала совершенно другая. Моссаковский уже 
постарел и ушел на пенсию. Он был другом Ландау, он рассчитал 
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полеты ракет. Когда началась война, он был молодым – ему было 
всего 18 лет, но он так знал математику, что рассчитывал полеты 
снарядов с «Катюши». Он был очень скромный. С ним всегда было 
очень интересно общаться студентам. Отличался сильным боевым 
характером. Когда он ушел на пенсию, воспитательный процесс 
стал ограничиваться лекционной частью.

Какие методы и формы работы научно-педагогических 
работников со студентами были наиболее эфективными на 
аудиторных занятиях и в внеучебное время?

На мой взгляд, наиболее эффективными формами были на-
учные конференции. Все студенты занимались наукой. На каждой 
кафедре были кружки. На заседаниях этих кружков студенты делали 
доклады – достаточно интересные и содержательные. Вторая форма 
работы – связь с прошлыми поколениями: преподавателями, заве-
дующими кафедрами. Это были всевозможные «огоньки». Важную 
роль также играли поездки в сельские районы, где происходили 
встречи с сельскими учителями. Как правило, после каждой такой 
поездки студенты возвращались с несколькими абитуриентами, 
которые потом поступали в университет.

Какую роль в организации учебного процесса играли ректо-
рат, деканат, кафедры? Как проходили заседания ректората?

Это всегда были очень содержательные заседания. Заседания 
ректората проводил ректор. Обсуждались злободневные проблемы, 
связанные с научной деятельностью университета, производствен-
ной практикой. Деканат тоже проводил интересные заседания, на 
которых обсуждались те же вопросы, связанные с организацией 
научной деятельности. Тогда также проводились открытые лекции, 
на которые могли свободно прийти декан, заведующие кафедрами. 
Многие преподаватели были ветеранами. Заседания всегда носили 
творческий характер.

Использовали ли на занятиях карты, схемы, таблицы?
Конечно использовали. Без наочного материала не проводи-

лась ни одна лекция. Использовались диктофоны, магнитофоны. 
Преподаватели часто приносили из дому магнитофоны. Также 
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приносили патефоны, и мы слушали пластинки. Особенно инте-
ресно проводились занятия на кафедре философии.

Кто из однокурсников демонстрировал наилучшие способ-
ности, учился на отлично?

Вы знаете, я не могу выделить каких-либо особо ярких людей, 
поскольку, если говорить о физико-математическом факультете, то 
туда люди приходили уже сформированными творческими лично-
стями. Из математиков могу выделить Моторного В. П. – декана.

Было ли вообще понятие зачетной недели? Как она про-
ходила?

Да, у нас была зачетная неделя. Но, как правило, преподавате-
ли на протяжении всего семестра следили за студентами и знали, 
кто как учится. Вообще у нас не было такого, чтобы студенты 
не посещали лекции. Ходили все. Редко кто когда-нибудь про-
пустит. Отношения между преподавателями и студентами были 
намного теплее, чем раньше. Преподаватели вместе со студентами 
организовывали походы в театр. На новогодние праздники или 
первомайские праздники устраивались «огоньки».

Как в Ваше студенческое время был организован быт, в том 
числе в общежитии?

Дело в том, что я не жила в общежитии. Но я часто ходила 
в гости к подружкам в общежитие.

Какую роль в Вашей жизни сыграли физкультура и спорт. 
Принимали ли вы непосредственно участие в спортивных со-
ревнованиях, секциях, кружках?

Нет, дело в том, что в Германии я закончила музыкальную 
школу, поэтому я больше занималась музыкой. Индивидуально 
спортом я никогда не занималась.
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ІНТЕРВ’Ю № 4

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 12 червня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Бойцун Лілія Георгіївна
Дата народження 16 січня 1939 р.
Місце народження м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Росіянка, робітники

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Математик, асистент, старший 
викладач, доцент

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Беззуб Денис Арнольдович
ТЕХНІК (ПІБ): Завадський Дмитро Сергійович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Зюбін Андрій Дмитрович
Загальна кількість годин запису –
Вид і марка аудіотехніки –
Вид і марка відеотехніки –
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки)

–

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

–

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Позитивне

Кількість зустрічей 
з респондентом

–

Примітка й коментарі Не погодилася на аудіозапис
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БОЙЦУН   
ЛІЛІЯ   
ГЕОРГІЇВНА

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

Бойцун Лилия Георгиевна, родилась 16 января 1939 года в  
г. Днепропетровске.

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

Отец, Кузнецов Георгий Ильич, работал мастером по ремонту 
доменных печей в тресте Днепродомнаремонт; мать, Гуридова 
Анна Яковлевна, была домохозяйкой. В семье было четверо детей.

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

В семье не было традиций, связанных с наукой.
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?
На мой профессиональный выбор родители не повлияли, но 

очень хотели, чтобы я получила высшее образование.
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 

Ви здобули?
С первого класса по четвертый училась в школе № 46 г. Днепро-

петровска, потом в средней школе № 59, которую закончила в 1956 г.
Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-

більше і вплинули на формування Вашої особистості.
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Среди школьных учителей на формирование моей личности 
оказали влияние учитель математики Иофина Нона Исаевна, учи-
тель истории и классный руководитель Сичевая Феликса Ивановна, 
учитель русского языка и литературы Каплан Зинаида Семёновна, 
учитель английского языка Дитковская Елизавета Григорьевна.

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

Выбор профессии для меня определила учитель математики, 
более того, она настаивала, чтобы я поступала на физико-матема-
тический факультет по специальности «Математика», по этому 
поводу даже ссорилась с преподавателем физики, который угова-
ривал меня стать физиком.

В молодости очень много читала художественной литературы 
как отечественной, так и зарубежной, периодическую литературу 
(журналы «Новый мир», «Вокруг света», «Квант» и др.). Регулярно 
ходила в театры, на концерты известных певцов. Будучи на ФПК 
при МГУ, посетила все московские театры и выставки.

27 лет принимала участие в КВН между студентами и препо-
давателями сначала мехмата, потом Большого мехмата (Большой 
мехмат – это мехмат плюс факультет прикладной математики). 
Вошла в историю КВНовского движения как первый капитан 
команды преподавателей механико-математического факультета 
(1977 год).

Принимала участие в подготовке и проведении студенческих 
фестивалей, дней первокурсника, вечеров отдыха.

С 1974 года являюсь членом народной хоровой капеллы «Про-
свита» ДНУ им. Олеся Гончара.

Пишу стихи, поздравления, юмористические рассказы, сце-
нарии, капустники.

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

В 1956 году поступила на физико-математический факультет 
ДГУ, который потом разделили на два факультета, так что в ре-
зультате закончила механико-математический факультет.
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У меня была золотая медаль и по правилам приёма меня мог-
ли зачислить без экзаменов. Но 1956 год – это всплеск «золотой» 
молодёжи. Конкурс на физмат порядка пяти человек, по квоте 
с золотой медалью можно было зачислить два человека. Увы, я не 
вошла в их состав, объяснить принцип отбора не могу. Не прошед-
шие медалисты забрали документы и были зачислены в другие 
вузы. А я сдавала письменный и устный экзамен по математике 
по правилам приёма абитуриентов с серебряной медалью. Устный 
экзамен сдавала Загубитенко Петру Антоновичу, который потом 
стал деканом механико-математического факультета. Для себя 
решила, что если не буду зачислена как абитуриент с серебряной 
медалью, буду сдавать на общих основаниях, потому что уже не 
представляла себя в образе другой профессии. Слава Богу, меня 
зачислили.

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

Первой университетской лекцией была лекция по курсу выс-
шей алгебры. Её проводила доцент Кочерга Мария Федотовна.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Наш факультет и кафедры размещались в корпусе по ул. 
Шенченковской. Там проходили лекции, семинары, практические 
и лабораторные занятия. Там же находилась библиотека и читаль-
ный зал, в котором я так много провела времени.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали?

В те времена в глазах студентов преподаватель был небожи-
телем, уровень которого достичь не представлялось возможным.

Доцент Кильберг Ева Моисеевна читала курс математического 
анализа и спецкурс «Тригонометрические ряды».

Доцент Лещинский Ефим Фёдорович читал курс аналитиче-
ской геометрии.
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Доц. Кочерга Мария Фёдоровна читала курс высшей алгебры.
Доц. Алхимов Марк Игнатьевич зав. кафедрой математичес-

кого анализа, читал курс дифференцированных уравнений.
Доц. Корнейчук Николай Павлович вёл практические занятия 

по курсу дифференцированных уравнений.
Проф. Тиман Александр Филиппович читал курс теории функ-

ций комплексного уравнения.
Доц. Огиевецкий Илья Исаакович читал спецкурсы.
Доц. Калашников Михаил Дмитриевич читал курс по урав-

нениям в частных производных.
Ас. Лебедева Лидия Павловна вела практические занятия по 

высшей алгебре и аналитической геометрии.
Ас. Лебедь Георгий Кириллович вёл практические занятия 

по математическому анализу.
Доц. Ганзбург Иосиф Михайлович читал курс теории веро-

ятности.
Процесс обучения проводился на русском языке.
Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 

дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Преподавание велось на высоком научно-методическом уровне. 
Ни один из преподавателей ни разу не воспользовался конспектом 
лекций, не уверена, что у них таковой был, по крайней мере, мы 
в аудитории его не видели. Лекции читались так, что всё «от зубов 
отскакивало». Будучи уже преподавателем и находясь на факуль-
тете повышения квалификации при МГУ, я на лекции профессора 
филологии услышала, что преподаватель должен быть в аудитории 
с конспектом лекций, который лежит на столе, если такового нет, 
то его нельзя допускать к чтению лекций. А я воспитана старыми 
традициями, и переняла опыт моих прекрасных учителей. Пере-
числю несколько преподавателей, которые произвели на меня 
неизгладимое впечатление.

Доцент Лещинский Ефим Фёдорович имел неповторимую 
манеру изложения материала, приводя аудиторию в экстаз. Он 
связывал аналитическую геометрию с такими примерами из жизни, 
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что не запомнить было невозможно. Позже я поняла, что это был 
один из методов обучения. Он был другом всех студентов, они же 
его боготворили, не допуская при этом никакого панибратства. 
Читая лекцию, Ефим Фёдорович от шёпота переходил к крику там, 
где нужно было сделать зарубку в памяти студента.

Лекции по курсу математического анализа читала доцент 
Кильберг Ева Моисеевна. Она читала лекции как-будто пела песню. 
А у нас было такое чувство, что она родилась вместе с «Е-д» (эпси-
лон-дельта). Красавица, всегда элегантно одетая, Ева Моисеевна 
держала определённую дистанцию между собой и студентами. Ни 
у кого в мыслях даже не было возразить ей, когда она, сдвинув 
брови, протяжно говорила: «По-зволь-те!» и студент понимал, что, 
если он студент мехмата, то ему непозволительно на экзамене по 
математическому анализу нести чушь. Работая с Евой Моисеевной 
на одной кафедре, для меня звучало музыкой, когда она называла 
меня Лиличкой.

Светлую память я сохранила и о моём научном руководителе 
доценте Огиевецком Илье Исааковиче. Благодаря ему и Корнейчуку 
Николаю Павловичу, на третьем курсе при распределении студентов 
по кафедрам я выбрала кафедру математического анализа. Шла 
по стране семимильными шагами вычислительная математика. 
Естественно, все студенты написали заявление на вычислитель-
ную математику. По рейтингу я стояла на первом месте, но меня 
убедили, что я создана для науки, больше связанной с теорией. 
О своём выборе я не жалею. С третьего курса я начала работать по 
науке с Огиевецким И. И., так что к концу пятого курса получила 
самостоятельный результат, представляющий научный интерес 
и который был должен представлен на V международном матема-
тическом съезде в г. Москве в 1961 году Огиевецким И. И. (сама 
на съезд я не могла поехать, так как ждала рождения ребёнка).

Огиевецкий Илья Исаакович закончил кафедру теоретической 
физики физического факультета, но работал на кафедре математи-
ческого анализа, обеспечивая чтение лекций по методам матема-
тической физики для студентов физического факультета. Прослыл 
очень рассеянным человеком. Среди студентов ходили анекдоты 
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о его рассеянности. А преподаватели знали его как очень образо-
ванного человека. Илья Исаакович родился и рос в потомственной 
интеллигентной семье. Его отец Исаак Ефимович Огиевецкий 
длительное время был заведующим кафедрой математического 
анализа, где создал научную школу по теории суммирования, 
продолжателем которой стал Илья Исаакович. Меня поражала 
эрудиция этого человека, под его влиянием я собрала большую 
домашнюю математическую библиотеку. А чтобы не упасть «лицом 
в грязь», выписывала те журналы, что и Илья Исаакович, хотя по 
тем временам это было не всегда просто сделать.

И ещё один человек в моей памяти – член-корреспондент АН 
Украины Корнейчук Николай Павлович. Будучи доцентом кафедры 
математического анализа, он блестяще проводил практические 
занятия по дифференциальным уравнениям, раскладывая всё по 
полочкам. Поражала его простота в обращении со студентами 
и одухотворённость. Казалось, что время, потраченное им не на 
математику, потрачено впустую. Вся жизнь его – пример самоо-
тверженного служения науке.

Які форми і методи роботи науково-педагогічних працівни-
ків зі студентами були найбільш ефективними на аудиторних 
заняттях і позааудиторний час?

В век научно-технического прогресса, в век компьютеризации 
вопрос о нехватки учебной литературы не стоит. Но во время моей 
учёбы с учебной литературой было туго, поэтому очень эффектив-
ным методом научно-педагогических работников со студентами 
была лекция, на которой легко вести конспект. В то время не было 
решебников (задачников с решёнными примерами и задачами), 
поэтому на каждом практическом занятии преподаватель вначале 
давал методику решения определённых задач.

На лекциях преподаватели часто проводили фронтальный 
опрос. На практических занятиях выполнение домашних заданий – 
безоговорочное требование преподавателя.

Очень эффективной формой обучения являлись коллоквиумы 
(собеседования). Студент имел возможность общаться с препо-
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давателем по теоретическим вопросам курса, выясняя для себя, 
правильно ли он усвоил лекционный материал.

На мехмате нельзя было обойтись без регулярных контрольных 
и самостоятельных работ.

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під конт- 
ролем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Одной из форм индивидуальной работы со студентами была 
консультация, причём для несдавших коллоквиум она была обя-
зательной. По домашним контрольным заданиям студент мог 
консультироваться с преподавателем, ведущим практические 
занятия. После изучения какой-то темы ассистент на 15 мин. про-
водил работу со студентами, которая заключалась в следующем: 
каждый студент получал пример (повтора не было), который он 
должен был решить за 15 мин. Для отстающих назначались допо-
лнительные занятия.

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися?

Формами организации самостоятельной работы студентов 
были: подготовка к коллоквиумам, выполнение домашних заданий, 
выполнение домашних контрольных работ; подготовка к контроль-
ным и самостоятельным аудиторным работам; подготовка к зачёту, 
подготовка к экзамену.

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?

Когда мы были студентами, нас мало интересовала деятель-
ность ректората, знали только, что ректором ДГУ был проф. Мель-
ников Г. Б.

Деканом физико-математического факультета был канд.  
физ.-мат. наук Павел Христофорович Деркач, которого все студенты 
обожали и любя называли ПХД, секретарём – Галина Хрисантов-
на. Деканат работал очень слажено, без суматохи и напряжения, 
работали чётко и выполняли без труда всё, что нужно было делать 
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«сверху» и «снизу» (указания ректората и работа со студентами). 
Позже, когда появились два зам. декана, диспетчер, секретарь, 
я поняла, что это не такая уж простая работа.

Зав. кафедрой математического анализа был канд. физ.-мат. 
наук, доцент Алхимов Марк Игнатьевич. Работа кафедр физ.-мат. 
факультета была так налажена, что я не помню, чтобы у нас «пропа-
ла» лекция или практическое занятие, либо преподаватель опоздал 
на экзамен или зачёт.

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

Материально-техническая база университета того периода 
была слабенькой, чтобы обеспечивать нормальное проведение 
учебного процесса. Не хватало учебных помещений, что заставляло 
организовывать двухсменное занятие, а лабораторные занятия по 
физике проводились в три смены.

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

Для чтения лекций и проведения занятий по математике в те 
времена нужен был мел и доска, а из наглядных пособий исполь-
зовались таблицы, из технических способов – диапроектор.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Из преподавателей наибольшее влияние на развитие творче-
ских способностей оказали Кильберг Е. М., Огиевецкий И. И., Кор-
нейчук Н. П., хотя они применяли традиционные методы обучения.

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

Учебные аудитории были общими для студентов всех факуль-
тетов, в них стояли деревянные парты (большой длины), стол и стул 
для преподавателя, доска. Именных аудиторий я не припомню.
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Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом?

Однокурсниками были те, кто только что закончил школу 
или год назад, два человека – «старики», в основном это были 
дети рабочих или крестьян; уровень подготовки был достаточно 
высокий (в школе ещё не была проведена реформа, обучение как 
в городских, так и сельских школах было одинаковым).

На потоке математиков было 37 девушек и 13 ребят, по нацио-
нальной принадлежности примерно 23 украинца, 23 русских и 4 
еврея. Жизненный опыт имели наши «старики»: Безвершенко И. И. 
и Копылов В. А.

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

Наилучшие способности демонстрировали Корнилова Н. М. 
(потом Рябченко Н. М., работала всю жизнь на факультете приклад-
ной математики), Поляков Р. В., Гарбер Д. Г., Вакштейн А. Г. На 
«отлично» училась и я, Бойцун Л. Г. (диплом с отличием), моя 
фотография висела на доске почёта ДГУ.

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

Учебная дисциплина у студентов была необычайно высокой, 
никто из студентов не позволял «ввалиться» в аудиторию посреди 
лекции, никто не пропускал занятия без уважительных причин.

Трудовая и исполнительная дисциплина у преподавателей 
была на высоком уровне, не помню несостоявшейся лекции или 
практического занятия. Если студент шёл на консультацию к пре-
подавателю, он его всегда находил на месте в указанное время.

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

В академической группе с самого начала утвердился и по-
стоянно развивался дух энергии, активности и творчества. Вот 
почему дружелюбие было одним из качеств не только студентов, 
но и преподавателей. Оказание товарищеской помощи более сла-
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бым в учении студентам было естественным явлением не только 
для одногруппников, но и для преподавателей.

Главной целью общества было привить студенческой мо-
лодёжи не только научные знания, но и гражданскую ответствен-
ность, патриотизм, высокие моральные ценности и гуманизм. 
А это можно было сделать только в условиях благожелательности 
и благонадёжности.

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 академической группы, в которой училась я, была 
Гусинская Н. Б. (теперь Крыжановекая Н. Б.), куратором доц. Киль-
берг Е. М.

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

Формами контроля за подготовкой студентов были коллокви-
умы, проверка домашних заданий, контрольные и самостоятельные 
работы.

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

Зачёт автоматом получали те студенты, кто показал себя 
с наилучшей стороны в течении семестра на практических заня-
тиях. Остальным предлагались задачи, которые студент решал 
в аудитории, преподаватель тут же их проверял. В зависимости 
от количества решённых задач студент либо получал зачёт, либо 
ему предлагали прийти в другой день.

На подготовку к экзамену обычно отводилось 4–5 дней, в по-
следний день ставили консультацию. Экзамен включал в себя 
минимум два теоретических вопроса плюс примеры или задачи. 
Экзамен проводился в устной форме, а поэтому студенты серьёзно 
готовились к экзамену, а не стояли в очереди, чтобы отксерить 
конспект.

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися?
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Первый экзамен был по курсу высшей алгебры. На экзамене 
были доц. Кочерга Мария Федотовна и ассистент Чайка (потом 
Лейбина) Лидия Павловна. Запомнился этот экзамен тем, что Лидия 
Павловна «болела» за меня, говорила Кочерге М. Ф., что я лучшая 
студентка в этой группе. В дальнейшем судьба свела меня с Лидией 
Павловной не только по работе на мехмате, но ещё и по участию 
в народной хоровой капелле «Просвита».

Последний экзамен – это государственный экзамен, который 
состоялся 21 июня. Запомнила этот день, потому что 24 июля я ро-
дила сына. Вот в таком состоянии я сдавала экзамен, это у меня 
получилось неплохо. За моё мужество я была награждена букетом 
цветов от председателя экзаменационной комиссии Чернышенко 
Виктора Михайловича. В память врезалось объявление результатов, 
я стояла за спинами всех, вдруг Виктор Михайлович с букетом 
цветов пошёл к студентам, студенты расступаются-расступаются, 
и он подходит ко мне и говорит: «Поздравляю и желаю успешной 
сдачи экзаменов в аспирантуру».

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

С третьего курса я выбрала научное направление «Суммиро-
вание рядов и интегралов» и темы курсовых и дипломной работы 
были связаны с этим направлением. Научным руководителем был 
доцент, канд. физ.-мат. наук Огиевецкий Илья Исаакович. Я его 
понимала с полуслова, он ставил задачу, я выполняла, приносила 
ему на проверку.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

На кафедре были преподаватели наивысшего класса как 
в научном, так и в учебно-методическом плане, которые относи-
лись к своей работе очень ответственно. Благодаря общим курсам 
и спецкурсам студенты получали высокую теоретическую подго-
товку по математике.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? Якою 
була атмосфера роботи Державної екзаменаційної комісії?
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Курсовые работы принимала одна из кафедральных комиссий, 
составленных зав. кафедрою, дипломные работы – государствен-
ная экзаменационная комиссия. Комиссии были «строгие», но 
атмосфера была очень доброжелательной. Студент всегда имел 
обоснование, почему он получил именно такую оценку.

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

Из учебных практик хорошо помню педагогическую практику. 
Срок практики был 1,5 месяца (шесть недель). Помню, что я на 
практике пыталась копировать свою учительницу математики. 
Была и производственная практика, но меня оставили её проходить 
на кафедре.

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонували навчаль-
ні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність?

На факультете была лаборатория при кафедре теоретической 
механики, потом при кафедре динамика и прочность, при кафедре 
аэродинамики, при кафедре прикладной газовой динамики и те-
плообмена. Когда начал функционировать 9-й корпус, в корпусе 
№ 3 начал работу математический кабинет при кафедре матема-
тического анализа.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

При кафедре математического анализа была очень большая 
и сильная в научном плане школа по теории суммирования. Осново-
положником этого направления был профессор Огиевецкий Исаак 
Ефимович, который возглавлял кафедру математического анализа. 
Перечислю его учеников, которые продолжали научные исследо-
вания по теории суммирования рядов и интегралов и работали на 
кафедре математического анализа: Алхимов М. И., Кильберг Е. М., 
Калашников М. Д., Слепенчук К. М., Огиевецкий И. И., Бойцун Л. Г., 
Рыбникова Т. И., Новикова Н. С., Волкова Н. Н., Головина Н. Т., 
Халгозова А. И., Сершенко Л. И., Ярковая Т. А.
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Школа по теории суммирования Днепропетровского уни-
верситета была известна во всём Советском Союзе и поддержи-
вала научные связи с Тартуским университетом, с Тбилисским 
университетом, с Киевским педагогическим университетом  
им. Драгоманова.

Заслуга кафедры математического анализа перед Украиной 
состоит в том, что, благодаря публикациям Бойцун Л. Г., Рыбни-
ковой Т. И., Волковой Н. И., известному в иностранной матема-
тической литературе методу Нерлунда присвоено исторически 
правильное название метода Вороного, великого украинского 
математика. Г. Ф. Вороной ввёл в рассмотрении этот метод сумми-
рования в 1901 г., а Нерлунд рассмотрел его только через 18 лет, 
в 1919 г.

Параллельно на кафедре математического анализа функцио-
нировала научная школа по теории приближения функций. В на-
стоящее время это одна из передовых школ этого направления. Во 
главе школы стоят заслуженные деятели науки и техники Украины, 
профессора Бабенко В. Ф. и  Моторный В. Б.

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?

С 1967 г. на мех-мат. факультете регулярно издавался сбор-
ник научных работ «Исследования по современным проблемам 
суммирования и приближения функций и их приложениями», ФИО 
ДГУ, г. Днепропетровск. Ответственным редактором сборника был 
член-кор. АН УССР, проф. Н. Б. Корнейчук до 1975 г.; с 1976 г. 
доктор физ.-мат наук В. П. Моторный (по 1987 г.). До 1978 г. я была 
ответственным секретарём сборника.

В последующие годы название сборника менялось (ответ-
ственным редактором оставался Моторный В. П.). Так, в 1988 г. 
сборник назвали «Вопросы оптимальной аппроксимации функций 
и суммирования рядов», в 1989 г. сборник назвали «Теория прибли-
жения функций и суммирования рядов», в 1991 – «Приближение 
функций полиномами к сплайнами и суммирование рядов».
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В сборниках помещались статьи по теории приближения 
функций (оценка точных верхних граней приближений тригоно-
метрическими полиномами и сплайнами на различных классах 
функций одной и двух переменных, оптимальные квадратные 
формулы и др.), а также по теории суммирования (общие вопросы 
суммирования рядов, суммирование рядов и интегралов Фурье, 
теоремы тауберова типа).

С 1998 г. на мехмате организован выпуск сборника научных 
трудов «Вісник Дніпропетровського університету. Математика», 
издательства ФИО ДНУ, ответственный редактор Моторный В. П.

Я назвала сборники научных работ, которые регулярно издава-
ли на мехмате и в которых печатали, в основном, работы, связанные 
с теорией приближения и суммирования рядов и интегралов. На са-
мом деле, на мехмате было много сборников. Можно (а может быть 
и нужно) провести исследования по вопросу сборников научных 
трудов, журналов и монографий, вышедших на нашем факультете.

Что касается монографий, назову только те, которые связаны 
с научной тематикой кафедры.

Бабенко В. Ф., Корнейчук Н. П., Личук А. А. Экстремальные 
свойства полиномов и сплайнов. – К., 1991, 1992.

Пічугов С. О., Черницька О. В. Ряди Фурьє. Апроксимація, 
підсумовування. – Д., 2004.

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

На факультете проводились научные конференции.
Всесоюзная конференция по теории функций к 80-летию 

С. М. Никольского. Днепропетровск, 1985.
Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю державного 

університету. Дніпропетровськ, травень 1993 р. ДГУ.
Всеукраїнська науково-методична конференція «Історія науки 

і техніки: проблеми дослідження, викладання, гуманізації освіти». 
Дніпропетровськ, травень 1994 р.

Міжнародна науково-технічна конференція пам’яті академіка 
НАН України Володимира Івановича Моссаковського «Актуальні 
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проблеми механіки сучасного середовища і міцності конструкцій», 
жовтень 2007 р., м. Дніпропетровськ.

Международная конференция «Теории приближений и её при-
ложения» памяти Н. Б. Корнейчука. Днепропетровск, июнь 2010 г.

Из выдающихся учёных в конференциях принимали участие 
Никольский С. М., Теляковский С. А., Арестов В. В., Тиман М. Ф., 
Романюк А. С., Бондар Д. И. и др.

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

Безусловно, участие в научных конференциях очень влияло на 
формирование меня как учёного: расширялся кругозор, появился 
тесный контакт со школами, которые занимались моей тематикой. 
Все участники конференций общались между собой не только на 
заседаниях, но и вне их, поэтому делились приёмами и методами 
обучения и педагогического влияния.

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

На факультете функционировали учёные советы по защите 
кандидатских диссертаций, работали чётко, слажено, неординарных 
защит кандидатских диссертаций не припомню.

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

Отбор в аспирантуру проходил исключительно по рейтингу, 
и я приведу этому доказательства. По рейтингу оценок в группе 
я занимала первое место, но ждала ребёнка. 22 июня я сдала госэк-
замен, а 24 июля я родила сына. Мне предложили аспирантуру, 
я согласилась. Когда пошла подавать документы в отдел аспи-
рантуры, секретарь этого отдела мне заявила, что ещё ни одна 
женщина в моём положении (кормящая мать и практически без 
средств к существованию) не закончила аспирантуру и тем более 
не защитила диссертацию. Но кафедра в меня верила, и я пове-
рила себе, и практически к концу третьего года аспирантуры все 
результаты диссертации были получены. Я с большой теплотой 
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вспоминаю бывшего заведующего кафедрой математического 
анализа Алхимова Марка Игнатьевича, который сказал мне: «Вы 
должны заниматься наукой».

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

Моим научным руководителем был доцент кафедры математи-
ческого анализа, канд. физ.-мат. наук Огиевецкий Илья Исаакович. 
О его влиянии и стиле научного руководства я написала в п. 12.

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

На мехмате стало традицией отмечать юбилейные даты учёных 
и педагогов: Швейко Н. Ю., Лобода В. В., Бабенко В. Ф., Рыбнико-
ва Т. И., Гомон О. Г., Хаминич А. В., Аврехов Ф. И., Пычагин Н. Н. 
и др.

После поздравления от администрации и зачтения официаль-
ных адресов перечисляются основные этапы трудовой деятельности 
юбиляра, затем идут поздравления от друзей и единомышленников. 
Мехмат славится тем, что эти поздравления часто носят юморис-
тический характер, что вносит оживлённую струю в чествование. 
Среди юмористов славится проф. Гоман О. Г., бывший декан ММФ 
Сясев В. Д., доц. Аврехов Ф. И.

На мехмате отмечаются юбилейные даты кафедр, например, 
45-летие кафедры дифференциальных уравнений (зав. каф. проф. 
Поляков Н. В.), 85-летие кафедры математического анализа (тогда 
зав. каф. был Бабенко В. Ф.)

С большим успехом прошло чествование доцента кафедры 
математического анализа Кильберг Евы Моисеевны по случаю 
её 90-летия. Поздравительные письма и телеграммы пришли из 
многих городов бывшего Советского Союза.

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

Я була членом студентського наукового товариства. Ще сту-
денткою почала займатися наукою з Огієвецьким І. І.
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Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?

Студентські конференції проводилися і в роки навчання і по-
дальше. Велику увагу студентським олімпіадам приділяється 
у теперішній час.

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

У підсумкових студентських конференціях я брала участь. 
Для меня это была проба педагогической деятельности.

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 
студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Научная атмосфера аспирантских лет была очень доброжела-
тельной. Все аспиранты мехмата ежедневно (исключая выходные 
дни) собирались в математическом кабинете, причём как матема-
тики, так и механики. Делились идеями и методами доказательств, 
радовались успеху (полученному результату) не только своему, но 
и товарищей, помогали при доказательстве теорем.

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

Идеология и политика не влияла на развитие научных дости-
жений, хотя была попытка навязать статус партийности математики 
в умы учёных.

Была попытка парткома в учебный процесс по математике 
ввести законы марксистко-ленинской философии. Кафедра огра-
ничилась докладной запиской о присутствии таких законов в курсе 
математики.

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

Математика как наука интенсивно и непрерывно развивается, 
но её законы остаются незыблемыми во все времена и для всех 
народов, поэтому в математическом плане инакомыслия не су-
ществует. Что касается образования, то у каждого преподавателя 
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свои приёмы и методы обучения, учебная часть уделяет большое 
внимание учебному процессу, так что он идёт на всех факультетах 
в едином плане. Я не припомню, чтобы инакомыслие стало пре-
пятствием карьерного роста моего или моих коллег.

Разные взгляды администрации и преподавателей на работу 
людей пенсионного возраста, не говоря уже о карьерном росте.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Мы можем говорить об интеграции научной школы по теории 
суммирования в евроатлантическом и евроазиатском интеллектуаль-
ных пространствах. О достижениях зарубежных коллег мы узнавали 
на международных научных конференциях либо из реферативных 
журналов (серия «Математика»), затем заказывали статьи в би-
блиотеке в отделе иностранной литературы. По межбиблиотечному 
абонементу нам присылали либо копии статей, либо фотоплёнки. 
Некоторые журналы выписывал отдел иностранной литературы 
нашей библиотеки. У меня собрана большая статейная литература 
по теории суммирования рядов и интегралов различными метода-
ми. Если не найду преемника, то, может быть, подарю Институту 
математики АН Украины (они в последнее время заинтересовались 
методом суммирования Г. Ф. Вороного).

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

Когда был Советский Союз, научная школа по теории сум-
мирования поддерживала творческий контакт с учёными Тартус-
кого университета, Тбилисского университета, с Педагогическим 
институтом им. Драгоманова.

В настоящее время поддерживаем связь с учёными Одесского 
университета и Педагогического университета им. Драгоманова.

Чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої наукової 
школи мали чи мають світовий рівень? Якщо так, наведіть 
конкретні приклади.
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Исследования по теории суммирования интегралов и рядов, 
рассматриваемые на кафедре математического анализа, имеют 
всемирный уровень. Привожу примеры:

В работе Жусинова К. «О суммировании тригонометрических 
интегралов Фурье методом Г. Ф. Вороного» (Сборник материалов 
алгебр. семинара кафедры алгебры и теории чисел. Алма-Ата, 1973, 
33–40) изучается суммирование тригонометрических интегралов 
Фурье при более общих предположениях, чем в работе Бойцук Л. Г. 
«О суммировании тригонометрических интегралов Фурье методом 
Г. Ф. Вороного» (Известия вузов, Математика. 10, 1971, стр. 16–22)

В работе Н. Ш. Джавелидзе «Суммируемость интегралов 
Фурье методом Вороного» (Труды грузинского ордена Трудового 
Красного знамени сельскохозяйственного института, т. XVII, 1975, 
стр. 205–209) рассматривает суммирование тригонометрических 
интегралов Фурье методом Вороного при более общих предпочте-
ниях, чем в работах Бойцун Л. Г. «О суммировании тригонометри-
ческих интегралов Фурье методом Г. Ф. Вороного» (Известия вузов, 
Математика, 10, 1971, стр. 16–22) и «О суммировании интегралов 
Фурье методом Вороного» (Сб. I-ой республик. математич. конфер. 
молодых исследователей, 2, 1965, стр. 18–75, Киев).

В аннотации работы S. N. Lal and Siya Ram «On the absolute 
summability of a trigonometrical integral by a functional Nörlund 
method» (Department of mathematics, Banaras Hindu University, 
Varanasi 221005, 1973, p. 875–883) написано: Counting the work of 
Boicun (Boicun L. G.(1967). Absolute summability of conjugate Fourier 
integrals by the method of G. F. Voronos (in Russian). Jrv. Vyss. Zaved. 
mat., 61, 11–21) and Lal, in this paper, we prove that trigonometrie 
integral is absolutely summable by a cerian class of functional Nörlund 
methods. В этой же работе авторы пользуются леммой Бойцун 
(Lemma I. (Boicun 1967)).

В работе Віталія Андрієнко і Ганни Татаркіної «Метод під-
сумовування Вороного в теорії підсумовування розбіжних рядів» 
(В книге «Вплив наукового доробку Г. Вороного на сучасну науку», 
редактори Г. Сита, А. Юрачівський, Інститут математики. Київ, 
2003) авторы дают обзор трудов, связанных с методом суммиро-
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вания Вороного и опубликованных в1974–1993 годах. 12 раз идёт 
ссылка на работы Волковой Н. И., 8 раз на работы Новиковой Н. С., 
2 – на работы Половины Н. Т., 9 – на работы Бойцун Л. Г., 5 – на 
работы Рыбниковой Т. И., 1 – на работы Слепенчука Н. М. и Яри-
ковой Т. Н., 5 – на работы Бойцун и соавторов.

В работе Shiva Narain Lal «On the absolute summability of the 
allied integral by a functional Nörlund method» American mathematical 
society, v. 42, 1974. p. 113–120, есть обобщение теоремы, обязанной 
Бойцун (пишут Boicun, я же пишу Boysun) и полученной ею ранее. 
Там же есть ссылка на лемму Бойцун.

Принимаю участие в различных международных конферен-
циях, например, в Международных научных конференциях им. 
академика М. Кравчука, регулярно проводимых в г. Киеве (1 раз 
в 2 года), Международной конференции по теории приближения 
функций, посвящённой памяти проф. П. П. Коровина (г. Калуга), 
в трёх конференциях, посвященных памяти великого украинского 
математика Г. Ф. Вороного (г. Киев), Украинского математического 
конгресса (г. Киев, 2001 г.), International Conference on Functional 
Analysis and its Applications dedicated to the 110th anniversary of Stefan 
Banach (2002), Международной математической конференции им. 
В. Я. Скоробогатька (2004 г., г. Дрогобыч) и. т. д.

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?

Студенткой я брала участие в работе научного студенческого 
кружка при кафедре математического анализа, руководителем круж-
ка была доцент Е. М. Кильберг. Работая на кафедре, много лет сама 
была руководителем научного студенческого кружка. В настоящее 
время руководителями научного студенческого кружка являются 
проф. Бабенко В. Ф., доц. Поляков О. В., доц. Скороходов Д. С.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?
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Обеспеченность учебной литературой зависит от читаемого 
курса. Так, по курсу математического анализа достаточно учебных 
пособий в библиотеке, в книжных магазинах.

Относительно читаемых спецкурсов можно сказать, что лите-
ратуры недостаточно. У каждого преподавателя собрана домашняя 
библиотека по научной периодике, которой пользуются студенты, 
выполняющие курсовые и дипломные работы.

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

Связь учебной и научной деятельности осуществляется при 
написании студентами курсовых и дипломных работ, а также при 
чтении спецкурсов.

Понятно, что чем меньше учебной нагрузки, тем продуктивнее 
научно-исследовательская работа.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Одной из форм повышения квалификации был факультет по-
вышения квалификации при Московском университете, Киевском, 
Львовском и других факультетах бывшего Советского Союза. 
Практиковалась и стажировка при этих факультетах.

Очень эффективным был факультет повышения квалификации 
(ФПК) при Московском госуниверситете, сконцентрировавшем 
в себе крупных учёных, талантливых педагогов, у которых мно-
гому можно было научиться. Мы посещали научные семинары, 
выступали на них с докладами, посещали лекции по расписанию 
ФПК и лекции для студентов, успевали подготовить методические 
пособия или методические указания, успевали получить новые на-
учные результаты, обогатить домашнюю библиотеку литературой. 
Плюс ко всему мы могли пользоваться роскошной библиотекой 
при Московском университете и библиотекой и читальным залом 
библиотеки им. В. И. Ленина.
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Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних 
і госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними?

На кафедре было две госбюджетных темы: теория прибли-
жения функций и теория суммирования рядов и интегралов. Обе 
темы были очень эффективными, о чём свидетельствует тот факт, 
что учёные кафедры стали известными в научных кругах мира, на 
их результаты ссылались учёные других стран, по этой тематике 
были защищены кандидатские и докторские диссертации сотруд-
никами кафедры.

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

На мой взгляд, финансирование высшего образования и науки 
должно быть выше того уровня, что мы имеем на сегодняшний день. 
Очень жаль, что нам не хватает денег на приобретение новейшего 
оборудования, обеспечивающего учебный процесс, на издание 
учебников и учебных пособий, на приобретение компьютеров 
последней модели и. т. д.

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

Воспитательной работе в университетской жизни во все вре-
мена уделялось большое внимание. Формы и методы были очень 
различные. Это и институт кураторов, это комсомол, это партком, 
это профком, это преподаватели факультета. Регулярно прово-
дились вечера, КВНы, «круглые столы», выступления ветеранов 
перед студентами, диспуты, посещения театров, участие студентов 
в различных кружках, выставки творчества студентов, выставка 
рисунков детей сотрудников и т. д. Особое место занимала воспи-
тательная работа студентов в общежитиях.

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

В первую очередь – это лекции и практические занятия по ма-
тематике. Преподаватели должны делать свою работу на высоком 
научном и учебно-методическом уровне, читать лекции и проводить 
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занятия так, чтобы у студента не оставалось сомнения, каким он 
должен быть профессионалом.

Большую роль в становлении студентов профессионалами 
играет педагогическая практика, ведь многие, окончившие специаль-
ность «Математика», потом работают в школах, в техникумах, 
колледжах, в высших учебных заведениях.

Одной из таких форм – научные кружки, научные семинары, 
привлечение студентов к научной работе, участие в научных кон-
ференциях.

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

Во главе университетской жизни стоял ректорат вместе с парт-
комом. Хочу отметить, что секретарями парткома в Днепропе-
тровском университете были разумные и очень авторитетные 
люди типа Евгения Романовича Абрамовского. Конечно, партком 
контролировал всю деятельность, особенно систему воспитательных 
мероприятий (регулярно проводились собрания кураторов, ежегодно 
составлялся план идейно-воспитательной работы и. т. д.). В учеб-
ный процесс по математике и научно-исследовательские работы 
партком не вмешивался, так как основы этой науки незыблемы.

Большая работа легла на профсоюзные бюро и на профком 
университета. Организациями всех мероприятий по сути дела 
были члены профбюро: распределение общежитий, субботники 
и воскресники, распределение стипендиального фонда, соревно-
вания (социалистические, спортивные), вечера отдыха, фестивали, 
«круглые» столы и. т. д.

Не в стороне была и комсомольская организация.
Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 

було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?
Во время моего студенчества в общежитии в каждой комнате 

жило 4–5 человек, в том же общежитии № 1, что и теперь. В то 
время вода на 5 этаж подавалась с трудом, как и сейчас. Жили 
дружно, без обид и претензий, делились не только знаниями, но 
и продуктами.
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Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, етики, 
моралі у студентському середовищі?

На Новый год студенты не разъезжались по домам, так как 
в холле всегда проходил новогодний вечер, всем общежитием 
провожали старый и встречали новый год. Кстати, на одном из 
таких вечеров Кучма Л. Д. встретился с будущей женой.

Проводились вечера и в другие красные дни календаря. Сту-
денты того времени – первое поколение интеллигенции (в основ-
ном), европейскому политесу не были обучены, но были в них 
такие человеческие качества, как порядочность, честность, простота 
в обращении друг с другом, которою перекрывала доброта. В то 
время молодёжь много читала, был бум приобретения литературы, 
правдами и неправдами мы подписывались на издание художе-
ственной литературы, меняли её на макулатуру, стояли ночами 
в очереди под магазинами подписных изданий. Деньги, выделен-
ные в аспирантуре на приобретение математической литературы, 
я исключительно потратила по предназначению.

Мы старались повысить свой культурный уровень: подписыва-
лись на журналы и газеты (конечно, с нагрузкой, т. е. с нечита-
тельной литературой), ходили в театры, кинотеатры, на выставки. 
Смогли сохранить дружбу между однокурсниками до сегодняшних 
дней.

И ещё: называйте как хотите – патриотизмом, долгом перед 
Родиной или нерациональным мышлением, – но никто из нас не 
допускал мысли, что может бросить родных, друзей, работу, Ро-
дину и уехать в чужую страну, на постоянное место жительства.

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

Кафедра физвоспитания в моей жизни сыграла большую роль. 
Со дня основания спортивно-оздоровительного лагеря «Сосновый 
бор» и до недавнего прошлого я отдыхала в этом лагере со своей 
семьёй, принимая по силе возможностей во всех мероприятиях, 
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проводимых в лагере. С преподавателями кафедры физвоспитания 
меня связывала крепкая дружба.

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

См. п. 41
27 лет играла в КВНе между студентами и преподавателями 

сначала мехмата, потом Большого мехмата (факультета механи-
ко-математического и прикладной математики). Была первым 
капитаном команды преподавателей.

С 1974 года (38 лет) являюсь членом народной хоровой капе-
ллы «Просвита» Днепропетровского национального университета 
им. Олеся Гончара.

Как член капеллы принимаю участие в Рождественских фес-
тивалях (международных), Пасхальных фестивалях, в посвящениях 
I курса в студенты ДНУ, студенческих фестивалях, в выступлениях 
на международных научных конференциях, на днях Шевченко Т. Г., 
в выступлениях перед инвалидами, перед студентами и т. д.

На протяжении трудовой деятельности принимала участие 
в организации вечеров отдыха, Дня первокурсников, студенческих 
фестивалях.

С 1973 года являюсь председателем профбюро механико-ма-
тематического факультета, поэтому брала участие в организациях 
культпоходов, выставках творчества студентов и преподавателей 
и т. д.

По просьбе декана писала массу поздравительных адресов, 
поздравительных стихов юбилярам.

Писала капустники для хоровой капеллы, для сотрудников 
кафедры и факультета.

Пишу юмористические рассказы, сочиняю стихи.
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, куль-
тпоходах тощо?

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

Из этого пункта я хочу несколько слов сказать о Дворце куль-
туры студентов. Дворец студентов я очень люблю, два раза в неделю 
у нас проходит здесь репетиция капеллы «Просвита». Очень одо-
бряю деятельность директора Дворца студентов Стукало Вадима 
Викторовича, считая его мудрым и толковым руководителем. И вся 
его команда не лишена таланта, начиная с Оксаны Рудковской.

Раньше я печатала заметки в газете «Днепропетровский уни-
верситет». Но однажды редактор газеты Собка Т. А. мне вернула 
статью о спортивно-оздоровительном лагере ДНУ и передала на 
словах, чтобы я больше ничего ей не передавала. С тех пор для 
меня газета «Днепропетровский университет» почему-то стала 
скучной, и я перестала её регулярно читать как делала это раньше.

Конечно, в таком состоянии спортивно-оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор» функционировать не может: нет матрасов, 
нет мебели, нет средств. Но я по-моему осталась одна, которая 
выражает сожаление по этому поводу. Это не только великолеп-
ное место, там проходили тренировки, соревнования, отдыхали 
студенты и преподаватели, мужал костяк университета. Если бы 
мне вернули молодость, я бы заботы о лагере взяла бы на себя.

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

На факультете ведётся большая работа по привлечению аби-
туриентов на мехмат. Каждый преподаватель в одной из школ об-
ласти выступает перед выпускниками, рассказывая о деятельности 
факультета, перспективах его и будущих студентов. Эту миссию 
перед учениками лицеев взял на себя декан.
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Наши преподаватели работают в школе выходного дня, где 
тоже проводят эту работу.

Когда студенты идут на педагогическую практику, им вме-
няется в обязательном порядке провести профориентационную 
работу в школе, где они проходят практику. При этом даём сту-
дентам-практикантам проспекты специальностей, которые они 
оставляют в школах с тем, чтобы могли с ними ознакомиться не 
только ученики, учителя, но и родители.

Профориентационная работа проводится и на днях открытых 
дверей, при проведении олимпиад по математике. Преподаватели, 
которых приглашает институт усовершенствования, проводят эту 
работу с преподавателями математики средних школ.

К сожалению, конкурс на механико-математический факультет 
низкий. Если раньше на этом факультете занимались исключительно 
талантливые или способные к математике люди, то теперь этого 
нельзя сказать. Преподавателю в первый год обучения студентов 
приходится очень много работать с ними, чтобы поднять уро-
вень знаний на должную высоту. Но выпускники уже достаточно 
приличные работники, с большим запасом знаний и большими 
возможностями.

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

В предметной комиссии принимала участие. Первый раз, 
когда была в аспирантуре: согласилась работать летом, потому 
что нужны были деньги на покупку зимнего пальто. Поняв, какой 
это тяжёлый труд, впоследствии никогда не проявляла инициати-
ву работать в приёмной комиссии. Работала только по решению 
кафедры (так сказать в порядке очерёдности).

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

Коллективом университета отмечались все праздники – крас-
ные дни календаря: Октябрьская революция, Первомай, Новый год, 
День Победы, 8 марта, 23 февраля. Это были либо торжественные 
собрание, либо вечер с выступлением художественной самодея-
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тельности и танцами до упаду, либо вечер со столиками (обычно 
это была встреча Нового года в КБК или столовой).

Демонстрация была обязательной, но я не пропустила ни одну 
из них не поэтому. Мне было интересно со всем народом страны 
общаться; все такие нарядные, весёлые, пели песни, плясали. В эти 
дни никто не чувствовал себя одиноким и лишним. Многие шили 
новые наряды к этим праздникам.

О неофициальных праздниках см. п. 41.
Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 

базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?

Я выросла в многодетной семье: четверо детей (три девочки 
и один мальчик), мать домохозяйка. В семье была младшей, по-
этому донашивала всё то, что ещё оставалось от старших сестёр; 
зимой всегда мёрзла, потому что не было тёплой одежды. Получая 
повышенную стипендию, я её отдавала матери, а она выделяла мне 
на проезд и на пирожки с ливером. Аспирантская стипендия мне 
показалась богатством.

Сейчас студенты пытаются все устроиться на работу, чтобы 
у них были деньги. У нас была другая цель: стать образованными, 
приобрести как можно больше знаний. Поэтому никто не стремился 
устроиться на работу. Один раз я аспиранткой была в предметной 
комиссии по нужде (надо было купить зимнее пальто) и работала 
два месяца ассистентом кафедры матанализа (сентябрь–октябрь 
1964 г.), потому что на кафедре некому было работать, а распределе-
ние я получила на кафедру (аспирантура заканчивалась в октябре).

Когда начала работать и могла накопить немного денег, пер-
вое, что я приобрела – это пианино, но не для себя, а для сына. 
С детства я мечтала научиться играть на пианино. Подо мной жила 
девочка из зажиточной семьи, которая ходила в музыкальную шко-
лу. Я носила ей папку с нотами, ожидала под дверью, когда у неё 
закончится урок, всей кожей впитывая мелодию «жили у бабуси 
два весёлых гуся». А дома, когда её заставляли учить уроки по 
музыке, ложилась на пол и прикладывала ухо к полу. Из-за малой 
обеспеченности семьи мне не могли купить инструмент и послать 
учиться в музыкальную школу. Свою мечту я хотела воплотить 
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в своего сына. Увы! Этого делать нельзя было: он мне до сих пор 
не простил, что я его заставила окончить музыкальную школу, 
после окончания он ни разу не подошёл к пианино. Рассказала об 
этом, чтобы подчеркнуть, что у нас взгляды на жизнь отличались от 
взглядов современной молодёжи, хотя я не считаю, что их взгляды 
хуже наших того времени.

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

На мой взгляд, можно вести речь о положительной динами-
ке реальных доходов педагогического персонала в течении моей 
работы в университете.

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

Студентами мы помогали восстановить корпус № 4 по про-
спекту Карла Маркса.

В течение работы в университете я участвовала в строительстве 
университетского городка то как куратор с группой студентов, то 
как член кафедры.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?

Участником войн, революций, экологических катастроф не 
была. Чтобы не случалось внутри- и внешнеполитической жизни 
в стране, университет не прекращал своей жизнедеятельности.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Конечно, факультет имеет международные связи, но я боюсь 
дать неточные сведения, так что по этому вопросу лучше обратиться 
к Бабенко В. Ф., Парфинович Н. В., Курдаченко Л. А., Когуту А. П., 
Меньшикову Ю. Л. и др.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Если участие в международных конференциях и съездах яв-
ляется одной из форм международного сотрудничества, то я ре-
гулярно принимаю участие в них (см. п. 50).
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ВАРГАЛЮК  
ВІКТОР 
ФЕДОРОВИЧ

Ваши фамилия, имя, отчество, число, месяц и место рож-
дения.

Варгалюк Виктор Федорович. Родился 11 сентября 1950 года 
в ныне поселке городского типа Андрушевка, Житомирской об-
ласти.

Что Вы знаете о Ваших предках: отце и матери, и бабуш-
ке, дедушке, откуда они родом, какого происхождения, какое 
имели образование, чем занимались?

Папа и мама, начнем с них. Родились они в Житомирской 
области. Жили: папа в Новоград-Волынском районе, а мама – в Жи-
томирском районе. Отец – украинец, мама – полька. Отец окончил 
школу, полный цикл школьного образования имел. И поскольку 
хорошо учился, его направили на курсы, после окончания которых, 
он работал учителем. В 1939 году, когда началась финская война, 
его мобилизовали, и он восемь лет в армии так и прослужил в тан-
ковых войсках. И финскую войну, и Прибалтику, Отечественную 
войну. Демобилизовался в 1947 году, в звании подполковника. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны. Мама после окончания школы работала телефонисткой. 
Они познакомились в местном клубе и, в 1935 году, поженились. 
Их брак существовал 66 лет, умерли они в 2001-м году.

После демобилизации отец работал в районном комитете 
партии начальником отдела пропаганды и агитации. До 1975-го 
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года он там работал, потом его назначили директором Маслосы-
рзавода. Нужно было завод строить, вводить в эксплуатацию, вот 
этим он и занимался до полного выхода на пенсию. Мама, будучи 
задействованной в детородном процессе, длительное время не 
работала, потому что пятеро детей было. А уже после войны она 
работала в сфере торговли, была продавцом. И так до самой пенсии 
проработала в универмаге.

Из всех детей я самый младший. Сегодня в живых остался 
только один старший брат. Сейчас ему за 70, живет он в Житомире.

Мамина мама, бабушка по линии мамы, она с нами жила, мною 
занималась. Её я очень хорошо помню, до самой её смерти я был 
рядом с ней. А что касается родителей отца, то их я и не видел. 
Только некоторые воспоминания. Дедушка был церковнослужи-
телем, дьяком. Погиб во время пожара. Поэтому мой отец еще 
с юного возраста был полусиротой. На момент моего рождения 
бабушки и дедушки по линии отца уже не было в живых.

Были в Вашей семье традиции, связанные с образованием, 
наукой, в чем они выявлялись?

Каких-то определенных традиций в этом отношении, по сути, не 
было. Отец – демобилизованный боевой офицер, и я рос в атмосфере 
требовательности и дисциплины. Это в жизни очень пригодилось.

Имели ли влияние Ваши родные на получение Вами обра-
зования, на Ваш профессиональный выбор?

Безусловно. Дети получили все высшее образование. А так, 
чтобы как-то к науке приобщать, нет.

Где Вы учились в начальной, средней школе? Какое обра-
зование Вы получили?

В городочке было две школы. Я учился в школе № 1. В 1957 
году пошел в школу в 1967-м её закончил с золотой медалью.

Что касается высшего образования – закончил наш универ-
ситет. Но, правда, я не сразу сюда попал, но к этому вопросу мы 
дойдём немного позже. Школьный учитель оказал сильное влияние 
на мой профессиональный выбор. Под его влиянием, я увлекся хи-
мией. Необходимо еще и понимать то время. Руководство страны 
возлагало большие надежды на «химизацию».
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Химики должны были дать новые материалы, удобрения, все 
то, что нужно народному хозяйству. Эта наука была, так сказать, на 
слуху. И это приводило к тому, что многие начинали ею увлекать-
ся. И я в том числе. Поскольку я ездил по школьным олимпиадам, 
которые проводились в Советском Союзе, как победитель одной 
из них я получил приглашение в нынешний Химико-технологи-
ческий университет, тогда институт (ДХТИ). Он традиционно 
проводил украинскую республиканскую школьную олимпиаду 
по химии и был заинтересован в тех выпускниках школы, кото-
рые проявляли хорошие знания, были победителями олимпиады. 
Я получил приглашение, автоматически сделал выбор и поступил 
в Химико-технологический институт. Однако потом я понял, что 
там готовят технологов, а меня же интересовала наука. Разобрав-
шись в городе, что и как, я понял, что есть в Днепропетровске 
и классический университет, в котором есть химфак, где мощно 
представлена химическая наука. Преподаватели ДХТИ, которые 
были выпускниками университета, однозначно посоветовали мне 
перевестись в ДГУ. И после второго курса я ушел с химтеха в уни-
верситет. И ни о чем не жалею. Закончил университет в 1972 году 
и работаю здесь без перерыва до сих пор.

Назовите школьных учителей, которые запомнились Вам 
больше всего и повлияли на формирование вашей личности.

Как я уже говорил, очень сильное влияние на меня оказал 
учитель химии, он же директор школы. Это интересный, мощный 
человек. Можно только представить, он только в прошлом году 
умер, 99 лет ему было. Не дожил буквально месяц до ста лет. 
Повлиял и учитель физики. По сути, учителя физики и химии 
определили мой выбор, и я стал профессиональным физико-хи-
миком. В русле этой специальности и защищал кандидатскую и 
докторскую диссертации. Гуманитарные предметы хуже шли. 
С золотой медалью школу, конечно же, закончил, но какого-то 
интереса к этим дисциплинам я не имел.

Когда я поступал в Химико-технологический, там сдавать 
нужно было пять экзаменов. Но я был с золотой медалью и плюс 
персональное приглашение в химтех, как победителю олимпиады, 



115

Інтерв’ю № 5  ВАРГАЛЮК Віктор Федорович

и на вступительных экзаменах мне достаточно было сдать только 
химию. Так и поступил, сдав только один экзамен. В ДХТИ тогда 
конкурс был, но у меня такая удивительная, в определенной части 
история вышла. Это ведь 60-е годы, космическая эра, и я, увлекаясь 
химией, связывал свои интересы также с ракетной техникой, строил 
ракеты, пускал их. Мне хотелось заниматься ракетным топливом, 
разрабатывать эти составы, поэтому, поступая, в Химико-техноло-
гический университет, я выбрал специальность «Твердое топливо». 
Я знал, что в Днепропетровске развита ракетная промышлен-
ность, однако содержание специальности «Твердое топливо» не 
знал. Сейчас мы агитируем, стараемся рассказать подробности 
о специальности. Раньше же такого не было. И поэтому вышла 
ошибка. «Твердое топливо», как оказалось, это переработка камен-
ного угля в кокс. Получилась, одним словом, промашка большая. 
На эту специальность и конкурса особого не было. Было где-то 
1,2–1,3. Люди удивлялись, почему я туда документы подал. Но эту 
ошибку я исправил. Более того, даже не только исправил ошибку 
собственную, перейдя на химический факультет, но, узнав, что на 
факультете нет такой специальности, потом уже, став деканом на 
факультете, эту специальность ввел. У нас теперь есть соответ-
ствующая кафедра, и мы готовим соответствующих специалистов.

Помните ли Вы первую университетскую лекцию? Кто 
и как ее проводил?

Мне как-то сложно, не вспоминается в чистом виде первая 
лекция. Есть запомнившиеся преподаватели. Преподавание химии 
на I курсе начинается с неорганической химии. И преподаватель, 
доцент А. Кузнецов интересным образом взаимодействовал с ау-
диторией. Обычно студенты, занимающиеся своими делами, са-
дятся подальше, впереди же мало сидело студентов. Он приходил 
и чтобы раскачать аудиторию, поднимал всех задних и спрашивал 
их, задавал конкретные вопросы в русле: «Напомните, что Вы на 
прошлой лекции слышали». И минут 10 он терроризировал всех, 
кто сидел сзади. И буквально через месяц началась борьба за места 
в первом ряду. Вот такой интересный педагогический приём был, 
и это запомнилось.
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Запомнились также лекции по физике. Читал их доцент 
Цауне, который позже перешел к нам в университет с хими-
ко-технологического. Лабораторный практикум интересный 
был, так как давал возможность «химичить».

Очень хорошо запомнились три преподавателя – по аналити-
ческой химии, неорганической химии и по физике.

Кроме нормальных были и эксцентричные преподаватели, 
специфичные. Вот, например, был такой преподаватель, который 
работал «весь в себе», плохо контактировал с аудиторией. Когда 
приходило время ставить оценки, он говорил «Вы всё равно ничего 
не знаете», и всем одинаково ставил 3. Это обескураживало. Ты 
хоть спроси, что мы знаем. Либо задавал вопрос, над которым 
нужно было некоторое время подумать. Не дожидаясь ответа, он 
говорил: «А, ну не знаешь – так иди».

Где размещался Ваш факультет, кафедры, где и как про-
ходили учебные занятия: лекции, семинары, практические 
и лабораторные занятия?

Химический факультет был расположен в очень интересном, 
красивом здании – это второй корпус, на Карла Маркса, 36. Исто-
рическое здание. Заходишь туда, эта лестница большая, старинные 
пролёты, аудитории. Само здание имело свой дух, свою атмосферу. 
И это, конечно, очень сильное влияние оказывало на нас, студентов, 
которые в этом здании слушали лекции, лабораторные практикумы 
проходили. Переехали мы с Карла Маркса, 36 потому что была 
принята программа размещения всего университета, который был 
разбросан по городу, в университетском городке. Была выделена 
территория, огромная, в 33 гектара, где велось строительство 
библиотеки, спорткомплекса, набор общежитий, корпусов. Сюда 
должен был переехать весь университет. Но потом, по понятным 
причинам, это было не закончено в должном виде. Мы видим 
и сегодня недостроенные здания здесь неподалеку. Университет 
расширялся, и не все те здания, которые остались в центре горо-
да, были куда-то переданы. Несмотря на обилие новых корпусов, 
все равно нам площади не хватало. Открывались новые кафедры, 
направления, специальности. И поэтому у нас остались здания 
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вне территории студгородка. Несмотря на ностальгию за вторым 
корпусом, мы не сожалеем, ведь химические опыты требуют спец-
ифических помещений, правильно оформленных с точки зрения 
техники безопасности. Второй корпус – это ведь историческое зда-
ние, его никто не делал под химфак. Помню, как тяжело нам было 
там провести вентиляцию и полутораметровые стены пробивать. 
А этот современный корпус специально спроектирован для таких 
задач. Для работы здесь условия лучше, а для внутридушевного 
восприятия, там было интересней.

Назовите Ваших преподавателей, их фамилию, имя и от-
чество, внешний облик, манеру и язык преподавания, способы 
контакта с аудиторией, средства воздействия на нее, учебные 
дисциплины, которые они преподавали?

Эстетику нам тогда читала доцент Шабалина. Предмет «Эсте-
тика» с её подачи воспринимался очень хорошо. Казалось, бы, 
предмет не связанный с химией, а вот преподаватель оказывал на 
нас очень сильное впечатление. Моим научным руководителем 
стал профессор Ю. М. Лошкарёв. Он оказал сильное влияние на 
меня как на ученого. Для него важно было, что ты делаешь и как. 
Не важно когда. У нас была полная свобода. Он не вгонял нас в 
какие-то рамки. Возможно, время было другое. Мы, аспиранты, 
приходили в 9 утра и, всегда, часов до 10-ти работали, все шесть 
дней в неделю.

Сейчас, если человек задерживается на работе после пяти, это 
считается непонятным, удивительным. Если человек находится на 
работе больше времени, чем ему отведено – значит у него особый, 
свой специфический интерес. В принципе, тот кто хочет работать 
допоздна – работает. Но для этого нужно получить разрешение 
руководства. Официально продемонстрировать, чем ты собира-
ешься заниматься.

Вспомните, как были оформлены учебные аудитории? Учи-
лись ли Вы в специально оборудованных предметных, именных 
аудиториях?

Для химиков важны лаборатории. На какой лавочке посидеть, 
и посмотреть как на доске написаны формулы – это не проблема. 
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А вот, что за оборудование в лабораториях... В те годы, за счет хоз-
договорной тематики, за счет выполнения тех работ, которые были 
важны для промышленности, за счет государственного прямого 
финансирования, через министерство, химфак, так же как и другие 
факультеты, получил очень много оборудования. По сути, на том 
оборудовании мы работаем до сих пор. Модернизация очень незна-
чительная проводилась, но наиболее существенная доля оборудо-
вания была приобретена именно в то время. Студенты, аспиранты 
получили возможность работать на современном оборудовании. 
Я, например, стажировался в Пражском университете, Брненском 
университете, в Академическом институте имени Гейровского 
в Праге. Так вот, уровень оборудования у нас был такой же, как 
и там. Не могу говорить о странах дальнего зарубежья, там, навер-
ное, было кое-что и получше. Но уровень нашего оборудования 
был всё-таки неплохой.

Укажите, каким был состав Ваших однокурсников по уров-
ню подготовки, возрасту, полу, социальному, национальному 
происхождению, жизненному опыту?

Какая-то специфическая карма есть у факультета. Может из-
за того, что из высших женских курсов создан наш университет. 
Неизвестно по каким причинам, но мальчиков всегда было очень 
мало на факультете. Набор, тогда, на I курс был 75 человек, из них 
мальчиков – в районе десяти. Десять, двенадцать, пятнадцать, но 
чтобы больше двадцати, хотя бы третья часть – не было. Как ни 
странно, годы проходят, а традиция такая же. На факультете сейчас 
тоже не так много ребят. Меняется социальный уровень и многое 
другое, а вот эти пропорции, почему-то, незыблемы.

В принципе этот феномен можно объяснить и по-другому. 
Химия немного туманная, загадочная наука. И, как-то, видимо, 
девушек эта загадочность, магичность привлекает, очевидно. Ре-
бята стараются мыслить более конкретными категориями, имеют 
более прямолинейное мышление.

Какая была учебная дисциплина у студентов, трудовая и 
исполнительская дисциплина у преподавателей?
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Посещаемость занятий была больше, это однозначно. Но! 
Когда я переходил из химико-технологического университета сюда, 
преподаватели, которые работали в химтехе, они же выпускники 
химфака ДГУ, говорили: «Там вольное казачество». У меня до 
сих пор остались посеместровые графики учебного процесса из 
ДХТУ, всё было в достаточной мере заформализовано. Четко было 
расписано, когда мне какой коллоквиум сдавать, где, какие чертежи 
нужно сдавать, когда контрольная работа. Всё четко было распи-
сано на весь семестр. Когда я в университет пришел, тут никакой 
такой четкости не было. Преподаватель сказал – завтра семинар. 
Хорошо, завтра семинар. Подготовились – сдали. А когда будет 
следующий пока неясно.

Однако время шло, и постепенно и у нас формализация всё-та-
ки охватила учебный процесс. Сейчас мы близки к тому, что было 
в химтехе в 60-е годы.

Кто был Вашим старостой, куратором в академической 
группе? Совпадала ли иерархия официальных и неофициальных 
отношений в студенческом коллективе?

В химтеховской группе старостой была Чернышева Валентина, 
которая впоследствие стала моей женой. Старостой, в университет-
ской группе, был Пикалов Виталий, работает сейчас в университете 
имени Нобеля. Он очень организованный человек. Он не сразу после 
школы поступил, он прошел трудовой путь. И, понятно, что ему, 
человеку с жизненным опытом поручили быть старостой. Тогда 
староста получал деньги на группу, на нем лежала материальная 
ответственность. Сейчас это банковские электронные карточки, 
а тогда все вручную делалось, через кассу. Авторитет у Виталия 
был неформальный.

Куратор.
Куратором в университете был доцент А. Н. Батурин. Нам 

были интересны его рассказы. Он стажировался в американском 
университете. Поскольку он был членом партии, ему предостави-
ли возможность стажироваться в США, как мы сейчас говорим, 
в дальнем зарубежье. Те его рассказы, что и как там, нам были 
интересны, а всё остальное – оно не воспринималось, потому – не 



120

Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

запомнилось. Он должен был проводить с нами соответствующую 
идеологическую работу, он её проводил как мог.

Кое-что из его рассказов. Он, как и американские преподава-
тели, имел ключ от лаборатории, и мог в любое время дня и ночи 
прийти, открыть её и работать. Если эксперимент того требовал – 
посидеть до двух часов ночи в лаборатории. Если во сне пришла 
идея, то в три ночи придти в лабораторию. То есть абсолютно 
свободный доступ. У нас было, по сравнению с ними, ограниче-
ние. Самое позднее время, когда можно было бы побыть в лабо-
ратории – это десять часов вечера. То есть вечерники закончили, 
закруглились в 21:20 и нужно было уходить. Позже 22:00 тоже 
не разрешалось. А вот это было нам интересно и ново. Как это 
можно, когда захотел – пришел. Хоть в воскресенье работай. У нас 
в воскресенье был закрытый корпус.

Как было организовано проведение зачетной недели и сес-
сии? Случались ли какие-то курьезные случаи?

Организация была традиционной. О курьёзах. Профес-
сор М. С. Малиновский, в возрасте тогда был, от каких-то пере-
несенных заболеваний очень плохо слышал. И поэтому, глав-
ное, шевелить губами так, чтобы он не видел. И разговаривать, 
и подсказывать легко было. Говоришь тихонько – он не слышит. 
Надо было либо громко, либо в написанном виде все показывать, 
он читал, мог понимать ответ. Те, кто хорошо знал, приходили, 
садились сзади и подсказывали спереди.

Ещё о курьезах. Я всегда старался приходить и сдавать в пер-
вых рядах. Мне не хотелось тягомотины, стоять под дверью, ждать. 
Подготовился, пришел, первым сел, сдал и ушел. И вот пришел 
я на экзамен, но перед этим не сходил на консультацию, считал, 
что нового я там уже ничего не узнаю. На консультации не был, 
пришел на экзамен на девять часов утра. Прихожу, а ведомость 
уже закрывают, мне как неявку уже проставили. Оказывается, 
на консультации этот преподаватель, поскольку захотел куда-то 
уехать, перенес экзамен с девяти на семь утра. А я же не знал, 
пришел на девять. Ступор. Не знаю, что делать. Пришлось экс-
промтом, билет вытащил и нужно было за пару минут ответить. 
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В стрессовом состоянии я начал излагать. Понятно, это сумбурно 
было. Мне говорят: «Ладно, четыре поставим». Как четыре? 
Я не согласен с этой оценкой, потому что она не отражает моего 
уровня. Я должен сесть, подготовиться, а им не хотелось ждать. 
И настроились уже куда-то. Он там был и ассистент. Ну, ладно, 
под напором возмущенного студента поставили пять. Понятно, 
за тот сумбурный ответ пять нельзя было поставить, но они были 
заложниками несанкционированного переноса экзамена.

Я не очень помню, чтобы мне или другим автоматом выставля-
ли экзамен. Позже появилось, такое действие. А в 68-м, 69-м такого 
не было. Нужно было приходить и сдавать экзамен. Но! Разница 
была принципиальная в чём. В том, что экзамен сдавался устно. 
Сейчас, считается, что все преподаватели жулики, что нужно только 
зафиксировать ответ на бумаге. А лучше еще и в тестовой форме, 
чтобы вообще думать не надо было. Запустили тестовую форму, 
хоть целому курсу. Такой экзамен быстро проверяется, но это не 
проверяет знания. Когда беседуешь с человеком, тогда понимаешь, 
он просто заучил, или он недоучил, но понимает суть. Это можно 
только в беседе понять. А эти технологии, что используют сейчас, 
они абсолютно этого не дают, уводят преподавателя от студента. 
Это неправильно, но мы изменить этого не можем.

В моей группе была специфическая девочка, а именно. В сен-
тябре–октябре её и близко тут не было. Юля в бархатный сезон 
отдыхала на берегу Черного моря. Но она девочка умная, она 
приезжала, быстренько всё сдавала. Потом зимой на лыжах в Кар-
патах каталась. Появлялась, сдавала и быстренько, занимаясь своей 
жизнью, куда-то снова убегала. И никто из деканата её не терзал, 
никак не терроризировал.

Чем определялся Ваш выбор курсовой, дипломной работы? 
Кто был Вашим научным руководителем? Как осуществлялось 
научное руководство?

Никто прямо не выбирал темы курсовой работы, выбирался 
руководитель. И руководитель предлагал тему. Я в качестве руково-
дителя выбрал Лошкарёва Юрия Михайловича. Он 27 лет деканом 
химического факультета работал. Когда я пришел, он еще не был 
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деканом, был просто заведующим кафедры физической химии. Он 
занимался электрохимией, тем, что меня заинтересовало – соеди-
нение физики и химии, и электричества.

Я даже не помню, была ли такая теоретическая возможность, 
чтобы я пришел и назвал тему курсовой или дипломной работы. 
Нет, от руководителя сие зависит. Руководитель продумал тему 
и студенту говорил: «Вот ты будешь заниматься этим». И все, 
он берет и занимается тем, чем ему поручил руководитель.

Как проходила защита курсовых и дипломных работ?
Курсовые просто защищались. Не сложно было. Все-таки, 

работал научный кружок у нас. Мы там представляли доклады, 
обкатывали их. Это позволяло технологию преподнесения со-
браного материала отрабатывать. Получил данные, их осмыслил, 
потом внятно объяснил. И в процессе обсуждения мог понять, что 
где-то недоработал, где-то что-то опустил.

Прямо с третьего курса, как пришел в университет, так и за-
нимался исследовательской работой очень много. Поэтому были 
результаты – статьи, доклады на конференциях. Вот что интересно 
было, на пятом курсе пригласили меня в МГУ на студенческую 
итоговую конференцию. Помню тогда университет командировку 
оформил, я в Москву поехал, докладывал там перед такими кори-
феями с мировым именем. Посещение МГУ очень сильно запом-
нилось, их атмосфера. И вообще, МГУ есть МГУ, ведущий ВУЗ 
страны был. Несколько слов о защите дипломной работы. Сейчас 
комиссия задает профессиональные вопросы, прямо касающиеся 
темы дипломной работы. А тогда в комиссии сидел председатель 
профбюро, секретарь партбюро и вопросы были далеко не все 
касающиеся темы. И это будоражило. Приходишь и не знаешь, 
что тебя спросят. И спросят далеко не то, что касается работы, это 
было. Это всегда создавало некоторую нервозность. Вдруг спросят 
об остановке в Зимбабве.

Есть такая вещь, в которую мало кто верит, но я, занимаясь 
отлично, не получил красного диплома. На отлично я защитил 
и дипломную работу, и оценок отличных хватало, но диплом мне 
выдали синий. Дело в том, что мы еще проходили «военку», по-
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лучали дополнительно военное образование. Я не знаю, почему 
председатель ГЭК вдруг решил, что нужно еще те оценки смотреть. 
Ну, а там у меня четверки были. Комиссия говорит: «Он плохо 
осваивал военное дело, поэтому ему не надо выдавать красный 
диплом». Я вначале очень этому удивился, а потом успокоился. 
Диплом красный или синий, он на зарплату, ни тогда, ни сейчас, 
ни на что не влиял. Но вот аспирантура. Меня в первый год на 
аспирантуру не взяли. Потому что я, извините, был не с тем ди-
пломом. Да, это сыграло роль. Работал инженером.

Что Вы можете вспомнить о проведении учебных прак-
тик? Кем и как они организовывались? Чем запомнились? Какое 
имели значение для Вашей практической деятельности?

Запомнилась педагогика в школе. Это было ново. Приходишь 
в класс, и на тебя смотрят глазёнки тридцати школьников, кото-
рым ты доступно должен излагать химию, проводить внеклассные 
мероприятия. А они шалят, шумят. Нужно научиться управлять 
классом. В педагогическом плане она очень многое дала.

Практики хорошо проходили, понятно, так, как и сейчас про-
ходят. Есть тема, есть то, что нужно сделать, есть какое-то обо-
рудование, есть методический материал, берет человек и делает. 
Нормально проходили, ну, бывали какие-то нюансы, конечно. 
Обычно, на третьем курсе нужно было уже специализироваться. 
И вот, на третьем курсе на практикуме по органической химии, 
выполняя лабораторную работу, попалась мне делительная воронка 
с краником, который протекал, а он должен подавать реагент по 
каплям, иначе будут проблемы в колбе. И я, все время, поправляя 
этот краник, пальцами брался за него. Он протекал, и эта жид-
кость, реагент, обволакивал все стекло, там, где я пальцами с ним 
контактировал. Лабораторную работу я завершил, руки помыл, 
думаю, все нормально. Проснулся ночью от ужасной боли. Палец 
распух, один, второй. Те, которыми я кран держал. Это вещество 
подействовало на клетки, было очень сильное токсическое воз-
действие на кожу, подкожные ткани. После этого я не взлюбил 
органическую химию.
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Проводились на Вашем факультете студенческие олим-
пиады, конференции, какого уровня, чем они запомнились?

Про олимпиады я не помню, но работало студенческое на-
учное общество, и мы часто приходили, доклады делали. Больше 
запомнились, конечно, различные всесоюзные конференции, туда 
удавалось ездить, особенно, когда уже учился в аспирантуре. 
Очень много их было, почти весь Советский Союз объездили. 
Конференции эти, как правило, проводились в крупных городах: 
Таллин, Вильнюс, Кишинев, Томск, Москва.

Что Вы можете сказать об организации студенческого 
самоуправления на факультете и в общежитии? Принимали 
ли Вы в них участие? Что запомнилось больше всего?

Был комитет комсомола, даже я был комсоргом курса на 
четвертом и пятом курсе. Комсомол был реальной организующей 
силой. Комсомол давал мощный импульс. Студенты как-то груп-
пировались, общими делами занимались.

Укажите, как в Ваше студенческое время был организован 
быт, в том числе в общежитии?

В общежитии я не жил, так получилось. На первом курсе, 
когда я пришел, с общежитиями было немножко трудновато, и при 
поселении в общежитие учитывали социальный статус, нужно 
было сдать справку о доходах семьи и, исходя из этого, заселяли. 
Поскольку старшие все в самостоятельную жизнь ушли, свои се-
мьи имели, поэтому у меня, доход папы и мамы на одного члена 
семьи, был больше, чем у других, и по этой причине мне не дали 
общежитие. А дальше я не переживал, потому что удалось найти 
хорошее жилье. Я снимал комнату у одной бабушки, она сама жила. 
Родители ей платили 33 рубля в месяц. Я не знаю, как это сейчас 
перевести, пусть 400 гривен. Это со столованием, то есть, какие-то 
продукты родители привозили, и бабушка меня утром кормила 
и вечером, а днем я в буфете пил молоко, это было доступно.

В общежитии, там же хаос. Хорошо, что сейчас, у нас, у хими-
ков, комнаты на два человека и на три человека, а то общежитие, 
в котором раньше жили, на проспекте Гагарина, так там, по пять, 
шесть, восемь человек. В такой ситуации не сконцентрируешь 
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мысли на определенном предмете. По крайней мере, я в будущем 
уже не подавал заявление, и не жил в общежитии.

Назовите факторы, которые обусловили Ваш выбор даль-
нейшего творческого пути после получения высшего образова-
ния?

Так, выбор уже произошел на третьем курсе под влиянием 
Лошкарева Ю. М. К пятому курсу я уже сформировался как фи-
зико-химик.

После 8-ми лет ассистента, как Вы получили доцента?
Например, плотина – вы закрыли, а вода набирается, набира-

ется и её когда-то прорвет. А может ещё один момент, потому что 
это было на уровне «перестройки», тогда вся партия зашаталась, 
начали думать как, что, чего; где-то молодых пропускать, это 
был 1985–1986 гг. Это вещи, которые каждый как-то по-своему 
пропускал через себя и по-своему реагировал.

Вспомните основные вехи Вашего творческого пути, в чем 
его особенности?

Творческий путь был связан с достаточно мощным направле-
нием, которое внес в университет Лошкарев Юрий Михайлович, 
отец его был ректором Химико-технологического университета. 
Он пришел после войны руководить этим учебным заведением, 
был электрохимиком и внес мощную струю этого направления 
в Химико-технологический институт. Закономерно, что сын шел 
по стопам отца, поэтому Лошкарев Ю. М. развивал это же науч-
ное направление. Востребованность была достаточно большой, 
мы понимаем, что такое проблема защиты от коррозии, сколько 
металла пропадает потому, что он ржавеет. Железо дешевое, его 
можно получить, не затрачивая много средств, а в атмосфере вода, 
кислород. Все это агрессивно действует на железо и его нужно 
защищать. Эта проблема достаточно большая, объемна. Во всем 
мире, её по-своему каждый как-то решает до сих пор. Было ин-
тересно работать. Наш труд был востребован в промышленности 
и те деньги, которые факультет зарабатывал, были достаточно 
большие. Тогда огромная часть денег университета использовалась 
для модернизации учебного процесса.
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Научные школы, направления определяли развитие науки 
на Вашем факультете, научно-исследовательском институте? 
Кто их руководители? Какие открытия они сделали?

Научная школа, по сути, идет от Льва Владимировича Писар-
жевского. Л. В. Писаржевский заложил мощную школу электронной 
химии. В те годы появилась теория строения атома с учетом его 
электронной конфигурации. Л. В. Писаржевский одним из первых 
понял, что суть многих химических превращений – это электрон-
ные переходы. Будучи блестящим педагогом, он передовые знания 
начал использовать в учебном процессе. Его сподвижники в уни-
верситете занимались физической химией. Благодаря тому, что тут 
собрался мощный коллектив, в Днепропетровске был создан первый 
академический институт – Институт физической химии, который 
позже был переведен в столицу, Киев. Там работали академик 
Л. В. Писаржевский, А. И. Бродский, А. И. Коновалов и многие 
другие выдающиеся химики. Л. В. Писаржевский заложил основы 
электронной химии, и дальше это направление развивалось, но не 
имело практического приложения. А вот то, что принес Лошкарев 
Юрий Михайлович – он изучал не вообще реакции электронного 
перехода, а рассматривал те реакции, которые важны для про-
мышленности. У нас есть научно-исследовательская лаборатория 
«Теоретических и прикладных проблем химии», научным руко-
водителем которой я являюсь. Перед этим она называлась НДЛ 
электроосаждения металлов.

Какие сборники научных трудов, журналы и монографии 
выходили на Вашем факультете, кто и где организовывал их 
издания? Какие публикации запомнились? Проводились ли их 
презентации?

Раньше мы печатались только в традиционных, академических 
изданиях. Издавать свой научный журнал мы начали с 1993 г., когда 
зарегистрировали «Вестник университета. Серия Химия». Сейчас 
стараемся поднять престиж, добиться того, чтобы этот вестник 
был включен в наукометрическую базу Данных или по крайней 
мере в те базы, которые немного ниже по уровню, но известны во 
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всем мире. Мы работаем в этом направлении и надеемся довести 
это дело до логического конца.

Помните ли Вы юбилейные даты выдающихся ученых 
и педагогов, отмечались ли они на факультете и в универси-
тете? Как они проходили?

Отмечали 100-летие со дня Рождения Михаила Сергеевича 
Малиновского. Сделали именную аудиторию в 16-м корпусе. Он 
выдающийся химик-органик, писал учебники, монографии. Тут 
была школа М. С. Малиновского, много учеников его работало 
на факультете.

К сожалению, на юбилей мы приглашали только наших коллег 
из химико-технологического университета, родственников, близ-
ких. Мероприятие имело кулуарный, днепропетровский формат.

В феврале этого года мы отметили 140-летие со дня рождения 
Л. В. Писаржевского. К этой дате была издана монография «Акаде-
мик Лев Владимирович Писсаржевский». Коллектив авторов был 
удостоен за это медалью Писаржевского НАН Украины.

Что бы вы могли рассказать про уровень интеграции сво-
ей научной школы в евроатлантическое или евроазиатское 
интеллектуальное пространство?

Если говорить о электрохимической школе, то нельзя сказать, 
что мы как-то интегрируемся. Другое направление получило сейчас 
развитие – квантово-химическое моделирование химических реак-
ций. Все то, что мы говорим о реакциях – это плод нашего воображе-
ния на основе анализа экспериментального результата. Анализируя 
результат, мы по нему восстанавливаем то, что там могло быть. 
Непосредственно увидеть, как же эти атомы контактируют между 
собой, как молекулы обмениваются своими фрагментами, как их 
взаимодействие происходит, непосредственно увидеть нельзя. Не 
существует таких физических приборов. Заглянуть в мир атомов 
и молекул можно только при помощи квантово-химического мо-
делирования. Квантовая химия, как таковая, была создана давно, 
а развиваться она смогла с появлением компьютеров. Квантовики 
проводят расчеты, которые очень объемные. Поэтому вручную 
раньше это было производить нереально.
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Современные компьютеры дали возможность быстро прово-
дить расчеты и моделировать сложные системы. В 90-е годы мы 
были на распутье – как дальше нам развиваться? Для того, чтобы 
быть на равных с зарубежными химиками, нужно иметь научное 
оборудование, которое стоит миллионы долларов. Это возможно 
в рамках той экономики, которая у нас есть? Ясно, что невозможно. 
Если говорить о фундаментальных теоретических вопросах, то мы 
не являемся рафинированными теоретиками. Поэтому мы пришли 
к выводу, что нужно развивать квантово-химическое направление.

Компьютеры стали доступными, но нужно ещё, чтобы было 
доступно программное обеспечение, поэтому мы в 1996 г. за-
ключили договор с Американским Центром Международного 
Сотрудничества, а  впоследствие заключили и прямой договор 
с Джексонским университетом. Почему именно этот университет? 
Там это направление развивалось хорошо, и там уже был один 
выпускник нашего факультета, который работал преподавателем 
и стал связующим звеном. После заключения договора мы начали 
проводить совместные исследования. Они увидели наш потенциал, 
и это дало возможность создать международную лабораторию ком-
пьютерной химии. Она сейчас функционирует активно, её обслужи-
вает Джексонский университет, Днепропетровский национальный 
университет и Харьковский «Монокристаллактив». Это дало нам 
доступ к современным компьютерным программам. Аспиранты 
приобрели возможность работать на нормальной технике, ездить 
на стажировку в США, поступать в аспирантуру и магистратуру 
в американские университеты. Только в этом году, профессор 
Оковитый, его аспирантка и студентка находились на стажировке 
в Оксфордском университете. Те результаты, которые они полу-
чили за это время, являются основой публикаций в престижных 
изданиях. Именно компьютерная квантовая химия позволяет нам 
интегрироваться в мировую науку.

Что Вы можете сказать о научной работе студентов? 
Участвовали ли Вы в организации студенческих научных кру-
жков и других форм студенческой научной работы?
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Всегда находятся студенты, которым интересно заниматься 
научной работой и с которыми нам интересно работать. Количество 
студентов, которые принимают участие в научной работе, отража-
ется в количестве их публикаций. По этому показателю факультет 
в университете занимает лидирующую позицию.

У нас часто бывает так: студент оканчивает магистратуру, 
и у него в активе 20 публикаций.

Студенческим научным кружком я не руководил, но курсо-
виками, дипломниками – постоянно.

Как бы Вы оценили информационную обеспеченность 
учебного и научно-исследовательского процессов через функ-
ционирование библиотек, книжных магазинов, специальную 
научную и учебно-методическую периодику у средствах мас-
совой информации?

У нас каждый год, 2–3 человека в разных зарубежных универ-
ситетах проходят стажировку, обучение по 3–6 месяцев, некоторые 
были 9 месяцев. Через них имеем прямой доступ к информационным 
ресурсам. Наш университет может пользоваться наукометрической 
базой Данных. Подписка пока есть. Любой студент может получить 
доступ к электронной базе информации по всем публикациям по 
той теме в ведущих журналах, которая его интересует.

Можете ли Вы говорить об органической связи Вашей 
учебной и научной деятельности? Как объем учебной нагрузки 
влиял на результативность Вашей научно-исследовательской 
работы?

Научная работа связана с научным направлением кафедры, на 
которой я работою. Так, я читаю спецкурс «Электрохимическая 
кинетика», который очень хорошо взаимосвязан с моим научным 
направлением, у меня и другие курсы есть, например, «Введение 
в специальность», тут я уже должен более широко объяснять 
студентам I курса, что и как, оно подходит больше для декана. 
Остальное взаимосвязано, и одно другому помогает почему? Когда 
излагаешь студентам и видишь, кто чего не понимает, пытаешься 
найти различные нюансы, которые позволили бы легко объяснить.
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Вспомните, какие формы повышения квалификации при-
менялись чаще всего? Насколько они были эффективны?

Смотря какой период брать. Вот сейчас есть государственная 
программа финансовой поддержки зарубежных стажировок. Многие 
преподаватели смогли укрепить свои знания в ведущих универси-
тетах мира. Один наш заведующий кафедры был в техническом 
университете Берлина, второй – в Оксфордском университете, 
ряд преподавателей – в Джексонском университете, в шведском 
университете г. Лунд. Это касается периода последних лет. Как 
будет сейчас – трудно сказать: будет ли финансирование, сохра-
нится ли такая программа. Подобная практика была и в советское 
время– я был в Пражском университете, в Брненском университете. 
Очень многие преподаватели ДГУ тогда ездили по всем странам 
мира. Я считаю, что это очень эффективный способ повышения 
квалификации, когда наш ученый может поехать на стажировку 
за рубеж.

Что Вы можете сказать о работе госбюджетных и хоз-
договорных тем в Вашем подразделении? Насколько они были 
эффективны?

Сейчас их, практически, нет. Раньше было много. Сейчас 
представителям бизнеса, предпринимателям нужно, чтобы раз-
работка стоила 5 копеек, а результат её использования был уже 
завтра с отдачей в целую гривну. На разработки, требующие вре-
мени для доведения до практического использования, никто не 
даёт. Он вложит сегодня деньги, а что будет через три дня, ме-
сяц – неизвестно. Если у Вас есть конкретное изделие и бизнесмен 
его видит, он может купить, а если изделие непосредственно не 
видно, то и деньги не будут вкладывать. Был период, когда при 
университете работал опытно-экспериментальный завод, и многие 
разработки там доводили до «металла», до того момента, когда 
его можно было продать. Сейчас завод не работает и мы, как без 
рук. Мы можем что-то сделать в лаборатории, но потом нужно 
довести до такого уровня на заводе, что его можно продать, а это 
требует времени и затрат, которые в планы бизнесменов не входят. 
Поэтому большинство долгосрочных проектов заморожено.
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Укажите, какой уровень финансирования высшего образо-
вания и науки характерен для времени Вашей работы?

На зарплату хватает, и то с трудом, а на коммунальные услуги 
университет зарабатывает сам. То, что договорники заплатили, 
уходит на зарплату преподавателям, свет, воду и т. д. Немного 
министерство помогает, но это не тот уровень. Нужно закрыть 
лишние университеты, многие из которых являются эдаким коо-
перативом по производству дипломов, оставить только базовые, 
которым обеспечить гарантированное полное финансирование 
государства. Государство должно отвечать за уровень этих уни-
верситетов, а их не так уж много.

Какой, на Ваш взгляд, удельный вес занимает воспита-
тельная работа в университетской жизни?

Она занимала и занимает большое место. Другое дело, что 
воспитательный процесс можно воспринимать, как некие назида-
ния: «Не ходи, не делай...». Я считаю, что огромное воспитатель-
ное значение имеет сам по себе преподаватель. Если он своими 
действиями, своими знаниями вызывает у студента уважение, он 
и будет примером, на который будет ориентироваться студент.

Как влияли партийные, молодежные, общественные орга-
низации на характер университетской жизни, учебный процесс, 
научно-исследовательские работы и систему воспитательных 
мероприятий?

Партийная, профсоюзная и комсомольская организации у нас, 
как и во всей стране тогда, оказывала очень сильное влияние на 
все стороны жизни: учебу, работу, досуг. Можете себе предста-
вить – сценарий КВН мне приходилось утверждать на заседании 
партбюро факультета. Его прослушивали и корректировали. Однако 
регулируемая культурная жизнь была насыщенной. Инициатива 
студентов поощрялась.

До сих пор на факультете сохраняются хорошие старые тради-
ции и появляются новые. Вот в позапрошлом году по инициативе 
студентов-пятикурсников, которые считали, что университет – дом, 
а факультет – семья, они провели вместе с преподавателями во 
Дворце студентов встречу хорошего семейного праздника – Нового 
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года. Всё прошло прекрасно, время пролетело незаметно. В этом 
году, нынешние пятикурсники повторили этот праздник. Я думаю, 
что он станет доброй традицией факультета.

Что Вы можете рассказать о функционировании обще-
университетских объектов и подразделений, в частности 
управлений и служб ректората, Научной библиотеки, Дворца 
культуры студентов, Дворца спорта, Ботанического сада, аква-
риума, типографии, издательства, редакционно-издательского 
отдела, центра гуманитарных проблем образования инфор-
мационно-аналитического агентства УНИ-ПРЕСС, редакции 
газеты «Днепропетровский университет», лагеря «Сосновый 
бор», общежитий, столовых?

Хорошо работает научная библиотека. Как может борется с 
трудностями. У нас есть чудесный культурный центр – Дворец 
студентов. Я считаю, что люди, которые возглавляют библиотеку, 
Дворец студентов, Дворец спорта – 1 делают порой невозможное. 
А проректор по административно-хозяйственной работе – герой. 
Ему удаётся на «нуле», на «минусах» совершить многое жизненно 
важное для университета. Нет необходимой финансовой поддержки 
государства. Я реально понимаю сложность такой работы. Когда-то 
возглавлял мелкий объект в 90-е годы – дом на 72 квартиры. Меня 
избрали председателем ЖСК.

Какие формы профориентационной работы с абитуриен-
тами применялись в университете, на факультете?

Много традиционных форм были и тогда, и сохранились 
сейчас – непосредственные контакты со школьниками в рамках 
олимпиад, дней открытых дверей. Но приоритеты сегодня меня-
ются. Мы много напрягались: ездили по школам и т. д., но все эти 
формы малоэффективны. Опрос первокурсников показал – самая 
эффективная форма взаимодействия сегодня – наш сайт. Человек 
по природе ленивый. Сидя дома, зашёл на сайт, заинтересовался, 
скинул электронное заявление. Всё. При социологическом опросе 
первокурсников на вопрос: «Как Вы узнали о факультете?» – 70 % 
ответили, что благодаря сайту. Мы считаем, что этот канал и будет 
самым эффективным.
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Были ли Вы участником строительства университетского 
городка? Как оно происходило?

Будучи студентом, принимал непосредственное участие в 
строительстве корпуса № 9 в рамках трудового семестра. Позже, 
преподавателем привлекался к строительству корпуса № 16. Всем 
факультетом строили общежитие № 7. Наши студенты дневного 
отделения были переведены на вечернюю форму обучения, а днем 
в качестве штукатуров, сантехников, разнорабочих, принимали 
участие в стройке 7-го общежития. Строительство студгородка 
велось методом почти народной стройки.

Что Вы можете сказать об обновлении материально-тех-
нической базы на Вашем факультете, в университете?

Сейчас, естественно, в этом плане сложно. Есть ряд предпри-
ятий, с которыми мы сотрудничаем, они оказывают посильную 
спонсорскую помощь. Всё, что стоит порядка 1 тыс. грн., ещё можно 
купить, но все, что стоит 10 тыс. грн и больше, с этим уже сложно.

Расскажите о динамике стипендиального обеспечения 
студентов, аспирантов и уровень заработной платы научно-пе-
дагогического, научного, педагогического и вспомогательного 
персонала во время Вашей работы в университете?

Уровень стипендии стал больше, чем раньше. Я был студен-
том и стипендия была 35 рублей, приблизительно современные 
400 грн, а сейчас у студента – 760 грн. Сказать, что это много или 
мало достаточно трудно. В западных вузах человек оплачивает 
свое образование и для этого подрабатывает и как-то умудряется 
это совмещать. Когда наш студент работает, это приводит к тому, 
что он начинает очень плохо учится.

Пропадая, в ущерб учёбе, на подработках, студент говорит: 
«Я – работаю, поставьте мне оценку». Но ведь для этого нужно 
контрольную работу написать, курсовую оформить, домашнее 
задание сдать...

Мне удавалось подрабатывать на факультете. На 4-м и 5-м 
курсах я был оформлен на 0,5 ставки лаборанта по хозтеме. Тема-
тика этой работы прямо соответствовала тематике научной работы 
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кафедры и соответственно – тематике моей курсовой и дипломной 
работы.

Вспомните, государственные, официальные и неофициаль-
ные праздники отмечались коллективом университета? Какаое 
было к ним отношение у Вас и Ваших коллег?

Среди факультетских праздников следует выделить День Хим-
фака, День здоровья. Периодически проводились также конкурсы 
«Мисс Химфак» и «Мистер Химфак». Это те, в которых участвует 
большая масса студентов. Есть, конечно, и более кулуарные – ка-
федрального масштаба.

Мы были воспитаны на этих праздниках: 7 ноября, 1 мая, 9 мая. 
Народ с удовольствием также отмечал и 8 марта, и 23 февраля, 
Новый год. Церковные праздники игнорировались.

Были ли Вы участником войн, революций, экологических 
катастроф и т. п.? Влияли события внутри-и внешнеполити-
ческой жизни в стране на жизнедеятельность университета?

Нет. Не был. Не привлекался. Не попадал.
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ІНТЕРВ’Ю № 6 

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 24 травня 2014 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Вінниченко Олександр 

Миколайович
Дата народження 22 вересня 1936 р.?
Місце народження м. Синельникове 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, службовець

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДНУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Біолог, професор
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Русанова Валерія Володимирівна
ТЕХНІК (ПІБ): Шаріпова Крістіна Рафіківна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Цюп՚як Іван Романович
Загальна кількість годин запису 1 година 45 хвилин
Вид і марка аудіотехніки –
Вид і марка відеотехніки Відеокамера CANON
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ВІННИЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ

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

Вінниченко Олександр Миколайович. Народився у 1936 році 
у м. Синельникове, Дніпропетровської обл.

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

Батько – Вінниченко Миколай Григорович, він закінчив роб. 
факультет, а потім працював на залізниці. Спочатку бригадиром, 
а згодом начальником механічного цеху Придніпровської залізниці. 
Мати закінчила залізничний технікум у м. Синельникове і працю-
вала техніком на закритому пункті електрозабезпечення потягів 
залізниці. Батько був з Полтавщини, а мати переїхала з Курської 
губернії у 1914 році. По батьку, мій дід працював на вугільному 
складі Придніпровської залізниці, у бабусі було багато дітей, тому 
вона не працювала. По матері, дід був помічником машиніста, 
бабуся теж не працювала.

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

Наша родина була представником вищого робітничого класу. 
Тому вони мали достатню освіту, щоб бути на одному рівні з міс-
цевою інтелігенцією. Завжди брали книги у місцевій бібліотеці.
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Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 
Ваш професійний вибір?

Коли я закінчував у 1954 році залізничну школу № 39, батьки 
хотіли, щоб я обрав професію за вподобанням, але чомусь вони дуже 
не хотіли, щоб я став залізничником. Я обрав професію агронома. 
Я поступив у сільськогосподарський інститут, витримавши на той 
час великий конкурс – 12 чоловік на місце.

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

Навчався я у школі № 39 міста Синельникова.
Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 

Назвіть коло Вашого читання, інтересів.
Коло моїх інтересів – біологія. З дитинства я любив природу, 

незважаючи на те, що в моїй родині були мисливці. Я по-іншому 
відносився до природи, нікого не міг вбити, навіть курку. Це робила 
мати. Це все сказалося на виборі майбутньої професії.

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

Найбільш ефективними методами роботи були лекції. Нам 
читали лекції дуже цікаво, особливо технічні і загальноосвітні 
дисципліни. Викладачі, які справили найбільше враження: Тиман 
Майор Філіпович, читав у нас вищу математику. Це була досвідчена 
людина, яка уміла тримати контакт з аудиторією, вів дискусії, що 
дуже допомагало у засвоєнні матеріалу. Цікаві лекції читав ректор 
сільськогосподарського інституту Лисенко Олександр Тихонович, 
він читав фізику, і я можу з упевненістю сказати, що фізика була 
в мене одним з найулюбленіших предметів.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?

Іменних аудиторій на той час не було, але кабінети, в яких 
проходили практичні заняття, були дуже обладнані. Була техніка, 
наглядні посібники і т. д.
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Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним поход-
женням, життєвим досвідом?

В основному всі були представниками селянсько-робітничого 
класу. Ми були одного віку, але й було кілька людей, які пройшли 
Велику Вітчизняну війну і потім поступили до інституту. Таких 
було чотири чи п’ять чоловік від прапорщика до капітана, у яких 
вся грудь була у медалях. По статі було порівну хлопців та дівчат.

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

Клімат був дуже хороший. Наприклад, якщо людина пропус-
тила пару лекцій її лишали стипендії. Тоді група збирала гроші 
і компенсувала цю стипендію. Перед іспитом ми збиралися на 
годину раніше і обмінювалися знаннями, що допомагало непогано 
здавати екзамен.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Ієрархія зберігалася. Старостою був Пілков, один з тих хлопців, 
які воювали. Він тримав нас «у кулаці». Куратором був Поленов, 
яким був нам замість батька. До нього завжди можна було звер-
нутися за допомогою.

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

Заліковий тиждень проходив дуже швидко. Щодо сесії. У нас 
зоологію читав Журавель Петро Олексійович, він був на той час 
директором інституту гідробіології ДНУ. У нього хлопці вирішили 
підмінити білети, що вдалося. Він сидів дуже спокійно, вислухову-
вав, а потів ставив у заліковку двійку. Після того, як пару чоловік 
отримали таку оцінку, білети більше не підміняли.

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

Мій науковий керівник був завідуючий кафедри загального 
землеробства Грішних Борис Олександрович. Він дуже допомагав 
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у роботі, в основну я її виконував на переддипломній практиці. Він 
контролював усі етапи виконання. На захисті моя робота отрима-
ла гарний відгук, рецензентом моєї роботи був голова обл. ради 
Дніпропетровська Пашов.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Тоді не було кафедральної спеціалізації. Кафедри були за-
гальними.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?

Чесно кажучи, не залучався до наукових робіт. На той час 
я займався плаванням, працював вже на рівні кандидата у майстри 
спорту і в мене просто не було часу через збори та змагання.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Курсові захищалися на кафедрі, система захисту збереглася 

донині. Дипломна робота захищалася перед усім курсом.
Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 

практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися? 
Яке мали значення для Вашої практичної діяльності?

Практика проводилась в нас дуже ефективно по всіх необхід-
них напрямках, щоб ми стали спеціалістами. Направляли підгрупами 
у діючі господарства, де ми були стажерами.

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

Ні.
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-

піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?
Не проводилися.
Що Ви можете сказати про організацію студентського 

самоврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали 
Ви в ньому участь? Що запам’яталося найбільше?

Участі я не брав через брак часу, але старші хлопці (які були 
на війні) займали посади у самоврядуванні і підтримували порядок, 
особливо у гуртожитку.
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Зазначте, як у Ваш студентський час було організовано 
побут, у тому числі в гуртожитку?

Організація побуту була непогана. Було все необхідне, щоб 
студент почував себе комфортно.

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя? Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському 
середовищі?

Тоді була тенденція підіймати не тільки професійний рівень, 
але й культурний, тому був хороший стан етики на той час.

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

Це було безкінечно. Я приймав участь в обласних студент-
ських змаганнях, зборах. Було багато тренувань. Весь вільний час 
я займався спортом.

Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти?

Після закінчення сільськогосподарського інституту я відро-
бив два роки в радгоспі Нижньодніпровський, там теж одержав 
непогану практичну допомогу.

У 1962 році я вступив асистентом на кафедру фізіології ДНУ 
і по цей час працюю тут.

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

Відбір був досить жорстким, особливо важко було пройти 
іспит по історії СРСР.

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

Коли став асистентом в університеті, то в аспірантурі був вибір: 
або до Києва, або тут. Та тематика, яка була на кафедрі фізіології 
рослин, не дуже задовольняла, тому вступив у цільову аспірантуру. 
Керівником був Ситник Констянтин Меркурович, мій зав. кафедри 
не хотів мене відпускати але ректор В. І. Моссаковський допоміг 
переконати його; за два роки я написав і захистив кандидатську.
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Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога?
У мене одна цінність – навчити студентів не тільки професії, 

а й виростити людину.
Пригадайте основні віхи Вашого творчого шляху, в чому 

його особливості?
Творчий шлях – всякий. Якщо казати з часткою гумору, мені 

«везло», почав працювати асистентом – одразу запросили на посаду 
інструктора райкому, але я цю роботу не люблю, потім виникла 
проблема – хотіли назначити директором Ботанічного саду, знай-
шов хлопців, які хотіли обійняти цю посаду.

Було стажування в Чехословаччині незадовго до того, як там 
почалась заваруха в 1970 р.; послали, я пробув там 10 місяців. Потім 
я попав в приймальну комісію університету, спочатку головою, 
а в 1972 р. – замісник, в 1973 р. – відповідальний секретар, запро-
понували схему в машинному варіанті, яка працює до сьогодні; 
після ПК знову посада в інституті гідрології, який перейменували 
в Інституті біології – довелось дати згоду. В інституті приладів 
немає, приміщення страшні. Довелося шукати гроші, ремонтувати. 
В результаті з 28 осіб штат збільшився до 200 до 2000 р. Працював 
там як сумісник, але основна робота – на кафедрі. Із січня минулого 
року керую кафедрою зоології.

В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-
гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

В 1992–94 роках ми впроваджували і в науку, і в навчання 
сучасні методи. Наші випускники могли працювати в будь-яких 
галузях біології.

Що Ви можете оповісти про організацію та функціону-
вання на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та наукових 
лабораторій?

У нас зараз навчання – демонстративне, прилади застарілі, 
при кожній кафедрі є наукові лабораторії, у нас особливо магістри 
працюють в цих лабораторіях. Це тісний зв’язок навчання і науки.
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Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх 
керівники? Які відкриття вони зробили?

Було одне відкриття по хворобам (варикоз) – термовакуумний 
метод оздоровлення, вживлялися паразити. По сучасним методам 
дослідження мій науковий керівник Ситник Констянтим Мер-
курович, який передавав обладнання, і вже покійний зараз Рева, 
завідувач кафедри біофізики і біохімії, був пов’язаний з розробкою 
методів боротьби з радіацією.

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?

У нас були і по кафедрі збірники, і в цей час останній збір-
ник по фізіології рослин з грифом Міністерства освіти, вийшов 
навчальний посібник по анатомії рослин.

На біофаці існує збірник «Біологія. Екологія. Медицина» і там 
виходить дуже багато публікацій. Презентації відбувались. На 
першій я був присутній («Анатомія рослин»). Єдине зауваження – 
дуже дрібний шрифт.

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

Наукові конференції проводяться дуже часто, вони бувають 
міжнародні, республіканські. Зараз і дорого, і не дуже зручно про-
водити міжнародні конференції. Одна з найвідоміших наукових 
конференцій проводилась у 1995 році. На міжнародних конферен-
ціях брали участь багато відомих учених.

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

Раніше з’їзди генетиків впливали дуже добре. Одразу розу-
мієш, у якому напрямі йде наука, які запити перед нею висуває 
суспільство. Заряд був дуже позитивний.

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
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Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Зараз на факультеті одна наукова рада по спецзахисту, її очо-
лює Травлєєв Анатолій Павлович. Працюють ефективно, захи-
щаються докторські і кандидатські дисертації. Запам’ятався один 
із захистів докторської дисертації «Чума». Автор досліджує як 
історичні аспекти, так і біологічні, сучасні, сама назва викликала 
велику цікавість.

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

Раніше це проходило масштабно, організовували поздоровлен-
ня, потім – банкет. Зараз в університеті заборонено святкування. 
Ось у нас йшла на пенсію співробітниця Валентина Григорівна, 
то вона зробила це неофіційно – в кафе.

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

У нас здавна було заявлено, що університет поза політикою.
Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 

та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег?

Таких випадків не пам’ятаю, але бувають роботи на стику 
різних наук, наприклад соціологія і екологія. По-друге, наука на 
місці не стоїть і інколи з’являються такі відкриття, які не впису-
ються в рамки сучасних наукових досягнень. Тоді доводиться все 
це переосмислювати.

Чи можете Ви вести мову про інтегрованість наукової 
школи або напряму, до яких належите, в євроатлантичний 
або євроазійський інтелектуальний простір? З яких джерел 
інформації дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?

Зараз інформація одна – інтернет. Виїхати за кордон практич-
но неможливо, отримати гранти теж непросто, інколи вони є, але 
вони прехоплюються у Києві.
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Що можете Ви сказати про розвиток наукової школи, 
наукового напряму, до якого належите, в контексті контактів 
з іншими вітчизняними та зарубіжними науковими центрами?

З науковими центрами у нас були контакти, зокрема з Нідер-
ландами; приїздила недержавна організація, яка користувалась 
попитом, разом проводили деякі дослідження.

З чехами теж непогані зв’язки, вони приїздили до нас на кон-
ференцію. На сьогодні наша співробітниця їхала у Швецію з до-
повіддю, на тому тижні з Естонії приїздив учений, який вивчає 
одноклітинні незіди, разом з нашим співробітником по Дніпру 
вивчають ці істоти.

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

У нас використовуються різні методи заохочення до навчан-
ня абітурієнтів: реклама, дні відкритих дверей, щоб можна було 
вибрати здібних, допомагає Мала академія наук, діти приходять 
сюди на заняття і проводять дослідження. В нас тісний зв’язок 
з Інститутом підвищення кваліфікації учителів, викладачі кафедри 
читають лекції, проводять заняття.

Ще є профільні класи з напрямом біологія, у нас таких шкіл 
було три, зараз одна – коло вокзалу.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

У мене лише одна співпраця – з Нідерландами. Ми з ними 
хотіли підготувати студентів-спеціалістів, щоб вони навчались 
чотири роки в Україні і отримали звання бакалавр, потім переїхали 
за кордон і завершили навчання за спеціалізацією: біолог-лісовод, 
біолог-аграрій, біолог-юрист і таке інше, тобто мали вузькі спе-
ціалізації.
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ІНТЕРВ’Ю № 7

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 24 квітня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Городничий Валерій Васильович
Дата народження 2 січня 1942 р.
Місце народження с. Ісакли, Куйбишевська обл.
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Селяни

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Фізик, професор
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Байрамова Фідан Ширін кизи
ТЕХНІК (ПІБ): Пронько Марина Сергіївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Стеценко Лілія Володимирівна
Загальна кількість годин запису 40 хвилин
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ГОРОДНИЧИЙ 
ВАЛЕРІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ

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

Городничий Валерій Васильйович, народився 2 січня 1942 р. 
у селі Ісакли, Ісаклінського району, Куйбишевської області.

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

Моя мати виховувалася у дитячому будинку (після революції 
було дуже багато дітей без місця проживання, старший брат матері 
привів її до дитячого будинку, але потім вона його втратила, зв’язок 
перервався й невідомо куди він пропав). Батько був родом із села 
в Тульській області. А що стосується дідусів та бабусь, то нічого 
не можу сказати, тим паче у матері родичів взагалі не було. Що ж 
стосується батька, то під час війни, коли я був ще маленьким, ми 
з матір’ю переїхали у село, там з чоловіків нікого вже не було, 
їх всіх відправили на фронт, там з родичів жила тільки сестра 
батька. У селі ми прожили десь роки зо два, а потім переїхали до 
Дніпропетровська.

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

Звісно, моя мати мала вплив на здобуття моєї освіти і як тільки 
могла допомагала мені. Я читав різні книжки, журнали, так що 
в мене вже був певний рівень знань у початковій школі.
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Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 
Ви здобули?

Я вчився у школі № 2 міста Дніпропетровськ. Я отримав, як 
вважаю, дуже гарну середню освіту.

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

У гуртку обласної станції фізичної техніки у мене на курсі 
вчителював дуже гарний вчитель, Віктор Сергійович. Він теж мав 
вплив на мою подальшу освіту.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Факультет знаходився у корпусі № 3 на проспекті Карла Марк-
са, там же і була кафедра № 3, яка була профілюючою для групи, 
де я навчався, там і проводилися основні заняття. А в корпусі на 
Шевченківській, 59 знаходилися кафедри креслення, іноземних 
мов та воєнна кафедра.

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

Тодішній завідуючий кафедри № 3 Філюгін Георгій Яковлевич 
мав завжди добрий вигляд, працював по направленню з підприєм-
ства, гарний спеціаліст у своїй області. Мій керівник – Константінов 
Леонід Петрович був теж дуже гарним спеціалістом. Івахненко 
Максим Максимович, Ігумнов Микола Петрович, Петеюгін Геннадій 
Михайлович – це основний склад кафедри № 3. А після того як, 
кафедра № 3 розділилася, завідуючим кафедри № 31 був Герасюта 
Микола Федорович, професор, доктор наук. Кедрін Ігор Дмитрович 
вів лекції по технології металу. Мені дуже подобались його лек-
ції. Варто згадати, що його батько був відомим поетом. Я вивчав 
шість предметів математики, і всі викладачі в основному були 
з факультету фізичної математики. Тоді ще не існувало факультету 
механічної математики. Також вивчав аналітичну геометрію, вищу 
алгебру, математичний аналіз, інтеграційні обчислення.
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Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні засоби 
навчання: карти, схеми, таблиці?

Звісно були схеми, різні таблиці, також була дуже сильна 
лабораторна база. Я вважаю, що саме ця лабораторна база мені 
дуже допомогла в вивченні різних, достатньо важких предметів.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Найбільш вагомо вплинув на мою подальшу освіту та ро-
боту Константінов Леонід Петрович. Я не можу сказати, що він 
використовував якісь незвичайні методи. Самим головним було 
саме спілкування, і крім цього він давав мені задачі, які дуже 
важко вирішувалися. І саме це зацікавлення мене ще студентом до 
вирішення важких питань і підштовхнуло до подальшого розвитку 
та розуміння. Він подарував мені книжку, котра у мене до цього 
часу збереглася.

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

В основному у нас у групі навчалися хлопці, дівчат було 
значно менше. З часом до нас з підприємства було направлено 
ще три жінки, у яких вже були діти. Була подружня пара, у них 
були діти, так що вони вже були у солідному віці. Навчався ще 
в моїй групі чоловік, котрому було вже за 35 років, він мав дозвіл 
ректора на навчання на денному факультеті. Самий молодший 
однокурсник поступив відразу після школи, йому тоді було 16 
років. Було багато хлопців, які прийшли з армії та по направленню  
з підприємства.

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

Найкращі здібності мав я й завдяки цьому, після закінчен-
ня університету, мене залишили викладати. Мої однокурсни-
ки – Бондаренко Валерій та Прохарчук Євгеній теж демонстру-
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вали високі знання, після закінчення навчання вони залишилися  
в аспірантурі.

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

Що стосується викладачів – мені важко сказати, я не пам’я-
таю, щоб якийсь із викладачів зірвав лекцію. Дисципліна була 
досить високою, людина могла не прийти на лекцію тільки через 
поважну причину, не існувало такого, щоб студент просився вий-
ти під час лекції, навіть якщо з’являлося бажання. На лекції всі 
повинні працювати. Був випадок, коли у нас дві групи (70 чол.) 
сиділи у маленькій аудиторії, і викладач пояснював важкі поняття. 
І коли вийшло так, що більша частина не розуміла, було доволі 
голосно, тоді викладач вигнав декілька студентів, після чого всі 
сиділи спокійно.

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

Ми завжди допомагали один одному. Звісно, у колективі 
почали з’являтися окремі угрупування, але якщо було потрібно, 
наприклад, курсову робити, лабораторну написати, то всі завжди 
допомагали.

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?

Старосту звали Віктором, а прізвище вже не пам’ятаю.
Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-

товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними?
Це курсові та лабораторні роботи, а також заліки. Я вважаю, 

якщо добре вимагати – цього достатньо.
Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 

Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося наукове 
керівництво?

Курсові та дипломні роботи частіше всього видавалися ке-
рівником, у мене це був Константінов Л. П. Мій дипломний про-
ект – початок моєї наукової роботи, яка перейшла у кандидатську 
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дисертацію. А це – частина наукової роботи Константінова: разом 
ми вирішували одну й ту ж задачу.

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

У нас було добре ставлення до студентів, завжди незнання 
чогось, помилки, все те, що не зрозуміло, повинно було йти на 
користь студенту.

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?

Журналів не існувало. Були збірки наукових праць. Спочатку 
це були таємні звіти, які майже ніхто не читав. Існували збірки 
1971 р., у мене навіть залишився збірник Герасюти, Шептуна, 
Константінова – це перша збірка, яка вийшла на кафедрі. Вона 
мала 22 статті.

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

На факультеті було багато різних кафедр, і кожна займалася 
своєю справою. Проводилось багато конференцій. Що ж стосується 
моєї кафедри, то у нас ніяких конференцій не проводилося, тому 
що всі документи та справи були таємними. Згодом я приймав 
участь у конференції у Севастополі.

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

Важко відповісти. Тому що конференцій майже не було, все 
відбувалося таємно, важко було приймати участь у таких конфе-
ренціях.

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Вони і зараз функціонують, але вони дуже таємні і туди потра-
пити можливо, якщо тільки входити до ради, або приймати участь 
у захисті, або бути опонентом. А так як я не маю відношення до 
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жодних з них, то на засідання вченої ради потрапити не маю змоги, 
туди навіть зараз допускаються по списку.

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

Не можу відповісти. Я там не був.
Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 

які форми роботи Ви можете пригадати?
На кафедрі у кожного викладача працювала певна група сту-

дентів. Я працював у групі Константінова Л. П і займався експери-
ментальними розрахуваннями. Також були студенти, які займалися 
теоретичними розрахуваннями.

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

Ми не займалися на кафедрі політичними питаннями, але у нас 
був семінар, де розповідалися питання політики партії правління. 
На семінарі ми розповідали питання, по яких шукали інформацію 
у газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Известия». Вів 
семінар завідуючий кафедри.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Не можу нічого сказати, тому що у нас був досить слабкий 
зв’язок з Європою.

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

Була досить сильна комсомольська організація, вона існувала 
у кожній групі та на кожному курсі. Існував комітет комсомолу 
курсу, факультету та університету. Комсомолці вносили свій вклад 
в організацію дисципліни, морального рівня наших студентів; була 
досить добра робота.

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

Проводилися вечори молоді, до нас приходили дівчата з фі-
лологічного факультету. Ці вечори проводилися гарно, були іноді 
деякі недомовлення, але в основному дисципліна була високою. 
Усі з повагою відносилися один до одного.

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

Я займався легкою атлетикою, був високим та худим. Приймав 
участь в університетських змаганнях невисокого рівня.

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

Проводилися суботники по прибиранню території, ботанічного 
саду. Проводилося святкування 50-річчя університету, організо-
вувалися різні зустрічі.

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

Державної стипендії вистачало тільки як студенту, а щодо 
молодого вченого – не вистачало.
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ІНТЕРВ’Ю № 8

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 23 квітня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Грабильніков  Анатолій 

Васильович
Дата народження 30 березня 1939 р.
Місце народження м. Севастополь, Кримська обл.
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Росіянин, військові

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

ОДУ (м. Одеса)

Професія, перелік посад Партпрацівник, юриспруденція, 
доцент

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Лапенко Микола Володимирович
ТЕХНІК (ПІБ): Гречка Юлія Володимирівна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Шостаковський  Роман 

Сергійович
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ГРАБИЛЬНИКОВ 
АНАТОЛІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ

Прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження
Грабильніков Анатолій Васильович, народився 30 березня 

1939 року у селищі Кача міста Севастополя Кримської області.
Що ви знаєте про ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали освіту, 
чим займалися?

Мій батько Грабильніков Василь Степанович народився  
у 1909 році у м. Данков Рязанської губернії, нині Липецької області 
Російської Федерації. Військовослужбовець – технік-лейтенант 
7-го авіаційного полку, що дислокувався у селищі Кача міста Се-
вастополя Кримської області, на базі якого діяла військова льотна 
школа, в якій, до речі, навчався у свій час Герой Радянського Союзу 
Іван Кожедуб.

Моя мати – Грабильнікова Катерина Родіонівна (дівоче пріз-
вище – Теплова) народилася у 1910 р. у с. Агаймани Іванівського 
району Херсонської області. До вступу в шлюб працювала кухарем 
їдальні Ради Міністрів Автономної Республіки Крим у м. Симфе-
рополі. Потім – домогосподарка, оскільки я був другою дитиною 
у сім’ї, а в родині було семеро дітей – шість братів і одна сестра.

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

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

Не впливали.
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 

Ви здобули?
Після Великої Вітчизняної війни льотна школа з військової 

евакуації із Південного Казахстану була переведена у м. Чугуєв 
Харківської області. Батько був демобілізований з лав Радян-
ської армії і наша родина переїхала у с. Успенівка Іванівського 
району Херсонської обл., де я навчався спочатку у початковій 
школі, а потім, коли батька було обрано головою Воскресенівської 
сільради цього ж району, я навчався до 5-го класу у семирічній 
Воскресенівській школі. У 1952 році наша родина переїхала до 
міста Джанкой Кримської області, де я закінчив середню школу 
№ 1 і отримав середню освіту.

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

Важко відповісти на це питання, оскільки вже не пам’ятаю 
прізвищ шкільних учителів, але найбільш запам’яталася вчитель-
ка з німецької мови – Ірина Вітольдівна, оскільки з попередньою 
вчителькою німецької мови я не знав майже нічого, а з Іриною Ві-
тольдівною я в короткий час засвоїв німецьку мову на рівні вільного 
читання оригінальної літератури. Цих знань мені вистачило для 
навчання в Одеському державному університеті на юридичному 
факультеті і скласти кандидатський мінімум.

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

Після закінчення середньої школи я працював на Джанкой-
ському консервному заводі робітником консервного цеху, потім 
слюсарем. Був обраний секретарем комітету комсомолу заводу. 
Вступив у члени Компартії України. Під час служби в лавах Ра-
дянської армії очолював комсомольську організацію ескадрильї 
вертолітного полку. Після служби в армії повернувся до Джанкою, 
на рідний консервний завод. Через два місяці роботи слюсарем ре-
монтного цеху заводу мене запросили на роботу до Джанкойського 
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міськкому Компартії України на посаду інструктора оргвідділу. 
Але оскільки в мене не було вищої освіти, мені запропонува-
ли отримати її у Вищій партійній школі ЦК Компартії України, 
але така перспектива мене не привабила, і я у 1965 році вступив 
на юридичний факультет Одеського державного університету  
ім. І. І. Мечникова, який закінчив у 1971 році за спеціальністю 
«Правознавство», кваліфікація «юрист».

У 1967 році я переїхав до м. Дніпропетровська, де спочатку 
працював інструктором з політико-виховної роботи в управлінні 
транспортної міліції на Придніпровській залізниці, а з 1971 року – 
заступником начальника курсу з політико-виховної роботи у Дні-
пропетровській спеціальній середній школі міліції МВС СРСР, 
потім – з 1976 р. – старшим викладачем циклу загально-правових 
дисциплін. Викладав державне право та державне будівництво 
(зараз – конституційне право України), земельне право, екологічне 
право.

Під час служби в органах внутрішніх справ брав участь у ви-
конанні державних завдань з охорони громадського порядку у м. 
Москві під час Олімпіади – 80, Всесвітнього фестивалю молоді та 
студентів, у м. Алмалик Узбецької РСР під час Ферганських подій 
1989 р. Підполковник міліції у відставці. Нагороджений 7 медалями, 
грамотами ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ, 
МВС СРСР, в тому числі й Грамотою міністра внутрішніх справ 
СРСР М. А. Щолокова та ін.

У вересні 1991 року я за вислугою років вийшов у відставку 
(на пенсію), а у листопаді цього ж року прийшов на роботу в Дні-
пропетровський державний університет на кафедру кримінального 
права та процесу відділення правознавства історичного факультету, 
якою завідував Валерій Петрович Гмирко. Деканом історичного 
факультету був професор Болебрух А. Г. Це був складний період 
становлення юридичного факультету. Складність полягала в тому, 
що створення нового навчального закладу юридичного напрямку 
було сприйнято на той час монополістами вищої юридичної освіти, 
передусім Київським державним університетом ім. Т. Шевченка, 
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Харківською юридичною академією, Львівським державним уні-
верситетом на рівні невизнання, ігнорування.

Показниками такого ставлення були заклики в «Галицьких 
контрактах» про те, щоб не брали на роботу випускників-юрис-
тів ДНУ, відмова випускнику нашого факультету Ігорю Шума-
ку у вступі до аспірантури Київського державного університету  
ім. Т. Шевченка та ін.

Але мені хотілося б сказати про те, що сьогодні ставлення 
до нашого факультету значно покращилося, і що цей авторитет 
факультету в значній мірі створюють наші студенти і випускники. 
Перші студентські змагання з конституційного права України серед 
вищих юридичних закладів України виграли наші студенти 3-го 
курсу і зайняли перше місце. У фіналі їм протистояли аспіранти 
та студенти 5-го курсу Луганського інституту внутрішніх справ. 
Міністр освіти і науки України прислав ректору ДНУ Пріснякову 
В. поздоровлення з цією перемогою. Студенти 3-го курсу Микола 
Терещенко та Олександр Степанов взяли участь у Всеукраїнських 
студентських дебатах у м. Києві, де зустрілися з командою юри-
дичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка 
і були визнані переможцями на цих дебатах. Олена Коновалова 
склала вступні екзамени в магістратуру Київського університету 
зовнішньої торгівлі, зокрема іспит з теорії держави і права, котрий 
приймав д. ю.н. Стеценко. У 2009 році команда наших студентів 
зайняла 3-тє місце серед 85 команд України на Всеукраїнській 
олімпіаді з правознавства. Випускниця нашого факультету Тетяна 
Корнякова була заступником Генерального прокурора України.

Які форми і методи роботи з студентами були найбільш 
ефективні на аудиторних заняттях і в позааудиторний час?

На факультеті практикуються інтерактивні форми навчання: 
судові засідання, в яких суддями, прокурорами, адвокатами та інши-
ми учасниками судових процесів виступають студенти; розв’язання 
проблемних ситуацій, що потребують правового рішення та ін.

Згадайте, які школи та напрями визначали розвиток науки 
на Вашому факультеті, хто ними керував?
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Про школи важко казати. Юридичний факультет створювався 
в тяжких умовах і недоліком перших років була нестача юристів. 
У нас було всього 2–3 кандидати наук. Становлення факультету 
почалось з того, що ми почали готувати своїх кандидатів наук. 
Я в деякій мірі маю до цього відношення. В 1994 році мене при-
значили виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою теорії 
державного права. В 1995 році мене запросили на міжнародний 
семінар, котрий проводився в Києві. Під час цього семінару я за-
йшов до директора Інституту держави і права ім В. М. Корецького 
НАН України академіка Ю. С. Шемшученка. Я поділився з ним 
проблемами факультету і запитав у них, як вирішити ці проблеми, 
щоб вони допомогли нам готувати своїх вчених. На це Ю. С. Шем-
шученко відповів, що, «незважаючи на завантаженість науковців 
Інституту, ми знайдемо можливості для підготовки науковців 
для юридичного факультету ДНУ», дав проект договору про під-
готовку кандидатів юридичних наук. Цей договір підписав тодіш-
ній ректор ДНУ В. Ф. Прісняков, і з тих пір почалася співпраця 
між двома закладами. Перший, хто отримав змогу навчатись по 
цьому договору був Ігор Шумак, якому відмовили в університеті 
ім. Т. Шевченка в Києві. До речі, він захистив кандидатську дис-
ертацію на високому рівні і зараз закінчує докторську, щоправда 
в Київському аграрному університеті.

Що Ви можете сказати з приводу наукової роботи сту-
дентів, згадати якісь незвичайні захисти кандидатських, док-
торських?

Один з яскравих прикладів – Шумак, наш первісток. Зараз на 
факультеті у нас приблизно 25 кандидатів наук, більшість з них – 
наші випускники (Степанов, Марченко, Заворотченко, Саєнко та ін.).

З приводу проведення залікового тижня і сесії, чи трапля-
лись якісь курйози?

Особливих курйозів не було.
А усні екзамени на юридичному факультеті були?
Так, вони були, і я вважаю, що усний екзамен це більш 

правильно. Викладач може оцінити здатність людини юридич-
но мислити, приймати рішення. В письмових екзаменах є один 
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плюс – студент, відстоюючи оцінку, може довести, що написано 
фактично. До того ж є можливість списати, а при відповіді усно 
списати неможливо. За всю свою практику я ніколи не ставив 
оцінки нижче, ніж того заслуговував студент, мене завжди вважали 
справедливим викладачем.

Які наукові конференції проводились на Вашому факуль-
теті?

Річ у тому, що конференції, після того, як ми почали співро-
бітничати з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького, ми 
проводимо кожні два роки – міжнародну наукову конференцію 
пам’яті В. М. Корецького.

Можете детальніше розповісти про міжнародне співро-
бітництво?

На сьогодні найбільш розвинутою і основною формою між-
народного співробітництва на факультеті є участь викладачів 
юридичного факультету у міжнародних конгресах, конференціях, 
симпозіумах, консорціумах, семінарах тощо як у межах України, 
так і у зарубіжних країнах, публікації у міжнародних виданнях та 
особисті контакти викладачів кафедр з науковцями інших країн.

Чи можете Ви говорити про органічний взаємозв’язок 
Вашої навчальної та наукової діяльності?

Вони пов’язані безпосередньо. Зараз я читаю курс конститу-
ційного права, раніше я читав інші курси, у мене є своя бібліотека, 
яку я використовую у своїй діяльності та постійно поповнюю її.

Які періодичні видання та роботи виходили на Вашому 
факультеті, чи маєте Ви до них якесь відношення?

По-перше, я заступник декана з наукової роботи, і тому маю 
безпосереднє відношення до всього, що видається на факультеті. Ми 
проводили «круглі столи», конференції. На юридичному факультеті 
дуже творчі люди, щорічно ми видаємо монографії, підручники. 
Самим першим був посібник «Основи правознавства», виданий 
колективом юридичного факультету, виданий в 1996 році, який 
був першим юридичним виданням на Дніпропетровщині.

Згадайте, які форми підвищення кваліфікації застосовува-
лись і наскільки ефективно.
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Форми проведення підвищення кваліфікації – це дуже специ-
фічна тема. У нас в університеті не розроблена програма юридич-
ної підготовки спеціалістів для підвищення кваліфікації, тому ми 
шукаємо можливість проведення цього в інших місцях: ми про-
ходимо підвищення кваліфікації в Головному управлінні юстиції 
у Дніпропетровській області, Дніпропетровському університеті 
внутрішніх справ та ін.

Якою була навчальна дисципліна в студентів, трудова 
у викладачів?

Зараз інші студенти, мені важко порівнювати. У свій час 
я викладав у школі міліції. В університеті ситуація інша. Тут є 
студенти різні.
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ІНТЕРВ’Ю № 9

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 27 травня 2014 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Долгов Валерій Михайлович
Дата народження 28 серпня 1947 р.
Місце народження селище Порт-Ілліч, Лінкаранского 

району Азербайджанської СРСР
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДЦУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Фізик, радіофізик, декан
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПШ): Мацевко Роман Андрійович
ТЕХНІК (ПШ): Шарапов В՚ячеслав 

Олександрович
ТРАНСКРИПТОР (ПШ): Градінарова Анастасія Олегівна
Загальна кількість годин запису 124 хвилини
Вид і марка аудіотехніки Планшет ASUS VivoTab RT
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ДОЛГОВ  
ВАЛЕРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

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

Долгов Валерий Михайлович, родился я 28 августа 1947 года 
в поселке Порт-Ильич Линкаранского района Азербайджанской 
СССР.

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

Люди со стороны отца – это твёрдо крестьяне, а со стороны 
матери, скорей всего так: тётя моя учительствовала, а бабушка 
вела хозяйство. Об образовании серьёзном говорить поэтому не 
приходиться. Что касается дедушек, один, со стороны матери, 
умер до того, как я родился, задолго, очень задолго, а второй был 
репрессирован, потом реабилитирован, в общем-то стандартная 
ситуация 50-х и более ранних годов. Что касается отца и матери. 
Отец у меня, в общем-то, профессиональный военнослужащий, 
мать – жена офицера.

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

По всей видимости, здесь более «продвинутым» был мой 
отец, который после службы в Советской армии, точнее на воен-
ной кафедре нашего университета, он уволился, тогда было такое 
сокращение Хрущёвское на миллион двести тысяч военнослужащих, 
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вот. После чего он перешел на работу на кафедру математического 
анализа нашего университета, после чего защитил диссертацию 
и прочее другое.

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

Наверное, касательно самого образования, то несомненно – 
да. Касательно же выбора специальности, у меня были достаточно 
хорошие успехи и, наверное, склонность даже в части филоло-
гической, в части химической, в части физической, поэтому на 
выбор конкретно моей будущей деятельности они влияния особого 
не оказывали, я был волен в своём выборе. Но а времечко было 
такое, что впереди науки всей была физика. Поэтому выбор был 
совершенно однозначный.

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

Я учился в трёх школах, и все они было хороши: это школа 
№ 33, это школа № 80, это там где сейчас лицей Информационных 
технологий, и школа № 67, о которой у меня самые лучшие воспо-
минания. Насчет образования, а какое образование? Образование 
я получил, вообще говоря, в университете. Я закончил физический 
факультет, это было отделение радиоэлектроники.

Нашого університету?
Да, наш университет. Днепропетровский государственный 

университет.
Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-

більше і вплинули на формування Вашої особистості.
Вы знаете, они были все хороши, учителя. Тем более, для меня 

осознанно это представление, в  старшей будем говорить школе, 
но я их хорошо помню практически всех. Но мне всего более па-
мятны и отчасти влияние наверно [оказали] на меня – это Парак 
Абрамович Ежевидшер – преподаватель украинской литературы, 
Ирина Борисовна Хмырова – преподаватель русской литературы, 
Никор Владимировна Лысенко – преподаватель химии.

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть колоВашого читання, інтересів.
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Вопрос наверно широковат, но я отвечу примерно так. Я жил 
в доме, который был университетским, вот так-вот. И очень много 
людей именно из университета были в соседях, общались в компани-
ях с родителями и так далее. Мне памятны имена, это действитель-
но известные люди не только в университете, фамилии Бергарда, 
Рейнгарда. Это, в общем, биологи. Высоковский? Моссаковский? 
Владимир Иванович, в общем, известный механик. Они явно демон-
стрировали лучшее образцы того, что наука, а в то время это было 
действительно так, чего-то стоит, и поэтому сориентированость 
учиться, а потом идти в научную сферу – она была достаточно. 
Это скорей был наглядный пример, чем какие-либо прямые кон-
такты и нравоучения молодому человеку и прочее другое. Что же 
касается физического факультета, то тут во многом это связанно 
с тогдашним устройством государства, тогдашней её политикой 
и понятно, что в те годы, когда я намеривался поступать, это был 
65-й год, это космос и Гагарин так, 61-й, это физика, действитель-
но физика, когда все «филологини» так сказать, падали низ перед 
физиками, был и такой период, да. Это было действительно самое 
прорывное направление, которое было в науке, по крайней мере 
с моей точки зрения.

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

В 65-м году я поступил на физический факультет. Касательно 
конкурса, я в деталях его не помню, но если учесть, что проходной 
бал у нас был 24 из 25. Это было 5 экзаменов, 5 по 5, то понят-
но, что конкурс был достаточно напряженный. Наверное, нужно 
учесть и то обстоятельство, что в этом году, я имею в виду 65-й 
разумеется, всего 20 % поступали из школьников и 80 % тех, кто 
имел стаж работы или после службы в армии.

Кто принимал у вас экзамены вы помните?
Виктор Борисович Гришин – это математика, у нас было две 

математики устная и письменная, поэтому кое-чего я конечно не 
помню. Мельникова с нашего физического факультета. Из химиков 
нет химичку я назвать не смогу, она просто не была мне знакома 
тогда.
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Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто 
і як її проводив?

Понимаете такого понятия как первая лекция и давайте при-
совокупим к ней или нагрузим ее какими-нибудь дополнитель-
ными функциями, такой не было. Вот первая лекция, которая мне 
запомнилась, это была лекция по истории КПСС. Ёе читал Герой 
Советского Союза Юбкин Василий Павлович. Он был лишён по 
военному двух ног, перенёс 12 операций и ходил он на протезах. 
Всю лекцию и не только эту он читал, стоя перед аудиторией. 
Поэтому это мне хорошо запомнилось, тем более, что это было 
не ортодоксальное изложение обычных историко-капеесесных 
вещей, это была и его точка зрения, это переломилось через него. 
Поэтому было очень и очень интересно. Я и еще не раз, наверное, 
скажу, преподаватели на физическом факультете были высокопро-
фессиональными, многие лекции до сих пор еще помнятся как это 
не удивительно. Как, впрочем, и вопросы на экзамене, на экзамене 
вступительном.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Мы занимались в четвертом корпусе (по теперешнему счету).
Тогда и корпусов было всего пять. Первый располагался на улице 
Шевченка, 59, а пятый корпус только строили. Все наши занятия 
проходили именно в четвертом корпусе. Нашими аудиториями 
были 445, 453 и аудитория 436 – лекционный амфитеатр.

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

Сперва следует упомянуть совершенно неординарную лич-
ность нашего преподавателя, профессора Боргарда Александра 
Александровича, который работал на кафедре гелеолетической 
физики. Этот человек был не только физиком-теоретиком, но и еще 
и человеком, обладающим ценным спектром познаний в области 
биофизики, литературы, графики и многого другого.
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Одним из преподавателей, которые мне нравились и запом-
нились, был Илья Исаакович Огиевецкий. Из большого уважения 
к усопшему не буду называть его студенческое «имечко». Это был 
прекрасный преподаватель, который мог изложить материал. Он 
читал у нас методы математической физики. Имел нетривиальное 
чувство юмора, носил очень толстые очки и видел далеко не всё, 
что студенты ему подкидывали. Все это было очень весело.

Высокий уровень преподавания имели Марк Геннадиевич Ал-
химов, Иосиф Иванович Бисетский, Федор Исаакович Коломойцев. 
У меня неплохая память, я помню практически всех преподава-
телей. Не могу сказать, что они в какой-нибудь момент утратили 
профессиональную сноровку. Я не помню ни одного случая, чтобы 
они «стратили», будем говорить так.

Касательно того как одевались... Понимаете, одевались по 
тому времени. Таким разнообразием товаров магазины тогда по-
хвастаться не могли. Поэтому то, что было, то и надевали.

Если говорить о самой импозантной личности, то это был Ра-
мир Яковлевич Ромашко, читавший исторический и диалектический 
материализм. У него была красивая такая прическа и если сказать, 
что все были в него влюблены, то можно дальше и не продолжать. 
Все это было хорошо на фоне исторического и диалектического 
материализма.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Я уже говорил, что здесь нужно иметь ввиду, во-первых, 
классическую схему построения учебного процесса, когда тут есть 
большая аудитория (а она была действительно большой). Наши 
две группы радиоэлектроников занимались еще с двумя группами 
электрофизиков. Преподаватель неходился один наедине с нами, 
доской и тряпкой. И если говорить об условиях, о том, чтобы заин-
тересовать аудиторию, то естественно уровень преподавания был 
высокий. Я вполне доволен двумя вещами: школьному образова-
нию на выходе и образованию, которое я получил на физическом 
факультете. И еще к этому добавить нужно, что у нас были занятия 
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по военной подготовке... И ей Богу, я помню кое-что до сих пор! 
Четверг – это был военный день. Это восемь часов, без всяких 
средств существования (я имею ввиду чистое конспектирование 
и т. д.). Это самые лучшие воспоминания, хоть и понятно, что 
многих, точнее всех здесь уже мы не увидим.

Людьми, которые мне особенно запомнились, был и Федор 
Исаакович Коломойцев. Его лекции были раскованные, связан-
ные с космосом, физикокосмосом. Хорошим был мой будущий 
руководитель – Евгений Бартошевский, который выделял, я бы 
сказал, непродуктивные затраты энергии на изложение материала 
и написание длиннейших формул на доске.

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

Преподаватели тогда тяготели к тому, чтобы в аудитории 
была развернута дискуссия. Поскольку они были людьми в высшей 
степени граммотные, то они могли ответить на любой вопрос. Ау-
дитория проявляла не теперешний интерес к предмету, аудитория 
была полна. Это существенно в отличии от теперешних аудиторий. 
Тогда вопрос задаешь сам себе, сам же на него и отвечаешь. Хотя 
понятно, что прошло много лет.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали 
деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Если по правде, то на пятом курсе, когда мы уже оканчивали 
подготовку дипломных работ, я второй раз в жизни зашел в деканат. 
Первый раз меня что-то попросили принести, донести. Деканат 
выполнял свои функции предписанным образом, но мы его и он 
нас, по-моему, не чувствовали. С деканатом общались старосты, 
преподаватели исправно выполняли свои функции. Я не помню ни 
одного случая, чтобы у нас сорвалось занятие. Ни одного. Поэтому 
больше нужно было бы говорить о кафедральном влиянии, которое 
было персонифицировано – мы лично общались с преподавателя-
ми. Лабораторных работ, не в пример теперешнему времени, было 
много. Уровень проведения занятий был... Знаете, бывает такой 
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случай, что не хочется никого критиковать... вот это тот случай, 
о котором мы с вами говорим.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні й тех-
нічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці технічні, аудіо-, 
відеоприлади?

Понимаете, когда я начал уже работать после аспирантуры, 
появились первые автоматизированные слайдо проэкторы. Так 
что если речь идет о каких-то технических средствах (как мы 
сейчас привыкли...там аудио, видео), то стоит отметить, что их 
не было тогда. Когда это было? 40 лет уже-тo прошло. Зато была 
достаточно хорошая лабораторная база, постольку о нас заботи-
лись такие предприятия, как Днепровский машиностроительный 
завод, Южный машиностроительный завод, которые помогали 
факультету комплектовать лабораторное оборудование. Так что 
касательно схемы и прочего другого – мы могли пощупать многое. 
Не только видеть, но и работать.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

К тому времени о вопросах об инновационных формах обу-
чения мы просто не задумывались. Его просто не было. Было две 
участвующих в процессе обучения стороны – это преподаватель 
и студент. Они имели общую цель – одни учили, другие стара-
лись научиться. Поэтому отклоняться от обычной университет-
ской схемы, о которой я уже говорил, пожалуй не было и нужды. 
Зато была достаточно хорошая практическая подготовка. Термин 
«инновационная форма» [из] относительно недавнего прошлого. 
Поэтому перечислять то, как это делалось и с помощью чего это 
делалось, по всей видимости нет нужды. Мне кажется уместным 
назвать историей вот эту часть университетской истории.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?
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Здесь нужно говорить скорее о лабораториях, которые, как 
я уже сказал, были хороши. Часть из них, [когда] я прохожу по 15 
корпусу, и некоторые лаборатории по физике мне памятны. Всё 
опиралось на вот эти лаборатории. Поэтому говорить о смысле 
предметной аудитории, пожалуй, нет особого смысла. Как впрочем 
и именных. Народ не очень у нас гордый... Ни одна кафедра не 
куражилась у нас тем, что в именной аудитории проводить занятия 
лучше. Нам хватало вполне (и преподавателю тоже) нормальных 
условий, нормальной доски (кстати, в отличии от теперешних), 
нормального мела, нормального преподавателя и внемлющего 
студента.

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

В 65-м году поступали 80 % людей, которые пришли после 
армии. Это были в основном парни. Дополняло эту категорию 
дивизии, я бы так сказал, прослойка, которая имела стаж работы 
не менее двух лет. Это в основном сельские жители. Касательно 
состава... немного детей служащих, рабочие и крестьяне. По поводу 
национального состава, подавляющее большинство – это украинцы, 
русские. В меньшей пропорции евреи.

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

Понимаете, не было такого термина, который назывался «мо-
ниторинг учебного процесса». Ни разу не помню, чтобы пришли 
в аудиторию работники деканата и нам делали какую-то перекличку. 
Люди ходили на занятия сами. Аудитория была заполнена даже 
при критическом взгляде на явку. Пропускали – да. В сравнении 
с теперешним временем – нет. Это были отдельные люди, которые 
иногда, ну куда-нибудь сбегали (на новый фильм, может еще куда). 
Но это были действительно отдельные студенты. И прямо скажу: 
вопроса о посещаемости практически и не было. Преподаватели, 
конечно, немножко хворали, но ни одного занятия, уж поверьте, 
не сорвалось. Не было такого: «Ой, Марья Ивановна заболела», 
занятий нет и все идут гулять. Ну, не было!
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Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті?

Прекрасный. Он отражал нравственные идеалы той эпохи. 
В сравнении с теперешним временем благожелательность в обще-
нии отличается. Это слишком уж гипертрофировано пользоваться 
коммунистическим лозунгом «Человек человеку – друг, товарищ 
и брат», но можно обойтись и без лозунга. Отношения между 
людьми были более теплыми, более чистыми и более приятными.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Старостой у нас был Слава Малиновский. Разумеется, я не 
помню его отчества. Славка, да и всё. Был он сержантом. Здесь 
был за главного. О том, что есть такое лицо как куратор, мы узна-
ли только на четвертом курсе. В колхоз на весь курс ездил один 
преподаватель, который испытывал душевное томление в связи 
с невозможностью с кем-то пообщаться. Один человек вёз весь 
курс. Остальное мы делали сами.

Несмотря на то, что староста был старше, ничего такого, что 
связано с доминированием старосты на курсе не было. Конечно 
у них были несколько другие интересы.

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

И тогда, и все время, и сейчас организация учебного процес-
са, в частности экзаменационной и зачетной сессии, подпадает 
полностью под существующие нормативы, которые определяются 
на государственном уровне. Поэтому ничего оригинального здесь 
и придумывать нельзя. Сессия начиналась в твердо положенное 
время для всех, заканчивалась тоже в положенное время. В по-
ложенное время студент начинал зеленеть, в положенное время 
начинал розоветь. В положенное время проходили консультации, 
нормальные консультации, когда студент задавал вопросы, а препо-
даватель отвечал. Сейчас же студенты приходят на консультации, 
наверное, удостовериться, живой ли преподаватель и придет ли 
он завтра на экзамен. Я уже не помню, когда во время консуль-
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тации студенты пытались узнать что-то новое, что-то важное... 
Это скорее всего групповое мероприятие с обменом информации 
между студентами и весьма мало внимания уделяется и отдаётся 
преподавателю.

Отличие сессий того времени в том, что все экзамены были 
устные. Преподаватели сопротивлялись вводу письменных экза-
менов, а потом потихоньку был достигнут консенсус. Студентам 
нравятся письменные экзамены и понятно почему. Преподаватели 
же тоже чувствуют в этом определенное облегчение.

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

Моим научным руководителем был Евгений Бартошевский. 
У нас было не так много курсовых. Это была реферативная кур-
совая, которая была на кафедре электроники. Ну, и дипломная 
работа была исследовательской, с большим участием руководи-
теля, который подталкивал, поскольку тема была лихая. Это был 
повседневный контакт.

Материалы микроэлектроники или вообще какие-то специфи-
ческие материалы и их измерение на сверхвысоких частотах – это 
была популярная тематика. То, что мне предложил руководитель, 
было связано с тем, что исследуемый образчик не размещался вну-
три волноводного тракта, он был как бы в свободном пространстве, 
которое в свою очередь сочеталось с резонаторными системами.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

...У нас все выглядело примерно так: сначала была кафедра 
электрофизики, где работали замечательные и преподаватели, и 
научные работники, имена которых звучали уже неоднократно. 
Потом под веянием условий внешних, развития СВЧ-техники 
выделилась кафедра физики сверхвысоких частот. Сейчас она 
называется немного по-другому, но ее смысл именно в первона-
чальном названии.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?
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Мы работали под руководством преподавателей... Сейчас 
это считанные единицы, а тогда мы работали непосредственно 
прикрепленные к конкретному руководителю. И отрабатывали 
положенное время не только за деньги (хотя они предполагались 
и платились), но еще и исходя из познавательного интереса.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Ну, это примерно такой же вопрос, как и тот, что касался хода 

сессии. Есть же соответствующая регламентация с указаниями 
того, что нужно делать. Курсовые защищали при комиссии. Это 
были несколько человек, которые выставляли свои оценки, зада-
вали вопросы, критиковали. Доклад длился минут десять. Защита 
дипломных работ, насколько я помню, проходила почти так же. 
Менялась атрибутика, бланки для защиты дипломних работ.

Те курсовые и дипломне работы – венец большого труда, они 
не были переписаны из интернета. Это были во многом теорети-
ко-экспериментальные работы. Много чего приходилось делать 
руками, многое приходилось чувствовать.

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

Факультет наш готовил, я бы сказал, кадры для Днепровского 
машиностроительного завода. Поэтому практика была главным 
образом ориентирована на потребности этого предприятия. После 
того, что раньше называлось «октябрьскими праздниками», числа 
с десятого люди шли на практику на предприятия с хорошим контр-
олем входа-выхода, с соблюдением регламента. Ну, и заканчивали 
ее практически как сейчас где-то в февральские сроки. Дисциплина 
была полувоенной, пропустить практику было невозможно, так 
как от этого страдали премиальные всего отдела, в котором ты 
числился и работал. Пощупать то, что принадлежало предприятию 
(СВЧ-техника) было в высшей степени полезно.

Организация практики проводилась и моими предшествен-
никами, и мной. Это была не только практика производственная, 
но и практика радиомонтажная. Так длилось до тех пор, пока эти 
славные заводы не прекратили своего существования.
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Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати?

Здесь опять-таки больше говорим о форме, чем о сути. У меня 
не было никогда членского билета от студенческого научного 
общества, хотя это не мешало мне заниматься научной работой.

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

Этот вопрос носит отголосок теперешнего времени. Сейчас 
очень часто встречаются студенческие конференции, конференции 
молодых учёных и т. д. Это явление более позднее. Наверное, мне 
трудно будет ответить на этот вопрос, поскольку конференциями 
тогдашнего времени занимались представительные организации. 
Дух был другой и дух этот был завязан на науке. Но любой аспирант 
в любой момент мог поехать на любую конференцию, начиная от 
центральной части до Томска, Новосибирска и так далее. Таким 
образом, люди пропитывались настоящей наукой, глядя на других 
людей.

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

Кроме как на улице Телевизионной общежитий больше не 
было. Человек, въезжая, получал койку, тумбочку, матрац, белье 
и другое. Это, кстати, не всегда сейчас выполняется. Общежитие 
финансировалось полностью – то, что было положено, всегда было.

Порядок же поддерживали сами жильцы.
Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 

Вашого студентського життя? Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському 
середовищі?

Это хороший вопрос. Ядром организации досуга было об-
щежитие, где устраивались вечера отдыха, совместные с другими 
факультетами. Это было весело, культурно и организованно.

Моя группа имела невысокий социальный статус, однако не 
было такого, чтобы, проходя по факультету, можно было услы-
шать такой высокий, витиеватый, трёхэтажный мат. Тем более от 
девушек.
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Нельзя сказать, что уровень культуры был очень высоким, но 
корректность в общественном поведении была неизмеримо выше.

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

У нас схема подготовки по физвоспитанию ничем особо не 
отличалась от теперешней. Все было прописано – что можно де-
лать, что нельзя. Я в своё время занимался тяжёлой атлетикой. 
У нас были соревнования, но весёлости было меньше. Однако 
были стадионные выступления... Массовые мероприятия согласно 
специфике того времени.

Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти?

Я очень любопытный человек. А любопытство может вопло-
щаться в разных формах. Именно научное любопытство и побудило 
меня заниматься таким видом деятельности. Например одним из 
моих любимых занятий является выяснение «нескладух», когда 
наблюдаются какие-то несоответствия в литературе, кино. Мне 
это очень любопытно.

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

Единственное отличие от теперешнего отбора в аспиранту-
ру – это время проведения. Мы сдавали те же самые экзамены, что 
и сейчас (экзамены по специальности, экзамен по иностранному 
языку и философический экзамен). Мы сдавали их только в августе, 
в отличии от теперешних, которые сдают в октябре и ноябре. Все 
остальное осталось прежним образом. Хоть и требования меняются, 
схема остаётся незыблемой.

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

Имя и фамилию я уже называл. С ним было интересно, по-
скольку в любой момент времени он мог сменить направление, 
в котором он меня подталкивал. Он хорошо перерабатывал инфор-
мацию, бодро реагировал на всякую научную новизну. И это было 
интересно, ведь каждый раз можно было получить новое научное 
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указание, которое подталкивало тебя двигаться в перпендикулярном 
направлении. Ну, ведь не будешь же ты искать, идя по прямой... 
нужно идти по проспекту.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога?
Во-первых, это чисто педагогическая часть. Это благодатная 

сфера, в которой можно делиться с людьми тем, что у тебя есть, что 
есть у тебя за душой. В плане излагаемого предмета – это работа, 
которая требует полной отдачи. То есть то, что есть, и то, что может 
быть востребовано, должно быть отдано студенту.

Затем, умение разбираться во взаимоотношениях людей, вни-
мание, добросовесность, самокритичность, реализованное желание 
и чувство, которое связано с познавательным процессом. Приятно 
видеть, как молодой человек или девушка впитывают, познают 
новое. Главное, чтобы было желание отдать то, что у тебя есть.

Пригадайте основні віхи Вашого творчого шляху, в чому 
його особливості?

Я довольно скромен в оценке своих достижений, потому я не 
хочу распространяться на эту тему.

В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-
гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Моя главная задача – это поддерживать факультет в работо-
способном состоянии в соответсвии с теми требованиями, которые 
предъявляются в работе высшего учебного заведения четвертого 
уровня акредитации. На то, чтобы обеспечить многоступенчатую 
систему образования, ушли последние 15 лет.

Що Ви можете оповісти про організацію та функціону-
вання на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та наукових 
лабораторій?

Учебных лабораторий у нас три с лишним десятка. Неважно 
как они образованы, перечислять их нелепо. При каждой кафедре 
есть лаборатории, также лаборатории по предметам. Говорить 
здесь нужно о том, что, к сожалению, я могу вспомнить лучшие 
времена, когда лабораторное оборудование поддерживало учебный 
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процесс. Сейчас этого сказать не могу. А одними компьютерами 
все решить не удаётся. Это тоскливо.

Можно перечислить список научных лабораторий, учебных 
лабораторий и так далее. Но и на этом уровне наше государство 
не в состоянии поддерживать нужный баланс в этой части.

Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх 
керівники? Які відкриття вони зробили?

Я считаю, что у нас есть две большие школы – это школа, 
которая была заложена при мне Коломойцевым (школа физики 
твёрдого тела). И вторая школа – школа теоретической физики. 
Сейчас первую часть поддерживают М. П. Трубицын, вторую – 
В. В. Сколозуб.

Открытия... вы так лихо формулируете вопрос. Открытия – 
это нечто, что меняет наше представление об устройстве мира или 
хотя бы меняет угол зрения. Открытия – это не добавление экспе-
риментальных результатов, которые не ставят мир с ног на голову. 
Я знаю всего два открытия, которые были сделаны в университете. 
Поэтому такой вопрос лучше не задавать. Об изобретательской 
деятельности говорить можно, но вот по поводу открытий... здесь 
нужно быть осторожнее.

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?

Есть несколько книжек, а также монографий, изданных за 
последнее время. Сейчас издаётся сборник «Физика и радиоэлек-
троника», который зарегестрирован как пригодный для написания 
диссертации. Его главным редактором был Сколозуб В. В. Мне 
запомнились последние монографии З. М. Матысиной. Это достой-
ная дама заметных лет, которая находится в замечательной форме, 
которая занимается физикой поверхностных явлений, а также до сих 
пор публикует монографии. Последняя ее монография – «Атомные, 
кулярентные и другие молекулярные фазы». Это запомнилось мне 
более всего, поскольку это действительно научное исследование.
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Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 
(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні?

История факультета достаточно длительная, чтобы ответить 
на этот вопрос компактно. Я скорее буду говорить вот о чем... 
Существуют известные финансовые трудности с организацией 
конференций. Неважно какая это конференция – студенческая, 
региональная и тому подобное.

Вскоре мы проведем вторую по счету действительно между-
народную конференцию, связанную с математическими методами 
электродинамики. О. О. Дробахин является её инициатором, членом 
комитета. Она действительно проводится вместе с приличными, 
зарубежными организациями. Но так, скорее всего, наше, да и то 
ограниченное в последнее время, участие в работе международных 
конференций. Организационные сборы обходятся очень дорого. 
400–500 евро для наших преподавателей – это несколько много-
вато... Нам более подходила Всесоюзная конференция.

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

Они несли определяющий характер особенно в тех случаях, 
когда возникают какие-то новые мысли и их нужно обсудить 
с коллегами, потому что иного способа, кроме как дискуссия во 
время конференций, в этом отношении нет. Вспомните хотя бы 
обычные слова из авторефератов: «Где проходила так называемая 
апробация работы, апробация идеи...».

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Ну, насчет неординарных защит может быть это больше удел 
специалистов. А у нас специализированные советы, которые при-
нимает защиты по спектру физических специальностей: физика, 
радиофизика, информационные технологии. И еще начертательная 
геометрия, и инженерная графика. Советы работают, все в порядке. 
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Полномочия продлены. Ну, и это один из способов поддерживать 
имидж университета на должном уровне.

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

Разумеется. Последнее, что мы делали в этой части, это 90-ле-
тие Федора Исааковича Коломойцева; мы праздновали это во 
Дворце студентов. Выступления, конференция, дружеское об-
щение, воспоминание тех, кто был причастен к этому большому 
организатору науки.

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

А что когда-нибудь бывает не так? Да, конечно влияла. И на-
правленность научных робот, которые велись по заявкам предпри-
ятий, которые эти заявки составляли, в соответствии с государ-
ственными интересами всегда была, и это было счастье. В отличие 
от теперешнего времени, когда этого нет, это несчастье.

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

Я не думаю, что это так. Каждый из людей имеет свою точку 
зрения. Называть инакомыслием – это слишком много оттенков 
у этого слова и мыслить по-иному – это совсем не обязательно 
кричать об этом. Поэтому не всегда можно говорить о том, что это 
как-то там проявляется и прочее другое к конкретному человеку. 
Я не думаю, что это было предметом серьезных затруднений – ни 
у меня, ни у моих коллег таковых не возникало.

Чи можете Ви вести мову про інтегрованість наукової 
школи або напряму, до яких належите, в євроатлантичний 
або євроазійський інтелектуальний простір? З яких джерел 
інформації дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?

Наверно можно говорить здесь, скорее, о евразийском на-
правлении. У нас достаточно много работ в университете ведётся 
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в связи с Казахстаном и этой евразийской схемой. А что касается 
европейской, НАТОвской схемы нет, пока нет.

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

По роду деятельности я несколько отдалился от этой кафедры. 
Но сама по себе кафедра в той мере, в которой кафедра физики, она 
называется сейчас прикладной и компьютерной радиофизики. Да, 
поддерживаю такие связи, я называл уже конференцию, которую 
должны организовать, так что держим нос по ветру.

Чи можете Ви сказати, про дослідження наукової школи, 
до якої належите, мали чи мають світовий рівень? Якщо так, 
наведіть конкретні приклади.

Я сказал, что на факультете две школы, которые заслужи-
вают внимания. По линии физики сверхвысоких чистот успехи 
не дотягивают до того, чтобы обсуждать вопрос соответствия их 
мировому уровню. Это нормальная робота, однако не слишком 
громко, однако может не пришло ещё время.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи?

В каком качестве я должен был это делать, я не знаю, но дей-
ствительно приходиться подменять во многом работу студентов, 
роботу деканата, в частности организацию студенческих научных 
кружков. Вообще у каждой кафедры один-два кружка такие есть. 
Мы стараемся поддерживать их жизнедеятельность, но инициатива 
должна идти, прежде всего, от студенческого научного общества, 
но не от, скажем так, деканата. Вот это главная проблема, которая 
возникает. Она периодически оживляться, иногда спад, трудно 
убедить студента в необходимости занятия научной работы как 
средства, необходимого для основы. Ввиду целого ряда обстоя-
тельств, которые вызывают грусть, по крайней мере, хотелось бы 
более активной работы со студентами.

Якби Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
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книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Я думаю, мы должны ориентироваться на более подходящие 
и доступные для всех категорий пользователей интернетовские 
схемы. Наша библиотека работает достаточно хорошо. Периодика 
поступает, хотелось бы в большем объёме, у нас есть проблемы 
с получением свежей информации по линии тех журналов, которые 
относятся к нашей деятельности, эти журналы в основном платные. 
Приходиться каким-то образом выкручиваться из этой ситуации.

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

Вопрос неправильно поставлен. Мы можем говорить о точном 
процентном или количественном влиянии, соотношении частей, свя-
заных с учебной нагрузкой и частей, которые всецельно отводятся 
[для] выполнения второй половины рабочего дня, так называемых 
для научной работы, методической, научной работы в частности. 
Я считаю, что никогда объём учебной работы не забивал возмож-
ность работать в научном плане. То, что касается органичной 
связи, к этому надо стремится как идеалу. Не всегда получается 
так, постольку, поскольку, ну, вот по теперешним требованиям 
преподаватель имеет право предлагать студентам пять учебных 
дисциплин, но и трудно сказать, что они всегда нанижутся на одну 
и ту же научную линию.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Эффективным было то повышение квалификации, которое 
относится к прежним временам. Это, как правило, командирование 
на полгода преподавателя в другое, одно из ведущих центральных 
московских или киевских высших учебных заведений, полная так 
сказать оторванность от учебного процесса и соответствующие 
требования, которые налагались схемой повышения квалификации. 
Это было действительно хорошо, это было действенно, вот, в отли-
чие от теперешних стажировок, которые, ну, скорее прикрывают 



181

Інтерв’ю № 9   ДОЛГОВ Валерій Михайлович

ситуацию. Наверное ситуация немножко изменится, потому что 
в ряде случаев сейчас от нас требуют в самом деле и заново полу-
годичной стажировки, полугодичного повышения квалификации. 
При ряде обстоятельств подождем окончательного утверждения 
закона про «освіту».

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

Работа по госбюджетным темам видется у нас и вестить на-
деюсь, будет. Это фундаментальные и прикладные темы, больше 
фундаментальные, которые приносят достаточно хорошие научные 
результаты. Оглашать их, по всей видимости, мы сейчас не имеем 
особого смысла.

Что же касается хоздоговорной тематики, к сожалению, со-
временное состояние тех отраслей, которые нас интересуют, а мы 
можем интересовать их, не такое, чтобы легко было получать суще-
ственное финансирование. Да, госбюджетные темы финансируются 
государством, надеюсь, они продолжат это финансирование. Как 
бы так помягче, госдоговорные темы это небольшие сотни тысяч, 
это мало для такого факультета. К сожалению, больше не платят.

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

Он уменьшается. И это уменьшение особо чувствуется в по-
следние годы. Фактически министерство позволяет нам получать 
заработную плату, платить за коммунальные услуги, ну, а дальше 
все это на плечах ректора. Ремонты, новая техника и так далее, 
и так далее, и возможности эти, увы, ограничены.

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

У нас она всегда была поставлена на хорошо. По крайней мере, 
документально мы всегда поставлены хорошо. Благо проректор 
Валентин Васильевич Иваненко, который на острие, так сказать 
,этого фронта работы в последний, достаточно продолжительный 
период, большой специалист в части организации воспитательной 
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работы и я, вообще говоря, бы сказал, что «так» – у университета 
все обстоит достаточно благополучно.

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

По поводу студентов мы скорее занимаемся корекцией, потому 
что трудно размахивать знаменем сейчас и вести людей в атаку 
на вершину науки, это тяжело. Тяжело действительно, у нас есть 
масса полезных мероприятий. У меня есть план воспитательной 
работы, который мы стараемся реализовать, в нем учтены всякие 
студенческие мероприятия, празднование дней, связаных с госу-
дарственными праздниками, с праздниками, которые носят иной 
характер: Олесь Гончар, Тарас Шевченко, много чего интересно-
го. Насколько это задевает души студентов, мне кажется, что не 
очень, постольку-поскольку. Такие хорошие мероприятия, как 
День первокурсника, День физика, к сожалению, заканчиваются 
после известных представлений в каком-нибудь ночном клубе, это 
тоскливо. К сожалению, это везде.

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

Прежде определяющим образом. Сейчас... практически этого 
влияния не ощущается. Да, как бы то не были компартия и ее иде-
ология, можно говорить, хороша или плоха, это была идеология, 
стройная система воспитания, а иногда выковывания кадров, ничего 
подобного найти сейчас нам не удастся.

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

А тут каждый по-своему может оценивать происходящее. Вот 
у нас достаточно хорошо удается в последнее время работа в части 
проведения Дней факультета. Хорошо организована спортивная 
работа, неоднократные победители или второе место в спартакиаде 
университета. Мы всегда поддерживаем мероприятия, которые, 
в том числе и спортивные мероприятия, проводяться в универ-
ситете. Хотя бы, на примере последнего празднования 95-летия 
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университета. Я считаю, что в этой части все, всякие там конкурсы 
и так далее, и так далее, где наши бывают победителями, ну, я к ним 
отрицательно отношусь. Но очередной «мистер» у нас появился.

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

Брал. В большей части это связано было с КВН-направлением, 
драматический актер из меня никакой.

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, редакційно-видавничого відділу, центру гуманітар-
них проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, ідалень тощо?

Я бы здесь выделил из этого длинного списка несколько по-
дразделений, да, которые, на мой взгляд, заметны в этой работе. 
Это, прежде всего, библиотека. Научная библиотека, которая одна 
из лучших по фондам, однако, не лучшая по техническому обеспе-
чению. И вот эти малоплачеваемые библиотекарские «мышки» 
несут такую нагрузку, которую иногда во внешней среде ничуть 
не чувствуется. Библиотека это первое, второе более удачное 
проявление – это Дворец студентов.

Дворец студентов работает под руководством Вадима Вик-
торовича Стукало на полную катушку. Это действительно Дворец 
студентов! Масса творческих коллективов, ни одно мероприятия 
университетское так масштабно не проходит мимо него. Мы еще 
можем очень много положительных слов говорить.

Третье, о чем следовало говорить, – это то, что вы назвали 
«УНІ-ПРЕС». Алла Николаевна Бахметьева – это имидж уни-
верситета в средствах массовой информации, с этим заданием 
она справляется. Газета «Днепропетровский университет», это 
хорошо, это хорошо, то, что напечатано лучше, чем сказано, это 
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понятно. Касательно других вещей – типографии, издательства – 
я не думаю, что всерьёз об этом стоило говорить, я не знаю, кто 
такой вопрос, вообще говоря, придумал, знаю университетскую 
систему отношений сложившуюся в этом плане. Библиотека, Дво-
рец студентов, УНІ-ПРЕС, газета. Дворец Спорта, несомненно, 
полезно, но, по-моему, он несколько проигрывает в этой части, 
хотя кафедра в последние время работает хорошо.

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

Традиционные дни открытых дверей, традиционное инфор-
мирование студентов через университетский сайт, электронные 
формы общения, мы отсылаем абитуриентам всю необходимую 
информацию о факультете, правила приема и так далее через 
электронную почту. Мы рассылаем директорам всех школ области 
через электронную почту. Мы общаемся с абитуриентами путём 
массовой рассылки sms, консультируем абитуриентов во время 
сдачи документов, ну, наверное, в общих чертах все.

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

Да, конечно, принимал. Да, конечно, организованно. Да, ко-
нечно, есть некоторые проблемы. Да, конечно, мы справимся 
с этими проблемами. Понимаете, на этот момент времени трудно 
говорить, каким образом будет протекать вступительная компания. 
Мы не знаем даже какие будут сроки приёма документов. Есть 
свои осложнения, но приемная комиссия всегда выходила из этого 
вполне, я бы так сказал, достойно. Народу так очень много, если 
так посмотреть, то у нас на факультет только подается, ну, наверно 
порядка трех–четырёх тысяч заявлений на двести примерно чело-
век набора. И большой конкурс на специальности компьютерного 
направления, поменьше у физиков, времена меняються, придет 
и их черед.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?
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Наиболее серьёзные связи у нас у кафедры теоретической 
физики: это Германия, это Италия, в том числе и коллайдерные 
вещи. На кафедре физики твёрдого тела и оптоэлектроники, это 
Польша, у кафедры электроники здесь больше Россия. Потихоньку 
эта часть работы подтягивается потому, что общее внимание со 
стороны запада к нашим специалистам в части компьютерных 
наук и компьютерной инженерии подрастает. Если раньше они 
вполне справлялись сами, то сейчас активно поглощают наших 
выпускников. От того этот интерес и развивается.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Конференционные вещи, которые организовывались не кон-
кретно мной, а факультетом и университетом. Наверно так.

Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Так, впливало.
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка? Як воно відбувалося?
Мы сами строили общежитие № 6. Силами студентов. Мы сами 

строили, может это слишком громко, вот этот вот учебный корпус 
(речь идет о 12 корпусе). То, что участие студентов в целом при 
строителъстве учебного городка [было]серьезным – это, правда. 9-й 
корпус – [строили] студенты и не только нашего факультета, это 
и мехмат, и прочее другое. Это вахтовый, я бы так сказал, способ 
работы. Это работа с отвлечением во многих случаях от занятий, 
но как-то справились.

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

Это самый тяжелый случай. Я уже говорил в этой связи по 
поводу финансирования, практически мы вынуждены сидеть на 
голодном пайке, т. к. покупать приборы мы можем исключитель-
но за счет хоздоговорных тем, которых не так много, потому что 
финансирование от министерства по этой графе не производится 
или практически не производится.
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Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення 
студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педа-
гогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персоналу 
в час Вашої роботи в університеті?

Я считаю, что сейчас ситуация выравнялась в сравнении с теми 
временами, которые были с первыми годами независимости. Тогда 
она была действительно тяжелой. Потихонечку государство смогло 
выйти из этого тяжелого, в самом деле тяжелого, положения. 
Сейчас в связи с инфляционными и прочими другими вопросами, 
ситуация в сравнении с окончанием прошлого года ухудшилась, но 
мы держимся. Пока говорить о зарплатах я не считаю серьезным. 
Это не вопрос для такого опроса. Касательно студентов, а студенты 
тоже получали совершенишие копейки. То есть это смешно было 
говорить об этом как о степендии. Сейчас, что есть. По крайней 
мере, некоторые до сих пор озабочены тем, получать или не по-
лучать стипендию. Это значит ощутимо.

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

Вы знаете, мы соблюдаем, университет, я имею ввиду, политез 
в этом отношении. Все положенные государственные праздники 
отмечаются по-праздничному. Из тех, что мне понравились в по-
следнее время – это 95 лет университету, потом Олесь Гончар – 
очень тепло, хорошо, приятно годовщина его и Тараса Шевченко.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ка-
тастроф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньо-
політичного життя в країні на життєдіяльність універси-
тету?

Университет вечен, как мафия. Университет вечен, вот, и ка-
кими бы не были политические события, думаю, он и будет таким, 
потому что он то, что неизбывно есть в государстве...



187

Інтерв’ю № 10   ДРОНЬ Микола Михайлович 

ІНТЕРВ’Ю № 10
Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 27 травня 2014 р, 29 травня   
2014 р., 11 червня 2014 р. ДНУ, 
10-й корпус

РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Дронь Микола Михайлович
Дата народження 2 лютого 1948 р.
Місце народження м. Ленінабад, Таджикистан 

(сучасна назва Худжант)
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Фізик, радіофізик, 
професор, викладач авіа- та 
ракетобудування

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Федченко Андрій Дмитрович
ТЕХНІК (ПІБ): Ляшенко Данило Володимирович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Чірков Петро Григорович
Загальна кількість годин запису 2 год. 34 хв.
Вид і марка аудіотехніки Lenovo А369І Black, ZTE Blade 3
Вид і марка відеотехніки -
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки)

Відповідно до структури 
запитань, з особливим акцентом 
на наукову діяльність на фізико-
технічному факультеті

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

Аудиторія ДНУ. 10-й корпус

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Дуже доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

3

Примітка й коментарі За усною домовленістю 
з респондентом деякі питання не 
були висвітлені (або висвітлені 
поверхово), а деякі були розкриті 
детальніше і ширше
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ДРОНЬ МИКОЛА 
МИХАЙЛОВИЧ

Будьте ласкаві, Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, 
місяць, рік народження.

Дронь Микола Михайлович, 2 лютого 1948 року. Я народився 
у місті, яке зараз називається Худжант, Таджикистан, а в паспорті 
у мене раніше стояло Ленінабад. Його перейменували.

Зрозуміло. Що Ви знаєте про своїх предків: батька та 
матір, дідуся й бабусю, звідки вони родом, якого походження, 
яку освіту мали?

Ну, по-перше, мабуть, з того, де я народився, видно – це не 
зовсім звичайно. Війна привела до того, що я народився у такому 
місці. Батько і мати мої зустрілись на війні. Батько мій був 1920 
року народження, і, коли війна розпочалася, він був уже призваний 
і служив. Тому він попав на війну на другий день після її початку. 
Колись видатний поет був – Долматовський. Він того ж року народ-
ження, і називав «Поколінням трьох відсотків», тих, що народилися 
у 20–23 роках. Вони були в армії на початку війни, і тому в живих 
їх залишилось лише 3 %. Так мій батько потрапив на війну. Це те, 
що він мені розповідав. А мама також. Тоді молодь була вихована 
під таким лозунгом: «Сперва думай о Родине, а потом о себе», 
і тому вона пішла спочатку окопи будувать, а потім прибилась до 
госпіталю і стала медичною сестрою. Більшість часу вона провела 
у евакуаційному госпіталі. Перед початком бойових дій його за 
декілька днів лаштують у лісі чи де. Коли туди поступають пора-
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нені, їх там сортирують – когось лікують, а когось відправляють 
далі в тил. Це було в Білорусії.

А родом вони звідки?
Вони з різних кінців. Батько мій народився на кордоні Полтав-

щини і Дніпропетровщини у селі Орлівка. Воно зараз Царичанського 
району і переходить то до Полтавської, то до Дніпропетровської 
області. Він з простого маленького українського села. Він ви-
вчився до війни на фельдшера у Дніпропетровському медучилищі 
і потрапив на фронт. А мама з глухого села Маслово Володимир-
ської області. І от вони потім зустрілися в Каунасі після війни, бо 
їхній госпіталь перебазували туди, а батько ще й поранений був, 
тож там вони і познайомились. А потім, рідний батько Сталін, як 
тоді казали, ні з того, ні з сього дав наказ переправити госпіталь 
з Каунасу, зараз можна здивуватись, в Ленінабад, Таджикистан. 
Здавалося б, яка стратегічна ідея? І до цього часу ніхто не знає... 
Декілька тижнів вони їхали і там опинилися. Я там народився. 
Ну, а батько українець, зустрівши на якомусь середньоазійському 
ринку, не пам’ятаю якесь місто... українців, яких переселили ще до 
війни, зрозумів, що треба повертатись на батьківщину. І тому мене 
перевезли, ще двох років не було. Батько переїхав до Царичанки. 
Я її вважаю своїм рідним місцем. Народився я у Ленінобаді, кажу 
всім, але ні разу там не був. А моя батьківщина – це Царичанка 
Царичанського району Дніпропетровської області.

Добре, а чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з осві-
тою та наукою і у чому вони проявлялися?

Ну, мої батько і мати мають середню освіту і тягнулись вони 
дуже до вищої. Батько хотів, але війна і ці випробовування після 
війни стали на перешкоді. Мабуть його прагнення до мене пере-
далися, і батько весь час вважав, що я буду мати вищу освіту. Є 
книжка про мене, яку написав директор Царичанського історичного 
музею. Батько з війни прийшов, у нього був акордеон, він грав на 
слух і мене до цього підключив. Я закінчив музичну школу, навіть 
трошки викладав два роки у цій же школі. Він знав дуже багато 
учителів тої школи, – склалося таке культурне середовище, яке 
мене визначило однозначно.
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Зрозуміло, а де Ви навчалися у початковій і середній школі?
Це одна і та сама Царичанська середня школа з 1 до 11 класу. 

Випустили мене у 1966 році.
А назвіть, будь ласка, шкільних учителів, які Вам запам’я-

талися чи вплинули вони на формування Вашої особистості.
Всіх пам’ятаю, але всіх називати не буду, бо учителів я дуже 

поважаю і зараз, але більшості немає вже. Вони дійсно відіграли 
дуже важливу роль. Ну, звісно, я і вибір зробив, дякуючи їм. Це 
учителі фізики і математики, в основному. Називати їх прізвища?

Будь ласка, якщо хочете.
Всіх можу назвати, але це занадто довго.
Ну, декількох, двох- трьох
Ну, давайте. Вакуленко Михайло Михайлович фізику викла-

дав і деякий час був директором школи. Він дуже кваліфікований 
учитель і організатор. А фізику він викладав так, що викликав 
захоплення.

Математику викладав Андрій Карпович Гарус. Після війни 
він без руки залишився, йому важко було, але ми відносилися до 
нього з повагою. Вчителька перших класів була Віра Яківна Каліста. 
Математику в середніх класах викладала і була нашим класним 
керівником Лідія Леонтіївна Шапкіна. Вона математику вважа-
ла головним предметом. Потім був Чуприна Віктор Федорович, 
теж наш фізик. І, нарешті, найбільш сильно на мене вплинув наш 
класний керівник Іван Харлампійович Перехрест, який викладав 
літературу, але був різнобічно освіченою людиною і, взагалі, непе-
ресічною особистістю. Він вчився викладати українську мову, а за 
певних умов, які були, вимушений був російську мову і літературу 
викладати, тому що до нього критично ставились у районо.

Критично ставились через те, що викладав українську 
мову чи літературу?

Так, він був комсомольським ватажком у 30-х роках і пози-
ціонував себе як людина принципова і чесна, тому набув, мабуть, 
ярлик якийсь, що за ним треба приглядати. І було дуже неприємно 
учням бачити, що він переважає інших за інтелектом. Ми ж шести-
десятники були, навчались у шестидесятих роках, коли на уроках 
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ще не дозволяли навіть Єсеніна, Блока викладати, і українських 
письменників. А він у ті часи це робив. І при цьому він, немов, 
випереджав час, і наш клас він захоплював новим і оригінальним. 
Кожний урок він починав з якогось нового вірша складного і про-
понував учням дати тлумачення, а це – одне з найскладніших. Він 
прищепив мені любов до поезії на все життя, я йому вдячний. Крім 
того, він мені сказав, що у нього син навчався в університеті. У нас 
і зараз він викладає на кафедрі диференціальних рівнянь, Перехрест 
Володимир Іванович, відомий у нас викладач і талановитий дуже, 
пішов у батька. Мама його була у нас вчителькою і бібліотекарем, 
також була добре освічена людина. І він мені сказав: «Микола, 
готуйся бути вченим». Він підштовхував мене до фізики і ма-
тематики, хоч сам викладав літературу. Він влаштовував вечори 
літературні, що тоді було дуже модно; «вогник» тільки з’явився, 
а він його перебудував в якийсь такий літературний гурток.

Добре, а назвіть, будь ласка, коло Вашого читання і щоб 
Ви сказали про чинники, які зумовили Ваш професійний вібір: 
Ваші вчителі...

Батьки та вчителі. І я ж хочу доповнити, що мій батько слід-
кував за мною. Він зустрічався з учителями і слідкував, щоб я не 
схибив, нічого не наробив. Я відчував, що батько завжди зі мною. 
Він мене навчив рано читати і в шахи грати. Я в п’ять років вже 
записувався в бібліотеку, книжки там отримував. У третьому класі 
я переміг на шкільному турнірі з шахів, хоча там були і десяти-
класники. І батько до цього мене вів з учителями. От, наприклад, 
учитель фізкультури у нас був, це просто людина рідкісна – Бойко 
Леонід Васильович. Я у нього у туристичному гуртку був, у шахо-
вому. Я весь час був лідером у школі по шахах, і він мене завжди 
виділяв, давав поради і всіляко допомагав. Причому мені пощас-
тило, що мені попались саме такі учителі, і разом з батьками вони 
допомогли мені якось природно пройти цей шлях.

Добре, а які у Вас взагалі були інтереси? Шахи, література, 
яка саме література?

Я захоплювався всім: авіамодельний гурток, фотографічний, 
хімічний, туристичний. Я був членом збірної району з туризму, 
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ми перемагали у обласних змаганнях у Дніпропетровську. Потім 
я захопився олімпіадами. Перемагав в олімпіадах з математики, 
фізики, хімії. Був переможцем обласної олімпіади з математики, 
коли вже був у десятому класі. У мене була проблема – часу не 
вистачало. Учитель фізкультури мене тримає для турніру по шахам, 
а цей каже, що треба на олімпіаду їхати. І, розумієте, були у мене 
такі проблеми – куди треба швидше. А тут ще літературний гурток, 
треба організувати «вогник», виступити там. КВКи тоді ж модні 
були, тільки з’явились на телебаченні, і ми їх на сцену перевели. 
Вони були в трошки в іншому форматі, ніж по телебаченню. А потім 
же комсомол у школі. Я відповідав за культурно-масовий сектор. 
Ми половину Царичанки засадили деревами. Це ж було після війни, 
і були ті часи, коли люди не боялися працювати. Тобто на те, що 
в школі ми місяць чи два працювали в колгоспі замість навчання 
ніхто навіть нікого не питав, розумієте? Крім того, там будували 
навчальний корпус школи, зимою. Ми збирались, наприклад, у  
неділю, і той стадіон, що у нас в Царичанці, обсадили деревами. 
По 10 дерев кожен мав посадити, не маленьких, і ями треба було 
копати глибокі. Зараз ви виведіть нашого студента, хай вони в де-
сятирьох хоч викопають таку яму. Тут не треба казати, хто кращий, 
хто гірший, просто часи були інші.

Добре, коли Ви вступили до університету? Який був кон-
курс, правила прийому? Хто приймав у Вас екзамен?

Ну, по-перше, я міг поступати без екзаменів. Була тоді у нас 
газета «Комсомольская правда». Там я переміг у конкурсі з трьох 
предметів: хімія, фізика, математика. І мені прислали листок, що 
я можу поступати без екзаменів. У московські вузи можна було 
пройти. Крім того, я переможець олімпіад і я вважав, що це не 
складно. Конкурс був високий, тому що 1966 рік – це рік двох ви-
пусків. Випустили одночасно два одинадцятих класи, як у нашій 
школі, і чотири чи п’ять десятих. Конкурс був дуже високий. В один 
вуз тільки на одну спеціальність можна було подавати документи. 
На фізтеху було 5,2. Це дуже високо.

На одне місце?
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Так. Були тоді такі екзамени: математика письмова і усна, 
хімія, бо була тоді хімізація всієї країни, і український твір, важкі 
були екзамени.

А в який університет?
В наш, на фізтех. Ми тоді не знали, що таке «фізтех». Але це 

було якось престижно поступити. У нашій групі виявилось, що із 
25 чоловік 18 чи 19 були медалісти. Тобто дуже сильний склад був. 
Були і переможці олімпіад і зі спеціалізованих шкіл.

А чи пам’ятаєте свою першу університетську лекцію? 
Хто і як її проводив?

Ну, якщо я не помиляюсь, це була Діна Миколаївна Черни-
шенко. Її чоловік Віктор Михайлович Чернишенко був свого часу 
проректором з навчальної роботи. Він був першим, хто комп’юте-
ризацію університету проводив. І перший комп’ютер він привозив. 
А його дружиною була Діна Миколаївна. Дуже інтелігентна, якась 
одночасно і скромна, і строга. Дуже ретельно готувалась вона до 
лекцій. У неї були такі записки в руці. Готувала вона свої підходи, 
якісь свої лекторські прийоми. Її лекції були дуже цікаві. Був іще 
дуже видатний лектор у нас, зараз він на пенсії, – Рейнгард Ігор 
Олександрович. Він був завідувачем кафедри графіки (вона тоді 
так називалась) і викладав у нас нарисну геометрію. Предмет дуже 
складний. Зараз його студенти недооцінюють, він їм здається 
відірваним від загальної програми, але він, по суті, дає уявлення 
просторове. Це ти потім відчуваєш, коли тобі системи координат 
викладають, коли ти будуєш якісь математичні моделі. Потім, 
коли я вже в аспірантурі був, він викладав лекторське мистецтво. 
Тобто він був лектором від Бога. Він був автором поетичних збірок. 
Крім того, був Давид Борисович Тополянський, завідувач кафедри 
прикладної математики, дуже сильні в нього лекції були. Ігор 
Костянтинович Косько був видатний професор, завідувач кафедри 
прикладної механіки, потім він був деканом. Його лекції теж були 
цікаві, а студенти слухали із задоволенням. Виступав у нас колись 
Красовський Олександр Олександрович – професор, сумісник 
з КБ «Південне». Він був головним балістиком КБ «Південне». 
Він замість звуків «с», «з», «ш» завжди казав «х». Уявляєте, що 
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це було? «Кохінух» «хіну»... І він, коли читав, ми спочатку падали 
з парти, це було несподіванкою, така фонетика незрозуміла, а потім 
прислухались до кожного слова, бо це ж був фахівець високого 
класу. Це, можна сказать, унікальний випадок, коли людина має 
такі складнощі з мовою, а така талановита.

Добре, де розміщувався Ваш факультет, кафедра? Де про-
ходили заняття?

Це був сьогоднішній 3-й корпус, на проспекті Карла Маркса, 
35. Там знаходився фізтех, а при ньому була пристройка 3А – ан-
гар, у якому стояли ракети, а також там розміщалася військова 
кафедра, тому що всі фізтехівці проходили військову кафедру на 
ракеті 8К63 – тій, що зараз стоїть на «Восточной Проходной». Це 
перша ракета КБ «Південне», яка спочатку була бойовою, потім при 
надбудові другого ступеня стала ракетою для програми «Космос». 
Це видатне досягнення КБ «Південне».

А як заняття проходили? Були тільки лекції чи були ще 
практичні?

І практичні були, і лекції, практика, лабораторні роботи. Ла-
бораторні роботи ми проходили на зразках препарованих агрегатів 
ракетної техніки. В подальшому це перейшло в музей ракетної 
техніки в 6-й корпус.

Добре, а назвіть Ваших викладачів, прізвища ім’я по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру викладання, способи контакту 
з аудиторією. Крім тих, кого Ви вже назвали.

Кафедра, яка нас випускає, кафедра проектування та конструк-
ції ракет. Вона змінювала назви. Коли ми навчались, завідувачем 
кафедри був Дупліщев Михайло Іларіонович – видатний викладач, 
вчений, організатор.

Він працював заступником Михайла Кузьмича Янгеля деякий 
час. Спочатку він працював у нас за сумісництвом, а потім пе-
рейшов. Він – родоначальник нашої кафедри. Видатний викладач 
в усіх відношеннях. Студенти його любили до безтями. Чому? 
По-перше, він так і пішов з життя, щиро думаючи, що студенти 
знають набагато більше. Я один раз аспірантом асистував йому 
на екзамені. Був випадок, що студент майже нічого не сказав, 
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а Михайло Іларіонович за нього, бо він, коли людина зупиняється, 
підхвачує розмову і йде далі. Я йому кажу: «Михайло Іларіоно-
вич, та він же нічого не сказав». А він відповідає: «Ты бы видел 
как он на меня смотрел» і п’ятірку йому поставив. У нього була 
така система, не знаю, чи можна це обнародувати: знаєш – 5, не 
знаєш – 4. Тобто трійки, я не знаю, ставив чи ні. Група, у якої він 
куратором був, була «Легендарная 1913». Там були всі відмінни-
ки і тільки чотири на «добре». Він дуже любив студентів. Коли 
проходив захист перед Державною екзаменаційною комісією, то 
поки Михайло Іларіонович не сів за парту, студенти під усякими 
приводами стараються не виступати. Тобто він був єдиним, хто 
міг задати питання, у якому вже була відповідь. Але це було на-
стільки доброзичливо, розумієте. Він одночасно давав дуже багато 
інформації, ну, людина досвідчена, просто можна йому позаздрити.

Ще можу назвати Натушкіна Володимира Федоровича. Це 
мій науковий керівник був по кандидатській дисертації. Він був 
деканом факультету. Це також видатний педагог і вчений. І помер 
він за письмовим столом, працюючи. Пам’ятаю, як я тільки вступив 
до аспірантури, то на пляжі до нього прив’язався. Зустрілись ми на 
Воронцовському пляжі, де міст через Дніпро. Тобто зустрічаємося 
ми, а він іде із здоровезним портфелем. Потім ми сідаємо, підсти-
лили щось, він достає папір, книжки і працює на пляжі.

Видатним педагогом також був і декан Макаров Густав Дми-
трович, Шеремєтьєв Володимир Григорович, Перлік, Ляпін, Єза-
вітов.

Добре, які форми і методи роботи науково-педагогічних 
працівників зі студентами були найбільш ефективними на ау-
диторних заняттях та в позааудиторний час? Які саме форми 
подачі матеріалу, викладання? Чи може якісь прийоми, які Вам 
запам’яталися, були ефективними для освоєння матеріалу, 
який давали викладачі?

Ну, по-перше, фізтех був (це не тільки моє особисте спо-
стереження) характерний тим, що у ньому поєднувались фун-
даментальні знання, які давались (кафедра математики, фізики, 
нарисної геометрії) з предметами, які базувались на досвіді базових 
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підприємств: КБ «Південне» і Південний машинобудівний завод. 
І оцей конгломерат, чи таке синергетичне об’єднання давало те, 
що багато випускників фізтеху (це стосується не тільки нашої 
кафедри, а всього факультету) стали потім відомими у багатьох 
сферах. І давались їм у значній мірі універсальні знання. Ось зараз 
немає кафедр математики, фізики на фізтеху, а тоді були. І це була 
значна перевага, тому що, наприклад, програми своїх математичних 
дисциплін давали такі, що були дотичні до тих спеціальних курсів, 
які були потім. Наприклад, якщо це теорія польоту, то там були 
відповідні розділи з прикладної математики. Від складної матема-
тики не відбивалися, а навпаки, її культивували. Тоді не було такої 
потужної формалізованої системи, як у нас зараз: модулів, багатьох 
заходів для контролю за студентами. Може студенти різні, якщо їх 
не контролювати, то до сесії може і не дотягнуть. Але такого тоді 
не було, студенти дуже тягнулись, прагнули отримати знання. В 
основному було як: лекції, практичні, а потім усний екзамен, і це 
було як кульмінацією.

А яку роль в організації навчального процесу відігравав декан, 
кафедри. Що Ви можете розповісти про керівників кафедр, 
якісь організаційні моменти.

Деканат, кафедра. Вона була більш самостійною. Вона ви-
рішувала всі питання, але знали всі, що є ще й декан. Кого ми 
пройшли? Це професори Варіч, Косько, Макаров, за Макаровим – 
Натушкін, Гладченко, потім Падун, Джур, Петренко. Всі декани 
на фізтеху дуже поважні і авторитетні люди, причому всі вони, 
як правило і науковці, і педагоги, тобто вони не були виключно 
адміністраторами.

Тобто працювали і адміністраторами, і викладали, мали 
контакт зі студентами?

Так, так. І на кафедрі відповідно завідувачі: був Дупліщев, 
потім змінювалися. Але контакт був зі студентами. І студенти дуже 
дорожили увагою викладачів. Якщо їм приділяли увагу, то вони 
готувалися до цього, бо соромно було щось не знати. Зараз, може, 
трохи простіші відношення, зараз студенти також легко входять 
в контакт з викладачами. І вони не заморочуються дуже, готува-
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тись, чи ні. Можна яке завгодно запитання задати. «Один дурак 
может задать такой вопрос, что и сто мудрецов не ответит», 
розумієте? А тоді вважалося за правило – спочатку підготуватись 
самому і не дай Бог мати вигляд якогось непроінформованого 
і непідготовленого. По суті, ці контакти давали, може, більше, ніж 
всі ці формальні підходи, чи просто література

А яка була матеріально-технічна база навчального процесу? 
Чи використовувались якісь технічні засоби?

Все було: схеми, карти; зразки були експериментальні. А по-
ряд лежала ракета на військовій кафедрі. І раз на тиждень ми 
навчалися з цією ракетою зранку до вечора. А потім були лагерні 
збори. Ми виїжджали до Псковської області, куди виїжджали всі 
студенти, яких навчали ракетній техніці. Московські вузи, Ка-
занський авіаційний, Куйбишевський, Ленінградський і механіч-
ний Дніпропетровський університети. Там були студенти фізтеху 
і мехмату. Ракету вивозили в ліс, на позицію, готували до старту. 
Тобто це сполучення «матчасти» і теоретичних знань давало 
можливість глибоко засвоїти матеріал. Тоді і можливості були 
кращі. Зараз нестача коштів призводить до того, що матеріальна 
база не оновлюється.

Чи застосовували Ваші викладачі якісь інноваційні і творчі 
методи викладання та хто з них найбільше вплинув на розвиток 
Ваших здібностей.

Ну, я вже називав професора Натушкіна, який став моїм науко-
вим керівником, і професора Дупліщева. З Дупліщевим Михайлом 
Іларіоновичем ми їздили, коли я вже був аспірантом, в МГТУ імені 
Баумана, в інші вищі навчальні заклади. Я з перших вуст чув те, 
що людина думає про те чи інше.

Добре, а як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви в спеціально обладнаних предметних чи іменних 
аудиторіях?

Були предметні аудиторії. Я от не пам’ятаю чи були іменні, 
мабуть іменних не було. Це пов’язано от з чим: ну, по-перше, 
пам’ятну дошку Янгеля тільки недавно вивісили на корпусі, про 
нього взагалі заборонялось говорити. Була, якщо я не помиляюсь, 



198

Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

аудиторія Динника (видатного механіка) у третьому корпусі. Але 
ми ж навчалися на режимному факультеті, тобто були обмежені 
з точки зору персоналій, тому не поширювались тоді іменні ла-
бораторії.

Я перепрошую, а могло це бути пов’язано з тим, що універ-
ситет ще не сформувався як класичний на той час, тобто він 
переживав пік свого становлення і тому не було ще сформовано 
таких шкіл?

Ні, вже були досить солідні наукові школи. Я взагалі вважаю, 
що класичний університет, якщо ви цю тему підняли, це, як птах 
на двох крилах. Тут повинна бути потужна наукова діяльність, 
існування наукових шкіл і добре поставлений освітній процес. 
І вони взаємовпливають. І цим вони відрізняються від, наприклад, 
педагогічних інститутів (вони, щоправда, зараз усі університети). 
Більше того, наявність фізтеху була одним з аргументів, що наш 
університет входив до провідних ВНЗ Радянського Союзу. Тоді 
було МВССО, потім перейменоване на МінВУЗ СРСР, а потім 
була Держосвіта СРСР.

І наш університет підпорядковувався не київському міністер-
ству, а московському. Там було Головне Управління провідних 
ВНЗ, і ми туди входили. Входили туди ще Харківський авіаційний, 
Миколаївський суднобудівний і, мабуть, все з українських. Це 
було свідченням того, що наш університет займав провідні позиції.

Добре, а Ваші однокурсники? Які вони були за рівнем підго-
товки, віком, статтю, соціальним, національним походженням, 
може, життєвим досвідом?

За статтю? Дівчат було мало. Квота була: 4 дівчини на одну 
групу. Всі вони дуже швидко виходили заміж, ну, розумієте, кон-
куренція була. Вони були дуже підготовлені.

А за віком приблизно всі однакові?
Всі однакові. Було невеличке таке вкраплення, що для всього 

університету характерно, тих, хто відслужив в армії і трохи стар-
ших (членів КПРС). У нас був староста. Він був старше нас років 
на п’ять. Він відслужив в армії. Ми його дуже поважали і зараз 
поважаємо. Він працює в КБ «Південному». А інші – після школи.
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А який був морально-психологічний клімат у Вашій групі, 
на курсі, на кафедрі, на факультеті?

Абсолютно доброзичливий. Основною була така собі напру-
жена боротьба за знання. Цього зараз немає.

Є.
Ну, є, але не в тій мірі. Зараз також талановиті студенти. Вони 

в чомусь може переважають тих, що були. Але якась відповідаль-
ність була більшою, на мій погляд.

До речі, от Ви казали про старосту. Можете трошки роз-
повісти про нього? Хто був куратором? Та чи збігалася ієрархія 
в офіційних та неофіційних стосунках?

Ну, староста видавав стипендію, тому, зрозуміло, був більш 
авторитетним. Ми з повагою до нього ставилися. Віталій його зва-
ли. Потім, коли ми були на лагерних зборах, він був командиром 
взводу. Тобто ієрархія була відповідною.

А куратор?
Куратор – Діна Миколаївна Чернишенко. Я про неї казав. 

Вона нас вела всі шість років.
А як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 

Чи були якісь курйозні випадки?
Багато було курйозних випадків. У нас осетин вчився один на 

нашому потоці. І він був такий з характером, завзятий. І коли Діна 
Миколаївна Чернишенко сказала, що є інтеграли, що не беруться, 
тобто доказано вже видатними математиками, що не можна отрима-
ти результат (називався «неберущийся синус», тобто інтеграл sin(x)/x 
dx) – і це для нього було, як червона тряпка на бика. Два тижні не 
ходив на заняття. Потім приходить: очі червоні, всі вже турбуються 
про нього. А він бере, викладає чотири таких товстенних зошита 
і каже: «Дина Николаевна, взял». Тепер уявіть собі положення 
викладача –розібратись у тих конспектах і знайти помилку, це ж 
неможливо було. Йому ж треба було щось відповісти.

А якщо там не було помилки?
Ну, ми то його знали добре, ми знали, що там багато помилок. 

Або інший був студент. Він брав збірник задач, вирішував, а потім 
дивився в кінець, де були відповіді, і якщо відповідь не збігалась, 
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він її виправляв там, в кінці книги. Потім треба здавати в бібліотеку 
книжку, а там багато виправлень.

Самий смішний був випадок, коли ми КВК проводили, а у нас 
у кожній групі, як я вже казав, були по-старше студенти. Був у нас 
у паралельній групі Семен Трифонов. В шахті працював, в армії 
був, тобто потужний такий. І специфічний. У нього і гумор був 
інший. А в КВК ведуча наша була. Вона придумала йому питан-
ня: «Какова длина маятника Фуко?» А він був з народу і каже: 
«Не знаю я этого Фуко и какой у него маятник». Ну, і КВК був 
зірваний. Ведуча образилась, що її так зрозуміли, ми почали її 
вмовляти, щоб знову вийшла на сцену.

А чим визначався вибір Вашої курсової та дипломної роботи 
та як здійснювалося наукове керівництво?

Обирав те, що давали. Доцент Ольга Михайлівна Осипова, 
деталі машин, видала зубчату передачу, треба було і розробляти.

А науковою роботою я почав займатися з третього курсу. 
Наш викладач доцент Хвостенко Євген Степанович дав мені за-
дачу, і я її почав вирішувати. Це була оболонка, яка певним чином 
прикріплена, аналог паливного баку. Я почав вирішувати, яке на-
вантаження вона витримає. А він мені дав статтю англійською, як 
зараз пам’ятаю: «On the response of continuous media to the random 
consitutions». Я її переклав і вийшов до дошки, доповідати. Потім 
побачили, що там є якісь результати і мене вибрали в комсомоль-
ське бюро, щоб я відповідав за наукову роботу студентів. Тоді це 
було дуже поширено.

До речі, що Ви можете сказати про організацію кафедраль-
ної спеціальності? Як взагалі проводилася організація Вашої 
наукової роботи на кафедрі?

На кафедрі тоді було декілька основних тем, значних за фі-
нансуванням. Зараз переважає бюджетне фінансування з нашого 
міністерства. А тоді фінансували замовники, наприклад, КБ «Пів-
денне», Південний машинобудівний завод, з Москви замовлення 
були. Це були госпдоговірні роботи. І було багато викладачів, 
багато штатних співробітників науково-дослідницького сектору, 
який був в університеті.
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Відразу після закінчення університету, я працював інженером 
науково-дослідницького сектора. Була наукова тема: ми проектували 
ракету. Замовником був Іжевський машинобудівний завод. Це було 
моє «бойове хрещення», бо я тільки ж прийшов. Я був амбіційний, 
мабуть, а завідувач кафедри був науковим керівником. І я почав 
з усілякими ідеями йти, яких набрався, коли студентом був: яку 
ракету збудувати і так далі. А там було 17 чоловік співробітників, 
уявляєте? А я молодий спеціаліст, і до мене усі якось скептично 
ставилися. А коли ми виконали якусь роботу і треба було їхати 
в Іжевськ, це мені доручили. І я поїхав в Іжевськ у 72-му році, 
тільки закінчив. Уявіть собі, в болонєвому пальто висаджуюсь 
в Іжевську, 40 градусів морозу. І я іду на завод, який випускав 
мотоцикли, автомобілі, ракети, мисливську зброю тощо. А ми для 
них виконали тему: спроектували геофізичну ракету. Я приїхав, 
підписав документи, думали, що я не підпишу. Ну, уявляєте собі, 
хто я такий?

Так, отже ми зупинилися на Вашому студентському 
житті. Як у Ваш студентський час було організовано побут 
у гуртожитку і взагалі?

... Жили краще, ніж зараз. Якщо в деталях, то тогочасні сту-
денти були якось спокійніші, думали про те, щоб був порядок. 
В гуртожитках було набагато спокійніше. Студрада вирішувала 
багато питань. Були дуже масові збори: усі запитували, давали 
доручення. Була ще рада гуртожитка. Якось все зберігали. Холо-
дильники не викидали через вікна. Чи зараз такого немає?

Зараз такого немає...
Ну, тобто все було нормально. Гуртожиток був, як рідний 

дім. От скільки ми прожили в одній кімнаті, нас було четверо, 
так у нас найкращі спогади. Ми жили спокійно, один одному не 
заважали, не сварилися.

А чи проводилися на Вашому факультеті якісь олімпіади, 
студентські конференції? Якого рівня вони були?

По суті була конференція, на якій проводилися підсумки сту-
дентської наукової роботи. Це відбувалось по кафедрах. Те саме, що 
і зараз, як мені здається. Зараз у нас на фізтеху дуже велику роль 
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відіграє щорічна конференція «Людина і космос». Вона проводиться 
традиційно. Вона міжнародна, бо приїжджають не тільки з Харкова, 
з Києва, а і з інших країн навіть. Небагато, але є. В цьому році у нас 
були з Казахстану. Я був координатор сектора космічних транспорт-
них систем. У нас доповідали студенти, дуже цікаві були доповіді. 
Дуже активно студенти нашого факультету приймали участь. Для 
студентів ця конференція дає можливість себе перевірити, випро-
бувати, виступити в аудиторії. По суті це можливість якось себе 
проявити і рухатися далі. Розумієте, доброзичлива критика дуже 
корисна. Щось подібне було і раніше, але зараз рівень організації 
набагато вищий. В аерокосмічному центрі збираємося, урочиста 
обстановка. У великій залі пленарне засідання. Виступають відомі й 
авторитетні фахівці ракетно-космічної галузі. По суті і обстановка, 
і все це налаштовують на гарні результати. Студенти у нас багато 
зараз участі приймають в олімпіадах і конкурсах всеукраїнських. 
Деякі з цих форм наукової роботи студентів отримують поштовх до 
подальшої наукової діяльності. Я, наприклад, вже два роки поспіль 
вожу наших студентів на Всеукраїнський конкурс в Національний 
авіаційний університет. Ми там і отримали призи, і, взагалі, наші 
доповіді користувались успіхом.

Гаразд, а чи можете Ви пригадати щось про культуру та 
дозвілля? Як проводили дозвілля у Ваші студентські роки та 
який був культурний рівень? Чим узагалі займалися студенти, 
окрім навчання?

Ну, я так одразу ж і не пригадаю.
Може якісь хобі були поширені чи спорт якийсь?
Та все було. І спорт, і в Карпати їздили на зимові канікули. 

Тоді ж у студентів можливостей було більше: ми отримували 
стипендію 56 рублів, 45 – звичайна, 56 – підвищена. А це тоді 
були великі гроші. Квиток на поїзд до Москви був 10 рублів, а по 
студентському – 5 рублів. То, уявляєте, маючи 56 рублів стипендії 
можна було в кіно з’їздити. Ввечері сіли, ранком там, походили 
там, ввечері сіли і назад додому. Тобто можливості були більші 
у студентів. Або з’їздити до Карпат, покататися на лижах на зимові 
канікули. Ми так частенько робили. В Крим походи були.
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До речі, а яку роль відігравав спорт у Вашому житті? Чи 
брали Ви участь у якихось спортивних змаганнях?

Я вам не можу сказати про якісь свої успіхи в спорті. Але 
грали ми і в футбол, і в волейбол, і в баскетбол. Але для мене це 
було дозвілля. Деякі з моїх колег займалися в секціях, але я такого 
вам не можу згадать.

Добре, а як був організований відбір для навчання в аспіран-
турі та докторантурі?

Ну, студенти, які хотіли займатись науковою роботою, таку 
можливість мали. На кафедрах велись, як я вам раніше казав, нау-
ково-дослідні роботи, і запрошувались студенти. Тих, хто міг себе 
проявити зараховували на ці теми. Вони працювали і виконували 
конкретну роботу в рамках цих науково-дослідних робіт. І потім 
це давало їм аргументи для того, щоб вступати в аспірантуру. Як 
правило, це були відмінники. У нас після закінчення в 1972 році 
залишилося 5 випускників на кафедрі. Всі ми спочатку перейшли 
в науково-дослідний сектор, тобто були штатними співробітни-
ками, інженерами якоїсь конкретної науково-дослідної роботи. 
Вона велась або з КБ «Південне», або з іншою організацією. Потім, 
через рік-два, поступали в аспірантуру, маючи вже якийсь багаж, 
певні практичні результати. Мені якось дуже швидко науковий 
керівник довірив відповідальні роботи, і тому я вже в перший рік 
мав наукові публікації в фізтехівському збірнику, мав заявки на 
винаходи. Тому, коли я поступав в аспірантуру, у мене вже були 
якісь результати.

Добре, а Ви можете назвати свої ціннісні орієнтації як 
науковця і педагога? Що є найважливішим у науковій праці та 
педагогічній діяльності?

Ну, в науковій праці це – отримати результат, якісний, новий, 
щоб він був сприйнятий у колективі нашої кафедри.

Тобто основний мотив – це соціальне благо?
Ну, це може якось гучно звучить. Раніше ж як вчили: «Раньше 

думай о Родине, а потом о себе». Тобто щось треба зробити для 
країни, але оцінка відбувалася в колективі. Потім були оцінки на 
конференції якогось рівня (державні чи міжнародні). Потім треба 
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було опублікуватися в якомусь журналі, який є авторитетним 
в Україні, а раніше в Радянському Союзі. Тобто визнання такого 
порядку.

До речі, а в чому Ваші основні результати як науково-пе-
дагогічного діяча? Що Ви вважаєте для себе найвизначнішим?

Ну, мабуть, те що я захистив кандидатську дисертацію, а потім 
докторську. Багато затратив сил своїх, енергії. Вважаю, що отримав 
там результати, які відповідають вимогам. Є певний критерій для 
вченого, щоб отримати свій ступінь. Я захищав у дуже авторитет-
ній спеціалізованій вченій раді. Питання мені задавав, зокрема, 
генеральний конструктор КБ «Південного» Конюхов Станіслав 
Миколайович. Він задав мені 10–11 питань. Мені було приємно, 
що він позитивно оцінює мене. Були й інші авторитетні фахівці. 
Це було престижно отримати оцінку від них.

Також я написав дві монографії по своїй тематиці, написав 
навчальні посібники для студентів.

Ви казали про винаходи
Так, мені приємно, що в 2012 році три моїх винаходи отримали 

оцінку і їх визнали винаходами року.
То Ви в 79-му та 99-му захистили дисертації?
Докторську я захистив, правильно, в 99-му, а кандидатську – 

у 79-му.
А що Ви можете розповісти про організацію та функціо-

нування навчальних та наукових лабораторій?
Є у нас і навчальні, і наукові лабораторії (вони відрізняються 

за статусом). По суті, ці наукові лабораторії зародилися в 70-х 
роках як галузеві лабораторії. Тоді результати науки були більш 
затребувані в промисловості, в народному господарстві. Було 
так добре продумано, що галузеві міністерства в тих навчаль-
них закладах, що мають достатньо високий рівень у споріднених 
з роботою міністерства галузях, вважали за доцільне створювати 
науково-дослідні лабораторії подвійного підпорядкування. Тобто 
це був наказ двох міністерств. От у нас в університеті було десь 
з десяток таких лабораторій. Наприклад, «Галузева лабораторія 
технологій друкованих плат», або «Галузева технологічна лабо-
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раторія», дуже потужною була на фізтеху. Тобто Міністерство 
загального машинобудування, для якого і готували спеціалістів на 
фізтеху, створило цю лабораторію. От цей 10-й корпус фактично 
побудований за кошти міністерства. Спочатку для цієї лаборато-
рії, а потім ректор наказав перемістити навчальний процес. Уже 
більшість забули як будувався цей корпус. Таких лабораторій 
було дуже багато в університеті. Вони виконували завдання дуже 
високого рівня відповідальності. Тобто, уявіть собі, деякі з них 
виконували завдання, що тоді називались «3а рішенням ЦК КПСС 
і Ради міністрів». Це було дуже відповідально. Звітувати приходи-
лося у Москві, в солідних міністерствах, навіть у комісії, яка була 
в Кремлі розташована. Тобто, це були роботи дуже високого рівня. 
Тоді було фінансування, багато штатних співробітників. А потім 
ці лабораторії створили певний потенціал як матеріальний, так 
і кадровий, і зараз вони продовжують працювати.

На жаль, попит на ці результати суттєво зменшився. Шкода, 
що їх результати не застосовуються в Україні. Тобто, ті наукові 
лабораторії, що є зараз, це, по суті, нащадки тих потужних лабо-
раторій.

От, наприклад, була «Галузева лабораторія гідродинаміки 
і апаратів спалення». Вона зробила форсунки, які потім були на 
всіх теплових електростанціях України. Потім ці науковці зробили 
форсунки для розпилювачів газонів. Навіть ці форсунки, по суті, 
університетські. Їх виготовляли у тому корпусі. Свого часу я був 
начальником науково-дослідного сектора і отримав догану за те, 
що, коли нас перевіряв народний контроль, ми багато займалися 
виготовленням продукції. Мовляли, що це порушує деякі канони 
науково-дослідних лабораторій. Можу згадати печальний такий 
факт, що за 6 місяців вираховували із заробітних плат з мене, 
і з двох проректорів з наукової роботи. Це казус. Зрозуміло, що ми 
це робили не спеціально. То Міністерство енергетики України тоді 
дало нам завдання, а потім трошки відступилось від своїх доручень. 
По суті, це конверсійна робота з форсунками, які застосовувалися 
в рідинних ракетних двигунах.
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Була ще інша лабораторія, як я казав, технології за друкова-
них плат. Була лабораторія, де виготовлялись кристали активних 
діелекриків на фізичному факультеті. Потім були міжгалузеві 
науково-технічні комплекси (МНТК). Наш університет активно 
брав участь у таких роботах.

Так, а які наукові школи та напрями визначили розвиток 
науки на Вашому факультеті? Хто були керівники і які від-
криття зробили ці школи?

В тому аналітичному матеріалі, який я вам дав, є багато. Якщо 
швидко, то на кафедрі у нас сформувалась наукова школа, яка 
відносилась до теорії польоту літальних апаратів, практики їх про-
ектування і конструювання. Основоположниками її були професор 
Дупліщев Михайло Іларіонович і Натушкін Володимир Федорович. 
Так, Натушкін був моїм науковим керівником по кандидатській 
дисертації, а взагалі по тематиці роботи, яку я виконував як штатний 
співробітник, був Дупліщев. Він – науковий керівник, а я – відпо-
відальний виконавець по темах, які ми вели з Іжевським машино-
будівним заводом, також з Обнінським конструкторським бюро 
гідрометеоприладобудування, Науково-виробничим об’єднанням 
«Тайфун» (воно і зараз працює у Обнінську). Обнінськ – це перший 
наукоград Росії. І ось ми зайнялись динамікою просторового руху 
літального апарата, проблемами стійкості, керованості. При чому, 
займалися широким класом літальних апаратів: і винищувачами, 
і різними ракетами. Професор Дупліщев займався гідромоторною 
стабілізацією.

Було в нас дуже тісне співробітництво з провідними науко-
во-дослідницькими і проекто-конструкторськими організаціями, 
такими як «Інститут прикладної геофізики», МПО «Тайфун» і так 
далі. Ми займались питаннями руху цих ракет з метою підвищення 
інформативності ракетних експериментів. Динаміка кутової стабі-
лізації і такими питаннями. Ну, мені приємно, що я продовжую те, 
що мої вчителі мені передали і займаюся цими роботами і в цей час.

Добре, а коли Ви працювали за радянські часів, то які 
збірники наукових праць, журнали чи монографії виходили на 
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факультеті та хто організовував ці видання? Які публікації 
запам’яталися Вам найбільше?

Наша кафедра завжди випускала збірники наукових праць. 
Наш збірник є фаховим. Щорічно два – три випуски виходить. 
Зараз, крім того, видається «Вісник ракетно-космічної техніки», 
щорічний. Крім того, в останні роки додатковий том випускається 
за результатами Міжнародної конференції «Людина і космос». Тих 
кращих студентів, про яких ми вели мову, виділяють координа-
тори, і це потім фіксують на підсумковому засіданні. За змістовні 
і гарні роботи їм надається право на першу публікацію в цьому 
спеціальному випуску. Мені здається, що цим вирішується декілька 
задач, і в тому числі, дається можливість студентам отримати свою 
першу публікацію.

До речі, а які наукові конференції проводилися у Вас на 
факультеті та якого вони були рівня? Чи всесоюзні, чи між-
народні, обласні, районні? Хто з видатних учених брав участь 
у цих конференціях?

Також проводять «Зоряний шлях» для студентів обласного 
рівня. Ну, і що ще? Є конференція, яку проводять раз на два роки. 
Тут лідируючі позиції займає КБ «Південне», наш фізико-тех-
нічний факультет представлений в оргкомітеті і, взагалі, займає 
одне з провідних місць. До неї примикають також Міжнародна 
астрономічна федерація. Це така дуже престижна конференція – 
«Передові технології на службі космосу». Вона раз на два роки 
проводиться в нашому Палаці студентів. На неї з’їжджаються 
з усього світу. Вона була в цьому році, через два роки ми знову 
зустрінемося там. Як правило, вона проходить у квітні, тому що 
це місяць особливий, бо 12 квітня – День космонавтики. Причому, 
в цей день колись народився генеральний конструктор КБ «Пів-
денне» Конюхов Станіслав Миколайович. От і багато цих заходів 
проводяться в квітні. Якраз ювілей КБ проводиться в цей час. 
В цьому році 60 років КБ «Південному».

А як впливали наукові конференції на Ваше становлення 
як науковця та педагога?
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Ну, де ще можна доповісти про результат? Де ще є аудиторія, 
яка сприйме це? Ти можеш отримати критику, як правило добро-
зичливу, але вимогливу. Тут з перших вуст тебе слухає і дає тобі 
зауваження фахівець, що дає можливість підкорегувати себе. Само-
оцінки ж не завжди досить, а от оцінка фахівців! І тому, особливо 
коли ти молодий, це має вирішальне значення.

Отже, а які спеціалізовані вчені ради функціонують на 
Вашому факультеті? Що Ви можете розповісти про їх ді-
яльність? Чи можете Ви згадати якісь неординарні захисти 
кандидатських чи докторських дисертацій?

У нас є дві спеціалізовані вчені ради. Одна під керівництвом 
ректора Полякова Миколи Вікторовича, а друга – Джура Євгена 
Олексійовича. Ці дві ради приймають дисертації, які обмежені 
з точки зору їх публікації, тобто з грифом. У першій раді, де головує 
ректор, я працюю його заступником. Хочу відзначити, що ця вчена 
рада існує ще з тих часів, коли вирішувалася значна проблемати-
ка розвитку нашої техніки. У витоків стояв ще Янгель Михайло 
Кузьмич, його наступник Уткін Володимир Федорович, потім 
Конюхов Станіслав Миколайович і зараз уже захистив докторську 
в цій вченій раді діючий Генеральний конструктор КБ Дєгтярьов 
Олександр Вікторович.

А чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати вчених та педагогів, 
що відзначалися у Вас на факультеті або в університеті? І як 
це проводилося?

Що стосується нашого факультетського рівня, то нещодавно 
ми відзначали сторіччя Дупліщева Михайла Іларіоновича в актовій 
залі Київстара по проспекту Гагаріна. Зібралися його учні, викла-
дачі нашої кафедри, науковці з КБ «Південне», з інших організацій, 
студенти «легендарної групи», де всі були відмінниками. Була тоді 
випущена дуже цікава книга про професора Дупліщева як про 
наставника інженерів і вчених, наставника молоді.

А чи впливала ідеологія та політика на навчально-вихов-
ний процес та розвиток наукових досліджень. Якщо так, то 
назвіть, будь ласка, якісь конкретні приклади.
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Може і впливало, важко сказати. Якщо говорити, то це дуже 
відповідально, треба аргументувати, а це не так просто робити. 
Мені здається, що все, що відбувалось, мало свою логіку. Якщо 
тоді був раніше згаданий принцип «Прежде думай о Родине, а по-
том о себе», то це дійсно вимагало від людини відповідально 
відноситись. Якесь було напруження, навіть. Може воно носило 
ідеологічний характер, але дати відповідь, чи це мало негативні, 
чи позитивні наслідки, складно. Скоріш за все ж позитивні – люди 
були більш відповідальні. Але це для наших істориків, здається 
мені, суперзадача. От зараз ми дивимось на те, яке напруження 
виникає в суспільстві інколи з навіть якимись благими намірами 
щось зробити, а потім десь не вистачає терпіння чи може інтелекту, 
і виникає такий от розбрат. Тому давайте цю тему залишимо для 
авторитетних істориків.

Гаразд, а чи можете Ви вести мову про інтегрованість 
наукової школи або напряму, до якого Ви належите, до євро-
атлантичного чи євроазіатського інтелектуального простору. 
Тобто чи можете Ви казати про те, що Ваша робота є акту-
альною не тільки у нас, а й у світовій спільноті?

Ну, така впевненість виникає, коли ми порівнюємо наші на-
укові праці з працями із закордону. Ми щорічно посилаємо свої 
доповіді на Міжнародний Астронавтичний Конгрес. В цьому році 
він планується в Торонто. В минулому році був, здається, в Пекіні, 
перед цим в Неаполі. Ми посилаємо свої доповіді і потрапляємо 
в програму. На жаль, не завжди туди їздимо.

А в радянські часи як це було?
Тоді, по-перше, в нас були обмежені поїздки, а ця тематика 

взагалі була закрита. По суті, ми використовували, в основному, 
Всесоюзні конференції, які проводились у споріднених з нами ВНЗ. 
Ми їздили в Москву, Казань, у Саратов. Участь у таких конферен-
ціях давала дуже багато. Крім того, нещодавно була така практика 
як Російсько-китайсько-український симпозіум. Почергово вони 
відбувалися в Києві, в Москві та в Сіані (центр аерокосмічної науки 
Китаю). Ми якось співставляли те, що ми маємо.
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А з яких джерел інформації Ви дізнавалися про досягнення 
зарубіжних колег?

Була дуже потужна система. Вона називалась ВІНІТІ (Всесо-
юзний інститут наукової і технічної інформації). Було створено 
таку розгалужену, струнку систему з реферативних журналів, 
експрес-інформації, яка дозволяла науковцю дуже оперативно 
отримувати інформацію. Я виписував два чи три реферативних 
журнали. Це «Ракетна техніка і космонавтика», «Механіка» і ще 
якийсь третій. Я отримував їх раз на місяць. В цьому журналі були 
зібрані реферати з усіх публікацій світу. Цей інститут працював 
під Москвою, і там працювали фахівці. Вони залучали експертів 
з того чи іншого напряму, перекладачів, фінансували цю справу, 
і всі статті, які виходили в світі, реферувались і поміщалися в цьо-
му реферативному журналі. Ти брав бланк замовлення і посилав 
туди, а тобі приходила копія потрібної публікації мовою оригіналу. 
Дуже зручно було. Мені здається, що ті можливості, які надає зараз 
Інтернет, здавалося б, більші, але тоді була вибудована система, 
більш ефективна для науки. По кожній галузі створювалась своя 
команда експертів, перекладачів, які вже були фахівцями з цієї 
галузі. І, здавалося б, за невеликі гроші, все це поштою отримува-
лось. На жаль, ця реферативна система у нас в Україні під назвою 
«Джерело» цю задачу не вирішує. Російська від нас віддалена, 
у нас, навіть, бібліотека не виписує. Тому зараз ми покладаємося 
на Інтернет.

Добре, а чи можете Ви сказати, що дослідження Вашої 
наукової школи мали світовий рівень?

Ну, це дуже відповідальне запитання. По-перше, хай оцінять 
інші, і це буде остаточний вирок. Що стосується мене, то я також 
несу відповідальність. Є у нас система, що пов’язана з охороною 
об’єктів інтелектуальної власності, і система отримання патента 
на конструктивне рішення. Там три критерії. Перший і найго-
ловніший – світова новизна. Тобто перш, ніж подати заявку, ти 
оформлюєш довідку, в якій написано, що в ретроспективі у 30 
років немає таких технічних рішень, які ти подаєш. Крім того, 
якщо вони є, то ти зобов’язаний тут показати аналоги і прототипи 
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з відповідними посиланнями, які до тебе існували. Ти критикуєш 
прототипи і даєш своє рішення. Тобто ти отримуєш певну гарантію, 
що ти винайшов щось нове. Крім того, це публікації в журналах, 
можливість оцінити свій рівень у порівнянні з іншими і конференції.

Зрозуміло, а що Ви можете сказати про наукову роботу 
студентів? Чи брали Ви участь в організації наукових сту-
дентських гуртків?

Була в мене схильність ще студентом до наукової роботи. 
Я займався також її організацією на факультеті, потім в асистент-
сько-аспірантській комсомольській групі. Потім мені трошки дали 
попрацювати в комітеті комсомолу університету. Була в нас дуже 
ефективна Рада молодих вчених. Там були мої колеги. Наприклад, 
сьогоднішній декан хімічного факультету професор Варгалюк, 
наш доцент Шевцов Василій Юхимович. Вони були активними 
і Рада мала розгалужену структуру і багато речей на ентузіазмі. 
Рада організовувала всі аспекти. Обов’язково було студентське 
наукове товариство під егідою Ради.

Тобто була інтегрована система, і, мені здається, вона значну 
користь приносила для розвитку в тому числі студентської науки 
в нашому університеті.

Добре, а як би Ви оцінили забезпеченість навчального на-
уково-дослідницького процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, наукової або науково-педагогічної періо-
дики, засобів масової інформації.

Важке питання. Бібліотека гарна. В неї, я вважаю, приємно 
заходити, великий в неї фонд і потенціал, в ній приємно працювати, 
є відповідні приміщення. Тобто про нашу бібліотеку можу лише 
позитивне сказати.

А яка забезпеченість спеціальною літературою чи науко-
во-методичними посібниками?

Ну, там є свої проблеми в останні роки. В минулому вона пов-
ністю забезпечувала. Я пам’ятаю, що директор наукової бібліотеки 
Світлана Василівна сокрушалась з того, що студенти мало ходять 
до бібліотеки. Такі можливості – і не використовуються. Вона 
дуже вболівала і вболіває за це. Справжній директор. Зараз вона 
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сокрушається, що в неї можливості зменшилися по тих чи інших 
джерелах, але там є інтернет-кабінет і можна вгамувати свій «голод».

А чи можете Ви пригадати, які форми підвищення ква-
ліфікації застосовувалися найчастіше та наскільки вони були 
ефективними?

Ну, останнім часом ми користуємося системою, коли на су-
сідніх кафедрах проходимо підвищення кваліфікації. Може це не 
найкращий варіант, але під тиском економічних можливостей... 
Раніше було прийнято їздити в інші навчальні заклади, які були 
споріднені. Це давало дуже значний поштовх, тому що приємно 
було дивитись, як зробили це твої колеги, тому в Москву їздили, 
в Київ. Я от колись був у КПІ і мені дуже приємно було [бачити] як 
у них студенти навчаються. Потужний вищий навчальний заклад 
і багато можна запозичити в нього.

Добре, а що Ви можете сказати про роботу держбюджет-
них і госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони 
були ефективними?

Дуже ефективними були. Дали багато користі і самим нау-
ковцям, адже ми росли на цих темах. Якщо подивитись на науко-
во-дослідну роботу, то в неї декілька завдань і функцій. Перше: 
отримати результат, потрібний країні. Друга функція – дати резуль-
тати для покращення змісту навчання. Тобто університет, якщо він 
справжній, а наш точно справжній, базується на сучасних наукових 
результатах, і треба в навчальному процесі це використовувати. 
Науково-дослідні роботи, про які ми говоримо, дають можливість 
мати базу для навчання і плюс до цього нарощувати інтелект ви-
кладача. Він потім використовує свої результати та своїх колег. 
Тобто це обов’язкова умова. І третя функція – нарощення кадрів.

А, до речі, зазначте, який рівень фінансування вищої освіти 
був характерний для часів Вашої роботи? Мається на увазі 
і в радянські часи, і зараз.

Це дуже складно. Я ж вам порівнював стипендії. І доцент 
або професор, отримуючи свою заробітну плату, нормально себе 
почував. Зараз недофінансування взагалі. Це дуже позначається 
на сьогоднішній матеріальній базі. Вона вже просто себе вичерпує 
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і «кричить», потребує оновлення. Крім того, фінансування нау-
ково-дослідних робіт останніми часами обмежується виключно 
заробітною платою і то недостатньою. А вже немає фінансування 
на матеріали. Якщо взяти хіміків: вони без матеріалу взагалі нічого 
не зроблять. Тобто це фінансування явно недостатнє. Мені здається, 
держава програє, не направляючи сюди кошти.

Давайте про науку спочатку.
Про наукову працю на Вашому факультеті.
По-перше, я хотів би сказати, що можна прослідкувати, як 

розвивалась наука в університеті від 60-х до сьогодні. Я можу 
назвати прізвища всіх проректорів з наукової роботи, які були в ті 
часи і можна сказати, що кожен з них мав свій науковий напрямок, 
свою неповторну особливість і результати в якійсь з галузей наук. 
Перший, кого я застав, це професор Коломойцев Федір Ісаакович, 
фізик, радіофізик, дуже цікава і непересічна особистість, потім пра-
цювала відомий біолог, фізіолог Донцова Зінаїда Сергіївна. Після 
неї наукову діяльність в університеті очолював професор Крюков 
Борис Іванович, одночасно завідувач кафедри диференціальних 
рівнянь, лауреат Державної премії СРСР в галузі вібротехніки. Наш 
університет у 1979 році був відзначений цією високою нагородою. 
До речі, сьогодні працює один з його співавторів, лауреат цієї пре-
мії Логвиненко Євген Олексійович, науковий керівник наукової 
лабораторії вібротехніки. Після Крюкова Б. І. наступним був на 
цій посаді Носовський Михайло Федорович – видатний геолог, 
фахівець стратиграфії, член комітету ЮНЕСКО з цієї тематики, 
тому що ця тематика має міжнародне визнання, і він одночасно 
очолював і Науково-дослідний інститут геології. Тобто відомий 
вчений, дуже авторитетний і вмілий організатор науки. Потім його 
змінив на цій посаді Кудзін Аркадій Юрійович, відомий фізик, 
електрофізик, фахівець у галузі кристалів активних діелектриків. 
І сьогодні залишились технології і устаткування для вирощування 
кристалів, виконані під його керівництвом на кафедрі електрофі-
зики. Тут вирощують монокристали, які є вихідним матеріалом 
елементної бази сучасної радіоелектроніки і приладобудування. 
Характерно, що виконувались фундаментальні наукові дослідження, 



214

Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

потім вони виконували договори із промисловими організаціями, 
і все це виконувалось під егідою державних науково-технічних 
програм. Тобто це був дуже високий рівень. Таких наукових тем 
було десь два десятки в нашому університеті, в подальшому мені 
доводилось звітувати від керівництва науково-дослідної частини по 
них. Звіт приймали ніде інше як у Кремлі, в спеціальній промисло-
вій комісії як робочому органі Ради Міністрів Радянського Союзу.

Потім проректором був Передерій Олександр Іванович, вод-
ночас наступник професора М. Ф. Носовського на посаді директора 
Інституту геології. Там він займався прикладними математични-
ми методами, методами обчислювальної математики в інтересах 
екології, в процесах впливу гідротехнологій і таке інше. Потім на 
цій посаді його змінив Скалозуб Володимир Васильович, відомий 
вчений-фізик на міжнародному рівні, фізик-теоретик. А потім 
випало і мені керувати науковою діяльністю університету десь 
одинадцять років.

Ще що б я хотів би сказати про науку. Різні часи були. У 80-х 
роках наш університет фінансувався не тільки за держбюджетом: 
левова частка фінансових надходжень на проведення наукових 
досліджень потрапляла нам за госпдоговірними роботами, тобто 
укладались господарські договори між університетом і потужними 
науковими установами, КБ, промисловими підприємствами. Ці 
роботи, як я вже казав, виконувалися за спеціальними державними 
рішеннями. По цих роботах була дуже сувора система звітувань, 
дуже відповідальна робота. Дякуючи цим програмам, утворюва-
лись цикли від ідеї, фундаментальних результатів до прикладних 
досліджень, розробок конструкторських. В ті часи (70-ті, 80-ті 
роки) багато робіт закінчувалися справжнім впровадженням. От, 
я згадую декана хімічного факультету Лошкарьова Юрія Михай-
ловича (зараз його вже немає в живих): коли він розробив на базі 
своїх фундаментальних досліджень добавку для електрохімічних 
процесів для цехів, які займались гальванічними процесами, її було 
впроваджено в трьох десятках промислових підприємств самого 
високого рівня, які входили в дев’ятку оборонних міністерств 
Радянського Союзу. І ця робота була непоодинока: можна згадати 
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дуже знакову роботу для нашого університету, яка стосувалась 
технології виготовлення мідної електролітичної фольги, ультра-
тонкої (5 мікрон).

Що цікаво: у свої часи, історики мабуть пам’ятають, коли 
президентом був Рейган, і його відоме ембарго на поставку труб 
великого діаметру – він вважав, що цим зупиниться процес нала-
годження зв’язків з Європою по поставці нафти, газу і т. д., але 
вийшло навпаки. І паралельно якимсь закритим розпорядженням 
в Радянський Союз було заборонено поставку фольги. А на цій 
фользі працювали десятки підприємств оборонного комплексу. Тому 
було спеціальне рішення уряду, яке доручало на конкурсній основі 
декільком науковим інститутам, в Москві переважно, терміново 
вирішити проблему державного значення. І туди потрапив наш 
університет для того, щоб розробити таку технологію. В нашому 
університеті була наукова школа електрохімії, і тому були видатні 
фахівці, нові погляди були. Це Аліна Борисівна Журавльова і Тро-
ценко Владислав Іванович. Вони були учнями відомого професора 
в цій галузі Галушко. Вони взялися і розробили основи новітньої 
технології і виявили, що конкуретні порівняно з потужними науко-
во-дослідними інститутами Міністерства кольорової металургії, 
Міністерства електрохімічної промисловості. Наш університет 
виграв це змагання і фольга виявилась конкурентоспроможною 
американській.

Причому, коли зробили експериментальні партії і показали їх 
в Москві, були здивовані ті, хто збирався потім її використовувати, 
адже ланцюжок був дуже складний: фольга, потім з цієї фольги 
діелектрик, потім цей діелектрик поставляли на підприємства, що 
робили друковані плати, а потім друковані плати потрапляли на 
потреби техніки, переважно військової техніки. І от, коли це було 
зроблено, конкуренти у Москві почали нам заважати. В ті часи 
Горбачов Михайло Сергійович виступив і сказав, що нема нічого 
більш практичного у розвитку вітчизняної техніки і технологій, 
як фундаментальна наука. Вважали, що це приклад, коли від фун-
даментальних досліджень дуже швидко перейшли до технологій, 
які б мали впровадження. За, мабуть, чотири роки наш університет 
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у шостому корпусі виготовив декілька тисяч кілометрів цієї фольги. 
Вона була поставлена на Тираспільський завод діелектриків «Мол-
давизолит», а потім діелектрик потрапляв, у тому числі, на наш 
Дніпровський машинобудівний завод ДМЗ, на радіозавод і десятки 
інших. Був утворений колектив з представників декількох мініс-
терств і нашого університету. Від університету – це Аліна Борисівна 
Журавльова, Владислав Іванович Троценко, Кваша Олександр 
Миколайович, тоді він завідував кафедрою технології і як співавтор 
цих розробок. Ми потрапили в цю творчу наукову групу лауреатів 
Премії Ради Міністрів, у 1990 р. за досягнення у створенні новітніх 
технологій. Якщо ми подивимось на наших вчених, які в ті часи 
зробили суттєвий внесок, то є у нас таке звання, як Заслужений 
науковий працівник університету. Я можу згадати професорів 
Шаповалову Оксану Михайлівну і Спиридонову Ірину Михайлів-
ну. Це були дуже авторитетні професори в галузі металознавства, 
матеріалознавства, технології виробництва, і Оксану Михайлівну, 
яку ми називали «Титанова леді». Вона все своє життя переважно 
займалася титаном, причому вона вперше в країні звернула увагу 
на титан як стратегічний матеріал, бо, навіть, титанова стружка 
заборонялась, щоб її ніхто не бачив, її ховали. І такі «кладовища» 
утворилися на багатьох заводах, а Оксана Михайлівна їх виявля-
ла. Вона придумала технологію брикетування цих відходів, щоб 
повертати їх у металургійне виробництво. Сама, із своїми учнями 
(яких називали «пташенята гнізда Шаповалової») брала у мішках 
таких брикети зі стружкою, і возили їх на заводи, в ківш кидали. 
Виявилось, що ці брикети стали дуже цінними добавками для ле-
гування сталі. Професор Ірина Михайлівна Спирідонова зробила 
значний внесок для нашої української чорної металургії, зокрема 
запровадила технологію борування, наплавочних матеріалів і ста-
ла лауреатом Державної премії України в цій галузі. Тобто таких 
прикладів дуже багато. Може навести ще якийсь приклад, що 
характеризує розвиток науки і техніки? Візьмемо 80-ті роки, коли 
ректором нашого університету був Володимир Іванович Моссаков-
ський. Видатний науковець, організатор освіти і науки ініціював 
розвиток винахідницької роботи в університеті. Чому я про це 
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кажу: так виявилось, що я в ті часи став першим науковим спів-
робітником на кафедрі проектування конструкцій і захоплювався 
винахідницькою роботою, мав декілька винаходів. Хтось, мабуть, 
охарактеризував мене з цього боку, і він мене викликав та дуже 
різко запропонував мені очолити відділ патенто-ліцензійної роботи 
університету. Ну, я спробував відмовитись від цієї посади, тому 
що дуже цікавою була робота на кафедрі, подобалась дуже наукова 
тематика кафедри, для мене було цікавим впровадження результатів 
за госпдоговорами. Я їздив десятки разів на рік у відрядження, всі 
такі потужні організації, потрібні для реалізації науково-дослідних 
проектів; проектно-конструкторські організації, заводи. І треба 
було якось займатися підготовкою до захисту дисертації.

А чим Ви займались до цього?
До цього я був відповідальним виконавцем госпдоговірної 

науково-дослідної роботи за замовленням наукового центру, який 
був розташований у м. Обнінськ. Відомо, що там була створена 
перша атомна електростанція, і зараз це Перший Наукоград Росії. 
Крім того, там була дуже розвинута тематика, пов’язана з розробкою 
і експлуатацією геофізичних, метеорологічних і дослідних ракет, 
які були призначені для запуску до висот 200 км, 300 км і більше. 
Тобто, це атмосфера і ближній космос. Там було багато проблем, 
пов’язаних з розробкою і експлуатацією цих ракет, їх кутовою 
стабілізацією, розсіюванням траєкторних параметрів – те, що 
відносилось до моєї наукової тематики. І, завдяки співробітництву 
з цією організацією, а її очолювали випускники нашого фізтеху, 
такий контакт відбувався. Це були видатні організатори: Тесленко 
Віктор Петрович і Шидловський Август Антонович. І ось, у такому 
співробітництві народилось багато наукових праць, винаходів, які 
впроваджені у практику конструкторських розробок. Цю роботу 
я і до цього часу не покидаю, але веду її не так інтенсивно. Прийш-
лося перейти на роботу організаційну, а може й адміністративну. 
Я знав Володимира Івановича, і знав, що те, що він ініціює, буде 
серйозним. Але я не очікував наперед таких масштабів. Він по-
ставив задачу, і вона була виконана: всі факультети, навіть деякі 
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гуманітарні мали винаходи. Зараз це здається неприродним. Тільки 
історики може не мали тоді винаходів.

А філологи?
А філологи мали. В нас була і зараз працює професор Носенко 

Елеонора Львівна. Вона розробила те, що можна назвати сьогодні 
«детектор лжи» – апарат, який по емоційній характеристиці розмови 
людини може ідентифікувати чи правдиву вона дає інформацію, 
чи не дуже. Був творчий союз: Носенко, Карпов і Чугай. Один був 
з механіко-математичного факультету, вона з філологічного (заві- 
дувач кафедри лінгвістики), і Чугай був спеціаліст, який приладами 
займався, психологією, і вони розробили теоретичні основи і сам 
цей прилад. Багато було прикладів, коли винаходи з’являлись на 
факультетах, де це було і не звично. Ну, і в результаті, в універси-
теті виник цілий рух – винахідництво, його Володимир Іванович 
стимулював і заохоченнями (преміями), але й адміністративними 
заходами. На ректораті, хто не виконував план, підпадав під кри-
тику і було йому важко, але результати які були! Наш університет 
(це були 82–83-ті роки) займав друге місце у Радянському Союзі за 
результатами винахідницької патентно-ліцензійної роботи. Один 
рік у нас було стільки винаходів, скільки у Туркменістані разом.
Який потужний був університет. Крім того, у нас тоді залучались 
і студенти. Якщо не помилюсь, то студенти за рік подавали десь 
30 заявок на винаходи. Це приблизно стільки, як сьогодні всі ви-
кладачі подають. Тобто значні масштаби тоді були. В цей період 
було багато нових технічних рішень, способів, пристроїв, нових 
матеріалів, які свідчили про те, що результати виконання науко-
во-дослідних робіт мають світовий рівень. Тому що винахід без 
критерію «світова новизна» неможливий. Цей критерій і зараз при 
патентуванні обов’язковий (новизна, практична цінність і вина-
хідницький рівень).

Добре, так. Підемо далі по питаннях, які в нас є: які куль-
турно масові...

Зачекайте, ну, я більше до науки причетний. Культурно-ма-
сова робота? – її я зараз не охарактеризую. Ну, по-перше, про це 
краще б розказали люди з Палацу студентів. Це просто перлина 
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мистецтва, і там такий рівень майстерності та рівень організації, 
який здійснює директор Стукало Вадим Вікторович, що це окрема 
видатна сторінка і її треба описати так, щоб це відповідало уні-
верситетському рівню. Я це не можу зробити. Хоча завжди, коли 
потрапляв туди, отримував насолоду.

Свого часу в університеті була дуже потужна рада молодих 
вчених, працювало Студентське наукове товариство. І були часи, 
коли це було дуже активно. І зараз, мені здається, рівень органі-
зації студентської науки високий – це заслуга науково-дослідної 
частини ДНУ, адміністрації. Студенти, які мають бажання, мають 
всі можливості приймати участь у всеукраїнських конкурсах нау-
кових робіт, олімпіадах, в конференціях і таке інше. Але були часи 
,коли, може, ця активність була ще вища. Може це пов’язано не 
з адмініструванням. Це було самоврядування на рівні суспільно 
корисної роботи, а може на рівні ентузіазму самих студентів.

Зрозуміло. А що Ви можете розповісти про функціонуван-
ня загально-університетських об’єктів, таких як ректорат, 
наукова бібліотека, палац спорту, ботанічний сад...

Ну що, є такі підрозділи, працюють.
Як Вам, добре вони працюють?...
Так, мені здається добре, треба порівнювати можливості 

фінансування, в першу чергу, і можливості, які забезпечуються 
людьми, які працюють там. Тому що ці люди, які там працюють, 
викликають повагу. Мені здається, наш університет характерний 
тим, що на багатьох посадах довго працюють люди, які здобули 
авторитет відданості справі університету. Можна навіть назвати 
багато прізвищ, ось що ви називали, наприклад бібліотека: там 
Світлана Василівна Кубишкіна, і Ботанічний сад – Опанасенко 
Володимир Федорович... І на всіх цих посадах, якось поступово 
відбираються люди, які уболівають за цю справу. І тому, коли 
дивитися на університет і на людей, які очолюють цю справу, які є 
там ключовими виконавцями, то вони викликають повагу. ДНУ на 
цьому і тримається, тому що бувають такі перепади. Ось сьогодні 
у нас такий спад у фінансуванні (правильно?) освітянської галузі, 
особливо науки в університеті, великі перешкоди стоять на шляху. 
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Ось дивіться, якщо ми подивимось на науку в університеті, так? 
Очевидно, що як птах на двох крилах, так і справжній класичний 
університет має наукову діяльність...

Та педагогічну?
Вона називається освітянська діяльність або навчальна робо-

та. Але дивіться, що відбувається: якщо ми подивимось на Закон 
про вищу освіту, і подивимось як там сформульовано «що таке 
наукова діяльність», то там у статті, якщо я не помиляюсь, 61, 
формулювання мені здається відображає недостатньо серйозне 
відношення до науки в класичному університеті. Там так написано, 
приблизно, що наукова діяльність – це складова освітянської діяль-
ності і здійснюється з метою інтегрування навчальної, наукової та 
виробничої діяльності. Це неправильне формулювання. Як може 
складова інтегруватись з цілим потім?! Вона ж самодостатня. Її 
мета – отримання результату. Наукового результату. А потім ін-
теграція, і це природний процес. І дивіться: там, на кафедрах, де 
здійснюється і уміло поєднуються ці два види діяльності, ті кафедри 
йдуть попереду. Але міністерство весь час скорочує фінансування, 
забуваючи, що невеликі фінансові ресурси можуть дати дуже багато. 
Уявіть собі, ні в одній країні світу не дають заробітну плату на 0,5 
ставки, це дуже невеликі гроші. Але вони дають значне прирощення. 
Дивіться, по-перше, мета – це отримання результатів, які потім інте-
груються в загальнодержавну діяльність, народногосподарську, як 
раніше казали; з іншого боку, ці результати допомагають утворити 
базу і зміст навчання: студент має викладача перед собою, який 
працює над отриманням наукових результатів, його приклад – це 
краще з того, що можна дати молодій людині. Приклад, як треба 
працювати. Тому що ось зараз викладають студентам, наприклад, 
методологію наукових досліджень. Це дуже розгалужена галузь – 
методологія. Але без якогось прикладу, без практичної роботи ці 
методи він прослухає і забуде, а коли він бачить перед собою, що 
реальна людина отримує результати, і він може у неї навчитись, це 
дуже важливо. Тому цей аспект наукової діяльності дуже цінний, 
про нього іноді забувають. І третя складова, це, по-суті, підготовка 
кадрів. Люди з цими науковими результатами мають можливість 
отримати науковий ступінь. І зараз вищі навчальні заклади, що 
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мають значні кадри вищої кваліфікації кандидатів наук і докто-
рів наук, стоять в рейтингових списках на більш високих рівнях. 
Відповів я на це запитання?

Так, так, добре. А чи знаєте Ви які форми профорієнта-
ційної роботи проводилися на Вашому факультеті з абітурі-
єнтами? Що Ви можете сказати про конкурсну ситуацію?

Андрій, і це питання краще хай висвітлять ті, хто ближче до 
приймальної комісії.

Ага, і Ви там не працювали, в приймальній комісії?
Так, видатні були секретарі приймальної комісії... Давайте 

зупинимось на тих питаннях, які для вас будуть мати якусь цікаву 
інформацію.

Добре. Якщо особисто для мене, то можете розповісти 
про дослідження космосу і як Ваш факультет був пов’язаний 
з ними.

Ну, якщо ми подивимось на пріоритетні напрямки розвитку 
науки і техніки в Україні, то там ця тематика є, крім того, якщо 
ми візьмемо основні наукові напрямки університету, то там є, 
обов’язково фундаментальні і прикладні дослідження створення 
і використання ракетно-космічної техніки. Тобто це – потужний 
напрямок, наукові дослідження у цьому напрямку проводяться не 
тільки на фізтесі, до речі, на механіко-математичному факультеті. 
Це склалося так, що фізико-технічний факультет акумулював у 
собі цей напрямок. Крім того, наш Дніпропетровськ має специ-
фіку: є потужні базові підприємства КБ «Південне» і Південний 
машинобудівний завод. Тому в 70-ті, 80-ті роки наука розвивалась 
у взаємодії, ці підприємства, по договорах, фінансували науку. 
А вчені і на нашому факультеті, і на інших, які проводили наукові 
дослідження, були задоволені.

Тому це і отримало такий розвиток. І поступово в цьому ве-
ликому напрямку сформувалися декілька напрямків по кафедрах. 
Кафедра проектування та конструкції, виходячи з назви, і повинна 
була займатися теоретичними основами, розробляти нові методи 
проектування і конструювання, вибору параметрів ракет-носіїв, 
космічних апаратів. Крім того, на нашій кафедрі розвивалися на-
укові напрямки, пов’язані з проблемними питаннями в розвитку 
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ракетної техніки. Якщо переглянути історично, то на нашій кафедрі 
були і питання, пов’язані з герметичністю ракетних зразків, теорії 
надійності зразків ракетної техніки. Мені пощастило, завідувачем 
кафедри у нас був Дупліщев Михайло Іларіонович. Він займався 
як конструюванням ракет, так і питаннями, що відносяться до 
стабілізації літальних апаратів широкого класу, зокрема, в його 
русі відносно центра мас. 

Коли я прийшов на кафедру, Михайло Іларіонович Дупліщев 
і Натушкін Володимир Федорович, мені як молодому аспіран-
ту поставили таке завдання: «Стабілізація літальних апаратів». 
І викристалізувалася моя наукова тематика, яка пов’язана була 
з кутовою стабілізацією літальних апаратів. Зокрема, літальних 
апаратів, які здійснюють складні просторові рухи, обертові апарати.

І супутники теж?
Так, і на супутниках використовується «спосіб стабілізації 

і обертання». І виявилось, що до цієї тематики відносяться і висо-
команеврені літальні апарати типу «винищувачі», які здійснюють 
швидкі і складні еволюції в просторі. І тому, раз вони це роблять, 
то виникають критичні режими польоту, на яких вони можуть 
втратити стійкість руху, перекинутись, не виконати функціональне 
призначення. Спочатку вдалося побудувати теоретичні схеми, були 
запропоновані матмоделі, одна з моїх монографій була присвяче-
на руху обертальних літальних апаратів. А потім була взаємодія 
з проектно-конструкторськими організаціями, що дало можливість 
розробити конкретні проекти, конкретні конструктивні схеми. Потім 
це було у вигляді винаходів. Мені приємно, що я продовжую цю 
наукову тематику, яку ще мої вчителі ініціювали, породили її на 
кафедрі. Крім того, у нас на кафедрі є дуже потужна тематика, яку 
зараз очолює завідувач кафедри Давидов Сергій Олександрович, 
яка пов’язана з системами випорожнення баків, особливо в умовах 
невагомості. Зараз ускладнилось застосування космічних апара-
тів: від ракет-носіїв, від розгінних блоків необхідно багаторазо-
ве включення ракетної установки, тобто це потребує вирішення 
задачі запуску ракетної установки в умовах невагомості. І тому 
це потребувало нових підходів, теоретичних досліджень у галузі 
гідродинаміки цих процесів, розробки конструкцій, пристроїв і так 
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далі. Цим кафедра теж займається, і приємно, що результативно. 
Ну, і ряд других тематик.

Ви казали про міжнародні зв’язки факультету і міжнарод-
ну роботу. В яких міжнародних проектах Ви особисто брали 
участь?

Можна казати, що наша кафедра, не так може часто в останні 
роки, як раніше приймала участь у міжнародних конференціях, 
симпозіумах. І мені пощастило колись приймати участь у симпо-
зіумах Росія – Китай – Україна. Вони проводилися по черзі в цих 
країнах. І на цих симпозіумах акумулювався досвід [у створенні 
та вивченні] ракетної техніки. Це потужні країни, враховуючи що 
Китай в останні роки демонструє значні успіхи в цій галузі. Дове-
лося побувати на тих симпозіумах і доповісти свої результати та 
запозичити досвід. Крім того, ми регулярно подаємо доповіді на 
Міжнародний астронавтичний конгрес. Минулого року він був 
у Пекіні, а позаминулого мій аспірант їздив у Мілан, Італію, де він 
проходив. Останнім часом ми перервали зв’язки з Росією. Взагалі 
з факультету їздили на конференції, які були організовані МВТУ 
імені Баумана, Московським авіаційним інститутом. Ось в цьо-
му році мене запросили в Калугу, де будуть міжнародні читання 
пам’яті Ціолковського. Дуже хотілося б поїхати, тому що коли 
буваєш в Калузі і заходиш в Дім-музей Ціолковського, то вражен-
ня залишаються надовго. Це такий гігант! Скільки він залишив 
після себе праць, що ще набагато... Причому він вражає своєю 
скрупульозністю, чи як це можна назвати, тобто він виписував всі 
варіанти, можливі проекти космічних досліджень і проектів досяг-
нення Місяця, інших планет. Він дуже детально все це розробляв. 
Ну, і приємно бувати на всіх цих конференціях. Дуже приємно, 
що наш факультет проводить міжнародну конференцію, щорічно, 
«Людина і космос». На ній приймають участь більше студенти, 
аспіранти, але вона має міжнародний рівень.

А як впливали та впливають всі ці міжнародні контакти, 
взагалі на Вашу думку і наукову діяльність?

Очевидно, що треба співставляти тематику, якою займаєшся, 
з тематикою, яка у світі є актуальною. Тому що можна перетво-
ритися на монгольського хлопчика, який довго майстрував там 
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десь дерев’яний велосипед, виїхав, і виявилось, що він давно вже 
є. Тому цей приклад весь час повинен нас організовувати на те, 
щоб постійно тримати руку на пульсі. Знати, чим займаються, яка 
тематика актуальна зараз. Тим більше, що зараз для Міністерства 
освіти і науки важливим критерієм є публікація наукових резуль-
татів у міжнародних журналах. Тому ми направляємо свої статті 
до відомих зарубіжних наукових журналів. Це є обов’язковим.

Чи брали Ви участь у будівництві студентського містечка, 
чи може, пам’ятаєте, як воно будувалось?

Вам про це, може, більш детально міг розповісти, той, хто був 
ближче. Була така посада – комісар від комсомолу. Я пам’ятаю, 
що був комісаром Пахомов Олександр Євгенович, зараз декан бі-
ологічного факультету. Він будував і містечко, і басейн, якщо я не 
помиляюсь, він би краще розказав. А я був, як до цього [причет-
ний]? Ну, по-перше, всі студенти приймали участь, ми працювали 
і місяць, і два. В ті роки це було нормально, знімали із занять... 
Ось, наприклад, корпус номер 13 є, і корпус поряд, на тих двох 
корпусах наша група працювала, я був тоді комсорг, і тому я став 
за старшого. І мені доручили... Ми матеріали там отримували, 
допомогали, потім встановлювали, як зараз пам’ятаю, сходи, які 
там стоять. І я іноді підходжу і перевіряю їх. Ну, по-перше, квалі-
фікація наша була невисока, тому нам не довірили кладку робити 
цеглою, але сходи довіряли. І є у нас фотографії, де ми там стоїмо, 
півгрупи нашої, і нам було приємно... А працювали і на будівни-
цтві інших корпусів. Крім того, з нашої групи посилали на об’єкти 
в місті, які будувались і які були в кооперації. Тобто, для того, щоб 
університету отримати якісь матеріали, треба було відпрацювати 
в іншій організації, на заводі чи де... Тобто це було нормальним 
явищем, розумієте? А коли будували цей десятий корпус?! Ось 
цей десятий корпус, в якому ми зараз знаходимось, це корпус по-
будований за кошти Міністерства загального машинобудування. 
Дякуючи тому, що у складі фізтеху була галузева технологічна 
лабораторія, вона і зараз є ця лабораторія, збереглась. Але тоді 
вона була за чисельністю дуже потужна, і міністерство вирішило, 
що в університеті повинен бути корпус, науково-дослідний. Коли 
його почали будувати, п’ятиповерховий, ректор тоді зрозумів, що 
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в цьому корпусі розташується не тільки ця лабораторія, а й буде 
навчальний процес. І всіх нас одним своїм рішенням, зараз мож-
на казати, добре це було чи погано, з третього корпусу, ми тоді 
там були [перевели у сучасний 10-й]. Причому як було: спочатку 
обладнали четвертий і п’ятий поверх, там були заняття і наша ка-
федра там була, а нижні поверхи ще будувались. Тому природно 
(чи не природно?), що і викладачі і студенти приймали участь у 
будівництві.

Зрозуміло. А що Ви можете сказати про оновлення матері-
ально-технічної бази на Вашому факультеті та в університеті.

Це болюче питання.
Болюче питання, я розумію.
Пройшли ті часи, коли в фінансуванні були кошти на роз-

виток матеріально-технічної бази. Причому це було нормальним 
явищем. А потім будувалися корпуси в університеті, правильно? 
Виділялись кошти, були приклади, як розвивалось університетське 
містечко... Колись був корпус на Шевченківській, його на певних 
умовах віддали, деякі вважали, що продали Міністерству чорної 
металургії, інститут був автоматизації чорної металургії, і зараз 
він там знаходиться. А за ці кошти будували нові корпуси. Потім 
кошти виділяли промислові міністерства, куди йшли випускники 
університету. Міністерство радіопромисловості, Дніпровський 
машинобудівний завод виділяли кошти на будівництво для радіо-
фізичного факультету. Потім, на якомусь етапі кошти добувались 
яким іще чином? Я коли працював начальником науково-дослідного 
сектору, мені відомо було все це... Декілька мільйонів рублів тоді 
ми отримували за виконання наукових досліджень. А в ті часи, 
маючи гроші, важко було їх потратити. Тому що тоді не вистачало 
всього, було на все ліміти, і на все так звані фонди. Якщо в тебе не 
було паперу, то ти, навіть маючи гроші, не міг його купити. І в кінці 
року гроші пропадали. Це зараз важко уявити, зараз інша модель 
економіки. А тоді було як: рік завершується, а в нас не потрачені 
мільйони. І тоді Володимир Іванович придумав такий...

Схему?
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Ну, схему, мабуть. А правою рукою у цьому у нього був про-
ректор капітального будівництва Гриневський Григорій Андрійович. 
Коли Моссаковський, вже будучи радником, він, про щоб його не 
запитали, згадував Григорія Андрійовича Гриневського. Тому що 
будівництво університету для нього було одним з головних пріо-
ритетів. І він тоді, в кінці року, брав ті кошти, які ми отримали за 
науку, і передавав у трест, який займався будівництвом. Цей трест 
може і не всі роботи виконував, але до кінця року йому треба було 
закрити обсяги. Якщо він їх не закриє, то обсяг наступного року, 
який буде плануватись, буде менше. Раніше така була планова 
система. Розумієте? І тому ці кошти перераховувались на побудову 
останніх корпусів. І ці кошти туди потрапляли. Так що таким чи-
ном. А зараз дуже важко розвиватись вищим навчальним закладам.

До речі, про фінансові ще питання, чи можете Ви сказати, 
ось, про наші часи, про динаміку стипендіального забезпечення 
студентів, аспірантів та, якщо можна, рівень заробітної плати 
наукового та педагогічного персоналу в університеті.

Мені здається, окремий тут потрібно розгляд, але я, згадую-
чи себе студентом, то за тієї стипендії, що тоді нам давали, було 
набагато більше можливостей за неї влаштувати собі життя, ніж 
зараз. Розумієте? Тобто це буди різні моделі економічні... Студенти 
більші можливості мали тоді на ці стипендії. Ну, ми отримували, 
45 [рублів] була стипендія у нас, а підвищена 56 і цих грошей 
мені вистачало жити без допомоги батьків. Ну, вони допомогали, 
але вирішальне значення мала стипендія. А зараз це важко. Тому 
зараз студенти... Раніше було як? Те, що студенти заробляють, 
були будівничі загони, походи на м’ясокомбінат, були і інші... Але 
це в бюджеті студентів, які добре навчаються, було не головне. 
А зараз у багатьох випадках студенти вимушені працювати... Це 
важко, але мені здається, що ті, що працюють, вони стають більш 
самостійними, більш відповідальними. Це все одно потребує до-
слідження: що краще?

Добре. А зазначте будь ласка, які державні, офіційні та не-
офіційні свята відзначалися в університеті та на факультеті. 
Яке було взагалі ставлення до свят Ваших колег?
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Позитивне ставлення! Мені запам’ятались в основному юві-
леї університету. Тому що вони проводились на дуже високому 
організаційному рівні. Кожен ювілей відзначався виданням свят-
кових книг, і підсумки там були підведені, і відзначались кращі 
співробітники університету, випускались збірники наукових праць. 
Тому кожен ювілей університету – це була визначна подія. І захід, 
який проводився в Палаці студентів, мені здається мало кого зали-
шав без творчого піднесення. Приємно, що наш ректорат, можна 
відзначити, безумовно це заслуга ректора і проректорів нашого 
університету, профспілкового комітету, можна і персонально наз-
вати, але я думаю, що хтось може розказати краще. Організаційна 
складова, мені здається на дуже високому рівні.

Чи були Ви учасником війн, революцій, катастроф тощо. 
Чи впливали події зовнішньо- і внутрішньополітичного життя 
на роботу в університеті.

Я не був учасником таких визначних подій. Крім того, чи 
впливає це на життя, так? Ну, безумовно впливає, від цього зале-
жить настрій людей. Приємно, що наш університет останні роки 
вибрав таку позицію, що політична боротьба і таке інші не має 
місця в аудиторіях. Тобто це проводиться за стінами аудиторії. 
Це позитивний підхід. Але, безумовно, від того, що відбувається, 
залежить багато... Те, що ми з вами обговорили: і матеріальна 
база залежить від рівня розвитку країни, від можливостей, що 
в бюджеті є, чи його потратять зараз на оборону, а наука і освіта 
будуть, мабуть, в другу чергу, а може і не в другу.

І ще один маленький момент. Що Ви можете сказати 
про виховання студентства, про методи та форми виховання 
студентів, аспірантів та молодих вчених як професіоналів.

Ну, є такі методи. Але я нічого такого особливого не скажу. 
Мені здається головне – викладач має бути прикладом для сту-
дентів. Студент бачить: ось як виступає викладач як лектор, як він 
відгукується на звернення студентів, що він може порадити в житті 
і так далі. Потім студент дивиться і запозичує, може, досвід, якого 
йому на цьому етапі не вистачає.
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ІНТЕРВ’Ю № 11

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 27 квітня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Дудник Наталія Федорівна
Дата народження 4 січня 1937 р.
Місце народження м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українка, лікарі / cеляни

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Інженер-геолог
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Гасанова Анастасія Мааріфівна
ТЕХНІК (ПІБ): Ткачук Ольга Сергіївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): –
Загальна кількість годин запису 49 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Nokia C203 (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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

3

Примітка й коментарі –
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ДУДНИК  НАТАЛІЯ 
ФЕДОРІВНА

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

Дудник Наталия Федоровна, 4 января 1937 года, г. Днепро-
петровск.

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

Знаю. Отец – инженер-строитель, имеет высшее образование, 
родом из города Изюм Харьковской области, из крестьян. Он из 
мелких помещиков. Но... Но я из крестьян поставила. Мама – врач, 
высшее образование, родом с города Ростов-на-Дону, из семьи 
служащих. Родителей отца я не знала. А родители по линии мамы: 
мой дедушка – служащий, умер до моего рождения; моя бабушка – 
домохозяйка. Она закончила четыре класса гимназии. У нее было 
много детей, она дома была.

Можете какие-то интересные семейные факты расска-
зать, истории?

Нет, у нас, в общем-то, таких фактов... Наша семья была друж-
ная, интеллигентная.

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

Да! Были в семье традиции, связанные с наукой. Мой отец 
имел семь патентов на изобретения, принимал участие в строи-
тельстве металлургического завода на Донбассе, в строительстве 
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Запорожской плотины, в строительстве Московского метро, 
Криворожской доменной печи, которая теперь продана. И он там, 
кстати, инфаркт получил.

Й, можливо якісь цікаві історії розповідав батько під час 
будівництва?

В общем-то, особо он ничего не рассказывал. Так я сейчас 
и не готова ответить. Ничего особенного.

Мой прадед по линии мамы получил грамоту и серебряную 
медаль за патентное изобретение по усовершенствованию паро-
воза, служил машинистом на Южной железной дороге. Да, у меня 
целое дерево в семье.

А там також не розповідали ніяких історій?
Нет! Бабушка рассказывала, но мало. В те времена мало рас-

сказывали, понимаете?
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?
Мой дядя был геологом, учился на 5-м курсе в МГРИ – это 

Московский геологоразведочный институт. Пошел добровольцем 
на фронт и погиб под Москвой. Остался его альбом с рисунками 
геологической практики, и я тоже захотела стать геологом. Меня 
агитировали врачом быть, водили в мединститут, показывали все 
эти ужасы. Я посмотрела, лежат тела бесхозные. Это не по мне.

Ви по батьківській лінії вирішили стати геологом?
Да. Вот мой дядя был геологом, и я решила продолжить его...
Зрозуміло. Велике спасибі.
У него очень красивые зарисовки остались.
Він, можливо, десь мандрував?
Ну, да. Он и в Сибири был. Посылали же на практику. Его 

и академик Шмидт приглашал, но он пошел добровольцем. На 5-й 
курс перешел и ушел, и так и не вернулся.

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

Училась в Днепропетровской средней школе № 21. Она за 
металлургическим стадионом. Теперь она Еврейская школа. Это 
большая школа. Женская тогда была.
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А чи були там якісь цікаві випадки, як там викладалося?
Вот сейчас на вопрос я и отвечу.
Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-

більше і вплинули на формування Вашої особистості.
Мои любимые и дорогие школьные учителя. Первая учитель-

ница – Добровольская Нина Алексеевна. Она не только учила нас, 
но и кормила: приносила в школу чай с сахарином и кусочки хлеба. 
И как начинала урок она говорит: «Моя фамилия Добровольская, 
состоит из слов «добро» и «воля». Седая была такая, вьющиеся 
волосы. Но она жила во дворе школы и приносила нам в класс 
[продукты], подкармливала.

А який це був рік?
1944, я поступила в 1-й класс, семь лет мне было. 1946–47-е 

годы были вообще голодными. В 1944-й можно еще было под-
кармливать хлебом.

Второе: Хазан Борис Моисеевич – учитель физики, Шарко-
ва Ирина Семеновна – учитель истории, Задорожний Олександр 
Иванович – учитель математики, Чебоненко Людмила Николаевна, 
она только на украинском говорила, учитель украинского языка. 
Дмитрий Алексеевич, забыла фамилию, учитель химии, самый ин-
теллигентный учитель, когда ученик неправильно писал уравнение, 
он говорил: «Абракадабра», или «Феноменально», или «Не мог он 
ямба от хорея, как мы не бились, отличить». Прекрасно играл 
на гитаре и знал поэзию. А фамилию забыла я. Причем я звонила 
своим школьным подругам, они тоже не помнят его фамилию. 
Уже много времени прошло.

Це, взагалі-то, дивовижно. Я коли питання побачила, то 
сама здивувалася, що мало хто пам’ятає. Спасибі Вам велике, 
що Ви назвали.

Да, он был такой очень интересный, он вообще с такой ин-
тересной судьбой. Он остался пожилым учителем, оставался при 
немцах и работал в мединституте. И его уволили с мединститута, 
и он в школе начал преподавать. Прекрасно знал химию. И был, 
конечно, преподавателем высшей школы. Так получилось, что ему 
не разрешили в мединституте преподавать химию.
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И на гітарі грав, Ви кажете?
Да! Вечера были у нас, у нас же женская школа была. Он 

хорошо играл на гитаре, пел романсы, читал поэзию. Он Блока 
знал, Есенина знал, Пушкина. Они были тогда запрещенные, но 
мы не знали, он не афишировал это, а читал.

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

Любила читать прозу и поэзию, и много помню наизусть.
А які Ваші улюблені автори?
Толстой, Некрасов и...всех я очень много читала.
Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-

вила прийому? 
Я поступила в ДГУ в 1954 году. Конкурс был пять человек 

на место. Было дано негласное указание принимать выпускников 
сельских школ. Городских школ было мало.

Хто приймав у Вас екзамени?
Я не помню. По-моему было или четыре, или пять, или три. 

Я сейчас уже не помню.
А конкурс був справедливим?
Да, справедливый был. Из Гурева у нас одна училась. Осталь-

ные из сел, очень многие учились. Поступило из Днепропетровска 
человека четыре или пять. В основном были из села.

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

Первую лекцию по общей геологии читал доцент нашего 
факультета Грант Леонтьевич Агаян.

Й які у Вас були враження про неї?
Все слушали внимательно.
Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-

ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Наш факультет размещался в двух корпусах. Первый корпус – 
угол улицы Шевченковской и улицы Карла Либкнехта, напротив 
Троицкого собора. В  1954-м году там был деканат, клуб, столовая, 
ректорат. Там проходили занятия, лекции, вечера. Второй корпус – 
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на Карла Маркса, 36. Там проходили лекции по физике, химии, 
минералогии, музей геологический был, кристолографии, петро-
графии. В коридорах стояли стеллажи с коллекциями минералов. 
И был геологический музей. Его потом передали в Горный институт. 
В Горном институте был пожар, и потом, когда в 1959 году наш 
выпуск был последним, в 1954 году я поступила, в 1959 – завер-
шила, его отдали Горному институту.

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

В общем, Агаян Грант Леонтьевич, доцент, лекции и лабора-
торные работы по дисциплине «Общая геология». Ходюш Людмила 
Яковлевна, доцент, лекции и лабораторные работы по петрографии 
осадочных пород. Доморацкий Николай Александрович, доцент, 
лекции и лабораторные работы по петрографии магматических 
и метаморфических пород. Данилов Игорь Сергеевич читал истори-
ческую геологию, лабораторные работы вел. Приходько Антонина 
Васильевна, доцент, лекции и лабораторные работы по палеонто-
логии. Литвиненко Антон Ульянович, доцент, лекции и лаборатор-
ные работы по курсам «Горное дело», «Месторождение полезных 
ископаемых», был руководителем учебной практики в Крыму. 
И Скабаланович Иван Антонович, доцент, декан факультета, курс 
«Гидрогеологии», «Инженерной геологии». Было и много других 
дисциплин, приходили математики, химики, начерталку читали, 
механику с физтеха читал. Преподаватели были внимательны 
к студентам, требовательны, интеллигентны, эрудированы и строги. 
И еще могу сказать. Нам очень повезло с нашими замечательными 
учителями. Все помнят их, и все очень любят.

Хтось був з АН із Ваших викладачів?
Нет! У нас вот профессор Скабаланович был, он был доцент, 

потом профессором стал. И все. А так все доценты были.
Які форми і методи роботи науково-педагогічних працівни-

ків зі студентами були найбільш ефективними на аудиторних 
заняттях і в позааудиторний час?
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Наиболее эффективными были лабораторные работы, и учеб-
ные геологические практики в Крыму, и производственные в ге-
ологических партиях. Студенты работали на рабочих местах по 
два месяца на практиках. На лабораторных занятиях стояли карты, 
геологические разрезы, кристаллографические проекции, решали 
задачи под счет запасов, получали консультации, описывали горные 
породы, минералы, изучали их под полеразиционным микроскопом, 
шлифах и руды в аншлифах.

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися?

Составляли отчеты по геологическим практикам. Их защищали. 
Контрольные работы, семинары и другие виды индивидуальных 
работ были.

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?

Ректор, профессор Мельников, был очень интеллигентным 
человеком и очень скромным. Ходил пешком в корпуса, с корпуса 
в корпус, не ездил со свитой. Войдя в корпус, снимал головной 
убор перед дежурными. Нередко сам принимал участие в распре-
делении выпускников на работу. В кабинете вместе с ректором 
сидели представители с геологических организаций, входили сту-
денты в его кабинет и подписывали назначение на работу. Я и еще 
8 студентов подписали направления в Читинское геологическое 
управление в городе Чита, девять студентов – в Алма-Ату, один –  
в Иркутск, два – в Якутск, два – в Хабаровск, четыре – в Смоленск, 
пять – во Львов, пять – в Киев, четыре – в Днепропетровск, два 
студента – в Харьков, два – в Артемовск, один –в Краматорск, 
один – в Кривой Рог, два – в Луганск и три – в Чернигов.

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

Студенты использовали карты, схемы, таблицы, геологиче-
ские карты, карту полезных ископаемых, тектоническую карту. 
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Все это можно было купить в книжном магазине. И когда я уже 
стала преподавателем, я их принесла на кафедру. Карты можно 
было купить и пользоваться. Мы их расстилали и ползали на полу, 
искали все нужное.

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

Отсутствовали.
Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-

тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Доморацкий Николай Александрович и Ходюш Людмила 
Яковна работали с полеразиционным микроскопом. Изучением 
горных пород под микроскопом. И вот эту специальность я потом 
и выбрала. Вот сейчас трудно с микроскопами, и тогда... Я не знаю, 
где они их достали, но были у всех микроскопы.

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

Был геологический музей, кабинет по минералогии и кристал-
лографии, коллекции минералов стояли в стеллажах и в коридорах. 
В больших коридорах по бокам стояли стеллажи с минералами 
в корпусе на Карла Маркса, 36.

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

Мы вот учились после войны, и возраст однокурсников был 
с 1930-го до 1937-го года. 70–75 % состояли выпускники с сель-
ских школ. Национальность: украинцы, русские, евреи. Украинцы 
говорили на украинском языке. И мы все друг друга понимали. 
Никаких не было претензий. И отвечали на украинском. А пре-
подавали, в основном, на русском.

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

Саша был комсоргом курса, был Сталинским стипендиатом, 
учился только на «отлично». Байдак Слава был старостой группы, 
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учился на «отлично». Мальцев Саша, Бонжула Жанна, Чертков 
Лёня и многие другие. У меня в аттестате четыре четверки толь-
ко. А многие учились только на «отлично». Дисциплина была на 
«отлично», старались не пропускать.

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

Студенты не пропускали занятий, преподаватели были пунк-
туальны.

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

Морально-психологический климат в группе был тоже отлич-
ным. Все старались учиться на стипендию и помогали друг другу. 
Вот я, например, не понимала, как строить кристаллографические 
проекции, и Коваленко Коля меня научил. Я, например, препода-
вала петрографию Коле Коробко. Это первый депутат нашего уже 
правительства. Я с ним сидела, занималась. Он был доволен и я. 
У нас была очень дружная группа. Помогали друг другу. Все учи-
лись на стипендию. Климат в группе был отличным. Все старались 
учиться на стипендию. Помогали друг другу. С одной тройкой 
стипендию уже не получали.

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?

Нашим старостой был Байдак Слава. Он был нашим автори-
тетом. В колхоз на сельскохозяйственные работы мы ездили без 
преподавателя. Староста все вопросы решал сам. Преподаватель 
приезжал к нам раз в месяц на день, чтобы нас проверить. А были 
мы и месяц, и полтора месяца, и два месяца на колхозных работах.

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

Формы контроля: контрольные работы, зачеты, экзамены, 
опросы на лабораторных занятий, семинары, защита курсовых 
работ, защита отчетов по практике.
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Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Чи траплялися якісь курйозні випадки?

Зачетные экзамены принимались по регламенту. Расписание, 
как и сейчас. С одной тройкой стипендию не платили. Все помо-
гали друг другу. Я вам один курьез расскажу, но уже без записи. 
Я готовилась и всегда волновалась. Это уже от характера зависит. 
Лабораторные были по расписанию, лекции тоже были по распи-
санию. Все приходили. Все слушали. 58 человек слушали. А на 
лабораторных были по группам.

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

Я всегда волновалась. Готовилась и волновалась. Это уже от 
характера зависит.

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

Выбор курсовых и дипломных работ зависел от места прохож-
дения геологической практики. Геологический материал студенты 
привозили с практик. Моими научными руководителями были 
доцент Ходюш, доцент Афанасьев.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Кафедральная специализация была двух видов: поиск и 
разведка месторождения полезных ископаемых, специальность 
инженер-геолог и инженер-гидрогеолог. Выпуск: 28 геологов и 28 
гидрогеологов.

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

Защита курсовых работ происходила на кафедре. Защищали 
дипломные работы и сдавали госэкзамены на заседании Государ-
ственной экзаменационной комиссии.

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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Учебные практики. Первая и вторая проходили в Крыму. 
Первая учебная практика: пешком нас от города Феодосия до мыса 
Форос. Вы представляете? С рюкзаками все побережье. Там были 
одеяла. Мы [ночевали] в школах не восстановленных, разрушенных 
и восстановленных, они были свободные летом. Мы там ночевали, 
покотом ночевали. Студенты шли пешком, с рюкзаками. Руково-
дитель – Лебединский. После этого похода два студента перешли 
на другие факультеты. Вторая практика проходила в Бахчисарае, 
а районе Алупки, Алушты, Ялты и Севастополя. Руководитель – 
тоже Лебединский. Третья производственная практика: проходила 
я по Бугской экспедиции... Это были уже индивидуальные направ-
ления. Геолого- и геолого-съемочная партия два, руководитель 
Афанасьев. Работала на рабочем месте. Рабочие механического 
бурения. Надо было пройти буровую практику. И принести све-
дения. Таскали штанги. И бурили на 200–250–500 метров. Рабо-
тала два месяца – это первая моя зарплата. Приехала. У меня две 
сестры было. Одной часы купила, а второй – сейчас и не помню. 
Но два подарка привезла. Четвертая производственная практика, 
преддипломная. Проходила в Приазовской экспедиции. Работала 
геологом на разведке месторождения циркона. С выплатой зарпла-
ты, два месяца. Документировала горные выработки по 50 метров 
с рассечками 20 метров. Воротовщицы... там как раз много греков 
осталось. У нас еще две гречанки работало. Спускали меня в бадье, 
вниз, и одной ногой, а другой отталкивалась шурф, а потом рассечки 
по 20 метров, и нужно было документировать забой.

Они были глубокие – по 50 метров. Одни вкладывали породы, 
и те выбирали, поднимали. Руководителем была Ходюш Людмила 
Яковлевна. Эти практики имели большое практическое значение 
в дальнейшей моей работе. Я очень благодарна геологам Приа-
зовской экспедиции Гоголю Льву Петровичу и Пятнице Поликарпу 
Сафроновичу за науку.

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

В 1959 году наш выпуск был последним. Геологический му-
зей и коллекции передали Горному институту. Лабораторные 
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закрывались, а не открывались. Потому, что не было факультета. 
Физтех начал, по-моему, в 1951 году, был первый набор. Причем 
поступали в разные институты и с них набирали на физтех. И потом 
нас прикрыли в 1959 году. Расширяли физтех. Остались, кажется, 
географы-заочники. А так все аннулировалось.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

При университете, на улице Фучика, 15 а, находился науч-
но-исследовательский институт геологии. Директором института 
был Хмарский. К сожалению, я забыла его имя и отчество. По-
зже профессор Носовский, затем замдиректора Грязнов, затем 
сотрудники: Карлов Николай Николаевич, Коралова Валентина 
Васильевна, Рудаков Виктор Константинович, Филимонов, забыла 
как его имя отчество, Кращенко Валентина Дмитровна, Левицкий 
Матвей Михайлович, Пасечнов Григорий Васильевич, Барг Игорь 
Моисеевич и Романенко Глеб Николаевич и многие другие. Еще 
функционировали такие лаборатории: спектральная, рентгеновская, 
химическая, фотолаборатория, лаборатория по разделению мине-
ралов, термическая, шлифовальная мастерская. Это был принцип 
геологии при нашем факультете...Носовский, Пасечный, Барг 
и Коненкова изучали стратиграфию южной Украины в районе 
северного Причерноморья. Коралова занималась палеоаналоги-
ческими методами для стратиграфических исследований. Изу-
чались комплексные палеозойских, мезозойских и палеогеновых 
отложений северного Причерноморья. Ходюш изучала железные 
породы, месторождения Кривой Рог и Белоозерское месторожде-
ния, классификацию железных пород, биохимию и номенклатуру 
их. Ильницкий изучал биохимию пород среднего Приднепровья. 
Бараш и я изучали фиолетовые формации Приднепровья, состав, 
биохимию рудоносности. Коваленко Николай Григорьевич изучал 
метобозиты Конско-Белозерской структурной зоны, Белозерской 
железорудный район. Грязнов занимался проблемой образования 
крупных месторождений, марганцево-рудных месторождений, 
Никопольских руд, проблемой незакономерности размещения мар-
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ганцевых руд на территории Украины. Романенко изучал коревые 
выветривания среднего Приднепровья, минеральный состав, геохи-
мию водоносности. Данилов занимался минералогией и геохимией 
карбонатных марганцевых руд при их окислении Никопольского 
месторождения и генетическими различиями конкельсионных 
и кусковых Никопольских марганцевых руд. Занимались акту-
альной проблемой для поисковой разведки полезных ископаемых 
среднего Приднепровья.

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?

Сборник научных трудов «Генеалогия рудоносных юга 
Украины», город Днепропетровск, редакционная коллегия: кан-
дидат геолого-минералогических наук Грязнов, ответственный 
редактор; кандидат геолого-минералогических наук Ильвицкий, 
ответственный секретарь; кандидат геолого-минералогических 
наук Носовский; кандидат геолого-минералогических наук Бараш; 
кандидат геолого-минералогических наук Ходюш.

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

На нашем факультете научные конференции не проводились. 
Сотрудники ездили на научные конференции в другие города 
России, Украины: Москву, Воронеж, Донецк, Ивано-Франковск, 
Симферополь. Конференции проходили в Горном институте.

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

Очень положительно. Было очень интересно и очень полезно 
на конференциях. Знакомства, обменивались впечатлениями.

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

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

Поступила в заочную аспирантуру Воронежского универ-
ситета.

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

Моим руководителем в Воронеже был профессор Чернышов 
Николай Михайлович, доктор наук, член РАН. Прекрасный руково-
дитель, специалист и светлый человек. Моим руководителем была 
З. Й. Канатах-Бараш. Ее отец был профессором Горного института. 
И у нас в университете он преподавал. Прекрасный руководитель 
и добрый человек. Благодаря ее протекции я поступила в аспиран-
туру. Она была связана с Воронежем и протежировала меня. И не 
только я, и Левицкий стал кандидатом наук, и Романенко тоже. 
Они в нашу группу входили, благодаря ее протекции. Она помо-
гала. Я бегала, подрабатывала в Горный институт, меня вызвал 
Носовский и говорит: «Наталия Федоровна, хватит бегать. Нужно 
заниматься наукой». Вот я и поступила в аспирантуру. У меня уже 
был сын. Но все равно я так сказать решила заниматься наукой. 
Я же в институте работала. Мы, конечно, занимались, писали 
отчеты, исследования вели, поэтому нужно было этот материал 
обобщать и продолжать заниматься наукой только уже, конеч-
но, для себя. Что-то иметь для себя. Носовский был директором 
института, вызвал меня к себе и говорит: «Давайте поступайте 
в аспирантуру».

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

Не проходили. Во время моей учебы – нет.
Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 

які форми роботи Ви можете пригадати?
Во время моей учебы – нет.
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-

піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?
Во время моей учебы – нет.
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Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали?

Во время моей учебы – нет.
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 

студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Научная атмосфера моих аспирантских лет была прекрасной. 
Были конференции, выступления, семинары.

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

Та нет...
Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 

та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег?

Геология далека от политики.
Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 

школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Нет!
Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 

школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами?

У меня были контакты с Воронежским университетом, про-
фессором Николаем Михайловичем Чернышевым. Были пригла-
шения на конференции, печатались мы в сборнике. И с МГУ были 
контакты после прохождения повышения квалификации на кафедре 
минералогии с доцентом Кудрявцевой Еленой Петровной. Вот 
контакты мои.

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

Не-не...
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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?

Принимала участие в работе студенческих научных кружков. 
Работая на кафедре доцентом, руководила кружком по минералогии 
и кристаллографии, думаю, что многим студентам было интересно.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Положительно.
Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 

навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-до-
слідної роботи?

Работая доцентом на кафедре, принимала участие в научно-ис-
следовательской работе по хоздоговорным и госбюджетным темам 
в институте геологии. Это мне не мешало. Много было тем. Это 
нужно посмотреть отчеты. Было очень много тем, и я принимала 
участие.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Повышение квалификации проходила в МГУ, два раза на 
кафедре минералогии. Было очень интересно и полезно.

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

Хоздоговорные и госбюджетные темы были актуальными, 
интересными и нужными. Я имела геологически-полевой материал 
и могла привлекать к научной работе студентов.

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

Низким, очень скромным.
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Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті?

Была куратором нескольких групп.
Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-

пірантів та молодих учених як професіоналів.
Заинтересовывать, настойчиво привлекать к научной работе 

и помогать, обязательно помогать.
Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 

на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів.

Положительно! Студенты проявляли активность, инициативу 
и дисциплину. Студенты принимали участие в конкурсах, получали 
грамоты и благодарности.

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

В моё время в общежитие селили не многих, жили по 7–8 
человек. Многие жили на квартирах, тогда было это дешевле.

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

Посещали театры, концерты, филармонию, танцы, кинотеатры, 
вечера. Тогда это стояло дешево.

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

Занималась в лодочно-водной секции, одиночные байдарки. 
Ходила на тренировки до самых морозов. Тренер смеется, уже 
ледокол нужно пускать, а вы еще приходите заниматься.

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

Вечера самодеятельности, посвященные Дню студента, Дню 
Победы, Дню молодежи, Новому году, Первому мая, Октябрьской 
революции, Дню геолога, Восьмого марта. Принимала участие 
в самодеятельности и в культпоходах.
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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, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Все только положительное. Большая заслуга руководства 
ДГУ, что вся система функционирует.

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

Преподаватели посещали школы и проводили агитацию абиту-
риентов на свою специальность, конкурсы были всегда. Надо было 
пойти в школу, выбрать время, сагитировать на нашу специальность.

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

Принимала участие в работе приемной комиссии от факуль-
тета. Несколько раз участвовала. Работа была организовано нор-
мально.

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

День Победы, День геолога и День 8 марта.
Чи вистачало Вам державної стипендії для забезпечення 

базових потреб студента та молодого вченого? Якщо ні, то 
чи доводилося Вам додатково працювати?

В мои годы учебы студенты жили очень скромно. Стипендии 
были маленькими. Все иногородние студенты, в основном ребята, 
работали после занятий грузчиками на вокзале.

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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Зарплатами преподавателей не баловали, особенно в годы 
перестройки. Зарплаты были низкими. И получились низкими 
коэффициенты на начисление пенсий, кто выходил в это время, 
в годы перестройки.

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

Была! Будучи студентом, работала на субботниках. Корпус 
№ 5, экономический факультет. Как была куратором, вместе со 
студентами принимали участие на субботниках, при строительстве 
научной библиотеки и других учебных корпусов. Со студентами 
ходили.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Нет! Не была! Политическая жизнь и нестабильность отража-
лись на жизни людей и жизни университета. Они всегда отражаются. 
Вот сейчас, оно кому-то надо было, да? Взрывы. Вы представляете? 
Это не просто! Это очень не просто!

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

У меня лично была и есть связь с Воронежским университетом, 
с кафедрой нумерологии и петрографии, профессором и доктором 
наук, членом РАН Чернышевым. Получала приглашение печататься 
в сборнике Воронежского и на геологические конференции в МГУ 
и до сих пор получаю.

Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Думаю, что да.
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ІНТЕРВ’Ю № 12

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 21 травня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Євграшкіна Галина Петрівна
Дата -
Місце народження -
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Військові

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Гірничий інститут   
(м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Геологія, зав. кафедри, професор
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Зобова Євгенія Михайлівна
ТЕХНІК (ПІБ): Сідько Михайло Олександрович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Сєришева Альона Віталіївна
Загальна кількість годин запису 1 година 23 хвилини
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Відмова відповідати на питання 
щодо місця й дати народження

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ЄВГРАШКІНА  
ГАЛИНА   
ПЕТРІВНА

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

Евграшкина Галина Петровна, где родилась и сколько мне 
лет – это большой секрет.

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

Все мужчины в нашей семье были всегда военными, а жен-
щины начинали танцевать раньше, чем ходить. И моя сестра сейчас 
в Санкт-Петербурге, преподает танец живота блокадницам.

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

Иметь высшее образование стремились всегда и все.
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?
Родители очень хотели, чтобы я поступила в медицинский 

институт и стала врачом. Я взяла документы и пошла подавать 
их в медицинский институт. Проходила мимо Горного института, 
увидела там девочек в золотых погонах и кителях и решила, что 
я тоже хочу такой и пошла в Горный, то есть пошла по глупости, 
но никогда об этом не пожалела. Мне очень понравилось учиться 
в Горном институте.
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Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 
Ви здобули?

Военные семьи путешествовали по Союзу все время. Из одной 
воинской части их посылали в другую, в том числе и за границу, 
поэтому я училась в огромном количестве школ, в разных рес-
публиках. И, к сожалению, в каждой республике военные дети 
освобождались от изучения национального языка. Я  в Днепро-
петровске училась с 8-го класса и от изучения украинского языка 
меня освободили. Поэтому сейчас мне пришлось трудно.

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

Левенберг Евгений Павлович, он был образцом. Мы все были 
влюблены в него.

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

Ну, «чинники» я уже рассказала. В молодости прочла всех 
классиков русский и зарубежных. «Евгений Онегин» Пушкина 
знала наизусть. Блока и  Есенина – тогда читать нельзя было, но мы 
читали, находили в «Самиздате». Сейчас перечитываю Диккенса.

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

Я поступила в Горный институт в 1955-м, в 1960-м – окон-
чила. Конкурс на специальность «Геология» был – семь человек. 
Я участвовала в конкурсе медалистов. Правила приема – собесе-
дование, рассказала правду.

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

Зоткин Юрий Михайлович ее провел. Он был очень веселым, 
юморным, лекция была по общей геологии. Он очень хорошо 
относился к студентам. Когда я забывала купить проездной трам-
вайный билет в деканате, он приходил и напоминал. Вот такой 
внимательный был.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття? 
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Было только два корпуса в Горном институте – центральный 
и химический. Потом достроили остальные.

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по батькові, 
зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи контакту 
з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, які 
Вони викладали? Может кто-то запомнился Вам чем-то?

Да, был такой профессор Танатар. Могу рассказать про маму 
В. В. Богдановича – Елизавету Семеновну. Она была самая очаро-
вательная и добрая женщина. Маленького Богдановича она иногда 
приводила в институт. Я не знала тогда, что это мой будущий 
декан. Все девочки приставали к нему, чтобы рассказал стишок. 
Мне он рассказал «уронили мишку» на пол, а я ему «Робин-Бобин 
Барабек, скушал 40 человек».

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Уровень преподавания был высочайший. Все преподавате-
ли в Горном институте прошли практическую школу на Севере 
и в Средней Азии, многие воевали.

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

Классические лекции, практические лабораторные, к лабо-
раторным работам мы готовились дома. Часто вызывали к доске.

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під конт- 
ролем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Я знаю, что мы очень старались, и только самые гениальные 
мальчики занимались научной работой.

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися?

Читальные залы института работали до 22.00, и мы там ра-
ботали до закрытия.

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

Не знаю.
Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 

Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні засоби 
навчання: карти, схеми, таблиці?

Все на самом высоком уровне того времени, и буровые уста-
новки у нас были, все виды приборов, микроскопов у нас было 
много новых по тем временам, они наверное и сейчас есть, те же 
самые.

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

Не было, даже не только не было, но мы верили, что этого 
никогда не будет.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Доцент Доморацкий Николай Александрович.
Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-

вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях? Як це впливало на якість підготовки?

Именных аудиторий не было, как они оформлены были тоже 
ничего не помню, кроме огромных портретов И. В. Сталина.

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

Все были в основном украинцы, был один мальчик с Севера – 
Оленев. Его отчислили, он был якут, хороший был мальчик, но не 
потянул. Еще один мальчик был у нас из Прикарпатья, он очень 
красиво говорил по-украински. Он по-русски говорить не мог, но 
мы этого не ценили. Преподавание было на русском и мы все го-
ворили по-русски. Половина девочек была из сельской местности, 
они очень старались, но слабые были, послабее чем мы, городские. 
Когда я училась в школе, думаю, что без основания, но считалось 
всегда, что я самая талантливая, самая умная, и я как-то в это уже 
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поверила, что умнее меня никого нет. Но когда я пришла в ин-
ститут, я с первого же курса поняла, что далеко не самая умная. 
Среди мальчиков были намного умнее меня. Одна девочка была 
Оля Струева, ее папа был начальник треста нашего геологичес-
кого. Она была умнее меня. Потом папа ее стал зам. министра, ее 
взяли в аспирантуру, меня не взяли. Она все-таки была умнее. На 
третьем курсе тех, у кого были «пятерки» по математике, пере-
вели на геофизику. Но поработала я геофизиком немного, стала 
гидрогеологом.

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

Это была Оля Струева – дочь заместителя министра геологии.
Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-

конавча дисципліна у викладачів?
Преподаватели были безупречны, а мы играли в морской бой, 

на тех лекциях, где не любили преподавателя.
Який був морально-психологічний клімат в академічній 

групі, на курсі, на кафедрі та факультеті?
Как же его назвать, морально-психологический климат, это 

была ячейка будущего коммунистического общества, мы свято 
верили в коммунизм, что при нас он будет, что мы его строим. 
Поэтому мы старались учиться. Не помню, чтобы мы ссорились, 
не было такого никогда.

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?

Мы регулярно сдавали коллоквиумы по всем предметам. Это 
было событие, мы волновались, читали конспекты, учили хорошо 
и сдавали. Старостой сначала был вот тот Валька Оленев, которо-
го выгнали, а потом я уже и не помню. Не было необходимости 
в контроле дисциплины.

Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Чи траплялися якісь курйозні випадки? 
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Вот про «заликовий тиждень» не помню, был ли он, может его 
даже и не было, а сессия конечно была. Все экзамены были устны-
ми, тянули билет, сидели, готовились, решали задачку и отвечали 
на вопросы. Никаких автоматов никогда не было, шпаргалками 
я пользовалась только на четвертом курсе, по предмету теории поля. 
Преподаватель видел наши шпаргалки и просто снижал оценки.

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

Материалы привозились с практики. Я была в Крыму на прак-
тике один раз, и мне там выдали материалы по электроразведке, 
и это было у меня и для курсовой, и для дипломной. Дипломная 
работа у меня была по электроразведке. Научным руководителем 
был электроразведчик, он и сейчас жив здоров, Тяпкин Константин 
Федорович, ему 90 лет, а бегает, как мальчик.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Нас делили на угольщиков и рудников по геологии, а по гео-
физике совсем не делили. Кто учился похуже, тот был угольщиком, 
кто получше, тот рудником.

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

Защита курсовых и дипломных работ точно также, как и сей-
час, нужно повесить чертежи и все рассказать. Атмосфера работы 
государственной комиссии – было доброжелательное отношение 
к защите.

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

Кем и как организовывались, я не помню, да и не знаю, нам 
не говорили, но практики у нас были великолепные, в Крыму или 
Кавказе. Всё узнавали на практике.

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонувати навчаль-
ні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність?
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По каждому предмету была хорошо оборудованная лабора-
тория.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

Не знаю.
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?

Ничего не могу сказать.
Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 

(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні?

Не помню, не было.
Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 

вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Понятия не имею.
Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-

торантурі?
Для того, чтобы оставили в аспирантуре, надо было быть 

мальчиком, членом партии.
Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-

вався його стиль наукового керівництва?
В аспирантуре я училась в Институте гидротехники и ме-

лиорации в Киеве. Руководитель была Корж Анна Михайловна, 
она была кандидат сельскохозяйственных наук, это был человек 
великолепный и великий ученый. Она умерла уже, наверное потому, 
что в Чернобыле работала. А в докторантуре я не была, и научного 
руководителя у меня не было. Я обратилась к одному великому 
ученому, он сказал: «Вам не надо никакой руководитель, вы и сами 
прекрасно справитесь». Я думаю, что он просто не захотел и так 
красиво мне отказал. Как у Есенина: «Мне было 17 лет и девушка 
в белой накидке сказала мне ласково нет».
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Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили?

Ничего не могу ответить.
Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 

які форми роботи Ви можете пригадати?
Ничего не могу ответить.
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-

піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?
Не помню.
Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-

ренціях? Яке значення для Вас вони мали?
Наверное не было.
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 

студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями? 

Ничего не было.
Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 

процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то наве-
діть конкретні приклади?

Когда я училась, мы просто учились. Когда я была препо-
давателем здесь в университете предмет «научный коммунизм» 
мне не нравился. Почему? Потому что очень строго спрашивали 
и отчисляли. Все его боялись.

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

Я никогда не думала иначе, я всегда верила в то, что мне 
говорили, наверное потому, что родители военные. И у меня из 
знакомых никогда не было таких, которые не верили в победу 
коммунизма, все верили и в светлое будущее. И Фидель Кастро 
мне нравился. Вот только Че Гевара мне не нравился.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
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лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Я всегда с удовольствием работала со студентами, я очень 
положительно отношусь к научной работе студентов.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Я больше всего люблю читать книги, я не люблю читать с ком-
пьютера.

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

Задачи, которые я предлагаю студентам, никогда не адаптирую 
для студенческого уровня.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Повышение квалификации мы проходили в МГУ, на таком же 
факультете. Там нам читали лекции, задавали практические, сама 
атмосфера МГУ облагораживает. Но удивляет, что у них было 
больше времени на научную работу.

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

Когда мы были в составе Союза, не сложно было геологиче-
скому факультету заключить договоры. Сейчас нет денег у тех, 
кто раньше спонсировал. На госбюджетных темах я раньше не 
работала. Тогда финансирование было лучше.

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

Китайцы с нами учились и каким-то образом они умудрялись 
сэкономить.

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 
в університетському житті?
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Тогда был в расписании кураторский час. Мы изучали труды 
съездов, особенно во времена Брежнева. В перерывах между съез-
дами мы должны были изучать высоконравственные темы.

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

Я думаю, что все чему мы учимся, нам пригодится в жизни. 
Если человек пишет вовремя конспект, выполняет все задания, 
то это хороший человек, высокопрофессиональный. Чтобы таким 
стать, надо работать и не завидовать тем, кто уже чего-то достиг.

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

Научный коммунизм очень строго принимали.
Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 

було організовано побут, у тому числі в гуртожитку? 
Мы всегда ходили в театр. Эмиль Гилель – знаменитый 

музыкант, мировое имя. Запомнила на всю жизнь, больше все-
го мне нравился. Тогда студенты любили классическую музыку 
и знали. Сейчас даже у девочки на телефоне был Бетховен, но 
когда я спрашивала, знают ли они, что это играет? Ответ: «Нет». 
Они понимают, что это очень красиво, но не желают знать, что это 
Бетховен или Моцарт. Это «время», ничего не исправишь.

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

Мы ходили в театр и на танцы в парк им. Т. Шевченка, на 
каток ходили. Что касается морали, то девочки не красились в мое 
время. Не курили. Но мальчики курили. Не матерились.

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

Я занималась художественной гимнастикой. В зале на трени-
ровках все получалось отлично, но когда была на соревнованиях, 
то сильно волновалась и проваливала соревнования. И сейчас мне 
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по-прежнему очень трудно выступать перед публикой. Вот такая 
черта характера, выступать на людях мне трудно. Хотя учебный 
процесс дается легко. Научный руководитель заставлял ездить 
на конференции, я выступала, как правило, успешно. Надо было 
перебороть себя.

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

Вечера отдыха, больше ничего не запомнилось.
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, куль-
тпоходах тощо?

В туристических походах.
Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 

застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви може-
те сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Вашою 
спеціальністю?

Я только могу сказать, что конкурсы раньше были выше.
Чи брали Ви участь у роботі приймальної чи предметної 

комісії? Як була організована її робота?
Принимала участие, много раз, и всегда ее работа была орга-

низованна на высоком уровне.
Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-

значалися колективом університету? Яке було до них ставлення 
Вас та Ваших колег?

Все праздники праздновали торжественно, весело и интересно! 
Отношение восторженное.

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

Если доход в семье больше 30 рублей на человека, то надо 
было учиться на одни пятерки, чтобы получать стипендию. Я была 
почти всегда без нее. Папа военный, а его зарплата была выше, 
чем по 30 рублей на человека в семье.
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Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка? Як воно відбувалося?

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? 

Нет.
Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 

Ви були особисто? Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне 
співробітництво на розвиток навчального процесу, науково-до-
слідні роботи в університеті?

Кроме публикаций в международных журналах – ничего...
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закінчено

вища, Одеський національний 
університет ім. Мечникова

Професія, перелік посад філолог, доктор філологічних 
наук, професор

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) Бакай Максим Вікторович
ТЕХНІК (ПІБ) Герасюта Ілля Леонідович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ) Шметелько Геннадій 

Володимирович
Загальна кількість годин запису 86 хвилин
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ЗАВЕРТАЛЮК 
НІНЕЛЬ  ІВАНІВНА

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

Заверталюк Нінель Іванівна. Народилась 9 березня 1933 року, 
м. Умань.

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

На жаль, я знаю небагато про своїх пращурів. Дідусь по бать-
ковій лінії був кухарем, фахівцем. Жив він в Одесі до громадян-
ської війни, потім переїхав з родиною у Врадіївку (Миколаївська 
область), продовжував працювати за професією у місті Голта 
(нині – Первомайськ) навіть у голодні 1932–1933рр. дідусь і дві 
бабусі, рятуючись від голоду, переїхали до Умані і вижили. Оче-
видно, що порятували родину із п’яти чоловік (я шоста) батьків 
військовий пайок і службова картка дідуся.

Дідусь по материній лінії був червонодеревником, тобто май-
стром з виготовлення меблів. Жив на Західній Україні. У часи 
Першої імперіалістичної війни його дружина і діти були змушені 
тікати, сам він загинув. У бабусі ж було троє дітей: двоє дівчаток, 
моя мати, її сестра та брат, також з ними був її племінник (його 
батьки також загинули). Будучи біженцями, вони оселилися у Лю-
башівці (Одеська область, неподалік від Врадіївки). Бабуся дала 
сину й племіннику освіту, обидва стали інженерами, у 1937 році 
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були репресовані, живим повернувся лишень племінник, у 60-х 
роках, він був реабілітований

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

Початкову освіту я здобувала на Уралі, бо мій батько, Іван 
Потапович Заверталюк, був військовим, кадровим офіцером. Вос-
таннє я бачила його за кілька годин до початку війни. Тоді ми жили 
у Бродах (Львівська область), там стояла частина, де служив батько. 
Потім мати розповідала, що військові готувалися до початку війни, 
а ще при останній зустрічі із батьком, за кілька годин до початку 
війни він із літнього табору, їхньої частини приїхав провідати нас 
свою родину. Я чула слова батька, що ми повинні зібратися, а він 
на ранок приїде і відправить нас до своєї матері. Більше ми його 
не побачили. На другий день війни почалася дорога біженців. 
Нас повантажили в ешелон. Першим пунктом нашої подорожі 
стала Врадіївка. Там ми пробули недовго, бо радянські війська 
вже відступали, і лінія фронту проходила під Одесою. Розпочався 
наступний етап нашої евакуації. Я, як називає наше покоління бі-
лоруська письменниця і журналістка Алексієвич, «останні свідки 
війни», якісь епізоди виразно запам’ятала. Наприклад, ми проїж-
джали машиною місто і почалося страшне бомбування, і хоча я це 
вже бачила не вперше (бомбили нас і на першому етапі евакуації, 
коли ми їхали ешелоном, бомбування ми бачили у Врадіївці), мені 
запам’яталося, як осідали будинки. Потім мати мені сказала, що це 
був Дніпропетровськ. Врешті ми зупинилися в Краснодарському 
краї, у селищі Гарячі Ключі, де пробули місяць. Останнім етапом 
евакуації був шлях на Урал, недалеко від Богуруслана, де був 
евакуаційний пункт, працівники якого розселяли біженців. Моя 
мати вирішила, що нам краще поїхати до села, де легше вижи-
ти. Там ми прожили три роки, цей час я навчалася у початковій 
школі. На початку 1942 р. нас знайшов батько. За цей час він був 
безпосередньо на фронті, потрапив із своєю частиною в оточення, 
з боями вони вийшли з нього, продовжував воювати, був пора-
нений. Після лікування знову на передовій, на початку Курської 
битви загинув. Восени 1944 року ми отримали дозвіл повернутися 
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в Україну. Я продовжила навчання у Врадіївській середній школі, 
яку й закінчила.

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

Я пам’ятаю першу свою вчительку, Анастасію Іванівну, яка 
була, як і я, з евакуйованих. Вона дуже багато із нами читала. 
Хоч бібліотека знаходилася в районному центрі, в 12 кілометрах 
від нас, вона ходила пішки туди і приносила книжки. Ми читали 
принесені нею книжки як у класі, так і вдома. Багатьох пам’ятаю 
із Врадіївської школи. Гідний колектив. Викладачі з української 
літератури знайомили з усіма новинками. Якимось чином (адже 
Врадієвка була під окупацією) збереглася бібліотека і потім по-
повнювалась. Вчителька української мови Марія Іванівна та ро-
сійської літератури Анна Ісаківна радили нам читати книжки, 
яких в програмі і близько не було. Бажання вчитися, от що було. 
Англійську мову нам викладала Роза Наумівна. У селі після війни 
не було електрики. Шкільний вчитель-фізик і мій дядько разом 
відремонтували електростанцію, яка працювала з 6 до 12 вечора. 
Я ж навчалася у другій зміні, о 5 вечора вже було темно. Роза 
Наумівна мала цікаву методику: вона читала нам уривки з творів 
англійською, а потім давала нам завдання знайти цей самий уривок 
чи то українською, чи то російською і перекласти англійською 
самостійно, а потім розповісти їй.

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

У моїй родині любили читати. Навіть мій батько, якому було 
ніколи, багато читав. Мати до самої смерті, як тільки була вільна 
хвилина, читала. Мати не хотіла, щоб я і сестра пов’язували своє 
життя із літературою, бо сама вона була медсестрою і у молодості 
хотіла вступити до вишу, але вийшла заміж за військового і по-
чалися переїзди з місця на місце, тож вона хотіла, щоб ми стали 
медиками.

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени?
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Я вступила в Одеський університет імені І. Мечникова на 
українське відділення у 1951 році. Вже не пам’ятаю, який там був 
конкурс, але було нелегко.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Ми навчалися в корпусі на вулиці Преображенській (взагалі 
вона йменувалася Радянської армії, але місцевим так було звич-
ніше), у одному з багатьох корпусів університету, де розташову-
валася бібліотека (до речі, фонди цієї бібліотеки були багатими, 
там містилося чимало раритетів), яка працювала з 10-ї ранку до 
10-ї вечора. Все, що нам було потрібно для навчання, було зібрано 
в одному місці. Корпус зберігся і понині, але тепер там функціонує 
лише бібліотека – філологічний факультет було перенесено.

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

Серед кращих викладачів залишався викладач української 
літератури, фронтовик Григорій В’язовський, у якого я писала 
курсову роботу і дипломну (вже у той час був кандидатом наук 
і доволі відомим в Україні).

Андрій Володимирович Недзвідський – мій науковий батько. 
І хоч я не писала у нього курсової, дипломної – він зіграв вирішаль-
ну роль у тому, що я стала науковцем. Я працювала у його гуртку 
по вивченню творчості Коцюбинського. Андрій Володимирович 
керував науковим семінаром вчителів-філологів, це була відома 
школа Недзвідського. З 5-го курсу він брав студентів, залучаючи 
двох до наукової діяльності. Нас усіх учили тоді: «Учитель – це 
творча натура». Я в цьому семінарі працювала і будучи канди-
датом, до самої його смерті. На жаль, заміни йому не знайшлося. 
Найбільше для мене у роботі над докторською дисертацією зробив 
саме він. Я пам’ятаю, як він уперше до нас прийшов. Студенти 
чимало чули про нього й говорили, зокрема й те, що він «укра-
їнський буржуазний націоналіст». У школі мої учителі не вико-
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ристовували подібну термінологію і уваги на це не звертали, тому 
я й не знала, що це таке. Не пам’ятаю я також, щоб закреслювали 
у школі портрети репресованих письменників. А в Недзвідського 
ми просто закохалися. Людина, що з захопленням читала лекції, 
цікаво, живо. У часи війни ніякого військового звання він не мав. 
До речі, 22 червня 1941 р. він захистив кандидатську дисертацію 
з української літератури. У час оборони Одеси він працював корес-
пондентом. Під час окупації лишився в Одесі, але викладати в ОДУ 
відмовився. Кілька днів після звільнення Одеси від окупантів був 
ректором університету.

Які форми і методи роботи науково-педагогічних працівни-
ків зі студентами були найбільш ефективними на аудиторних 
заняттях і позааудиторний час?

Не пригадаю якихось проблем з дисципліною. У нас був шести-
денний робочий день, суворі вимоги деканату, повна відсутність 
пропусків... Та й це було те покоління, що бажало скоріше отримати 
освіту, знання. Дві третини курсу були відмінниками!

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

Клімат на факультеті був здоровим. Була спаяність у всіх 
справах: ми групою ходили у театр, кіно, була розвинена самоді-
яльність, працювало багато гуртків, виділялися хори – кожен фа-
культет мав хор, яким керували фахівці із філармонії. Нас привчали 
до мистецтва. Постійно проводилися зустрічі із письменниками. 
Це був наш світ – культурний світ. Це ніколи не заважало нам 
відпочивати. Ми жили на морі, проводили мандрівки, університет 
організовував експедиції.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Старостою групи була Тамара Захарченко, яка була старшою 
за нас, прийшла в університет після педучилища. Спочатку доволі 
різко сприймала «дурощі» молодших студентів, але потім сприй-
мала наших дівчат та хлопців цілком нормально. Конфліктів із 
нею ніколи не було, вона була відповідальною і гідною старостою.
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Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося наукове 
керівництво?

Пам’ятаю захист дипломної роботи. Сиділи викладачі, сту-
денти, питання ставили і ті, і інші. Питання, дискусії. Звісно ж, 
студенти хвилювалися. Іноді виникали дискусії навіть між викла-
дачами. Захист був доволі творчим процесом.

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

Практика тривала один місяць, як правило, у школі. Я про-
ходила практику в одній з одеських шкіл. Нічого особливого, 
звичайні уроки, завдання, оцінки. Влітку ми йшли працювати 
у піонерські табори.

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

Хоч я не була членом наукових товариств, я працювала у двох 
літературознавчих гуртках – вивчення творів М. Коцюбинського 
і вивчення сучасної літератури. Спецкурси давали нам чимало знань 
та досвіду. Ми робили доповіді, друкувались в університетській 
газеті, крім того, в наукових збірниках.

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

Олімпіади були щорічними, з першого курсу я брала в них 
участь. Переможці відзначалися, їздили на олімпіади у Київ. Не 
так давно я писала спогади про професора Василя Фащенка, тож 
він, коли я  була на першому курсі, був на третьому і керував на-
шою комсомольською організацією, а також сприяв студентській 
самодіяльності.

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

У спортивних змаганнях я не брала участі, але у студентські 
роки займалася художньою гімнастикою. На заняттях з фізичної 
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культури навчилася плавати (приїхавши в Одесу я плавати зовсім 
не вміла).

Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти?

Основним чинником у подальшому творчому виборі для мене 
були любов до літератури, моєї професії, вимогливість та настир-
ливість Андрія Володимировича Недзвідського як мого наукового 
керівника. Варто сказати, що, закінчивши навчання, я мала реко-
мендацію в аспірантуру, але у той рік місця для літераторів не було 
заплановано. Мені запропонували місце з мовознавства, але я, при 
всій своїй любові до української мови не хотіла бути спеціалістом 
саме у її межах. Фактично, я не вчилася в аспірантурі. Це називалося 
«за закріпленням» – мене закріпили за певним викладачем. Харак-
теристика цього явища, яка стосувалася і  докторської дисертації: 
«Без отрыва от производства». Я поїхала на роботу в школу за 
призначенням і почала працювати над кандидатською дисертацію.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога?
Як науковець і педагог я завжди орієнтувалася на професіо-

налізм у всіх аспектах навчання і наукових дослідженнях, любов 
до своєї справи, а також тяжіння до своєрідного творчого начала. 
Налаштування на мету, досягнення мети. Без цього не можна.

Пригадайте основні віхи Вашого творчого шляху, в чому 
його особливості?

Одразу по закінченню навчання я почала працювати над темою, 
що мені дав Андрій Володимирович Недзвідський, це й визначило 
мій шлях у науковому світі. Другим фактором була реабілітація 
«розстріляного відродження». Перша моя дисертація була присвя-
чена вивченню публіцистики письменників часів Громадянської 
війни, а друга охоплювала публіцистику теж письменників періоду 
1917–1970-х рр.

У 1966 році я захистила кандидатську дисертацію, у 1993 
році – докторську з української літератури.

З 1965 року почала працювати в ДДУ. Спершу на загально-
науковому факультеті, який був розташований у Кривому Розі. 
З вересня 1967 року – на кафедрі української літератури ДДУ 
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(м. Дніпропетровськ). Атмосфера творчості, уважності один до 
одного, професіоналізм, постійна налаштованість на працю, що 
панувала в колективі кафедри, факультету і університету відразу 
привернуло увагу. Я зрозуміла, що це – моє життя.

В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-
гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Я вважаю, що в аудиторії має звучати слово. Навчальний 
процес має бути наочним. Плакати, схеми... Але слово має звучати, 
якщо людина філолог – вона має вміти говорити. Виховання має 
йти через літературу і нести духовність. Чи це клас, чи студентська 
аудиторія.

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

Із тих, що я пам’ятаю, їх було дуже багато, одна з таких кон-
ференцій ще до мого приїзду до Дніпропетровська, конференція, 
присвячена творчості Олеся Гончара 1964 р., і він був її учасни-
ком. Пізніше ми її називали Перша Гончарська конференція, бо 
з того часу ми продовжуємо цю роботу, відбулося вже шість, були 
і Всесоюзні конференції, Республіканські, тепер Всеукраїнські 
конференції, присвячені Олесю Гончару. З  1995 року після смер-
ті Олеся Гончара ми проводимо щорічні Гончарівські читання. 
На кафедрі української літератури, де я працюю, конференції 
проводяться кожного року і якщо один рік випадає, то тільки для 
відпочинку. Регулярні конференції присвячені й П. Загребельному, 
В. Підмогильному, які теж були випусниками нашого університету, 
і письменникам-шістдесятникам. Була така пропозиція з Києва, 
щоб ми створили інститут Шістдесятництва, але коштів на це не 
було. Хотілося б додати: за моєї пам’яті, починаючи з епохи Мос-
саковського, були створені лабораторії, наприклад; фольклорна 
лабораторія, лабораторія «Пошук», лабораторія на кафедрі росій-
ської літератури. Ці творчі лабораторії сприяли розвитку наукової 
роботи. Кожна кафедра видає збірники із захисту кандидатських 
дисертацій наукових робіт, затверджені ВАКом. Крім того, у нас 
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постійно працювали Ради. Коли я почала працювати в університеті, 
вже діяла рада із захисту робіт з української літератури і україн-
ської мови. Багато років вона була окремою, потім була поєднана 
з російською літературою, потім додалася ще одна спеціальність – 
«Теорія літератури».

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

Авжеж впливала і найчастіше негативно. Безперечно, якщо 
у мене сидить комісія, то я,  наприклад, обов’язково повинна поча-
ти лекцію зі слів Брежнєва для присутніх, студенти все розуміли. 
А потім, прочитавши два – три рядочки, говорила те, що треба. 
Ми часом просто не знали (до нас пізніше доходила інформація), 
що заборонено із художньої літератури. Це стосовно репресій  
60-х років ХХ ст.

Був один анекдотичний факт, на факультативі з журналістики 
(оскільки факультету ще не було) я читала спецкурс і  на лекції 
згадала публіцистику Юрія Мельничука, він був фронтовик і вза-
галі заслужена людина. На другий день мене викликали і запитали, 
про якого Мельничука я розповідала студентам? Але я вже знала, 
що з таким прізвищем був ще сучасник, який написав вірш, перші 
рядки якого зорієнтовували на слова «Слава Україні», і за що його 
було розкритиковано як українського буржуазного націоналіс-
та. Були ще моменти, коли доводилося захищати і  студентів, як 
під час «Соборної історії», пов’язаної з романом Олеся Гончара 
«Собор», але ми вистояли. Вимагали від нас, щоб ми сказали, що 
це антирадянський твір, але ніхто не сказав. У нас ще працювали 
поети, письменники, які мали філологічну освіту. У кінці 60-х – на 
початку 70-х ХХ ст. років працював Сергій Бурлаков, поет, потім 
до нас прийшов Віктор Федорович Корж, який був завідувачем 
кафедри. Бурлаков з приводу «Собору» виступив з позитивною 
статтею, за що його його звільнили з роботи. Власенко, завідувач 
нашої кафедри в цей період, оскільки був заслуженим фронтовиком, 
отримав лише догану, але студентів, які були ініціаторами, могли 
виключити з університету, якби не Власенко. Хотілося б сказати 
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і про спільні справи, які об’єднували викладачів, студентів. Це не 
тільки самодіяльність. Коли я була куратором, це випуск 76-го 
року, було прийнято таке рішення, що деякі курси, замість поїздки 
в колгосп, восени відпрацьовують місяць протягом року на будів-
ництві ДДУ. Ясно, що вони чорноробочі, що вони спеціальності не 
мають, але вони працювали. Це об’єднувало, так само, як і поїздки 
в колгосп на польові роботи.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи? 

В останні роки робота студентів пожвавішала. На сучасному 
етапі ширше залучаються студенти до наукової роботи. Це наукові 
конференції, це і видання їхніх наукових праць. Протягом року 
виходять 2–3 збірники, є збірники наукові, де тільки публікуються 
роботи студентів, виконані самостійно, є у співпраці з викладачами. 
Гуртки спеціального, профільного напрямку. У 50-х, 60-х, 70-х 
роках ХХ ст. у нас працювала літературна студія, яка виховала 
багатьох письменників, поетів. Аналогічна робота нині ведеться 
в Київському інституті. У нас цю роботу виконував гурток (літе-
ратурна студія). Спершу вона називалася «Вогник», далі за назвою 
«Гарт», а потім імені Володимира Булаєнка студента університету, 
який з 3-го курсу пішов на фронт і загинув на території Литви.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

У нас був спеціальний факультет підвищення кваліфікації, 
доцент Вакарчук його очолював. Такі курси були тримісячними. 
Були творчі відрядження теж на три місяця в інші ВУЗи. Кожні 
п’ять років проходили підвищення кваліфікації. Одного разу я була 
в Києві в Інституті літератури. Були курси в Москві теж на три 
місяці. До теперішнього часу підтримую зв’язок з Одесою. Були 
ще такі форми, як самостійне навчання, підвищення свого науко-
вого рівня, на це давалося півроку. Це була творча відпустка, коли 
писалися монографії або готувалася дисертація.

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та науки 
характерний для часу Вашої роботи?
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Університет оплачував наукові відрядження, видання наукові 
і методичні. На жаль, зараз не маємо таких коштів, оплачуємо свої 
видання, навіть методички.

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

Безперечно брала, як у Михалкова «а мне еще плясать охота» 
(є у нього такий віршик). Брала участь і студенткою в Одеському 
університеті, співала у хорі, танцювала, у драмгуртку. Викладачем 
брала участь в олімпіадах, і поодинці, і разом зі студентами. Це 
була часточка життя.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Є зв’язки з Польшею, але поки що тільки на рівні редагування. 
Збірник, який випускається в Польщі (англійською, польською та 
російською мовами), публікував статті наших викладачів. Змен-
шились зв’язки з Росією. Не так давно їздили на конференцію 
в Білорусію. Тобто зв’язки є, але бажано, щоб вони були ширшими.

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

Я сама ні. Мій курс (випуск 1976), де я була куратором, брав.
Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-

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

Я – ні. У 1945–1946 роках вчилося на нашому факультеті багато 
демобілізованих. На початку нового століття вийшла книга Павла 
Загребельного «Юлія або запрошення до самовбивства», один із 
її розділів присвячений одному із вузів, життю Дніпропетровська 
першого повоєнного року, імена своїм героям він дає з тих, хто 
навчався в 45-му – 46-му роках до 51-го року. Зокрема Юбкін, 
поранений, він повернувся з війни і саме від ран він, навчаючись, 
рано помер студентом. Багато років в університеті проводилися 
змагання з бігу, присвячені пам’яті Юбкіна. Завдячуючи нашій 
когорті викладачів «демобілізованого підрозділу», як назвав їх 
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П. Загребельний, які працювали в ДДУ, у нас дуже високо стояло 
військово-патріотичне виховання. Я не бачу в цьому нічого по-
ганого, у нас було насправді дуже серйозне виховання: зустрічі 
з фронтовиками-письменниками, акторами – це наша специфіка 
і зустрічі тоді з тими, хто воював. Ясно, що була це робота В. Вла-
сенка, І. Шашкіна, які займалися організацією цієї роботи. Варто 
сказати і про клуб «Дружба народів». На факультеті вивчали 
грузинську літературу, вивчали також польську мову, білоруську 
літературу. З цим клубом ми об’їздили пам’ятні місця в  Україні, 
були і в Грузіїї, Білорусії. Я думаю ця важлива робота необхідна 
для розширення світогляду і виховання дружніх стосунків, у першу 
чергу патріотичного виховання. 
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ІНТЕРВ’Ю № 14

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 4 травня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Кисельова Олена Михайлівна
Дата народження 22 серпня 1947р.
Місце народження м. Запоріжжя
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українка, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ), 
Інститут математики НАН 
України

Професія, перелік посад Декан факультету прикладної 
математики, доктор фізико-
математичних наук, Заслужений 
діяч науки і техніки України, 
професор

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Кизима Ольга Юріївна
ТЕХНІК (ПІБ): Акоп’ян Катерина Владиславівна
ТРАНСКРИПТОР (ПШ): Антропова Лія Гівіївна
Загальна кількість годин запису 5 год, 6 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Диктофон Sony
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

2

Примітка й коментарі –
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КИСЕЛЬОВА 
ОЛЕНА 
МИХАЙЛІВНА

Назовите Ваше имя, фамилию и отчество.
Киселева Елена Михайловна.
Где вы родились?
Я родилась в городе Запорожье.
Дата рождения.
22 августа 1947 года.
Что Вы знаете о Ваших родителях, а именно откуда они 

были родом?
Отец Неделько Михаил Андреевич родился 23 мая 1920 года 

в Херсонской области, Ивановский район, село Благодатное. Закон-
чил семь классов в сельской школе, а в старших классах переехал 
в Запорожье. После окончания средней школы пошел служить в ар-
мию, в ряды Красной армии, откуда его послали учиться в Киевское 
высшее артиллерийское училище, которое он окончил с отличием, 
и его фамилия даже была написана на доске почета. Присвоили 
ему звание младший лейтенант, и в этом звании он пошел воевать.

Вы можете рассказать о его происхождении?
Отец происходил из семьи крестьян. Отец его – Неделько 

Андрей Степанович. Родился примерно 1885 году, служил в армии, 
имел офицерское звание, но в 1933 году умер от недоедания. У ба-
бушки моей, Неделько Акулины Михайловны, было пятеро детей.

Мать Снитина Клавдия Георгиевна родилась в 1922 году 
в Чувашии, Ибресенский район, село Новачураш в многодетной 
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крестьянской семье. В 1937 году окончила школу и уехала учиться 
в Осинское педагогическое училище. После окончания училища 
в 1940 году получила направление в школу в качестве учителя 
младших классов в Пермскую область. Когда в 1941 году началась 
война, её взяли в армию. Служила в прожекторной дивизии, в 7-й 
роте, эта же дивизия обороняла Москву, все три года была на ко-
мандном пункте. В 1946 году там же на Урале она познакомилась 
с отцом, и в этом же году они поженились, после чего переехали 
в Запорожье.

Были ли в Вашей семье традиции?
У нас очень поддерживался образовательный уровень всех 

членов семьи. У родителей на первом месте была задача – дать 
своим детям высшее образование. Именно благодаря папе, кото-
рый очень хорошо знал математику. Папа считал, что я должна 
поступить в Запорожский педагогический институт на физико-ма-
тематический факультет. Это была его мечта, потому что он был 
очень способный и талантливый математик. Он даже все расчеты по 
траектории снарядов делал устно, что было очень редким явлением.

А Вы принимали его мечту?
Я иначе себя и не представляла.
Какие факторы и люди обусловили Ваш профессиональный 

выбор?
У нас была учитель по математике Корчинская Тамара Ми-

хайловна. И, начиная с 9 класса, она всех нас ориентировала на 
Запорожский институт. Поэтому я папу не послушала только в од-
ном: я решила поступать не в Запорожский институт, а поехала 
поступать в Днепропетровский университет. Также мне запомни-
лась учитель немецкого языка Алла Степановна, по украинскому 
языку – Алла Михайловна. Да и вообще, весь школьный коллектив 
учителей остался в моей памяти. В Запорожье я училась в 52-й 
школе и закончила 11 классов с золотой медалью. Когда я в 65 году 
приехала поступать в Днепропетровск, а поступала я на механи-
ко- математический факультет, и в то время выпускники одиннад-
цатых классов должны были сдавать 4 экзамена, но медалистам 
достаточно было сдать два экзамена по математике, при условии, 
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что они будут сданы на пятерки: один – письменная математика, 
второй – устная. Система была такая: после письменного экзаме-
на приходишь на устный, и преподаватели задают тебе вопросы, 
подтверждают твою оценку за письменную роботу. И я помню 
Рябченко Нину Михайловну, которая много лет проработала у нас 
ассистентом, и вот она и принимала у меня экзамен. Все лето перед 
поступлением я решала задачи по конкурсным сборникам, это было 
прекрасное занятие, такое приятное чувство, когда у меня не было 
ни одной задачи в сборнике, которая не была бы решена. И там 
был такой скользкий вопрос: я решила пример одним способом, 
а там сидел преподаватель, Никулин его фамилия, который сказал: 
«Нет, это неправильно», и тут Нина Михайловна подключилась, 
сказала: «Почему это неправильно, это один из способов решения 
примера». Не было бы Нины Михайловны, Никулин бы сказал, 
что это неправильно, и мне поставили бы четверку, а не пятерку, 
и тогда бы мне пришлось сдавать физику и сочинение. Вот таким 
образом я поступила в университет. И там же, когда я счастливая 
вышла после экзамена, меня в толпе увидел мой будущий муж. 
И в конце второго курса мы подали заявление в ЗАГС, на третьем 
курсе мы поженились, а на четвертом у нас родился сын. Универ-
ситет я закончила с отличием.

Назовите круг Вашего чтения, интересов.
Еще в школе я увлекалась музыкой, закончила музыкаль-

ную школу по классу фортепиано и баяна; будучи студенткой, до 
рождения ребенка занималась спортивной гимнастикой. Сейчас 
все мои интересы сосредоточены вокруг работы.

Какие преподаватели Вам запомнились?
Я помню один случай. Пришла я в положении сдавать экзамен 

профессору Моторному Виталию Павловичу, и он подумал, что раз 
я в положении, то буду требовать какую-то скидку, снисхождения 
во время ответов. И каково же было его удивление, когда я ответила 
ему на пять без всяких просьб и скидок. Еще запомнился Гришин, 
который читал у нас математический анализ.

Помните ли Вы первую университетскую лекцию? Кто 
и как ее проводил?
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Кильберг Ева Моисеевна, легендарный человек, читала нам 
первую лекцию по математическому анализу. И вот эта плеяда 
преподавателей мехмата заложила основу в частности и для нас, 
будущих специалистов факультета прикладной математики, ко-
торый отделился от мехмата. Я помню содержание первой лек-
ции по прикладной математике, ведь я сама читаю этот предмет, 
но главное, я помню преподавателя: Ева Моисеевна была очень 
требовательная, очень четкая. Её определения до сих пор у меня 
в памяти, к этому мы и стремимся, чтобы объяснить студентам 
так, чтобы на подсознании оставалась эта информация.

Назовите Ваших преподавателей, их фамилию, имя и от-
чество, внешний вид, манеру и язык преподавания, способы 
контакта с аудиторией, средства воздействия на нее, учебные 
дисциплины, которые они преподавали?

Ева Моисеевна жила недалеко от нашего корпуса и каждый 
день до 80-ти лет она совершала пробежки, умерла она в 92 года. 
Моторный Виталий Павлович, он до сих пор работает. Это большой 
ученый, великий, член-корреспондент Национальной академии 
наук. На нашем факультете работает на кафедре математического 
моделирования Варех Нонна Васильевна. Это уникальный человек, 
преподаватель с большой буквы, она своих учеников буквально на 
руках носит, стараясь их научить, передать им знания, привлечь, 
заинтересовать. Каждого студента она знает, за каждого болеет. 
Манеры у наших преподавателей следующие: высокий профес-
сионализм, хорошая подготовка к лекциям. У нас не принято 
ходить с листочком на лекции, все лекции мы знаем наизусть, это 
передалось к нам от наших преподавателей.

Вспомните свои впечатления об уровне преподавания учеб-
ных дисциплин.

Профессионализм, высокий уровень подготовки, лояльное 
отношение к студентам. К нам поступает много слабых студентов 
и к 5-му курсу они выходят уже сложившимися людьми, становят-
ся коммуникабельными уверенными в себе. К каждому студенту 
индивидуальный подход, ведь это уникальная личность, отдельная 
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судьба. У нас нет такого, чтобы студент хотел учиться, старался, 
получил определенное количество двоек и его отчислили.

Какую роль в организации учебного процесса играли деканат, 
кафедры? Что Вы можете рассказать об их руководителях, 
стиль их работы?

Когда я была студенткой, у нас деканом был Загубижников. 
В целом деканат принимал участие, сотрудники знали многих 
в лицо. Да и уровень подготовки студентов был значительно выше, 
чем сейчас. Все это идет от школы, слабая подготовка студентов. 
Раньше задачи нужно было решать, а сейчас тесты. С одной сто-
роны, это объективная оценка знаний, а с другой стороны, они не 
отражают полную картину подготовки студента.

Укажите материально-техническую базу учебного про-
цесса. Использовались на аудиторных занятиях наглядные 
и технические средства обучения: карты, схемы, таблицы 
технические, аудио-, видеоприборы?

Какая там техника! Когда мы учились, компьютеры толь-
ко появлялись. Вместо этого у нас был арифмометр. Это такая 
конструкция с ручкой, где движками набирались цифры и знаки, 
потом прокручивали ручку и появлялся результат. Такая у нас 
была техника, потом уже появились вычислительные машины, 
компьютеры. На них дипломы писали, диссертации. Я когда над 
докторской работала, приходила туда вечером после восьми часов, 
запускала задачу и в течение 3–5 часов мне выдавался результат, 
сейчас эта задача решается около 4 минут.

Укажите, каким был состав Ваших однокурсников по уров-
ню подготовки, возрасту, полу, социальному, национальному 
происхождению, жизненному опыту?

Я поступила в университет в 1965 году. Все мои однокурсники 
были примерно одного возраста, окончившие либо 10 либо 11 клас-
сов. Все у нас были из рабочих и крестьянских семей, у нескольких 
человек уже был опыт работы на предприятиях. Тогда на мехмат 
в основном поступали девочки, а мальчиков было поменьше.

Какая была учебная дисциплина у студентов, трудовая 
и исполнительская дисциплина у преподавателей?
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У студентов была дисциплина очень хорошая, занятия посеща-
ли мы не так, как нынешние студенты посещают. Все было очень 
строго. Мы и не представляли, что можно на занятия не ходить. 
Все были очень организованные, в том числе и преподаватели.

Какой был морально-психологический климат в акаде-
мической группе, на курсе, на кафедре и факультете?

На первом курсе мы ехали работать колхоз и это очень объ-
единяло коллектив, мы все там очень сдружились, и если нас 
делили на третьем курсе по кафедрам больше всего запомнились 
люди, с которыми мы прошли колхоз. Климат был отличный, было 
очень комфортно. Сейчас студенты дружат между собой те, кто 
в общежитии живут, а остальные просто общаются по интересам.

Кто был Вашим старостой, куратором в академической 
группе? Совпадала ли иерархия официальных и неофициальных 
отношений в студенческом коллективе?

Старостой была я. Раньше было принято детей крестьян и ра-
бочих назначать на первом году старостой, и первый семестр 
у нас была старостой Валя Кавун, она была дочь председателя 
колхоза, т. е. из крестьян. Но первую сессию она сдала на двойки, 
а я на пятерки, и меня назначили старостой, а ей пришлось уйти 
из университета.

Официальные отношения?
Нет, совершенно нет, это просто была дополнительная обя-

занность: журнал посещения, знать, у кого какие проблемы.
Как было организовано проведение зачетной недели и сес-

сии? Случались какие-то курьезные случаи?
В те времена не было интернета, распространена подготовка 

к сессии с помощью библиотеки. В нашем первом общежитии мы 
с мужем готовились к сессии. Читальный зал был один, а в обще-
житии пять этажей. И чтобы нам прозаниматься в читальном зале, 
нам нужно было встать в пять утра и занять там место. Я знала все 
библиотеки в городе, например, городская библиотека на Ленина, 
это было наше любимое место для занятий. Мы тогда учили не 
только по конспектам, как нынешние студенты.
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Чем определялся Ваш выбор курсовой, дипломной работы? 
Кто был Вашим научным руководителем? Как осуществлялось 
научное руководство?

Мы поступали сначала на математику, на третьем курсе нас 
делили по кафедрам, и я попала в группу, [это] первая группа 
с экономическим направлением, экономическая кибернетика. И эта 
группа была прикреплена к кафедре теории функций, этой кафе-
дрой тогда заведовал Корнийчук Николай Павлович, и еще была 
Шабашова Лидия Петровна, которая была нашим куратором и она 
нас курировала по курсовым работам, а диплом я уже выполняла 
в Институте математики в Киеве и там у меня научный руко-
водитель был Бейко Иван Васильевич. И на основе этого диплома 
я впоследствие создала научную школу, которой уже больше три-
дцати лет, у меня по этой научной школе уже защитилось около 
семнадцати аспирантов.

Привлекались ли Вы в студенческие годы к научно-иссле-
довательским работам?

На пятом курсе в Киеве, когда я писала диплом, у меня уже 
были научные публикации, потом я уже с этой тематикой поступила 
на аспирантуру. Тогда же я изучила еще одну библиотеку, кото-
рая в моей жизни сыграла большую роль, это Киевская городская 
библиотека, я там все залы знала, каталоги, приезжала туда утром 
и до вечера с удовольствием работала.

Формы и методы работы Вы помните?
Я начинала свои исследования в теории оптимизации, это была 

новая отрасль и нам еще не читались лекции в таком масштабе, 
в котором сейчас читают студентам. Для того чтобы провести 
исследования, мне приходилось самой поднимать огромное ко-
личество литературы.

Как проходила защита курсовых и дипломных работ?
Это была публичная защита, выходили на защиту. Давалось 

пять-семь минут на курсовую роботу и больше десяти минут на 
диплом, затем мы отвечали на ряд вопросов. У нас до сих пор 
защита публичная.
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Что Вы можете вспомнить о проведении учебных прак-
тик?

У нас направление было педагогическое, был госзаказ. Мы 
обязаны были пройти распределение после окончания. Обязатель-
ной была практика в школе. Сначала было очень сложно, не было 
никакого опыта, но потом постепенно втянулись в работу.

Были ли Вы членом студенческого научного общества?
С 5 курса мы занимались с научными руководителями, к ко-

торым нас прикрепили, и с ними мы и работали.
Проводились на Вашем факультете студенческие олим-

пиады?
Тогда это было не очень принято.
Что Вы можете сказать об организации студенческого 

самоуправления на факультете и в общежитии?
Тогда такого слова не звучало, таких полномочий, как сейчас, 

у нас не было.
Как в Ваше студенческий время был организован быт, 

в том числе в общежитии?
Честно говоря, ничего не изменилось: четыре человека в ком-

нате, душ в подвале, вода горячая не всегда была.
Вспомните, какие формы организации досуга характерны 

для Вашей студенческой жизни?
Я почему-то больше помню работу, но самое большое развле-

чение был кинотеатр: Родина, Сачок, мы знали все кинотеатры.
Какую роль в Вашей жизни сыграли физкультура и спорт?
Я с первого курса занималась спортивной гимнастикой, брала 

участие в соревнованиях. Это помогло мне в укреплении моего 
характера. Я хоть комплекцией не очень соответствовала требова-
ниям спортивной гимнастики в отличии от других девочек, но на 
соревнованиях показывала результат лучше, чем они, ведь очень 
важно было сосредоточится на работе, добиваться поставленных 
целей.

Как был организован отбор и обучение в аспирантуре, 
докторантуре?
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Сто человек студентов получали распределение, в основном 
в школу, я по списку шла первая, и мне предложили поступить 
в аспирантуру.

Какие научные школы, направления определяли развитие 
науки на Вашем факультете, научно-исследовательском ин-
ституте?

Я создала новое научное направление – это разработка ал-
горитмов и методов решения нового класса задач бесконечно-
мерного математического программирования. Єто новый и один 
из самых сложных разделов теории оптимизации и сейчас нами 
развита целая ветвь знаний в этой области, которая отражена в двух 
моих монографиях, результаты исследований известны не только 
в Украине, но и за рубежом. Сейчас я участвую в соискании зва-
ния лауреата Государственной премии в области науки и техники 
по этим результатам, я лауреат Ордена княгини Ольги II степени, 
[имею] звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины, 
«Відмінника освіти».

На базе моей школы в области теории оптимизации, на базе 
этой теории, я в 93 году открыла научно-исследовательскую ла-
бораторию по оптимизации сложных систем, т. е. я научный ру-
ководитель. Кроме этой лаборатории в 93 году я открыла специ-
ализированный совет по специальностям теоретические основы 
информатики и кибернетики, а вторая специальность – матема-
тическое моделирование и вычислительные методы. Я являюсь 
председателем совета уже больше двадцати лет.

Третий момент это «фаховий збірник», который называется 
«Питання прикладної математики і математичного моделювання». 
Я – главный редактор этого сборника. Кроме того, чтобы эта школа 
была эффективной, мы уже 11-й год подряд проводим научную 
конференцию по этой же тематике. На эту конференцию приез-
жают ученые не только из Украины, но и из других стран. У нас 
были представители из США, Австрии. Несколько лет подряд мы 
проводим эту конференцию совместно с Киевским университетом 
КПИ и Киевским институтом кибернетики.
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Повлияла идеология и политика на учебно-воспитательный 
процесс и развитие научных исследований?

Идеология и политика никак не влияет на нашу работу. Мате-
матика вечна, и политика никак не может повлияет на её развитие. 
Учебный процесс вне политики, политика за стенами универси-
тета. Но никто никогда не запрещал никому иметь какие-то свои 
политические убеждения.

Расскажите о развитии научной школы.
Наша научная школа является приоритетной, на нас ссылаются 

зарубежные авторы, к нам обращаются немецкие ученые, которые 
просят, чтобы мы прислали им свои разработки.
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ІНТЕРВ’Ю № 15

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 27 травня 2014 р.,
4 червня 2014 р.

РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Кочубей Олександр Олексійович
Дата народження 18 липня 1953 р.
Місце народження м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад д-р фіз-мат. наук, проф., 
перший проректор, зав. 
кафедри аерогідромеханіки та 
енергомасопереносу ДНУ   
ім. Олеся Гончара
Хлистова Марина Сергіївна

ТЕХНІК (ПІБ): Коваленко Анастасія Андріївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Зуєва Вероніка Володимирівна
Загальна кількість годин запису 53,31 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Lenovo 660, LG T-300
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, кабінет першого 
проректора

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе, привітливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

4

Примітка й коментарі –
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КОЧУБЕЙ 
ОЛЕКСАНДР 
ОЛЕКСІЙОВИЧ

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

Кочубей Олександр Олексійович, народився 18 липня 1953 
року у місті Дніпропетровськ.

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

Батьки мої народилися в Україні, вони із сільської місце-
вості. Мама – з села Пилипинки Полтавської області, батько – 
з села Могилів Дніпропетровської області, Царичанський район. 
Їхні батьки, мої діди та бабусі – селяни, працювали в колгоспах. 
Батьки переїхали у Дніпропетровськ після війни, тут жили і пра-
цювали. Мама працювала медичною сестрою у спеціалізованому 
дитячому санаторії, освіта в неї – це медичне училище, а в школі 
вона закінчила сім класів. Батько працював на автопідприємстві, 
закінчив автодорожній технікум, а до цього закінчив дев’ять класів 
сільської школи.

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

Говорити про традиції, пов’язані з освітою або з наукою у моїй 
родині, мабуть, буде не дуже правильно, бо мої батьки, на жаль, 
не мали вищої освіти й працювали в інших сферах, хоча інші мої 
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родичі закінчили вищі навчальні заклади, зокрема по лінії меди-
цини – наш Дніпропетровський медичний інститут.

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

Я б так не сказав. Мабуть, це скоріше був збіг обставин, вплив 
певних об’єктивних та суб’єктивних факторів. 

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

Я закінчив середню школу № 74 міста Дніпропетровська, 
що у Ленінському районі. Це був тоді такий робітничий район, 
і в той час школи і стиль життя по районах міста різнилися. На 
моє переконання, у мешканців нашого робітничого району була 
одна ментальність, у мешканців центру міста – інша. Але я дуже 
задоволений, що жив саме у тому районі, навчався саме у тій школі 
і дуже вдячний своїм вчителям.

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

Після закінчення школи я, як мені тепер вбачається, зробив 
самостійний вибір, коли поступив в університет на спеціальність 
«Гідроаеромеханіка». Але можу ще раз сказати, що цей вибір був, 
певною мірою і випадковим, бо туди збирались поступати ще два 
мої товариша-однокласника (ми закінчили школу із золотими 
медалями і вирішили вступати до університету такою компанією). 
Але, з іншого боку, спеціальність «Гідроаеромеханіка» асоціюва-
лась для мене як наука, пов’язана з проектуванням літаків, ракет, 
кораблів, іншої техніки, і саме ця асоціація була компонентою 
свідомості мого вибору.

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

Моя перша вчителька – Марія Федорівна. Це був перший – 
третій клас. Вона навчила мене не тільки читати і писати, а й пра-
цювати над домашніми роботами. Світлана Анатоліївна була моєю 
вчителькою з четвертого по п’ятий клас. Серед вчителів з предметів, 
я не можу не сказати про Ксенію Степанівну – вона була найкращою 
в світі вчителькою з математики, Олену Іванівну – з хімії, Марію 
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Денисівну – з російської мови та літератури, Зінаїду Павлівну – 
з української мови та літератури, Тимофія Титовича – з історії та 
інших. Школа – це як гончарний круг, де ліплять форму, а подальше 
життя – це як термічний цех, де форма закаляється.

Ще повинен сказати, що моя мама досить строго ставилась 
до результатів мого навчання. Приходилось цілі зошити перепи-
сувати, якщо були помилки, ляпки або ще щось було не так. Я не 
міг піти гуляти на вулицю, поки не зроблю домашні завдання, що 
сьогодні були задані, і я поступово звик. Не заохочувалась в моїй 
в сім’ї недбалість. Але зараз я прекрасно розумію, що по-іншому 
не мало бути. Не було б такого ставлення моїх батьків, зокрема 
мами, до мого виховання, моїм вихователем стала б вулиця. Я їм 
за це дуже вдячний.

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

Я вступив до університету в 1970 році. Конкурс був п’ять 
осіб на два місця. Документи приймали тільки після співбесіди 
з представниками так званого комсомольського штабу, де їх ре-
тельно перевіряли, проводили опитування щодо причин вибору 
саме цієї спеціальності, аналізували зміст поданої автобіографії. 
З першого разу я документи не здав, оскільки не вказав, чи знахо-
дились мої близькі родичі на окупованій території під час Великої 
Вітчизняної війни.

За правилами прийому треба було здавати вступні іспити. Для 
медалістів можна було здавати один предмет, але це був і письмо-
вий, і усний іспит з цього предмета. Я, оскільки закінчив школу 
із золотою медаллю, здавав одну математику письмово і усно. 
Пам’ятаю, що усний екзамен у мене приймали Рубан Валентин 
Іванович та Давидов Володимир Іванович, які й зараз працюють на 
механіко-математичному факультеті. Я навіть пам’ятаю ті додат-
кові запитання, що були задані мені на усному іспиті (геометричне 
представлення комплексного числа). Був зарахований на навчання 
за наслідками здачі тільки одного предмета.

А поки мої майбутні одногрупники складали фізику та писали 
твір ми, як вже рекомендовані до зарахування, вже через день після 
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екзамену працювали разом зі студентським будівельним загоном 
у Ботанічному саду – закладали фундамент майбутньої оранжереї. 
У той час університет будувався, і всі, навіть абітурієнти, брали 
в цьому участь. Відпочивати влітку 1970 року не вдалося. 

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

Першу університетську лекцію я дуже добре пам’ятаю. Це 
була лекція з курсу історії КПРС, читала її Софія Павлівна Тор-
шина. Чудовий викладач, інтелігентна красива людина. Коли вона 
виходила за трибуну, аудиторія завмирала.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які вони викладали?

По-перше, про особливість підготовки на нашій спеціальності. 
Незважаючи на те, що вона відносилась до категорії технічних, 
ми отримували дуже фундаментальну математичну підготовку. 
Наприклад, окремо вивчали курси математичного аналізу (4 се-
местри, у кожному залік і екзамен), вищої алгебри (2 семестри), 
аналітичної геометрії, диференціальної геометрії, диференціальних 
рівнянь, рівнянь математичної фізики, теорії ймовірності та інші. 
І це не було простим об’єднанням окремих розділів курсу вищої 
математики, як зараз на окремих технічних спеціальностях.

Серед курсів професійного спрямування – теоретична механіка, 
термодинаміка, теорія тепло- і масообміну, гідродинаміка, газова 
динаміка, теорія пружності та багато інших.

Безумовно пам’ятаю своїх викладачів, яких сьогодні можу 
оцінити як професіоналів з великої літери: Світлану Станіславівну 
Крицьку, Нонну Василівну Варех, Степана Івановича Федищенка, 
Євгенію Миколаївну Іщенко, Світлану Олександрівну Тир, Бориса 
Григоровича Тульчинського, Євгена Васильовича Бінкевича, Павла 
Христофоровича Деркача, Миколу Михайловича Бєляєва, Анатолія 
Павловича Бабіча, Валерія Опанасовича Сясєва, Олександра Андрі-
йовича Рядно, Володимира Володимировича Кравця, Володимира 
Павловича Коваля. Вибачаюсь перед тими, кого не назвав. 
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Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Наш факультет розміщувався тоді у третьому, четвертому та 
у п’ятому корпусах університету, що на проспекті Карла Маркса. 
Навчальні заняття проходили за традиційними формами: лекції, 
як правило, поточні для 3–4 груп; практичні заняття та семінари – 
по академічним групам; лабораторні заняття (з фізики, гідравліки, 
газової динаміки тощо) проводились у спеціалізованих лабора-
торіях фізичного факультету та в лабораторіях шостого корпусу 
університету, що в районі Південного машинобудівного заводу.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Ще повторюся. Викладачі, які вчили мене в університеті, 
були дійсно професіоналами своєї справи. Не пам’ятаю випадків, 
коли доцент або професор під час лекції користувався б якимись 
записами або «шпаргалками». Інформація для знань народжувалась 
на дошці з усіма викладками та поясненнями. Винятками були 
тільки цитування класиків у курсах історії КПРС, політичної еко-
номії капіталізму або політичної економії соціалізму. При цьому 
аудиторія, як правило, була безпосереднім учасником лекції. Ми 
могли помітити помилку при виведенні формули і не боялися ска-
зати про це професору. А інколи, як я розумію, помилки робились 
навмисно, як педагогічний прийом, щоб залучити нас до процесу.

Говорити про когось, що він запам’ятався мені більше інших, 
було б не зовсім коректним. Усі мої вчителі були викладачами 
найвищого ґатунку.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні й тех-
нічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці технічні, аудіо-, 
відеоприлади?

Стосовно матеріально-технічної бази навчального процесу 
у той період можна сказати, що вона була на сучасному рівні 
третьої чверті двадцятого століття. В лабораторіях були необхідні 
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прилади та лабораторні установки для проведення практичних 
занять, вивчення фізичних процесів, проведення експериментів. 
Зараз вони виглядали б примітивними, але на той період вважалися 
сучасними. Звичайно, персональних комп’ютерів не було, дані 
за результатами лабораторних робіт оброблялися за допомогою 
логарифмічних лінійок та арифмометрів, графіки будувались на 
«міліметрових листках». Замість принтерів – механічні друкарські 
машинки. Але була й обчислювальна техніка – електронні обчис-
лювальні машини М-222, ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1050, ЕС-1061. 
Щоб порівняти їх із сучасними персональними комп’ютерами, 
можна навести приклад: ЕОМ ЕС-1050 займала площу 200 кв.м, 
мала оперативну пам’ять до 8 Мб та могла виконувати близько 
1 млн арифметичних операцій за секунду.

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

Тоді була строго регламентована система, яка визначала про-
цедуру організації навчального процесу: що таке лекція, семінар, 
практичне заняття, лабораторна робота. Був такий двотомний 
збірник «Вища школа», де було розписано, що має собою являти 
лабораторія, що таке наукова лабораторія, все було прописано. 
Зараз теж є різні нормативні документи, але тоді все було більш 
систематизовано і урегульовано. Педагогічні експерименти в на-
вчальному процесі, як правило, не проводились.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали де-
канат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Деканами механіко-математичного факультету свого часу були 
П. Х. Деркач, П. Г. Загубіженко, В. Б. Гришин, М. М. Бєляєв. Але, 
скажу чесно, як студент я не відчував впливу деканату на навчаль-
ний процес. Мабуть тому, що його робота в організації навчального 
процесу (розклад занять, аудиторний фонд, розклад сесії тощо) 
була чіткою, а тому й непомітною. Як староста групи, я щоденно 
брав журнал групи, щотижня здавав в деканат аркуш («рапортич-
ку») з інформацією про відвідування занять студентами. Зв’язок 
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деканату та кафедри зі студентською групою тоді здійснювався 
через куратора. Його роль та обов’язки були чітко визначеними. 
Раз на тиждень за розкладом була запланована «виховна година», 
де ми з куратором мали зустрічатися, обговорювати та вирішувати 
проблеми успішності, «розбирати» тих, хто прогулював заняття 
тощо. Куратор знав, хто і де живе, зобов’язаний був регулярно 
навідуватись у гуртожиток.

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

Навчальної дисципліни студенти нашої групи дотримувались 
по-різному: були ті, що ходили на всі заняття, виконували всі до-
машні завдання, а були й такі, що тижнями не з’являлись. Причини 
були різні. Хлопці, що жили у гуртожитку, часто «підробляли» на 
різних роботах, розвантажували, наприклад, вагони, оскільки на 
стипендію у 37,5 рублів прожити було не просто, а батьки часто 
не мали змоги матеріально підтримати свою дитину.

Що стосується порушень трудової або виконавчої дисципліни 
викладачів, то я, як студент, якого вони вчать, про такі порушення 
не знав. Мабуть, їх і не було.

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

Морально-психологічний клімат у групі був нормальний, 
як в кожному колективі нормальних молодих людей. Все було: 
і жарти, і тимчасові образи, і дружба, і любов, постійна допомога 
і підтримка, але ніколи не було підлості. Принаймні від своїх од-
нокурсників я такого не пам’ятаю.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Старостою нашої групи МГ-70–2 був я. Так сталося. До 
обов’язків старости входило: вести облік відвідування занять 
студентами, подавати відповідну інформацію в деканат, отриму-
вати в касі університету та роздавати стипендію студентам групи, 
організовувати групу для участі у заходах, що проводить факультет 
або кафедра (господарські роботи, суботники тощо). Якоїсь ієрар-
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хії офіційних стосунків між старостою і студентами нашої групи 
і близько не було. Ми були рівними. Одне, що відрізняло старосту 
від інших студентів нашої групи, він намагався мати менше влас-
них пропусків занять, бо треба вести журнал відвідування занять. 

Куратором нашої групи усі п’ять років був Юлій Євгенович 
Бібленко. Він був старшим викладачем, співробітником нашої 
кафедри. Для нас він був, як старший брат, і у ліс на свята з нами 
їздив, і успішність нашу контролював, і в деканат ходив просити, 
щоб за прогули не карали. Гарна була людина. На жаль, його вже 
немає серед живих.

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

Під час сесії у нас, як правило, першим був заліковий тиждень, 
потім іспити – по чотири-п’ять іспитів в сесію. Три дні і три ночі 
готуєшся, за день приходиш на консультацію. Самі ж іспити були 
як усні, так і письмові. Тестові технології тоді не застосовувалися.

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

Серед моїх однокурсників були різні студенти і за віком, і за 
рівнем підготовки, і за соціальним статусом. На нашому курсі вчи-
лись студенти різних національностей, були такі, що вже відслужили 
в армії, мешканці міст і сіл Дніпропетровської та інших областей. 
В нашій групі була приблизно однакова кількість дівчат і хлопців.

Спочатку (у першому семестрі першого курсу) відчувався 
різний рівень підготовки студентів до навчання в університеті. 
Наприклад, в нашій групі навчався Володимир Юрченко, який 
до вступу в університет вже закінчив перший курс Московського 
державного університету, і йому все було просто й зрозуміло. 
Відчувався спочатку також і неоднаковий рівень знань студентів, 
які закінчили різні школи навіть нашого міста.

Для мене перші тижні та навіть місяці навчання в університеті 
були занадто складними. Бачив і розумів, що знань не вистачає. 
Може це і смішно, але я тільки в університеті вперше дізнався, 
що «n!» це не англійська буква зі знаком оклику, а математичний 
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символ, який означає факторіал числа n і дорівнює добутку усіх 
натуральних чисел до n включно.

Але треба було вчитися. Те, що не розумів відразу, добирав 
роботою над конспектами і зрештою вдалося вийти на необхідний 
рівень. Мабуть, завдяки «маминій» школі.

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

Зазвичай тематика курсових робіт для студентів нашої спе-
ціальності та потенційні керівники робіт заздалегідь визначались 
кафедрою, а відповідний перелік оприлюднювався на інформацій-
ному стенді. Студенти самі обирали собі тему і йшли до керівника 
за завданням та роз’ясненнями. Перша моя курсова робота була 
пов’язана з вивченням процесів у пограничному шарі рідини на 
пластині, а керівником роботи був доцент Бабич Анатолій Павлович. 
Тематики наступних курсових робіт, а також і дипломної роботи 
були пов’язані з дослідженням процесів конвективного тепло- 
і масопереносу в каналах різної геометрії на основі проекційних 
методів. Керівником цих робіт був професор Рядно Олександр 
Андрійович. Над темами працював у бібліотеці з літературою, 
щось виводив, програмував, проводив розрахункові експерименти 
на електронних обчислювальних машинах. Усі результати ана-
лізувались та обговорювались з керівником. Було цікаво й було 
відчуття причетності до науки.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

У нас на кафедрі офіційно визначених спеціалізацій, як та-
ких, не було. Але були фахівці, що займалися різними науковими 
тематиками, розвивали різні підходи дослідження процесів термо-
динаміки, гідро- та газодинаміки, енерго- та масопереносу. Серед 
них – викладачі-науковці, що займалися експериментальними 
(Бабич А. П., Коваль В. П., Кравець В. В., Макарова А. С.) та тео-
ретичними (В. Ю. Безуглий, О. А. Рядно, В. О. Сясєв, В. К. Хрущ) 
методами дослідження фізичних процесів. Водночас доволі важко 
розділити означених вище викладачів на теоретиків та експери-
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ментаторів, оскільки кожен з них володів багатьма методами до-
сліджень. Так от навколо таких фахівців і групувались студенти. 
Спочатку з курсовими роботами, а потім і з дипломними. При 
цьому це були і групи студентів з різних курсів, і аспіранти. Вчи-
лись одне в одного. 

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?

Так. У наш час кафедри університету виконували дуже багато 
різних госпдоговірних тем, пов’язаних з планами дослідження 
різноманітних процесів, розробкою методик розрахунків, кон-
струюванням систем та апаратів, наприклад, за замовленнями КБ 
«Південне». До проведення окремих видів робіт за відповідною 
тематикою залучались і студенти, а аспіранти мали змогу працювати 
за такими темами на посадах інженерів, лаборантів. До речі, часто 
й тематика курсових та дипломних робіт студентів була пов’язана 
з тематикою договірних робіт, що виконувалась кафедрою.

Як відбувався захист курсових і дипломних робіт?
Як правило, збиралася вся кафедра, це було її засідання, де 

студент доповідав про результати своєї роботи. Не було тоді у нас 
проекторів, екранів, ноутбуків. Були слайди, для яких треба було 
сфотографувати графіки або діаграми, нарізати плівку по кадрах 
та демонструвати за допомогою слайдоскопу. Найчастіше пред-
ставляли свої результати на плакатах, які самі й малювали.

Захист проходив зовсім неформально. Можна було почути 
питання і від інженера кафедри, і від самого іменитого професора. 
На захисті моєї першої курсової роботи професор Махін В. А., 
наприклад, мене спитав: яким чином треба реалізувати експери-
мент для обрання оптимальної форми тіла у потоці газу. Під час 
відповіді фантазував, як тільки міг.

Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали 
Ви у ньому участь? Що запам’яталося найбільше?

У той час слово «самоврядування» було нам незнайоме. Але 
самому процесу був аналог, який здійснювався через комсомольські 
організації університету та факультетів. Комсомольська організація 
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мала тоді великий вплив на студентське життя, оскільки практично 
всі студенти університету були комсомольцями. В комсомольських 
організаціях були сектори, що відповідали за організацію роботи 
у тих чи інших сферах студентського життя, проводились різнома-
нітні заходи тощо. Водночас не бажано було попадати на засідання 
бюро комсомольської організації факультету або на засідання 
комітету комсомолу університету, якщо ти чимось проштрафився. 
Виносилась догана, але інколи приймались рішення про виключення 
студентів з лав комсомолу. В останньому випадку це практично 
автоматично вело до відрахування студента з університету.

Саме я участі в роботі керівних органів комсомольської ор-
ганізації університету або факультету не брав. У мене була інша 
громадська робота – добровільна народна дружина. 

Як Ви можете охарактеризувати стан тодішньої куль-
тури, етики, моралі у студентському середовищі?

Як стверджують класики, «жити у суспільстві та бути 
вільним від нього неможливо». Тому говорити про відмінності 
у поведінці студентів третьої чверті минулого сторіччя порівняно 
із сучасними молодими людьми треба тільки з урахуванням осо-
бливостей розвитку відповідного соціуму. Можливо, що мої одно-
літки у той час частіше ходили в кіно, театр, частіше відвідували 
бібліотеку, більше читали книжок, слухали іншу музику. Але тоді 
було менше можливостей доступу до різноманітних джерел інфор-
мації, які зараз замінили кінотеатри, друковані видання. Практично 
будь-яку наукову статтю зараз можна легко знайти в електронних 
бібліотеках, не виходячи з дому, тощо. Тому якщо зараз молодь 
чимось і відрізняється від нас тодішніх за якимись проявами, то 
це не її вина чи досягнення. Це наслідок ставлення суспільства до 
цієї молоді, до її освіти, до виховання, це відображення культури, 
етики та моралі того суспільства, у якому вона перебуває. 

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

Можна було ходити на заняття з фізкультури або записатися 
в секції. Спочатку ходив на заняття, але це було не дуже зручно, 
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коли після пробіжок, особливо в спеку, повертаєшся на аудиторні 
заняття. Тому вирішив піти в секцію боксу (в школі займався цим 
видом спорту). Брав участь у спортивних змаганнях, навіть один раз 
виступав за університетську команду, але не вдало. Супротивники 
були явно сильнішими.

Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти.

Після закінчення 5-го курсу та захисту дипломної роботи був 
рекомендований для подальшого навчання в аспірантурі. Бажання 
навчатися далі, на щастя, співпали з можливістю їх реалізувати. 
Складав вступні випробування. Це були іспити з іноземної мови 
і спеціальності. Готувався за переліком тем по програмі вступних 
випробувань за спеціальністю «Механіка рідини, газу та плазми». 
Основним джерелом для моєї підготовки був навчальний посібник: 
Н. Е. Кочин, И. А. Кибель, Н. В. Розе «Теоретическая гидромеха-
ника» в 2-частинах. Правда, було дещо важкувато з англійською 
мовою, оскільки її знання були на рівні «читаю і перекладаю зі 
словником». До сих пір дуже жалкую, що не опанував англійську 
на високому рівні.

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

Керівництво науковими дослідженнями під час мого нав-
чання в аспірантурі здійснював (у той час доцент, кандидат фізи-
ко-математичних наук, нині – професор, доктор технічних наук) 
Рядно Олександр Андрійович. Він був науковим керівником моєї 
дипломної роботи, і саме під його керівництвом я виконував свою 
кандидатську роботу. Саме він запропонував ідею спільного вико-
ристання методів інтегральних перетворень та проекційних методів 
для побудови наближених розв’язків задач теплопровідності та 
конвективного теплообміну, яка стала основою для проведення 
низки досліджень та подальшого захисту кандидатських дисертацій 
багатьма його учнями. А стиль його керівництва характеризувався 
можливістю завжди отримати консультацію, обговорити резуль-
тати, порадитись про можливість їх публікації. 
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Які наукові школи, напрями визначили розвиток науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх 
керівники? Які відкриття вони зробили?

На моє переконання, механіко-математичний факультет уні-
верситету завжди був осередком талановитих людей. Свого часу 
у його складі працювали видатні, відомі не тільки в Україні, а й 
у світі педагоги та науковці. Факультет став базою становлення 
та розвитку наукових шкіл у галузях математики (академік НАН 
України М. П. Корнійчук), механіки деформівного твердого тіла 
(академік НАН України В. І. Моссаковський), механіки рідини, газу 
та плазми (член-кореспондент АН УРСР та АН СРСР В. М. Ковту-
ненко), термодинаміки та тепломасообміну (професор М. М. Бєляев), 
фізично нелінійної механіки матеріалів (професор М. Ю. Швайко) та 
інших. Ці наукові школи й зараз продовжують розвиватися завдяки 
науковцям, що стали учнями та послідовниками їх засновників.

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?

Я зараз не згадаю назв усіх збірників наукових праць, журналів 
та монографій, що виходили під егідою редакційних колегій або 
за авторства співробітників нашого факультету, але те, що такі 
збірники, журнали та монографії постійно видавались за усіма 
напрямками наукових досліджень, які проводились науковцями 
факультету, це факт. Наприклад, протягом 1978–1990 років ре-
дакційними колегіями у складі співробітників кафедри прикладної 
газової динаміки та тепломасообміну, а також кафедри аерогід-
ромеханіки видавались збірники наукових праць: «Прикладные 
вопросы тепломасообмена», «Математические методы механики 
жидкости и газа», «Математические методы тепломассоперено-
са», «Численное моделирование гидро-газодинамических течений», 
«Гидроаэромеханика и теория упругости», «Численные методы 
и математическое моделирование тепломассопереноса», де викла-
дачі, науковці, аспіранти мали змогу презентувати результати своїх 
досліджень у відповідній галузі науки. Ці збірники видавались не 
через видавництва, а через редакційно-видавничий відділ універ-
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ситету, й, на жаль, не типографським друком, а через ротапринт. 
Може якість їх видання і не задовольняла б сучасним вимогам, та 
вони користувались популярністю серед науковців усього СРСР. 

Викладачами та науковцями кафедри прикладної газової дина-
міки та тепломасообміну протягом того ж часу було видано понад 
25 найменувань навчальних посібників, підручників та монографій, 
присвячених проблемам та методам дослідження процесів термо-
динаміки, гідроаеромеханіки, тепло- і масопереносу. Серед їхніх 
авторів проф. Бєляєв М. М., доц. Безуглий В. Ю., проф. Рядно О. А., 
проф. Хрущ В. К., доц. Макарова А. С. та інші. Тут треба особливо 
відзначити роль завідувача кафедрою М. М. Бєляєва, який був не 
тільки відомим вченим у галузях термодинаміки, гідроаеродина-
міки і тепломасообміну, а й талановитим організатором науки. Він 
міг не тільки розгледіти талановиту особистість, а й створити їй 
умови для розвитку. Адже невипадково під керівництвом Миколи 
Михайловича було захищено 75 кандидатських та 12 докторських 
дисертацій. 

Які наукові конференції проходили на Вашому факультеті 
(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
з видатних учених у них брав участь? Чим вони запам’яталися?

Зараз якось спростилося ставлення до визначення статусу того 
чи іншого зібрання науковців. Запросили, наприклад, до участі або 
заявили про свою участь у цьому зібранні представники вищих 
навчальних закладів або наукових установ з інших міст України, 
то й конференція вже має статус Всеукраїнської; очікується приїзд 
представника з іншої держави, то вже – Міжнародна.

В наш час прерогативу організації та проведення міжнарод-
них наукових форумів (конференцій) мали лише провідні наукові 
установи АН СРСР. Місцем їх проведення були, як правило, м. Мо-
сква, м. Ленінград та столиці республік. Міжнародна конференція 
була подією державного масштабу. Я брав участь у такому заході, 
який називався Тепломассообмен-ММФ (Минский международ-
ный форум) та проводився у травні 1988 року на базі Інституту 
тепломасообміну АН СРСР. На форумі працювало 15 тематичних 
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секцій, а його учасниками були понад 450 науковців з 25 країн 
світу. Аналогічний форум був проведений у Мінську і в 1992 році.

Всесоюзні та республіканські конференції, семінари, школи 
проводились, як правило, на базі провідних галузевих наукових 
установ та вищих навчальних закладів держави, де були визнані 
наукові школи, або працювали відомі вчені.

Нашій кафедрі також пощастило стати організатором всесо-
юзного наукового семінару «Тепломассообмен и гидродинамика 
тонких вязких струй жидкости», який проводився з 30 травня по 
2 червня 1989 р. на базі університету. В роботі 5 секцій семінару 
взяли участь понад 75 науковців та аспірантів з 20 міст СРСР.

Які спеціалізовані вчені ради функціонували на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Я захищав кандидатську дисертацію в іншому вищому на-
вчальному закладі – в Одеському державному університеті. На 
жаль, спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Теплофізика» 
в нашому університеті не було. Спеціалізовані вчені ради існували, 
але з інших спеціальностей («Механіка рідини, газу та плазми», 
наприклад).

Неординарних захистів я не пригадую. Може мені не пощас-
тило бути їх свідком. Коли я захищався, це була чітка процедура 
та й зараз захист дисертацій відбувається за строго визначеною 
процедурою.

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

На розвиток наукових досліджень та їх результати ідеологія 
не впливала, бо яка ідеологія, наприклад, у дослідженнях механіки 
рідини та газу або теплофізичних процесів. Вони жодним чином 
не залежали від політичної ситуації в державі або від точки зору 
партії чи ЦК.

А що стосується навчально-виховного процесу, то навчальні 
плани всіх спеціальностей університету передбачали обов’язкове 
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вивчення студентами певного набору дисциплін, програми яких 
мали чітку ідеологічну спрямованість, метою яких було форму-
вання у молоді певної свідомості і  певної картини світу (історія 
КПРС, філософія, політична економія капіталізму, політична еко-
номія соціалізму та інші). І викладали ці дисципліни професіонали 
найвищого ґатунку, які, я впевнений, не кривили душею, а вірили 
у свої слова. І ми їм вірили.

А тепер озирнемося навколо. Чи знайдемо ми у світі держа-
ву, навіть саму демократичну та розвинену, яка б відмовилась 
від ідеологічної роботи з молоддю? Не знайдемо. Форми різні, 
а держави такої немає. 

Я у свій час був кандидатом у члени КПРС, потім у партію 
вступив, виконував доручення з організації роботи добровільної 
народної дружини. Це теж була ідеологія і виховний процес молоді.

Чи можете Ви щось розповісти про контакти наукового 
напряму, до якого Ви належите, з іншими вітчизняними або 
зарубіжними центрами?

Співпраця з науковцями республік СРСР, які працювали у тій 
же галузі досліджень, що і я, була досить плідною. Серед установ 
та навчальних закладів, з науковцями яких ми мали контакти, об-
мінювалися результатами, а інколи й конкурували, можна назвати 
Московське вище технічне училище ім. М. Баумана, Інститут 
тепломасообміну АН СРСР (м. Мінськ), Інститут технічної те-
плофізики АН УРСР (м. Київ), Інститут високих температур АН 
СРСР (м. Москва), Московський авіаційний інститут, Інститут 
проблем машинобудування АН УРСР та інші. Серед співробітників 
цих організацій у нас було багато друзів, з якими приємно було 
зустрітися на конференції, семінарі або науковій школі.

Щодо зарубіжних центрів, то тоді наше місто було закритим. 
Якщо тут з’являвся іноземець, то це була неординарна подія. Та 
й нам самотужки встановлювати контакти з іноземними науков-
цями не було дозволено. Тому міжнародної співпраці кафедри 
фактично не було. У той же час ми намагались та мали можливість 
відслідковували практично всі відкриті наукові публікації, які були 
у світі. Завдяки Центральній науковій технічній бібліотеці (ЦНТБ, 
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м. Москва), через яку можна було замовити та отримати будь-яку 
прореферовану в Реферативному журналі «Механіка» публікацію, 
певним чином заповнивши бланк замовлення та сплативши зовсім 
невеликі кошти за отриману копію.

Можна було поїхати і на стажування в іншу країни, але це 
було дуже непросто. Необхідно було пройти відбір у своїй країні, 
а потім дочекатися, щоб твоя кандидатура співпала з вибором кра-
їни, куди ти зібрався. Дуже часто такі відбір і вибір не співпадали.

Чи брали Ви участь у студентських наукових гуртках чи 
інших подібних організаціях?

Ні, в таких гуртках участі не брав, працював самостійно під 
керівництвом наукового керівника.

Як Ви можете оцінити інформаційне забезпечення на-
вчального та науково-дослідницького процесу?

У порівнянні з можливостями сьогодення, то не позитивно. 
Але на той час рівень інформаційного забезпечення навчального 
процесу та наукових досліджень можна було оцінити за найвищим 
балом. Я вище вже казав про можливість отримати любу відкриту 
наукову публікацію з будь-якого журналу світу. І бібліотека уні-
верситету у той час отримувала фактично всі періодичні наукові 
журнали, які видавались у Радянському Союзі. 

У корпусах університету працювали бібліотечні кабінети, які 
забезпечували студентів підручниками і навчальними посібни-
ками у необхідній кількості. А першокурсники мали можливість 
отримати в бібліотеці набір підручників за певним визначеним 
переліком для навчання.

Можете зазначити рівень фінансування вищої освіти та 
науки, які характерні для Вашого часу?

Рівень фінансування в абсолютних цифрах я вам назвати не 
можу, оскільки не знаю, який він був фактично. Але бібліотека 
була забезпечена літературою і періодикою, обчислювальний 
центр в університеті був одним з найкращих в області, а може й 
в республіці, університетське містечко будувалося, закуповувалося 
обладнання для наукових досліджень. Більшість кафедр викону-
вали оплачувані роботи за госпрозрахунковими темами. Науковці 
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мали можливість їздити на наукові конференції фактично у любий 
куток держави.

Чи були учасником будівництва університетського мі-
стечка?

Я вже казав, що участь у будівництві університету почав брати 
вже після складання вступного письмового та усного екзамену 
з математики, коли працював зі студентським будівельним загоном 
на облаштуванні фундаменту оранжереї. А починаючи з першого 
курсу, кожен рік не менше місяця ми усією групою обов’язково 
десь працювали. То на бетонних роботах якогось корпусу, то 
облаштовували віконні відливи у будівлі гуртожитку, то щось 
фарбували. І так усі роки навчання. Працювали і на будівництві 
першого корпусу. Нам навіть довіряли класти міжаудиторні пере-
городки. Кривуваті інколи виходили, але й досі стоять.

Були молоді і здорові. Бігали по сходах першого корпусу 
наввипередки з технічним вантажним ліфтом. Але часто перемогу 
отримував ліфт.

Чи брали Ви участь у роботі приймальної комісії або пред-
метної комісії?

Так, був у моєму житті такий період з 1992 по 1993 рік, коли 
я працював спочатку заступником, а потім і відповідальним се-
кретарем приймальної комісії.

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті?

В цілому, на жаль, в останні роки цей процес фактично зупи-
нився. Фінансування університету на закупівлю нової комп’ютерної 
техніки, лабораторного обладнання, приборів тощо відсутнє. Уні-
верситет може витрачати лише ті кошти, що отримує в результаті 
надання освітніх послуг, але є необхідність розраховуватися за 
комунальні послуги, проводити ремонти. Коштів часто на все не 
вистачає, ситуація вкрай непроста. Проте кожен факультет або ка-
федра намагаються винайти можливість удосконалити матеріальну 
базу навчального та наукового процесу через залучення сторонньої 
допомоги чи додаткового надходження коштів (спонсорська допо-
мога, передача техніки тощо). Наприклад, механіко-математичний 
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факультет у 2013–2014 роках знайшов можливість щоб замінити 
100 вікон. Але, на превеликий жаль, оновлення матеріально-техніч-
ного забезпечення відбувається не так швидко, як би нам хотілося.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф, чи впливали події внутрішньо- та зовнішньо-політичного 
життя країни на діяльність університету?

Будь-який організм живе за законами і за умовами свого сере-
довища існування. Якщо у цьому середовищі умови несприятливі, 
то організм буде хворіти і страждати. Вищий навчальний заклад – це 
теж живий організм, середовищем існування для якого є держава. 
Тому стан і діяльність університету є прямим віддзеркаленням 
стану і життя в країні.

Були так звані 90-і роки, був період становлення незалежності 
нашої держави, були періоди відносної стабільності її розвитку. 
Такі ж періоди або періоди впливу їх наслідків були і в житті уні-
верситету. Водночас аналіз цих періодів не має бути поверхневим 
і, на мою думку, не може базуватися лише на спогадах окремих осіб.

І насамкінець. До жовтня 2013 року я часто ловив себе на 
думці, що, у порівнянні з нашими батьками, моє покоління – по-
коління щасливих людей хоча б тому, що з народження живемо 
без війни. Дуже й дуже не хотілося б помилитися!
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КУРОЧКІН 
ОЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ

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

Курочкін Олександр Федорович. 5 грудня 1941 р. Місто тоді 
називалось Сталінград, або Волгоград теперішній, а повинен був 
народитися в Очакові, але то початок був війни і маму евакуювали, 
і я народився в Сталінграді.

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

Найближчі предки – тато та мама; тато загинув на місяць 
раніше, ніж я народився, 7-го листопада... Німці торпеду випус-
тили, він і плавав добре, але рятував поранених та утонув. Зараз 
відкриті деякі архіви Міністерства оборони Радянського Союзу, 
Російської Федерації, і мій син і мій онук розшукали усі ці подро-
биці, і тепер усе це знаємо, і коли він пішов до армії, і коли до ін-
ституту, закінчив він із мамою Одеський медичний інститут. Мама 
до цього працювала в Макіївці, закінчила фельдшерську школу. 
Наш батько у 41-му році вже був лікарем – капітаном другого 
рангу Очаківського гарнізону. Матір евакуювали у Сталінград, 
а потім до Бикового Хутора, це трошки вище по Волзі, а потім 
вже на цих хуторах залишилась у комендатурі військовій, а потім 
відправили в Татарію. Потім вона потрапила до Запоріжжя, тому 
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що у Запоріжжі були родичі моєї бабусі, і так у Запоріжжі вона 
пропрацювала з 44-го року і до смерті у 1973 р.

Що стосується діда і бабусі по батьковій лінії, мама підтри-
мувала з ними зв’язки. Вони жили у районі Холодного Яру на 
Черкащині. Тобто, ми знали цих людей, там дуже велика родина 
і у Другій світовій війні загинув один брат, із дев’яти. Один помер 
з голоду, але це ще до війни. Як кажуть українською мовою, це 
прийомний син, Діма. Дід, як це зараз називають, часний проми-
сел мав – він робив чоботи. І всі мої дядьки – сини його – офіцери 
Червоної армії, підполковники, вони влітку, коли до нього при-
їжджали, обов’язково кожен робив собі пару чобіт, щоб він трохи 
заробив. Ото він з цього і жив. А бабуся, вона, якщо це цікаво, була 
циганка. Табір залишила, виростила багато дітей, усіх поставила на 
ноги. Під час голоду дід у Кривий Ріг драпанув і за рахунок цього 
вижив, тому що це неможливо було. Ну, отакі справи.

А по маминій лінії дід дуже рано пішов з життя, а бабуся була 
з нами до 52-го року, Віра Михайлівна, допомагала нас ставити 
на ноги, тому що мама з ранку до ночі працювала, адже батька не 
було. Ми її лише ввечері бачили, і все. Оце так коротенько. 

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою, в чому вони виявлялися? Чи мали вплив Ваші рідні на 
здобуття Вами освіти, на Ваш професійний вибір?

Традиції, вони пішли вже від наших батьків – від мами й тата, 
бо вони лікарями були, і мій брат – лікар, дуже гарний, закінчив 
Ленінградську военно-медицинську академію, його син й дочка – 
лікарі, і одружені вони на колегах по професії. А я пішов у хімію, 
тому що в Запоріжжі, як ви знаєте, специфіка така, що там куди 
вітер дує, там сиплеться на голову жужавка вся, руда, і запахи, дуже 
міцні запахи. І ми з другом, у нього теж батьки загинули, в школі 
ходили в походи. Це 4-й клас, 3-й. А ми Запоріжжя вивчали. То 
на кладовище до бабусі прийдемо, а там вода червона тече, бо 
руду залізну добували [виплавляли. – Ред.] на Запоріжсталі. На 
річці виходи граніту, ну цікаво було, там Дніпрогес, що робиться 
на тому виробничому комплексі? А там запахи такі були, і оті 
аромати мені так подобалися – що воно, яке його походження, 
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як це робиться? А потім пішли книжки вже по хімії, по спеціаль-
ності, і це мене дуже зацікавило. А це ж з медициною пов’язано, 
адже як ліки робляться? Тому що дитинство моє пройшло (мама 
працювала лікарем у Запоріжжі, і нам житло дали на території 
лікарні – три кімнатки маленькі – ми там жили). Влітку там була 
дизентерія. Там відділення було, я хворих провідував, навчився 
грати в шахмати. Мене цікавило походження цих ліків і так далі, 
але в медицину не пішов. І син у мене пішов у хімію, і невістка 
в мене хімік. Ну, ось так от.

Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 
Ви здобули? Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися 
Вам найбільше і вплинули на формування Вашої особистості.

Я пішов до школи у 1948-му році. У 1948-му році у Запоріжжі 
відкрили тільки-но відбудовану третю школу. Тоді дівчата і хлопці 
навчалися окремо, тому була чоловіча школа. Вона пахла вся фар-
бами... кожного вересня мені аж дух захоплювало! Дуже любив 
я свою вчительку. В неї дуже цікаве прізвище було – Мамай. А при 
Сталіні дуже багато давали читати про всіх цих тиранів – Чингізхан, 
Мамай, хто це вони такі були. Мені її чогось жалко було, що вона 
Мамай, бо щось з татарами пов’язано. Але таке захоплення у нас 
було, уявляєш, в класі було 45 дітей! Це мистецтво було, усіх їх 
навчити, причому ж діти були – хто нагодований, а хто голодний 
прийшов, батьків майже у всіх не було. Ми ходили в школу на 
8-му ранку. О 8-й ранку взимку – то була темрява страшна, а тільки 
весна наступала, ми йшли її зустрічати – Антоніну Хрисантіївну, 
і вона в школу входила в оточенні десь двадцяти хлопчиків. Це така 
повага величезна до цього вчителя була. Вона нам привила любов 
до читання. І щоб я хотів відмітити, що в державі багато чого було, 
про що зараз говорять, але у школі була дуже добра бібліотека. 
Постійно були надходження книжок нових, що видавалися, Валь-
тера Скотта наприклад, а біднота була ж страшна, грошей не було. 
З грамотою все було нормально, не було проблем. Оце така школа.

А потім вже нас з військової лікарні виселили, дали примі-
щення вже в центрі міста, на четвертому поверсі, і я в нову школу 
пішов. І це як раз був рік, коли вже об’єдналися чоловічі та жіночі 
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школи, вже вони були змішані. Це був десь 56-й рік. Оце відлига 
вже коли в державі почалась. Ми дітьми це відчували, а дорослі 
залякані були. Оце про голодомор я і не чув, але знав, що ми про-
йшли через це, а людям сказали, що [про] це не можна казати. За те, 
що казали, – засуджували. А у 47-му році, коли ми жили у лікарні, 
ми це все бачили, коли привозили з усього міста трупи голодних 
людей, і це потрібно було бачити: за руки, за ноги їх поскидували, 
переклали, аналіз робили – від чого там загинув... Домівки навколо 
лікарні були зруйновані... І оцей запах специфічний, аромат руїн, 
це я зараз вже його забув, а ще років п’ятнадцять назад я його 
впізнавав. Так ось. Об’єдналися з дівчатами і потрібно було при-
стосуватися один до одного, бо ми їх бачили так... які вони, хто 
вони? І у нас ішла адаптація, а вчителі приймали в цьому участь, 
особливо у дев’ятому – десятому класах, коли вже якийсь інтерес 
з’являвся. І розбишак садили із дівчатами за проступки з  такими, 
що може й тумака дати. І дівчина, з якою я сидів, Ліля Климова, 
красуня була писана, ото вона мене теж трошки виховувала.

У тому суспільстві учителя дуже добрі були, бо працювати 
погано і вчитись погано – було дурним тоном. Зрозуміло, що люди 
різні були, але учителя з повною віддачею працювали. І коли я ба-
чив, що людина так викладається, що я можу її про все розпитати, 
я не міг прийти до неї і погано вивчити завдання – це було поганим 
тоном. У кабінеті фізики нам все показували – і електричний заряд 
і все. А коли піднявся Запорізький педагогічний інститут, у нас там 
була практика – вчилися паяти якісь схемки простенькі і так далі. 
До цього привчали. Уроки труда були – нас вели на виробництво, 
оце станок токарний, розповідали що, де і як, а потім ти щось 
простеньке вже міг зробити. Корисні речі, і ти поважав людину, 
яка хай не підполковник і не пішов в армію, і не прокурор, але він 
вміє, вміє тебе навчати, і таким чином здобував повагу у суспіль-
стві. Фізика і викладачку хімії я дуже пам’ятаю. Марія Євстафіївна 
Набока її звали. Вона досить строга була, але це зрозуміло було, 
бо там кислота, а то вже не вода. І ти щось вилити на себе міг, 
а воно ж лежало на столі і давали тобі в руки. І вона дуже строго 
відносилася, але вміла поставити процес дуже цікаво. А хімія була 
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дуже важкою дисципліною, але нас і вдома привчали, що треба 
долати труднощі. Важко, цікаво, але треба працювати. Англійська 
мова також... викладач Ніна Кузьмична, не було проблем потім 
у ВУЗі – закладена була така основа. Вона красива була жінка 
і вміла так подати матеріал, що ми сиділи з відкритими ротиками, 
і навчилися. 

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

По-перше, багато було історичних книжок, Вальтера Скотта 
читали, Пушкіна читали, із української літератури – Котлярев-
ського «Енеїда» подобалася. Ну, і взагалі, нас вчили писати твори. 
І для того, щоб його «народити», треба ж було щось знати. Сиділи 
у міській бібліотеці, у читальнях, знаходили критичний матеріал, 
щось знаходили, ліпили, але впоралися. На вступі до університету 
написав твір на п’ять. Дякую всім своїм учителям, що допомогли.

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

Конкурс був великий, специфіка була така: 80 % місць від-
давали випускникам шкіл і технікумів, а 20 % місць віддавали 
людям, які два роки проробили на виробництві або після служби 
в армії. До речі, завдяки цьому у нас склався дуже цікавий колектив. 
Конкурсний бал прохідний був десь 22, або 23 бали. Я проходив 
на грані. Фізика без проблем пройшла, завдяки вчителю лускав 
любу задачу з фізики. Задача була з оптики, але за неї мені «5» без 
розмов поставили. Англійська – «5», твір – «5», але з математики 
«3» схопив, а по хімії мене почали валити. В приймальній комісії 
працювала жінка (потім я з нею працював на одній кафедрі), і од-
ночасно зі мною поступав її син. Я прізвище не називаю, бо воно 
таке діло... Але потім такого не дозволяли – якщо твої діти посту-
пають, потерпи, дома посидь, або йди до ректора прохати, щоб не 
було двійки, але сидіти і починати валити... причому, я попав саме 
на неї. І я відчував, що бал вже такий напівпрохідний стає, і почав 
голосити. Прийшов голова комісії, Віктор Прокоф’євич Глушко, 
він був на Мендєлєєва схожим. До речі, він захищав Сталінград. 
У моєму дитинстві поважали людей, які були на фронті. Але й були 
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такі, що не були на фронті, а охороняли табори ГУЛАГу, може й 
людей катували. Звісно, на них це не написано. І у нас працюва-
ла така людина на факультеті. До речі, добре читав лекції, а нам 
казав: «Я працював з Курчатовим». Курчатов у таборі, в Сибіру. 
Робили шаражки, збирали вчених, бомби готували, ракети розро-
бляли, ще щось таке і так далі. Він не міг працювати, тому що він 
був студентом.

У 41-му році, коли німці підходили до меж Дніпропетровська, 
весь факультет – хлопці – вирішили йти до воєнкомату. Прийшли 
у воєнкомат, а його нема. І їм тут у воєнному училищі, разом з кур-
сантами давали гвинтівку одну на трьох і вивели на Криворізьку 
дорогу, і вони там разом відступали, на тому березі потім воювали. 
І у нас на факультеті ця людина жила довго, я з ним працював, 
Юрко Дмитро Григорович, учасник війни, і він оце все розповідав. 
А той, що замість фронту потрапив до Курчатова, казав, що був 
у Серафімовичах, а це місто у Ростовській області, куди людей 
евакуювали, і моя мама вагітна із своїм старшим братом, теж 
була у Серафімовичах. І я в нього питав, що ж ти там робив, коли 
був студентом на третьому курсі, тож він був десь у охороні цих 
таборів, служив у НКВС. І він з усіх сил рвався на дошку пошани, 
що біля університету стояла «Они сражались за Родину», а оті, хто 
воювали під Сталінградом, Кенігсбергом, вони цього не дозволяли.

Отак ми їх в дитинстві ділили, хто був на війні, а хто не був. 
Чоловік тітки моєї, по маминій лінії, пройшов від Луцька до Ста-
лінграда і від Сталінграда до Праги. Таких ми поважали. Ректор, 
Моссаковський, також був учасником війни, дуже справедливі 
люди, ніколи не пробачав халатності у справах. До нього ректо-
ром був Мельников Георгій Борисович, хоч він вийшов із тоталі-
тарного режиму, він був ректор-демократ. Він був присутній на 
студентських вечорах, у кафе, у студентській столовій, танцював 
із студентами, з викладачами, обов’язково розказував анекдоти. 
Студент міг звернутися до нього, побачити його, і він тебе чув 
і робив відповідно. У мене випадок був: я за батька пенсію отри-
мував, і у 18 років вона закінчувалася. Сесію я здав на відмінно, 
а стипендії немає. І мені хлопці постарше кажуть: іди до ректора. 
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Секретар тоді з повагою ставилася до студента – не було ніяких: 
«Він пішов», просто: «Зараз я йому доповім». Я йому розповів свою 
справу і він сказав: «Ідіть, стипендію ви будете одержувати». 
Отака людина був Георгій Борисович. Інститут гідробіології 
заснував, багато доброго зробив. А зовнішність цікава в нього 
була – на американського бізнесмена був схожий, волосся сиве 
було, прилизане і дуже довгі руки в нього були, нижче колін мабуть.

Так ось, коли я поступав до університету, Віктор Прокоф’євич 
став на сторону приймальної комісії, але зрештою я опинився на 
факультеті. Вчився, старався дуже, мені подобалось навчання. 
А щодо навчального процесу: у нас шість днів у тиждень було 
робочих у вісім годин на день. Але для хіміка це дуже важли-
во – зараз цього немає. У нас практики були шикарні. Факультет 
забезпечували реактивами, посудом, інструментарієм, прибором. 
І за це ректор боровся, він був відповідальним, і він виконував цей 
обов’язок. А зараз.. крейда є, дошка є, язик є, все – працюйте. А без 
цього хіміком стати дуже важко, він повинен відчути це своїми 
руками, очами, відчути цей запах. Хорошим тоном було зайняття 
науковою роботою, але при цих навантаженнях це дуже важко було. 
Коли скоротилася воєнна підготовка, у нас один вільний день на 
тиждень з’явився, тоді ми, десь із третього курсу, отримали мож-
ливість займатися науковою працею. Мені дуже хотілося попасти 
на органічну хімію, а там професор, Михайло Сергійович, приймав 
екзамени у людей, які йшли тільки на «4» і «5». У кого «3» – тих 
двоє доцентів слухали. Кожному студенту він приділяв мінімум 
годину, тобто білет окремо, а спілкування на екзамені – мінімум 
година. І цей дух змагальний, змагання з ним, великим вченим, 
відчуття, що ти не повинен впасти обличчям у багнюку. Але знач-
но більше виділялося й на підготовку – 10 днів. На такі серйозні 
дисципліни виділялося дуже багато. При закінченні університету 
майже у кожного другого або стаття, або винахід у багажі уже був.

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

Це питання цікаве, але важке. На першому курсі у нас дис-
циплін було значно менше, чим зараз. Історія КПРС, математика, 
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органічна хімія... найбільше нам подобався ота людина, що охоро-
няла табори, лектором він був чудовим. Тоді ж модна демократія 
була, і екзамени він приймав не один. Зараз такого немає, але 
тоді екзамени здавалися не викладачу, а кафедрі. Сиділи доценти, 
асистенти, щоб кожен знав, чому ти цю людину навчив. Я потім 
цей підтекст зрозумів, коли сам почав викладати. Асистенту, чи 
доценту, який погано давав віддачу, йому було соромно за цю 
людину, тому що ти з нею спілкувався семестр, і ти її не навчив. 
Це дуже важливий момент. І екзамен у діалозі – це продовження 
навчального процесу. А це дуже важливо, адже в діалозі формуєть-
ся думка. Оце про першого викладача. Бринза Олексій Павлович. 

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Факультет із самого початку знаходився на проспекті Карла 
Маркса, 36. Цей корпус був побудований ще до революції. Коли 
я прийшов, був цей корпус, він другим називався, був на Шевчен-
ківській корпус перший, і побудували фізико-технічному факуль-
тету корпус. Оце були три корпуси. На Шевченківській навчались 
історики, філологи; в другом корпусі, крім хіміків, були фізики, 
фізмат, потім вони розділилися – фізики і математики, біологи, 
і фізтеху новий корпус побудували. Він був закритий, по пере-
пустках, але нам там читали математику на першому поверсі і на 
перший поверх пускали без перепустки, а вище вже стояв вояка. 
Наш факультет розміщувався у другому корпусі, а кафедра орга-
ніки так, щоб якщо станеться вибух, щоб ніяких травм не було. До 
речі, наш керівник Михайло Сергійович Малиновський працював 
над вибуховими речовинами. Двічі я тушив наслідки пожежі. Такі 
ситуації періодично траплялися.

Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по батькові, 
зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи контакту 
з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, які 
Вони викладали? Згадайте свої враження про рівень викладан-
ня навчальних дисциплін. Які професори, доценти, викладачі 
запам’яталися найбільше? Чим?
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Це дуже важливе питання. На першому курсі з нами працювала 
Наталя Іванівна Гришко. Це дуже цікава жінка. Вона була курато-
ром групи нашої. І вона нас, хлопців, вважала, що ми непогрішимі, 
ангели. Ну, ангелами ж не були. І коли ми після першого курсу 
працювали на будівлі Новокриворізького гірничозбагачувального 
комбінату (він і зараз існує) трапилось так, що ми потрапили у ко-
манду з хіміко-технологічним і працювали в депо, куди паровози 
прибували і їх потрібно було ремонтувати. А фізтех на наших 
дівчат заглядався. Ми на них особливої уваги не звертали, адже 
вони однокурсницями нашими були, і ми їх кожний день бачили. 
І почалися суперечки із фізтехом. А ми з ними не товаришували, 
адже ми вважали, що вони навчатися йшли через стипендію. Багато 
хто казав, що через стипендію, адже, у всіх стипендія 200–220, 
а в них 400 через секретність. І оце були сюжети, коли були комсо-
мольскі збори, нас чехвостять, а Наталя Іванівна говорить: «Цього 
не може бути. Подивіться на цих хлопців! Та хіба ж могли вони 
щось зробити?!». Коротше кажучи, нас виручило те, що це ж ми 
влітку працювали, і нас повезли в колгосп. І оце ми в колгоспі. Там 
пил, жар суперечки з фізтехом пройшов. Комсомольські збори за-
булися, але її участь дуже велика в цьому була, вона нас відстояла 
тоді. І потім скільки років ми спілкувалися, вона завжди до нас як 
до своїх дітей, які непогрішимі. А ходила вона як Марія Кюрі, як 
це... косинка називається. Чому? Вона працювала із радіоактив-
ними ізотопами і було радіоактивне ураження. Потім вона виїхала 
в Тулу, там працювала. Ну, оце таке перше враження, вчителька 
була дуже добра.

Не кажучи вже про хімію органічну, дуже добрий лектор був, 
але самолюбива людина. І нам, хлопцям, казав, що чоловік повинен 
бути самолюбивим, щоб тобі соромно було погано вчитися. А хімія, 
яку він давав, вона в університеті дуже серйозно відрізнялася. Зараз 
це в школі вивчають: будову атомів, розподілення електронів, всі 
104 елементи, електронні формули вона нас навчила, розписували 
від «а» до «я». Це була кропітка робота, і ми геніями не стали, але 
корінь оцей ухватили і нам легко було навчатися. Оце був такий 
дуже цікавий перший курс.
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А потім був дуже цікавим третій курс, де у нас почалася ор-
ганічна хімія, професор Малиновський Михайло Сергійович. Це 
була достойна людина. Потрібно було боротися, екзамен треба 
вмерти було – здати на «5», інакше не візьмуть на кафедру; попас-
ти до нього в аспірантуру було достойно. А з дитинства, оскільки 
батька не було, доводилося самому вирішувати свою долю. Якщо 
ти хочеш оцю перспективу реалізувати, ти побачив, що вона існує 
і треба за це боротися, вона сама з неба не падає. Дипломна робо-
та була також дуже цікава, Лариса Петрівна Глушко – викладач. 
Дуже інтересна, цікава жінка, потім вже разом з нею працювали. 
Вийшла в нас стаття в академічному журналі.

І ще про одну людину я повинен згадати, вона в історії універ-
ситету дуже важливу роль зіграла – це Оскар Карлович Скаре. Він 
латиш по національності, був співробітником академіка Бродського. 
Академік Бродський – це дуже визначне ім’я, тому що вперше важ-
ку воду одержали і прилад, завдяки якому її можна одержати, був 
зроблений у стінах цього другого корпусу. Але потім Бродський 
став академіком, а Скаре як був, так і залишився кандидатом наук, 
доцентом. Цьому сприяло дві причини: він залишився в окупації, 
а друга причина – трошки в нього щось з сім’єю не склалося – рано 
померла жінка, він залишився з донькою, і трошки любив випити. 
І ми його зустрічали в магазині (тоді погане вино не продавали, 
продавали тільки кримське, хороше вино), ми коли хлопці постар-
ше були, забігаємо туди і бачимо: Оскар Карлович. І ми звідти: 
«фррр...», ну, незручно. За що він нам подобався? Ну, дуже ясна 
голова. А тоді відкриті лекції були, коли сидів секретар і запи-
сував кожне слово (а тоді ж не було магнітофонів), тобто сказав 
щось не те, і все. І оце Оскар Карлович, я по очах його бачив, що 
він трошки «приголубив», але жодного зайвого слова не сказав! 
І ми думали: «Оце чоловік!»  Ну, це пацаняче таке. І екзамен ми 
намагалися здати йому – це було змагання. Отак я і Малиновсько-
му, ти йшов, і це було змагання. Не просто екзамен, а змагання. 
Отака людина була.



315

Інтерв’ю № 16  КУРОЧКІН Олександр Федорович

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

Позааудиторні, це напевно, науково-дослідні роботи студент-
ські, так? Їх практикували, більше того, нам давали можливість 
експериментально працювати. З малих років ти збирав установку, 
зважував, робив синтез. Були такі методики, вони були безпечні, 
не могло там вибухів статися, чи загорітися щось. Але у воді воно 
розчинялося, випадали такі кристали, як сніг, у тебе очі розбігалися! 
І знову ти робив перетворення, воно захоплювало. Ми отримували 
лікарські речовини, випробували їх на тваринах: крисах, мишах. 
Ось до цього приводила позааудиторна робота. Аудиторна експе-
риментальна робота також дуже подобалася, я для цього йшов на 
хімфак. Семінарські заняття я хвалити не буду, але дійсно були 
такі, що хотілося приймати участь, з дисципліни «Хімія» мені дуже 
подобалося. Що стосується мови, я повинен сказати. Я російсько-
мовна людина, хоча Курочкін, а батько Курочка був, а коли став 
воєнним, то переписували, і всі дядьки, що Курочками були, – 
«іними» стали, а ті, що не пішли, так Курочками і залишилися... 
Російська мова домінує. Твори класичні видаються російською 
мовою, книжки, фоліанти.

Інакомислення не було – одразу у табори. Тому, коли при-
йшло в університет два викладача, які мали багато годин роботи 
з нами, – це вища математика і історія КПСС – викладали ви-
ключно українською мовою. Мало того, викладали так цю вищу 
математику, наприклад, годин було 400, як на фізтеху, на 2 курси, 
4 семестри, а вища математика у нас з ними йшла на одному рівні. 
І вони викладали українською мовою, більше того, обидва були 
інваліди війни. У Шарлая Геннадія Миколайовича, який історію 
КПСС викладав, не було ноги; у Бур’яна Івана Романовича не 
було обох ніг і половини легенів. Температуру постійну мав 37,4 
градуси. Тобто, очі в нього постійно блищали, як при температу-
рі. Палив на лекціях, на практичних заняттях, не міг утриматися, 
ми терпіли. Підручника з української мови ми не знали, знали, 
що він є, і що їх декілька, а задачі нам задавав по підручнику 
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Цубербіллера, оце я запам’ятав. Обидва дуже не полюбляли тих, 
хто ховався від війни. І усі відкупалися, то спирт приносять, то 
горілку, а математик, то такий був, що й брав. Наркоманів не було, 
а оці люди – інваліди війни – вони кололися, і кололися при людях. 
Я сам бачив у Дніпропетровську, у Запоріжжі, люди, які отримали 
поранення важкі, і їх тримали деякий час на цих наркотиках, тому 
що від болю можна було збожеволіти і загинути. Оці викладачі 
викладали українською, відповідати ти мав право на тій мові, на 
якій тобі легше було спілкуватися, тобто це вільно було.

А зараз, коли йдеш працювати на хімічний факультет, по-
трібно заяву заповнювати: «Я вільно володію українською мовою. 
Забов’язуюся викладати на українській мові...», а потім озирнув-
ся – нікого немає? І питають вже у студентів, якою вам зручні-
ше, і з’ясовується, що російською. Я через себе переступив, мені 
важко було. Але діти ідуть зі школи, вислухавши курс хімії, вони 
термінологію вивчили українською мовою. А як вона буде далі 
розвиватися, термінологія? Вона розвивається в хімії, а розвива-
ти її будуть люди, що переді мною сидять. А свою інтелігенцію 
треба на рідній мові виховувати. Взагалі, студенти – це суттєва 
сила, і для викладача контакт із студентом є визначальним у його 
поведінці, у його житті, і ти, як людина нормальна, повинен бути 
для студента прикладом.

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися? 

Самостійна робота, як вам сказати... реферати в нас не дуже 
практикувалися, це не в моді було, в нас важко йшло. Крім нау-
кової роботи, в читальному залі багато працювали. Попасти туди 
було непросто, адже університет тільки розвивався і всі ж у неділю 
туди йшли, так що потрібно було бігти. Але книжки у продажі 
були. І самий шанувальний книжковий магазин був у центрі мі-
ста, на перехресті Карла Маркса і Артемівської, на цьому куті був 
надзвичайно великий магазин технічної та іноземної літератури. 
Кожен з нас мав змогу замовити літературу. Видавництва випус-
кали брошури, я формував свою наукову бібліотеку. Підписатися 
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можна було на якесь видання. Оце форма самостійної роботи. 
Комп’ютерів не було, тільки книжки. 

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?

Це дуже таке велике питання. Це робота кафедри – займатися 
організацією учбово-виховної роботи. На хімічному факультеті 
це було представлено на дуже належному рівні. Нас мало було – 
групи дуже маленькі були, і з кожним, практично індивідуально, 
пропрацювала група викладачів, на кожному курсі. Ми дуже часто 
перетиналися з викладачами, і вони мали таку можливість – над-
бане в процесі життя, вони нам передавали. Оцей контакт, я вва-
жаю, вирішальний, він дуже важливий, того що можна було від 
різних людей щось придбати, одержати. А то були поважні люди, 
з кожного щось черпали. Роль ректорату, я вам казав, вона дуже 
важлива була, оцієї вертикалі. За Мельникова це була величезна 
демократія, коли студент міг потрапити на різний рівень: і до де-
кана заходили, і балакали з ним на рівних, і він знав, що ховатися 
не треба; ректор доступний був. Почитайте Павла Загребельного 
твори, він випускник нашого університету, в нього дуже багато 
написано саме про університет, про ректора, проректора. Був та-
кий проректор Степан Васильович Бровко, він його згадує. Павло 
Загребельний був історик, до речі. І поруч з Мельниковим завжди 
людина була – біолог, завжди посміхався, ми знали, що поганого 
він тобі ніколи не зробить. Отаке воно було, доступне. Не ховалися 
від людей. Забезпечували навчальний процес матеріально, багато 
років ректорат виконував цей обов’язок. Зараз він не виконує. Зараз 
воно так відпущено: «Хлопці, вам треба? Ви й робіть!» І поки ми не 
позбавимося зневаги до людей, це наша біда. А попередні ректори 
робили так, щоб усе працювало. Прісняков Володимир Федоро-
вич – то була дуже ініціативна людина. Він заснував величезну 
кількість нових спеціальностей. Він говорив: «Хлопці, спасайтесь 
хто як може, засновуйте фірми, щоб не втікли!», студенти щоб 
заробляли гроші на практиці.
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Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні засоби 
навчання: карти, схеми, таблиці?

Це все було, мало того, й експерименти показували. Цікаві 
експерименті, мені запам’яталися. Учбовий процес був гарно 
забезпечений реактивами, зараз від цього повна відмова. Нічого 
не купляється, нічого не робиться, тільки те, що викладачі за свої 
гроші. У цьому біда експериментального факультету. Таблиці, 
навчальні посібники, все це було і все це широко застосовувалося.

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

Вони з’явилися трошки пізніше. Коли був студентом цього не 
було, а десь з початку 70-х років це вже пішло. І кіно демонструва-
ли, і я цим трошки займався. У нас кінофотолабораторія була, там 
навчальні фільми були, кінофонотека, все це використовувалося. 

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей? 

На мене вплинув англійський хімік-методист доктор Пейдж. 
У нього така цікава методика була: спілкування зі студентами шля-
хом дискусії. Семінарське заняття проводиться методом дискусії: 
до дискусії дається перелік питань, задач, які люди вирішують, 
а потім, у процесі заняття, кожен може свою думку викласти, 
і послухати думку колеги-студента, і послухати з цього приводу 
думку викладача. У цьому спілкуванні випрацьовується правиль-
на думка, і вона запам’ятовується дуже добре. Людина одержує 
необхідні знання з такого спілкування, але воно потребує певної 
самостійної роботи. Підготовки для цього. Неможливо прийти на 
дискусію і нічого не знати. Якщо ти працював і формував думку, 
оце вже відкладається, а потім послухав чужу і щось вдосконалив, 
додав. Оце доктор Пейдж такий видатний методист. І дискусія, як 
форма спілкування зі студентами, оце я вважаю, такий фундамен-
тальний метод.
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Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях? Як це впливало на якість підготовки?

Лекції проходили в звичайних аудиторіях, як і зараз; вони не 
були спеціально обладнані. А вже лабораторні, практичні заняття 
проходили в спеціально обладнаних аудиторіях, і там було багато 
наочності, таких серйозних речей, що впливали на пізнавальний 
процес.

Іменні аудиторії, вони останнім часом з’явилися у нас на фа-
культеті – Михайла Сергійовича Малиновського. Такі аудиторії 
є, але вони потребують ще багато роботи над ними, щоб вивести 
їх на гарний рівень.

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

Курс налічував 53 людини і воно коливалось 55–50, в залежно-
сті, хто уходив, а набирали 50. Хтось залишився, повторно навчався 
і так далі. Національний склад: українці, росіяни, євреї, і навіть 
один грузин, Володя Пурухванідзе. Грав у футбол дуже гарно за 
дніпропетровський «Металург». Грав правого захисника, потім 
центрального захисника. Ми його дуже поважали, того що з ним 
хімічний факультет вирішував багато завдань. Він і в нападі грав, 
і в захисті, і з ним ми останнє місце ніколи не займали – факультет 
був спортивний. Підтримували один одного, дівчата художньою 
гімнастикою займалися. В університеті взагалі гімнастка дуже 
культивувалася. Я фехтуванням займався, і зі мною ще два хлопці 
ходили, виступав за збірну університету всі п’ять років.

І з ректором Прісняковим ми познайомилися, він був на п’я-
тому курсі, а я на першому. Він на рапірах фехтував, а я шаблею. 
За час аспірантури ми з ним зустрічалися і на турнірах, і на змаган-
нях. У Греноблі фехтував, повага страшна до нього була. Оце що 
я про однокурсників хотів сказати. В основному дівчата, хлопців 
було 12. Дівчата гарні були. Чому, тому що на факультеті вчили 
працювати, там не було таких, що білоручки: «я не хочу», «я не 
можу». Може і хотіли так себе повести, але не заведено було. Халати 
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рвані, прожжені, нас об’єднувало це все. Національне питання не 
виникало. Цієї проблеми просто не було, нас єднала велика друж-
ба. Дуже важливо було, що це були люди різного віку... Людина, 
яка з тобою на змаганнях, у гуртожитку контактувала, може тобі 
щось порадити... Вони відчували, що вони старші за віком. Там 
жінки були, що за віком ще трошки і вже в мати нам годилися. Оце 
важливо також, я вважаю, для такого колективу студентського.

Дружній колектив був. Нам до дружби сприяла спільна робота. 
Кожного року ми виїжджали в колгосп працювати на один місяць, 
це дуже нас сплачувало, і оце позауніверситетське воно було дуже 
цікаве. З деякими людьми ми потім товаришували з викладачами, 
до дня, поки вони живі були. Ковтун Віталій Микитович, він попав 
на війну, вже на війну радянсько-японську, в серпні 45-го року. 
Радянський Союз воював у Монголії, за Маньчжурією, в Китаї. 
Оце він потрапив на цю війну. А ми з ним познайомилися – з ас-
пірантом. Він з нами в колгоспі був і так далі. А потім ближче 
познайомилися на зустрічі, коли курс зустрічався, а ми спочатку 
кожні п’ять років зустрічалися, а потім кожного року стали. Хто 
може – приходить, подзвонили, зібралися всі.

Ми його запрошували завжди, тому що він дуже цікавою 
людиною був. Дуже скромний був, вони, всі люди, що приймали 
участь у бойових діях, дуже скромні. Я його почав запрошувати 
до своїх академічних груп: «Хлопці та дівчата, оця людина, як 
ви, в молодому віці потрапила вже на війну». Його війна застала 
на Кіровоградщині, в містечку Нова Прага. І його запрягли гнати 
скот, і ото вони пригнали аж до Волгограда. А у Волгограді його 
застали бомбардування. Його переключили відновлювати заліз-
ницю. А потім німці вдарили, вийшли до Волги і відрізали їх, 
потрапити на Україну було неможливо. ... У липні 42-го року дуже 
багато трупів було, а жара страшенна. І ото вони ховали оці трупи. 
А потім він повертався пішки у свою рідну Нову Прагу, майже 
півУкраїни пішки пройшов. І він все це розказував, що показати, 
що життя і інше було. А про війну він дуже скромно розказував, 
що два рази з пушки по японцях вистрілив і все. Оце така людина 
була Віталій Нікіфорович Ковтун. Українець.
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Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 
навчався на «відмінно»?

На «відмінно» навчалося багато людей. Особливо завзяті дівча-
та були, і відмінників було досить багато. Якщо на 50 людей десь 
14–15 відмінників, я вважаю, що це гарний результат. Але воно по 
сесіях змінювалося. Кругла відмінниця у нас одна була, Кульчицька. 
Вона секретарем нашого комсомолу була, зараз у Краматорську 
працює. Не покинула суспільну діяльність. Після хімфаку закінчила 
аспірантуру на кафедрі філософії, кандидат філософських наук. 
Оце була кругла відмінниця. В мене теж були деякі четвірки і одна 
трійка по англійській. Там у мене з викладачем були специфічні 
відносини. Щось бовтнув в аудиторії, їй щось почулося і вона 
перші два курси тримала мене у цій сорочці, що по руках і ногах. 
Я здавав всю сесію на «відмінно», і після цього одержував залік. 
От якщо сесія на «відмінно», тоді залік я одержував. Двічі з інших 
рук одержував, тому що вона хвора була. Таке буває.

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

Дисципліна трудова гарна була, особливо робоча дисципліна. 
Ми відновлювали будівлі корпусів, оцей корпус на Карла Маркса, 
четвертий, ми застали його в руїнах. Руїна без даху, оце ми його 
відновлювали. Ну, там дисципліна різна була, адже молодий ро-
бочий колектив, а там поряд гастроном був... таке траплялося. 
А трудова дисципліна нормальна була і у викладачів, і у студентів. 
Навчальна теж. В хімії недисциплінованим неможливо бути, це 
на межі ризику.

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?

Чесно кажучи, ми не з ким не боролися, а знаходили шляхи 
інші, як вирішувати це питання. Я вам наведу приклад. Нам філо-
софію читала така людина, завідував тоді кафедрою, Яків Іванович, 
і читала потоку хіміків і біологів. І читав у такому дусі: спочатку 
щось таке, а потім щось завзяте, партійне, слина бризкає... ми так 
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послухали, ну, неможливо. Історію КПРС читали так, що навіть 
цікаво було. Він знаходив шляхи, а недовіра не виникала до нього. 
А цей читав, і недовіра така до нього: «Не вірю!» А це був вже 4-й 
курс, коли коло інтересів ширше було, наукова праця, дисципліни 
інші з’явилися, там з дівчатами вже проблеми вирішувалися – 
багато нових інтересів, а це неможливо слухати. Одного разу він 
робе перекличку, нас – 50, їх – 75, а сидить 10. Каже, давайте, вас 
перепишу. І на екзамені сидимо, а мені філософія тяжко давалася, 
що міг, те й робив. Ці ж, що ходили – староста Люба Кузнєцова, 
відповідальна була, працювала на Запорізькому трансформаторному 
заводі, і ще там відмінниці. А він подивився, і починає їх зухвало 
валити. А ми поділилися так, щоб відмінники в кінці йшли, щоб 
контрасту не було і отак проскочили. Була людина, вела дисципліну 
«Теоретична фізика», ну, не дається і все, але він і читав так, що 
інтересу не розвивало. Повернеться до дошки, і ми вивчаємо його 
плечі, спину, і ти пишеш, і не розумієш, навіщо ти пишеш, адже 
нічого незрозуміло. Але він мав почуття своєї гідності і розумів, 
що він викладав і як він викладав, що це неможливо сприйняти, 
тому залік був чисто формальним. Ти приходив, він питав щось 
поверхневе, там правильно, неправильно, а залік ставив. Не скар-
жилися, що ми його не розуміємо, чи щось таке.

Офіційні стосунки – комсомольські збори, такі важкі були. 
Там спочатку такі полум’яні бійці були, що думали, що вони ві-
рять в те, що кажуть. А потім, коли ми їх краще взнали, бачили, 
що він і сам не вірить, і ніколи не повірить. Ото офіційно воно так 
проходило. А неофіційні збори робили частенько. І в гуртожитках, 
і на трудових буднях таке було. Особливо запам’яталися такі дні, 
коли в Дніпропетровську випало снігу вище чоловічого росту 
людини. І пробивали дороги танками. Транспорт не ходив, занять 
немає. А тягнуло один до одного страшно. Ото по Сєрова, у другий 
гуртожиток пішки, а там шахмати, і пішло-поїхало. А комендант 
знала кожного студента, і чим хто займається. І як їй це вдавалося?.. 
Щось ми бешкетували і бешкетували, а тут стук у двері. А ми вже 
третій – четвертий курс, дійшли до того, що вже нікого не боїмося. 
Стук: «Хлопці, відкривайте! Я знаю, чим ви займаєтеся». Якщо 
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грали в карти, в преферанс, то точно іде до тої кроваті, де сховані 
карти. Взагалі, на хімфаку дуже добре грали в преферанс. Вони не 
були шулерами, але виступали досить на серйозному рівні в парку 
Шевченка, а там серйозні люди грали. А грали, бо стипендії нульові, 
а їсти хочеться. До речі, коли ми влітку в Кривому Розі були, їсти 
нічого, і до нас заходять хлопці і кажуть: «Давайте в шахмати». 
Ми ж кажемо: «На що?» – «Ну, щоб троїм поїсти було». А там 
хлопець проти мене грав, рудий-рудий. За мене вболівали, і я в нього 
виграв, але потім за два місяці жодного разу виграти не зміг, ото 
поїв і голова більше не працювала. Отаке було діло. Вечори гарні 
були. Вечори відпочинку, коли збирались у клубах, наші дівчата 
співали дуже гарно. І в нас на зустрічах дівчата співають так, що 
йдеш, щоб їх послухати.

Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 
запам’яталися? Як було організовано проведення залікового 
тижня і сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки?  

Про філософію я повинен був сказати, то був курйоз повний. 
Перший екзамен – «Неорганічна хімія», який ти здавав кафедрі, 
для молодої людини це іспит серйозний, тому моральна, нервова, 
фізична напруга. Але я дуже радий, що вона була, адже почуття 
відповідальності треба формувати. Воно з неба не падає. І оцим 
займалися, таким чином. А останній екзамен – це захист дипломної 
роботи. Це, як таке творче досягнення, мені дуже сподобалося, 
мене відмітили на цьому іспиті.

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

Науковим керівником була Глушко Лариса Петрівна. Вона тоді 
була на останньому році аспірантури кафедри органічної хімії, а до 
цього я працював ще у двох людей. Темою був синтез біологічної, 
фізіологічної, реактивної речовини. N-алліл-арилфталіміди, там 
багато цікавих перетворень було зроблено, нові речовини були 
синтезовані цікаві. [Це] потрапило до кандидатської дисертації 
Лариси Петрівни. 
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Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

У нас на кафедрі було дві спеціалізації. Одна пов’язана 
з еноксидними речовинами, а інша, – з біологічно активним речови-
нам. Два наукових керівника: Михайло Сергійович Малиновський, 
Зінаїда Пилипівна Соломко. Вона, до речі, теж була учасником 
Другої світової війни, вона працювала медсестрою у госпіталях на 
колесах, по фронтах їздила і закінчила університет уже після Другої 
світової війни. В поважному віці, в неї двоє дітей було дорослих, 
вона пройшла докторантуру Московського державного універси-
тету і захистила докторську. Дуже міцний-міцний горішок, ніколи 
руки не опускала. Докторську свою роботу повезла у Москву і за 
три роки довела до кондиції. Дуже великий вплив вона на мене 
справляла ця цікава людина. Одна дочка її зараз завідує кафедрою 
біохімії у нас на біофаці.

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

Державна дипломна робота – це був апогей всієї нашої ді-
яльності, відносилися до неї з великою відповідальністю, бо це 
було не миттєво, що ти за семестр щось написав, а це багаторічна 
робота, і весь твій експериментальний навик перетворювався 
у цю роботу. Курсових робіт тоді ще, чесно кажучи, у нас було 
небагато. Зараз курсові роботи є і багато, а тоді в нас їх майже не 
було. В нас були величезні практикуми і часу не залишалося на 
окремі курсові роботи.

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

Навчальні практики – це обов’язковий атрибут навчального 
процесу. Одна –на виробництві, а друга – у школі. Ми їздили на 
різні хімічні виробництва України, ніхто парасолькою не прикри-
вався: «А мені можна, а мені не можна». В університеті нікого не 
залишалося, всі їхали на підприємства обов’язково, і практики були 
серйозні. Це була якась цільна робота, не епізодичні експерименти 
якісь, а цільна робота. А практика педагогічна тоді відбувалася 
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в школах міста Дніпропетровська. Я її проходив у школі № 33, 
керівником практики була Лариса Петрівна Глушко. До уроку 
готувалися дуже ретельно, тому що досі там працював вчитель, 
дуже грамотна людина, яка відчуває пульс класу, кожного знає. 
Щоб вони тебе слухали, треба їх чимось зацікавити. Щоб заціка-
вити, треба знайти матеріал, що не тільки у підручнику. Але щоб 
він і доступним був для дітей, щоб база, одержана до цього часу, 
дозволяла йому це сприймати. І це потребувало дуже напруженої 
роботи. Урок давали не один, спочатку був пробний, а потім три 
уроки залікові. А потім вже середню оцінку тобі виставляли. Під-
тримували один одного, це зрозуміло, але дитяча аудиторія, вона 
ефект має. Ну, я до цього вже їздив вожатим у піонерські лагері, 
плавруком працював на Азовському морі, тобто контакти в мене 
були, вже знав, що таке діти.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

Я називав Михайла Сергійовича Малиновського, називав 
Оскара Карловича Скаре, оце два такі стовпи, серйозні дуже люди. 
Це кафедри фізичної та органічної хімії. Потім вже на кафедру 
аналітичної хімії, вже я працював в університеті, потрапив про-
фесор Чуйко Вадим Тимофійович. Теж дуже цікавий напрямок, 
дуже плідний, багато дисертацій захищено і так далі.

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

Тоді не було таких окремих навчально-наукових лабораторій, 
тоді були лабораторні, де практику проводили, але окремо вже 
формувалися відносини з виробництвом і були госпдоговірні «тема-
тики» так звані. Кафедра органічної хімії мала такі роботи і кафедра 
неорганічної хімії з титаномагнієвим виробництвом. Аналітична 
хімія потім плідно працювала. А потім мене самого «кинули» на 
цю госпдоговірну роботу і я заробив факультету десь півмільйона 
карбованців. Якщо фізико-технічного факультету фонд заробітної 
плати становив, як завжди, 30 %, а в особливих випадках 40 %, 
то у нас 13 %. Я вважаю, певна несправедливість була, і серйозна. 
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А ті гроші могли витрачати на обладнання, тоді факультет багато 
придбав приладів цікавих... Це були вже 70-ті роки. 

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?

В той час кафедральних, або факультетських журналів не 
було. В той час еталоном гідності була публікація в академіч-
ному журналі. Це «Журнал загальної хімії», «Журнал органічної 
хімії академії наук СРСР» або «Український хімічний журнал», 
теж Академії наук. Все інше не сприймалось за справжню науку. 
Вища атестаційна комісія, вона не сприймала. Факультет, вже коли 
я був аспірантом, провів дуже цікаву конференцію, всесоюзну. Це 
конференція була по епоксидних сполуках, на якій були присутні 
видатні вчені Радянського Союзу.

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

Це був 1973 рік, конференція по епоксидних сполуках всесо-
юзна, на якій були присутні вчені із Москви, Ленінграда. Професор 
Тєльнікова Тамара Іванівна, професор Дніпровський і головний 
хімік з хімії озброєння, він дуже поважав нашого професора. Із 
Московського державного університету, Білоруського державно-
го університету, Одеського державного університету, Мінського 
політехнічного інституту, із Ростова, із Баку. Дуже міцна дружба 
була з бакинськими вченими, це теж напрямок епоксидні сполуки, 
професор Мовсун Заде, Садих Заде. Коли професор наш Малинов-
ський їздив в Баку, його в гості запрошували. Мовсун Заде, вже 
така стара людина, додому запрошував.

А я в дитинстві свого часу був у Баку, це був 53-й рік і мене 
в Баку дуже тягнуло, і я на конференцію поїхав з радістю і у вільний 
час я поїхав подивитися, де жили. А жили напроти штабу Закавказь-
кого воєнного округу, і дядько, Іван Миколайович Козловський, 
був начальником зв’язку цього округу, тому я дуже добре пам’ятав 
цю рекогносцировку. 

Отакі люди були на цій конференції. Дуже цікаві були доповіді, 
труди були видані. Я був відповідальним за культурний відпочи-
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нок, в один із днів їхали в Запоріжжя. Я демонстрував ДніпроГЕС, 
машинний зал, місто Запоріжжя, а потім на виїзд, потім Дніпром 
повертались. Враження вони отримали, задоволення.

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

Розумієте, відкривалися горизонти. Оце спілкування з людьми 
живе, воно відкриває горизонти і дозволяє налагодити стосунки 
з іншими школами науковими і це веде до плідного результату. 
Це плідна робота, але вони не повинні бути кишеньковими, зафор-
малізованими. Оце аби щось написати, щоб тебе було зараховано 
туди, тоді такого не було просто. Зараз таке культивують, оскільки 
рахунок іде: скільки докладів, скільки студенти зробили доповідей. 
Зовсім іншою діяльністю люди починають займатися. Не якість, 
а кількість, а це шкодить.

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Спеціалізовані вчені ради так, існували. По органічній хімії, 
аналітичній хімії і фізичній хімії. Для захисту кандидатських робіт 
по органічній хімії та аналітичній хімії спеціалізовані вчені ради. 
Це забезпечувало контакт з науковцями інших шкіл, інших міст 
і так далі.

Були такі захисти, з великим дебатами, коли були «за» і «про-
ти», але я тоді був ще студентом. Але диспути були, і серйозні 
диспути. На нашій навчальній [спеціалізованій. – Ред.] раді майже 
не було завалів, тобто допуск на захист одержували ті люди, які 
ретельно вже пройшли передзахист і так далі, прибрав недоліки, 
щоб позору не було, щоб людину не знищити морально.

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

В докторантуру ми йшли добровільно, і університет мав таку 
можливість направляти в докторантуру людей на наукове стажу-
вання. Їздив мій керівник науковий, Валерій Григор’євич, в Ан-
глію. А в аспірантуру на факультеті завжди був конкурс, він був 
невеликий, але був. І я теж проходив через сито конкурсу.
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Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва?

Мій науковий керівник був Дрюк Валерій Григорович, зараз 
він професор сільгоспакадемії кримської. Дуже цікава людина, 
дуже цікавий вчений, написав кілька підручників. А офіційний 
керівник був Михайло Сергійович Малиновський. Він дуже велику 
роль зіграв у моїй роботі, йому я дуже вдячний.

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

Ми проводили ювілей Михайла Сергійовича Малиновського, 
сторіччя з дня народження, були присутні люди з Хіміко-тех-
нологічного університету, з виробництва, які його добре знали, 
працювали з ним, діти його були присутні – дві дочки. Ювілей 
Пісаржевського на факультеті було проведено теж дуже цікаво.

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

Із студентами в мене було дуже багато робіт. Деякі були опу-
бліковані в академічних журналах, деякі пройшли на конкурс... Люд-
мила Тюрина, дівчина була така в роки роботи моєї в аспірантурі. 
З нею така фундаментальна робота була зроблена, а потім роботи 
на конкурс були і теж одержали... два рази всесоюзного хімічного 
товариства імені Мендєлєєва, один раз почесну грамоту одержав, 
з цим товариством студентів, а другий – третє місце цього конкур-
су. Керував молодим колективом викладачів та студентів, теж по 
тематиці госпдоговірній, була відправлена така робота на конкурс 
комсомольський всесоюзний. Теж одержали премію і так далі.

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

Олімпіади проводились. Багато років я працював у школі 
юного хіміка в шкільній Академії наук [мова йде про Малу АН. – 
Ред.], і діти, з якими я працював, одержували премії на цьому кон-
курсі. Другу премію грошима [одержала] одна дівчинка, [згодом] 
поступила до університету, зараз працює в аспірантурі інституту. 
Така робота весь час, все моє життя супроводжувала.
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Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-
ренціях? Яке значення для Вас вони мали?

Обов’язково, такі конференції, вони особливо останнім часом 
популярні, і кожного року ми проводимо.

У студентських конференціях дуже важливе значення – саме 
спілкування із студентами. І це одна із форм заохочення молоді до 
наукової роботи і дати можливість зробити доклад про те, що ти 
зробив. Такі доповіді робили ми студенти на конференціях «Людина 
і космос»; їх регулярно проводив наш університет. Деякі одержали 
премії, грамоти, це останні роки було. По ракетній тематиці.

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 
студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Були присутні обов’язково наукові дискусії, коли виступали 
студенти. Студенти себе жаліли і рідше гіркі питання задавали, 
а викладачі кафедри дуже таку активну участь приймали.

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

Ідеологія на хімічну науку мало вплинула, а політика так. По-
літика проявилася в тому, що ліквідовано матеріальне забезпечення. 
Це політика, я вважаю, спрямована. При чому хто відповідальний, 
то вже історія вирішить і дасть цьому оцінку.

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

Ні, не можу стверджувати.
Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 

школи, наукового напрямку в контексті контактів з іншими 
вітчизняними, чи зарубіжними науковими центрами?

У нас дуже цікава співдружність склалася з робітниками 
фізико-технічного факультету в галузі створення пастоподібного 
ракетного палива. Це зовсім новий напрямок у роботі хімічного 
факультету та й фізичного факультету. І тут дуже цікава робота 
була проведена, цікава, фундаментальна, і в ній приймав участь 
Павлоградський хімічний завод, його науковці, його інженери, і база 
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технічна використана з участю іноземних спонсорів, іноземних 
фірм, які також були зацікавлені в цьому.

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

Мені здається, що роботи за участю Михайла Сергійовича 
Малиновського по епоксидних сполуках мали досить високий 
рівень, тому що вони через щільне сито Академії наук проходили, 
і роботи визивали зацікавленість наукового співтовариства. І ос-
тання робота, пов’язана з пастоподібним паливом, також викликає 
зацікавленість зарубіжних науковців.

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?

У нас обов’язковою є робота зі студентами, тому кожного року 
мінімум 3, або 4–5 студентів з тобою працює, і це є невід’ємною 
частиною нашої науково-дослідницької роботи.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Відверто кажучи, вона, вважаю, поліпшена, адже зараз універ-
ситет мало виписує наукової літератури журнальної, посилаючись 
на те, що зараз все можна знайти в інтернеті. Ну, може й так, але 
я думаю, що треба придбати більше наукової літератури в біблі-
отеку і дати можливість студентам контактувати безпосередньо 
з цією літературою. 

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

Наукове навантаження, воно змінювалося, і на початку 90-х 
років воно було шалене, особливо, коли ми нову спеціальність 
відкривали, нову кафедру. Тому на наукову роботу залишалось 
дуже мало часу. Але потім це все виправилося, налагодилося, але 
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були такі періоди, коли було дуже важко виконувати науково-до-
слідницьку роботу. І за відсутності обладнання, за відсутності 
реактивів і так далі.

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

Держбюджет, він завжди був присутній, зараз... якось важче 
стає на нього покладатися, а договірні роботи, вони завжди вико-
нувалися і на величезні суми, були певні досягнення. На наших 
розробках було побудовано цех виробництва нітрату натрія на 
Бердянському нафтозаводі, відповідні роботи були виконані для 
Наддвірнянського нафтопереробного заводу для Калузького хі-
міко-металургійного комбінату. Це дуже великий об’єм роботи, 
який свого часу виконувався протягом 71-го – 83-го років.

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

Я про це неодноразово згадував, що державне фінансування ми 
відчували десь до 80-х років. А після 80-х воно, фактично, відсутнє.

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

Виховна робота поставлена в університеті була взагалі на 
досить високому рівні. І проводили ми свого часу заходи різні 
в гуртожитку, спілкувалися зі студентами, потрапляли до кімнат 
студентів. І не нахабно «тук-тук», а нас запрошували, казали: «Ось 
подивіться, як ми живемо». А ми мали можливість поставити 
питання, як покращити щось. Весь час були присутні викладачі 
в житті студентів, я думаю, це дуже важливо, тому що коли діти 
відірвані від родини, від тата, мами, тут роль викладача займає 
дуже важливе місце.

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

Цікавий метод, я вважаю, це загальнокультурний, коли вечори 
разом проводимо, вони мають тематику. «Вечір першокурсника», 
наприклад, у гуртожитку, коли викладачі та студенти можуть спіл-
куватися і немає відстані. Дуже цікавими, наприклад, відбувалися 
Дні хімічного факультету, де відбувалися змагання між кафедрами, 
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а вони формували студентський колектив навколо кожної кафе-
дри. На ці вечори збираються студенти, що вже багато років назад 
закінчили університет, і викладачі.

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

Свого часу такий тиск був дуже великим, у часи КПРС та 
комсомолу, вони зумовили лінію поведінки. А потім це все зни-
кло, і це вже на совісті викладачів було – кого ти виховуєш і з ким 
маєш справу. Те, що свого часу університет безпартійною зоною 
оголосили, я вважаю правильно, того що молодій людині досить 
важко у багатоманітті обрати свою позицію. Життєву позицію так, 
а що стосується ідеології, я вважаю, що це нав’язувати не треба, 
бо вона шкодить.

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

Студентський побут цікавий дружбою величезною між людь-
ми. Якщо були ініціатори спортивні, ми проводили змагання, 
факультет готувався до футбольного турніру. Одного часу, це 
рік 75–79, факультет займав перше місце по футболу, за рахунок 
дружби. Збирався колектив, робили зарядку, паси, після навчання 
знову грали партію міні-футболу, і виходила команда така, що 
потім всі факультети хвалили за це. Ходили вболівали, причому 
був барабан, була гармонь, все це грало! У волейбол грали, свого 
часу були змагання між студентами та викладачами. Коли я був 
молодим викладачем, обов’язково у дворі другого корпусу зма-
гався зі студентами.

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

Я б його охарактеризував як дуже високе. Навіть у порівнянні 
з іншими факультетами, це були виховані студенти, ввічливі. Тра-
плялося різне, але добро завжди було вище зла. Був культ доброї 
поведінки, взаємодопомоги і серед викладачів також, тому що 
соромно було себе вести по-іншому.
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Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та спорт. Чи 
брали Ви безпосередню участь у спортивних змаганнях, секціях, 
гуртках, святах?

Я вже казав, що займався фехтуванням, після школи в мене 
був розряд спортивний. І всі п’ять років в університеті, а потім 
в аспірантурі я виступав за збірну університету. Дуже дружив 
з Олегом Григоренком, такий хлопець на біофаці був. По-перше, 
він був теж шабліст, а по-друге, в нього теж батька не було. Мало 
того, після війни він розбирав якусь гранату і йому відірвало руку, 
то він був одноруким. Але людина дуже цікава, коли він працював 
на біологічному факультеті, я на практиці за ним хвостом ходив 
і слухав, що він розповідав. Унікальна людина. І зараз йому вже 
і років багато, але займається екологією. В футбол я не грав. Грав 
у волейбол, баскетбол і на велосипеді їздив. У футбол – то дуже 
рідко.

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

КВК обов’язково, факультетські цікавини, це культ був. Зараз 
у нас працюють Коробов Віктор Іванович з жінкою його, вони 
засновниками були отаких КВК. За кошти факультету їх команди-
рували в Москву і вони повернулися з цим опитом [досвідом. – Ред.] 
і після цього і по цей день досі підтримують важливу традицію.

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 гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Я дуже поважаю нашу бібліотеку, це дуже важлива служба 
для нашого університету. В Палац студентів я з радістю потрапляю 
з онуками, дітьми. До басейну часу немає ходити, дуже жалкую, 
але немає.
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Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви може-
те сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Вашою 
спеціальністю?

Мала хімічна академія – дуже позитивний досвід. Там вже 
відбувається селекція цих дітей, і що дуже важливо, що ці ви-
пускники, коли потрапляють на факультет, вони стають центром 
кристалізації доброї роботи над хімією, центром навчання. Це дуже 
важливо, щоб такий центр був.

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

Я багато разів працював головою предметної комісії з хімії 
за ректора Моссаковського, за ректора Пріснякова. Ну, взагалі ат-
мосфера дуже відповідальна, і дуже поважаю людей, що керували 
цією роботою. Я вважаю, що вони дуже чесні, відповідальні перед 
державою та перед суспільством. Все проходило по всіх правилах, 
була організована робота дуже добре, на мій погляд.

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

Свята, пов’язані з річницями університету. Я згадую, що 
університет заснував гетьман Скоропадський, його указ. І оці 
роки, коли відзначали, нагороди вчені одержували, премії. Дуже 
цікаво все проходило, величезну участь брав університет і хімічний 
факультет у святкуванні річниць заснування Дніпропетровська. 

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

Я додатково працював завжди влітку. Або табори, або така 
робота, як будова табору літнього для великої рогатої худоби, і за 
рахунок цього одівся, обувся. Стипендія взагалі дуже маленька 
була, щоб ти не розкошувався, займався, але через це треба пройти. 
Коли був студентом, мамі допомагав і влітку працював.

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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Позитивна зміна відбулася після того, як захистив кандидат-
ську дисертацію, відбулася зміна різка. Зараз вона не така різка, 
а тоді мала місце. Вона і досі зараз позначається на моїй пенсії, 
тому що гроші, зароблені за ці роки, вони пішли у обробку пен-
сійну. А взагалі, моє враження таке: щоб людям дали можливість 
працювати та реалізувати себе повністю, то і зарплатня в них була б 
інша і життя. У 80-ті роки ми заснували підприємство маленьке, 
що виробляло препарати для лікування бджіл. І це підприємство 
одержало підтримку ректора Пріснякова. І на цьому пішли наші 
справи, і коли нічого не платили, ми щось заробляли. І так ми на-
вчали студентів, що якщо ти хімік, то ти можеш заробити собі на 
життя. Як? Думай. Але якщо голова варить – завжди зможеш, і не 
розводи руками і не кажи, що чекаєш змін від керівника держави. 
Я вважаю, що якщо дати людям змогу реалізувати себе: орендувати 
в університеті якісь приміщення, викладати англійську мову, пи-
сати книжки, то хай заробляють і університету приносять копійку. 
А у нас зараз така ситуація – я сам не вмію і нікому не дам. І не 
будуть тікати молоді вчені?

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

Будували містечко з ініціативи Моссаковського. Приймали 
участь всі факультети. Наш факультет брав участь у будівництві 
гуртожитку, кожен якийсь вклад зробив. Від факультету керував 
цією роботою Булавка Віктор Афанасійович. Це мій великий друг, 
я його дуже поважаю, поважаю роботу, що він зробив. Він зро-
бив найкращий гуртожиток університету, і цю марку він тримає 
і по теперішній день. Будували зусиллями колективу факультету 
16-й корпус, хімічного факультету. Працювали ми, викладачі як 
чорнорабочі. Коли нас терміново переселили до корпусу, заняття 
ніде проводити було, тому орендували приміщення. Але наша 
кафедра, за ініціативи Галушкіна Сергія, 6-й поверх і половину 
п’ятого [відремонтували. – Ред.]. [Він] повністю зібрав своїми 
руками лабораторії, всю сантехніку поставив. Коли прийшли 
працівники нашого заводу, їм залишилось тільки марафет навести, 
і ми першими почали працювати, кафедра органічної хімії. Тому 



336

Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

я вважаю, що тут наша роль дуже велика, в будівництві універси-
тетського містечка.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Я не приймав участь ні у війнах, ні в катастрофах. В армії 
служив, у бойових діях не приймав. А події останніх років дуже 
великий вплив мали на життя університету. І за часу Брежнєва 
мабуть, коли університет будувався, якісь пільги одержував. Ми 
відносились до Міністерства вищої освіти Радянського Союзу. Наші 
випускники їхали працювати в Дагестан, на Камчатку – наші, хіміки. 
Дівчинка одна, її батько був начальником міліції города [міста. – 
Ред.]. В ті часи це значило, що вона казала, що хоче працювати на 
Камчатці. Звернулися в Москву, і дівчина здійснила свою мету.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Факультет зараз співпрацює активно, все почалося з кафе-
дри органічної хімії. Молодий завідувач кафедри це культивує, 
кожного року їздить, багато випускників зараз працює в Америці. 
В штаті Джорджія університет є. Поляк очолює там лабораторію 
велику. І попит на наших хлопців гарний, бо вони дуже добре 
підготовлені. Теоретична хімія, квантова хімія. Використовують, 
до речі, обчислювальні центри, які застосовувалися Пентагоном. 
Можливості у них величезні.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Останні три роки це робота над паливом пастоподібним, вона 
була фінансована Євросоюзом.

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Вважаю суттєво, і треба його розвивати.
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ІНТЕРВ’Ю № 17

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 10.02.2016 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Лобода Володимир Васильович
Дата народження 1950 р.
Місце народження м. Верхньодніпровськ, 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, вчителі

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Завідувач кафедри теоретичної 
і прикладної механіки, вчений 
секретар наукової ради ДНУ імені 
Олеся Гончара

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) Зеленська Е.
ТЕХНІК (ПІБ): Чернишов А.
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Григор’єв Д.
Загальна кількість годин запису –
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ЛОБОДА 
ВОЛОДИМИР 
ВАСИЛЬОВИЧ

Представтесь, будь ласка. Де і коли Ви народились?
По-перше, я Лобода Володимир Васильович. Хочу ще до-

повнить, що основна моя посада – завідувач кафедри теоретичної 
і прикладної механіки. А вчений секретар – це за сумісництвом, 
але вже досить багато років. А народився я в 1950 році в місті 
Верхньодніпровську Дніпропетровської області.

Ви знаєте щось про своїх предків?
Знаю. Батьків звичайно знаю. Вони були вчителями. Батьки 

батька: вони жили в селі Чумаки, П’ятихатського району. Кол-
госпниками були, їздив до них, коли маленький був. А по маминій 
лінії: батько загинув на фронті, а мати жила з нами. Вони з Чер-
нігівської області.

А Ви знаєте щось про їхню освіту?
Освіта дідусів і бабусь досить не значна. А батьки мої були 

вчителями математики. В середній школі № 1, тобто в них освіта 
Криворізький педагогічний інститут (закінчили в [19]49 році).

А були у Вашій родині якісь традиції, пов’язані з освітою?
Ну, да. Батьки завжди старались, щоб я добре вчився. Тоді 

у 60-ті роки було дуже престижно добре вчитись. У нас був сильний 
клас, і ми старались якомога краще вчитись. Я звичайно любив 
більше всього математику, у мене так вийшло, що в мене класним 
керівником був мій батько – математик. І я пішов у справу по їхніх 
стопах.
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Тобто Ваш батько вплинув на ваш вибір?
Так, звичайно.
А де Ви навчались у початковій школі?
Верхньодніпровська середня школа № 1. До речі, її закінчив 

також Володимир Васильович Щербицький і Баранник Дмитро 
Харитонович, який був багаторічним деканом історико-філоло-
гічного факультету.

Чи Ви пам’ятаєте якихось вчителів, які вплинули на Ваш 
вибір?

В першу чергу це вчитель математики, мій батько; вчитель 
фізики. Такі предмети мені подобались. Також був дуже цікавий 
вчитель історії Блішун Петро Іванович. Дуже цікавий історик. Дуже 
цікаво розказував, як зараз пам’ятаю, розказував про давнішні часи. 
Не так як зараз – прийшов до батька, взяв резинку, натягнув, ось 
тобі і лук. Розказував, як важко було робити первобитним людям 
луки. Такого роду викладання дуже дітям подобалось.

Коли Ви вступили в університет? Пам’ятаєте, який був 
конкурс?

Да, в [19]67 році, в той час дуже великі конкурси були на 
мехмат, на фізтех. Нас було десь чоловік п’ять на місце. Але я був 
призером обласної олімпіади з математики. Тому математику знав 
непогано. Одержав дві п’ятірки на екзаменах.

А Ви пам’ятаєте. хто приймав у вас екзамени?
Перший екзамен був письмовий, тому там просто ходили 

асистенти. Тобто, спочатку письмовий, а через неділю усний. 
Там показували роботи, один із викладачів. які приймали. це був 
Петришин Віталій Іванович. Тоді як я вже вивчився, став завіду-
вачем кафедри, він на тій кафедрі, де я, завідував, працював. Три 
роки назад пішов на пенсію. Другий викладач... не пам’ятаю. Він 
якось швидко із університету пішов.

Де розміщувався Ваш факультет?
Мій факультет розміщувався у нинішньому 5-му корпусі, там, 

де нинішній економічний факультет. Це на розі проспекту Карла 
Маркса і вулиці Клари Цеткін, але її наче зараз перейменовують 
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у вулицю Володимира Івановича Моссаковського. Це два квадрата 
нижче Гірничого інституту.

Саме там проходили пари?
Так.
А як вони проходили?
Ну, цікаво лекції проходили. Матаналіз, геометрія і алгебра, 

опір матеріалів, теорія пружності. Дуже хороші викладачі були 
в той час, і зараз хороші викладачі в університеті і на факультеті. 
Група була дуже сильна, тому що після конкурсу п’ять чоловік на 
місце, звичайно, всі старались вчитись.

Розкажіть про викладачів, їхній вигляд, зовнішність. Як 
вони встановлювали контакт із групою?

Ну... так я добре пам’ятаю викладача матаналізу (математичний 
аналіз) Крицька Світлана Станіславівна, дуже прекрасний лектор, 
вміла зацікавить. Нелегко їй було здати, тому дуже приємно було, 
якщо ставила високі оцінки. Но це самі перші курси. А вже пізні-
ше, там були викладачі, які спеціальні дисципліни викладали. Це, 
в першу чергу, звичайно, пам’ятаю: Маневич Леонід Ісакович, це 
молодий професор. У той час йому було 30 з чимось років. Дуже 
цікаво проводив лекції, семінари, гуртки різні проводив. У нього 
був дуже великий набір учнів, які старались з ним працювати. 
В майбутньому він став науковим керівником на дисертацію. І ще 
дуже хороших викладачів: Зюзін Владим Александрович, який 
теорію пружності читав, Бінкевич Евгеній Васильович, Новікова 
Людмила Василівна – це була наш куратор, пізніше вона заві- 
дувала кафедрою вищої математики в Гірничому інституті вже 
багато-багато років, а зараз уже не працює. Також Сухіх Луїза 
Іванівна теорію пластичності читала. Оце такі враження, найкращі 
враження про викладачів.

А Ви пам’ятаєте про рівень викладання?
Ну, я фактично відповів на це питання. Рівень був дуже висо-

кий, не всі могли його сприйняти, складні речі викладались. Але 
ті, хто старався, працював нормально, встигав. У нас відмінників 
було чоловік п’ять у групі таких стабільних, червоні дипломи тоді 
отримали.
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А яку роль в організації навчального процесу відігравали 
ректорат, деканат, кафедри?

З ректоратом, деканатом я тоді мало справи мав. Кафедри – 
звичайно, куратор був, який постійно заходив, розказував. Спочатку 
була газета університетська, читали по мірі можливості. Вечори 
були. Те, що пам’ятаю.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання?

Люба лекція мала багато елементів творчості. Але так, щоб 
от технічні засоби навчання, так не дуже. Я і зараз вважаю, що 
сама краща лекція – це коли викладач біля дошки, розказує своїми 
словами і пише на дошці. Це все було на досить високому рівні. 
Але от Володимир Іванович Моссаковський, який тоді був ректо-
ром, завідував кафедрою, він дуже пропагував застосовувати ці 
прогресивні методи: перші проектори з’являлись, була фільмотека, 
показували фільми по спеціальності по опору матеріалів. І тоді пер-
ші комп’ютери з’являлись. Це були величезні ящики, які займали 
всю кімнату, так звані комп’ютери «Урал», от тоді ми потрошку 
починали за ними працювати.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії?
Була аудиторія, де нам фільми показували. Нас туди водили, 

був екран. В університеті була фільмотека, досить хороший набір 
фільмів. Звичайно, були аудиторії, де лабораторні роботи прохо-
дили з опору матеріалів, гнули балки, розтягували, скручували, 
все це можна було спостерігати, якраз дуже було корисно для 
студентів бачить це.

Це впливало на якість освіти?
Так, звичайно.
Ви пам’ятаєте, хто був у Вас старостою, куратором?
Так. Старостою був Ковура Саша, Олександр Борисович, він, 

впоследствії працював в лабораторії, а куратором була Новікова 
Людмила Василівна, про яку я вже говорив. Вона викладала у нас 
опір матеріалів, одна з ключових дисциплін, проводила заняття 
додаткові, так звані політзаняття. Вона була куратором.

А які засоби боротьби за якість знань вони використовували?
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Засоби боротьби... Ну, як... батькам дзвонили, тих, хто вчи-
тися не хотів, бесіди проводили. Я може і не всього і знаю, того 
що я був хорошим студентом, і зі мною не треба було практично 
проводити ніякі бесіди. Я і так старався, завжди. У мене, по-моєму, 
одна лише четвірка за весь час була.

Ви пам’ятаєте свій перший та останній екзамен?
Так, перший екзамен – це був якраз екзамен по матаналізу. 

Я говорив, що дуже важко було у Крицької Світлани Станіславов-
ни отримати п’ятірку, але я отримав. І це, по-моєму, це була одна 
із небагатьох п’ятірок на групу. Ну, я не хвастаюсь, але вийшло, 
що при дуже хорошому наборі із трьох екзаменів я єдиний здав 
на п’ятірку всі три у першу сесію. Тоді пізніше, сесії кращі були, 
стало більше відмінників. Ну, останній екзамен я не пам’ятаю. 
Останній був захист дипломної роботи. Трошки пам’ятаю. Там 
був головою ДЕК професор із транспортного інституту, він став 
тоді академіком, академік Бондар. Був головою ДЕК, задавав не-
стандартні питання. Але ми добре відповідали.

Чим визначився Ваш вибір курсової та дипломної роботи?
Ну, от ми в першу чергу вибирали викладача. Мені хотілось 

до Леоніда Ісааковича Маневича попасти, ми його вибрали, а вже 
тематику вибирав він. Ми в цьому питанні ніяких можливостей не 
мали (посміхається). Як і зараз, до мене записуються курсовими, 
я їм даю тематику, вони не вибирають.

Як здійснювалось наукове керівництво?
Ну, як. Була видана задача, була видана література, працювали 

з літературою, робили свій варіант задачі. Тоді йшли на консуль-
тацію, показували керівнику, він, звичайно, коригував, давав реко-
мендації, як покращити або по-іншому зробить, або вообще, якщо 
ми не могли зробить, якийсь момент він розказував. Тобто в першу 
чергу це був контакт із науковим керівником і робота з книжками. 
Тоді у нас Інтернету не було, працювали тільки з книжками.

Як відбувався захист курсових?
На кафедрі створювалось декілька комісій. Комісія, як правило, 

включала керівника і декількох викладачів. Ті курсовими, які були 
курсовиками цих викладачів. Це була група, яка проводила захист. 
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Дошка ділилась на дві частини, один студент пише на одній части-
ні дошки, а інший – на другій частині. І тоді розказували. Потім 
стирали і інші захищались. І так конвеєром проходив захист, якщо 
на комісії захищалось приблизно вісім студентів. А комісія вже 
тоді вирішувала, які оцінки ставить, студенти виходили, комісія 
вирішувала оцінки, і оголошувала.

Ви пам’ятаєте, які наукові школи, напрями визначали 
розвиток науки на Вашому факультеті?

Ну, у нас, якщо говорить по факультету в цілому, то це ма-
тематичний напрямок, який в основному визначався тематикою 
професора Корнійчука Миколи Павловича, він у майбутньому став 
українським академіком. І зараз ця школа продовжує функціону-
вати, а механічна школа визначалась Володимиром Івановичем 
Моссаковським. В ній працювали всі інші професори. В той час, 
коли я тільки поступив, там був Шевляков Юрій Андрійович, за-
відуючий кафедри теоретичної механіки. Коли я вже закінчував, 
він поїхав із університету, ну, і в основному, звичайно, в той період 
на тій кафедрі, на якій я був, основну роль відігравав Володимир 
Іванович Моссаковський і його учні. Маневич був його учнем 
і Зюзін, і Бінкевич.

А Вам відомо, які відкриття вони зробили?
Розв’язали багато нових задач. У нас основне – це розв’язу-

вання задач і ряд методичних робіт і рекомендацій для конструк-
торського бюро «Південне», тоді досить активний був зв’язок. 
На основі цих розв’язків видавались методичні рекомендації, 
які шпангоути на ракети ставить, які стрингери, от такого роду 
рекомендації.

Які збірники наукових праць, журналів або монографій 
видавалися на Вашому факультеті?

Видавалися декілька невеликих збірників, в яких і я публіку-
вався, але саме провідним для факультету був збірник «Гідроме-
ханіка і теорія пружності». Вот він мав таке всесоюзне значення, 
його всі знали і було дуже престижно в ньому публікуватись. На 
жаль, він закінчив своє функціонування у [19]92 році. В той період 
був самим основним збірником наукових праць нашого факультету.
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Хто і де організовував їх видання?
Це прямо при кафедрі. Була секретар, яка збирала статті, було 

видавництво нашого університету, вибирали статті, організовували 
їх рецензування і якщо вона приймалась до друку, то формувався 
збірник, який видавався через видавництво нашого університету.

Чи проводились їх презентації?
Ну, звичайно, було багато конференцій і студентські наукові 

конференції факультету, і викладацькі конференції. Обов’язково 
при кожній кафедрі працювали семінари, і більшість результатів 
спочатку доповідались на кафедрі, а тоді вже представлялись 
у вигляді статей.

Які наукові конференції проводилися на Вашому факуль-
теті?

Були місцеві конференції. Кожного року студентська конферен-
ція, факультетська обов’язково була. Тоді викладацькі конференції, 
так звана щорічна звітна конференція в університеті. Це на кожній 
кафедрі робились доповіді. Ну, і в той період, в який я працював, 
було проведено декілька великих всесоюзних конференції. Зі 
всього Радянського Союзу механіки збирались. Була в [19]69 році 
і у [19]84 або у [19]85 році. Головою оргкомітету два рази був 
Моссаковський Володимир Іванович. З’їжджалися самі провідні 
вчені зі всього Радянського Союзу, і це проводилось фактично на 
базі нашого факультету і університету.

А кого Ви пам’ятаєте із видатних вчених?
Сюди приїжджав, по-моєму, Гайденвейзер. Це був відомий 

вчений, по-моєму в [19]69 році. Векуа. Ну, і ряд дніпропетровських 
вчених: Андрєєв Лев В’ячеславович, Моссаковський Володимир 
Іванович, представники конструкторського бюро «Південне», Алек-
сандров Віктор Михайлович, Попов Геннадій Якович. Це відомі 
вчені, які бували на цих конференціях. Дуже цікаві доповіді робили.

А чим саме Вам пам’ятні ці конференції?
Ну, конференцію [19]69 року я практично не пам’ятаю, я тоді 

ще був студентом 3-го чи 4-го курсу. А от конференція, яка про-
ходила у 80-х роках по змішаних задачах теорії пружності, то 
найбільш пам’ятними, звичайно, були доповіді, які робили вчені, 
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про яких я багато чув, але практично їх не бачив. Спілкування 
з ними [було], я їм допомагав поселитись в готелі. Це було дуже 
приємно спілкуватись з цими відомими вченими, по книжках яких 
ми вчилися.

Чи функціонували на Вашому факультеті вчені ради?
Ну, да. Була вчена рада факультету, а із спеціалізованих вче-

них рад на нашому факультеті завжди була спеціалізована вчена 
рада з механіки деформаційного твердого тіла по моїй фактично 
спеціальності і також була вчена рада з математики.

Що Ви знаєте про їх діяльність?
Проводили захисти кандидатських і докторських дисертацій. 

А який період вам цікавий? Період мого навчання або сучасність?
Вашого навчання.
Коли я ще був студентом, мало мав досвіду роботи з ними, 

а в роки аспірантури вже більш детально ознайомився із ними. 
Коли я практично підготував дисертацію, вийшла постанова ВАК 
Радянського Союзу про реорганізацію вчених рад і вчену раду 
закрили. Якраз коли в мене вже була готова дисертація, то у Дні-
пропетровську вчена рада не працювала. Тому мені довелось два 
роки приблизно шукати іншу раду, тому кандидатську дисертацію 
мені довелось захищати у Києві, в Київському університеті. Але вже 
буквально через рік після мого захисту у нас відкрилась спецрада 
з механіки. В той час досить багато було захистів кандидатських. 
Сьогодні 2–3 дисертації на рік, а тоді приблизно 15–20 дисертацій 
на рік. Було багато аспірантів, які захищались.

А Ви пам’ятаєте якісь неординарні захисти?
Багато було цікавих робіт. А щось про неординарні захисти 

не знаю.
Розкажіть про Вашого наукового керівника. Який у нього 

був стиль наукового керівництва?
Мій науковий керівник був професор Маневич Леонід Ісаако-

вич, як я вже казав. Він міг сформулювати проблему, міг зацікавить 
студента, міг організувати роботу так, щоб пошукач, аспірант міг 
працювати самостійно.
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Чи пам’ятаєте ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті?

Так як в той час я не дуже пам’ятаю, але в 90-ті роки пам’ятаю 
ювілей Моссаковського Володимира Івановича, Швайко Миколи 
Юрійовича. Це видатні вчені, які працювали на нашому факультеті. 
Кільберг Єва Мойсеївна запам’яталася, коли виповнилося 90 років, 
пройшла зустріч на факультеті, і Давідсону Веніаміну Євгеновичу 
також 90 років. А так ми стараємося відзначати ювілеї всіх колег. 
Якщо у викладача ювілей, то намагаємось поздоровити, якось 
подякувати за роботу.

А де проходили ці ювілеї?
В основному в рамках розширених засідань вчених рад. При 

кожному факультеті є вчена рада, в тому числі і на мехматі. І якщо 
у якогось викладача підходить ювілей, то заслуженого працівника 
запрошують на вчену раду, де і дарують або подарунки, або якісь 
грамоти, квіти, теплі слова.

Чи проводились на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції?

Ну, да. Кожного року проводиться студентська наукова кон-
ференція. І зараз проводиться, і тоді проводилася. На початку, 
коли я був на четвертому курсі, в перший раз я приймав участь 
в студентській науковій конференції. Це сиділи викладачі кафедри, 
факультету. І студенти робили наукові доповіді. Кожного року 
такі конференції проводились. А олімпіади не дуже пам’ятаю. Це 
в основному студенти по різним тематикам, наприклад, матема-
тика. Спочатку проводять локальну олімпіаду на факультеті, а за 
результатами цієї олімпіади виїжджали на всеукраїнські олімпіа-
ди з математики, механіки. Студент з нашого факультету у 2009 
році переміг на всеукраїнській олімпіаді і в 2012 році. Це високий 
показник.

А Ви можете згадати загальну наукову атмосферу Ваших 
студентських або аспірантських років?

Ну, ви знаєте, це було намагання отримати якомога більше 
знань, якомога більше якихось нових результатів, намагання написа-
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ти якісь статті, робити хороші доповіді. В той час я був серед учнів 
професора Маневича, у них особливо цей дух був добре розвинутий.

А чи велись якісь наукові дискусії?
Ну, звичайно, по отриманим результатам майже кожного дня 

ми сиділи, обговорювали, у нас була окрема кімната, там чоловік 
шість мабуть сиділо аспірантів, і ми там фактично постійно диску-
тували, тому що одні булі старші, інші менші. Ну, от проводились 
консультації, семінари, після чого це все обговорювалось постійно.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої науко-
вої школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський 
інтелектуальний простір?

Це вже краще говорити про нинішні часи. Я так можу сказа-
ти, що я в [19]84 році був на науковому стажуванні в Сполучених 
Штатах – 7 місяців. Тому досить непогано вивчив англійську мову 
і вже в  90-ті роки тоді досить активно почав контактувати з євро-
пейськими вченими, їздив на стажування в німецькі університети 
досить багато разів. Зараз контакти з французькими університетами 
постійні. Учні мої є в Карлсрує, Фрайнберзі в Німеччині. Дуже 
багато наших випускників в Голландії, Ізраїлі, Штатах. Ну, і у нас 
постійні контакти з зарубіжними колегами. З моїми французьки-
ми, німецькими колегами багато спільних статей, доповідей на 
конференціях.

З яких джерел інформації дізнавалися Ви про досягнення 
зарубіжних колег?

В мене вийшло так, що я практично кожного року буваю 
біля місяця у Франції в останні роки, а там вільний доступ до всіх 
міжнародних журналів. Тому я за місяць встигаю продивитися всю 
літературу, яка за останній рік була опублікована. Тобто я добре 
володію усією тією інформацією, яка пов’язана з моїм напрямом 
досліджень.

А за часів навчання як Ви дізнавалися?
За часів навчання у нас, в основному, вся література та жур-

нали були у вільному доступі, можна було піти в бібліотеку і по-
дивитися всі журнали, які тебе цікавили. Ну, звичайно це були 
журнали радянські, тобто ті, які видавалися в Москві, в Києві. 
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І був ще журнал, який куплявся в Сполучених Штатах Америки. 
Ці журнали були у вільному доступі і можна було їх читати. Було 
таке поняття, як реферативний журнал – це в 70–80-ті роки він 
видавався. Це фактично кожний місяць виходив доволі товстий 
журнал, в якому приводились короткі замітки про всі результа-
ти, отримані з механіки за останній період. Кожного місяця він 
виходив. І можна було взять цей журнал, подивиться свій розділ 
і звідти було ясно про ті результати, які були отримані по твоєму 
напрямку останнім часом. На жаль, на початку 90-х цей журнал 
перестав видаватися. Ну, а про сучасність я вже розповів.

Що Ви можете сказати про розвиток вВашого наукового 
напрямку в контексті контактів з іншими вітчизняними та 
зарубіжними науковими центрами?

Науковий напрямок у нас дуже цікавий – це механіка руй-
нування п՚єзоелектричних матеріалів, це так званих розумних 
матеріалів, які широко використовуються в електронних пристроях 
і якраз цей напрямок дуже бурхливо розвивається. Ми там досить 
на непоганому рівні працюємо, тому що публікуємся в провідних 
зарубіжних журналах. Ну, і в більшості випадків це публікації 
із зарубіжними колегами, по результатам спільної роботи. А кон-
тактуємо ми, якщо випадає така нагода бути безпосередньо там, 
то напряму з колегами спілкуємося, а так – по електронній пошті, 
по скайпу зараз дуже легко спілкуватись, немає різниці чи ти тут 
знаходишся, чи там. Інколи сидимо в сусідніх кімнатах, а говоримо 
по скайпу, тому що ніколи поки сходити, поки поговорити. По 
скайпу виходить більш ефективно.

Тобто Ви можете сказати, що дослідження Вашого на-
пряму має світовий рівень?

Так.
А Ви можете навести якийсь конкретний приклад?
Ну, от буквально конкретний приклад. У нас вийшла на почат-

ку січня оглядова стаття – «Механіка руйнування п՚єзоелектричних 
матеріалів». Там були авторами: я, мій колега, мій учень і два зару-
біжних автора. По суті справи публікація такої статті – це визнання 
провідного рівня в світі по цій тематиці. Причому вона була опу-
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блікована в журналі з високим імпакт-фактором і, якщо вам цікаво, 
можете навіть відкрити, якраз першу сторінку нашого сайту і там 
написано «Досягнення дніпропетровських вчених по механіці руйну-
вання п՚єзоелектричних матеріалів». Там, до речі, в цій статті були 
посилання, по-моєму, на 22 наші статті, які опубліковані в провідних 
міжнародних журналах. Ну, це одне із підтверджень.

Дякую. А що Ви можете сказати про наукову роботу сту-
дентів?

Зараз, чи тоді, коли я вчився?
Тоді, коли Ви вчилися.
Як я вже казав, ми в гуртку, який очолював мій науковий 

керівник, в основному займалися курсовими роботами і науковою 
роботою, пов’язаною з цими курсовими роботами.

А чи запам’яталися Вам якісь дослідження?
Це вже 45 років пройшло, важко щось згадати.
Що Ви можете сказати про роботу держбюджету і гос-

договірних тем у Вашому підрозділі?
Госпбюджетна тема у нас завжди фактично є. Ми виграємо 

конкурси завдяки активним міжнародним контактам, активним пу-
блікаціям в зарубіжних журналах. Нам вдається отримати бюджетне 
фінансування. Тому в рамках цієї бюджетної теми ми займаємося 
по цьому ж напрямку механічного руйнування п՚єзоелектричних 
матеріалів. Стосовно госпдоговірних, то важкувато зараз отримати. 
Мені запам’яталось, як років шість назад у нас була госпдоговірна 
тема з «General Motors» (Сполучені Штати Америки). Там ми прово-
дили дослідження по одному напрямку, пов’язаному з покращенням 
автомобіля. Ну, це така була дуже серйозна міжнародна тема. Можна 
сказать, перша у нас в університеті тема з таким дуже солідним 
заказчиком, як американський «General Motors».

А наскільки вони були ефективними?
Заказчики залишились задоволені. А по госбюджетним темам 

мабуть про ефективність можна судити по рівню публікацій, які 
були подані і опубліковані по результатам роботи цих тем.

А який рівень фінансування вищої освіти був на час Вашого 
навчання?
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Рівень фінансування був достатній для того, щоб працювати 
ефективно і зараз в принципі можна працювати, але звичайно 
комп’ютерна техніка повинна обов’язково бути хороша, експери-
ментальна база. От з експериментальною базою зараз важкувато. 
Не дуже є кошти на прилади, лабораторії та їх покращення.

А які були стипендії? Чи вистачало на життя?
Ті роки нам платили студенту 45 рублів, аспіранту 70 рублів. 

Це в принципі, при необхідності, можна було на них прожити. 
Я знаю хлопця, який жив чисто на стипендію, він в гуртожитку 
жив. Так, це було важкувато. Мені батьки допомогали. 

Тобто вистачало?
Так.
Як у Ваш студентський та аспірантський час було орга-

нізовано побут, у тому числі в гуртожитку?
Я перші п’ять років, коли був студентом, жив на квартирі. Тоді 

місця в гуртожитку всім не вистачало. Було таке поняття «жить на 
квартирі», і  я п’ять років знімав квартиру. [За рахунок] стипендії і за 
допомогою батьків [квартири] оплачували. В основному готовили 
їсти самі. В столові ходили. А вже коли був аспірантом, то я два 
роки жив в 3-му гуртожитку, це там, біля вашого історичного. Тоді 
один рік в першому гуртожитку. Тоді в аспірантурі втрьох жили 
в кімнаті, перші два роки. А вже в першому гуртожитку вдвох, 
зі своїми колегами. Вони також стали докторами наук, відомими 
вченими. А їли в основному в столових, трошки готували самі. 
Консерви, ковбаса, хліб було вповні достатньо, щоб поїсти.

Яку роль у Вашому житті відігравали фізкультура та 
спорт?

Я дуже любив фізкультуру, ще зі школи, я добре бігав. Коли 
прийшов в університет, то одразу записався в секцію, вірніше мене 
знайшли, легкої атлетики. Я весь час був членом збірної універси-
тету з легкої атлетики. Був два роки чемпіоном з бігу на 100 метрів. 
Перший розряд у мене був. Крім того, любив футбол, трошки грав 
за збірну університету. Тоді тут тренером був Дідевич, він тоді був 
другим тренером Дніпра. Спорт у мене відігравав велику роль.

Тобто Ви брали участь у змаганнях?
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Так. Кожного дня фактично ходив на тренування на «Ме-
талург». Це там, де зараз «Дніпро-арена», це раніше був стадіон 
«Металург». От там ми, збірна університету, тренувалась. По суті 
3–4 тренування в неділю. Тому це допомагало і вчитись, і тримати 
форму, і думаю це і зараз допомагає продовжувати знаходиться 
в формі.

Чи брали Ви участь у культурно-просвітницьких заходах: 
КВК, «Що, де, коли»?

Так. Але так, щоб на сцені, я не дуже брав. Але я був свід-
ком, як на нашому мехматі фактично зароджувалась команда 
КВК, спочатку мехмату. Проводились дні мехмату і на цих днях 
проводились ці КВК. А тоді на базі факультетської команди була 
створена університетська команда, яка у [19]84 році зайняла друге 
місце у всесоюзному КВК. І на базі неї був створений театр КВК 
ДГУ. Керівник цього клубу був Гельфер Григорій, це те ж випус-
кник мехмату. Ну, я  там просто в журі декілька разів був, але сам 
на сцені не виступав.

А, наприклад, «Що, де, коли» у Вас проводились?
Я чув, що проводились, але точно не знаю. Якраз проводились 

недавно на мехматі у Палаці студентів, там команда мехмату ви-
ступала, але це було роки три назад. Ну, я там участі не приймав.

Тобто в конкурсах художньої самодіяльності не брали 
участь?

Я до цього не дуже був налаштований. У мене нема ніяких 
талантів. Пам՚ятаю, колись у школі конферансьє був.

А проводились якісь культпоходи?
Так, ще коли ми були студентами, то нас водили в музей, 

в кіно. Групові походи. По-моєму, виїжджали на Хортицю, авто-
бусом. Але зараз не дуже пам’ятаю.

Які форми профорієнтаційної роботи проводилися з абі-
турієнтом в університеті, на факультеті?

В той час, ще в 70-ті роки, наша спеціальність була дуже 
популярна, фактично особо профорієнтаційної роботи не треба 
було проводити, конкурс й так був десь 8–10 чоловік на місце. 
А от останнім часом (ви на історичний поступили, на мехмат не 
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пішли (усміхається)) не люблять студенти математику і фізику. 
Тому зараз намагаємося, по школах ходимо, в Інтернеті відповідно 
агітаційну роботу проводимо, через студентів, щоб вони із своїх 
колишніх шкіл агітували. Намагаємося вчить студентів так, щоб 
потім вони розказували після закінчення, що отримали хорошу 
професію, готували школярів, щоб до нас поступали. У нас дійсно, 
на нашій спеціальності вчитись не легко, це точно. Але більшість, 
хто закінчує, добре влаштовуються. У комп’ютерні фірми, і за 
кордон дуже багато наших запрошують. Стипендії кращих уні-
верситетів, тому це ми намагаємося школярам розповісти і таким 
чином запропонувати вступити в наш університет.

Тобто конкурсна ситуація пішла на спад?
Так. Зараз, на жаль. Зараз більше конкурс росте на гуманітарні 

спеціальності, а механіко-математичний і на фізичний так не можна 
сказати, що невисокий конкурс.

А Ви пам’ятаєте, коли більше за все йшли на Ваш фа-
культет?

Ну, це якраз 60–70-ті роки. Тоді були самі високі конкурси 
та на ще до 90-х непогано йшли, а далі дітей стало якось менше. 
Багато вузів, багато спеціальностей, багато можливостей. Вибира-
ють в основному ті спеціальності, на яких легше вчитись.

Ви брали участь у приймальній комісії?
Так. Це було ще у [19]85 році був заступником відповідального 

секретаря, у [19]86 році став відповідальним секретарем. Це дуже 
така серйозна була робота. До цього був декілька разів членом 
предметної комісії з математики.

А як була організована робота в комісії?
Коли я був відповідальним секретарем, то в нас була при-

ймальна комісія, штаб приймальної комісії, нас було шість чоло-
вік. Часто проводили засідання приймальної комісії. Її проводив 
ректор, проректори, декани. Ну, а вже під час прийому документів, 
навіть до цього. Приймальні компанії тоді ж проводились не так, 
як зараз. В липні приймали документи, а тоді в серпні проводи-
лись вступні іспити. Тобто були комісії по кожному предмету, 
предметна комісія з математики, з фізики, з хімії, з історії. І вони 
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проводили, готувались закриті тести, які ніхто не знав, питання, 
і проводились екзамени, і тоді йшла перевірка, шифрування, щоб 
викладачі не знали, чиї роботи вони перевіряють. І таким чином, 
з моєї точки зору, контингент відбирався непоганий.

Тобто це було об’єктивно?
Так. 
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка?
Так. Не можна сказати, що дуже багато. Пам’ятаю, якщо ви 

знаєте, є 5-й корпус, де економічний факультет, 4-й корпус, а за 
ним факультет прикладної математики. Між ними в дворі стоїть 
лабораторія теорії пружності. Так от в укладці фундаменту тієї 
лабораторії я приймав участь. Я пам’ятаю, зняли із занять, дали 
прилади для укладки бетону. Привозили бетон, і ми стояли і пра-
цювали, щоб він улягався краще. Ну, так щоб більше десь, в цьому 
кущі я особливої участі не приймав.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю на 
факультеті?

Ну, я вже фактично розповідав. Мої особисті контакти з Німеччиною. 
Хороші були із Францією, Голландією. А у інших колег, я знаю, кафедра 
матаналізу дуже активно працює зі Сполученими Штатами Америки. 
Кафедра геометрії і алгебри з Іспанією, тобто контакти дуже активні.

А учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Я був учасником багатьох міжнародних конференцій в Німеч-
чині, Данії, Японії, Франції. Я виграв чотири гранди в німецькій 
службі академічних обмінів. По два місяці був у Німеччині за раху-
нок приймаючої сторони, фінансування. Там можна було зайнятися 
науковою роботою. Зараз контактую із Францією, запрошують як 
запрошеного професора. В основному це міжнародні публікації.

Тобто, на Вашу думку, міжнародне співробітництво впли-
вало на розвиток навчального процесу?

Ну, звичайно. Беремо інформацію, як у них проходять учбовий 
процес, науковий процес і все краще намагаємося запозичити і в 
нашому університеті і на факультеті.
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МАРТИНЕНКО 
ВАСИЛЬ 
ГРИГОРОВИЧ

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

Мартыненко Василий Григорович, 28 марта 1947 года. Ме-
литополь Запорожской области.

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

Родители были учителями, отец – учитель математики, мама – 
литературы, дед по одной линии был сельским учителем, а по 
другой – кузнецом.

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

Они вскрытые.
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?
Естественно, оба родителя.
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 

Ви здобули?
В Мелитополе заканчивал среднюю школу.
Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-

більше і вплинули на формування Вашої особистості.
Учитель математики, истории.
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Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Назвіть коло Вашого читання, інтересів.

Родители, учителя, преподаватели.
Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-

вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени?
Это был 1965 год, конкурс – четыре человека на место, из 

преподавателей, которые у меня принимали экзамен, это член-кор-
респондент Академии наук Моторный Виталий Павлович.

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

Честно говоря уже не помню, яркие помню, а такие не помню.
Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-

ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

В 4-м корпусе кафедра была на 4-м этаже. 
Назвіть Ваших викладачів, їх прізвище, ім’я та по батькові, 

зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи контакту 
з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, які 
Вони викладали?

Среди ярких преподавателей – Боргардт Сан Саныч, профессор 
кафедры теоретической физики, Коркина Марина Петровна тоже 
профессор кафедры теоретической физики, Меняшин Владимир 
Степанович.

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

Курсовые, дипломные работы.
Які форми індивідуальної роботи зі студентами під конт- 

ролем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Организовывали математические кружки.
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?
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Руководящую роль.
Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 

Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні засоби 
навчання: карти, схеми, таблиці?

По специфике, я заканчивал кафедру теоретической физики 
и поэтому главный инструмент – это мозги.

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

В те времена их еще не было.
Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-

тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Я думаю, что нет, не было никаких прибамбасов, был про-
фессионализм высокого уровня.

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

Никакого специального оборудования не было, чистые ауди-
тории, удобные доски.

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

Высокий уровень подготовки, существовал определенный 
отбор, потому, например, на специальности теоретические туда 
абы кто не шел.

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

Те, которые сейчас состоялись, например, депутат Верховной 
Рады Украины Хазан Виктор Борисович, был серьезный ученый, 
который котируется больше на Западе, чем у нас на Украине. 
Некоторые пошли в другие области, например главный режиссёр 
34-го канала Радченко Сергей Иванович.

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

Речь о дисциплине не шла.
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Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті?

Хороший.
Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-

пі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість знань 
вони використовували?

Старостой уже не помню, кто был, а куратором был Влади-
миров.

Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків 
у студентському колективі?

У нас конфликтных ситуаций не возникало, поэтому необхо-
димости в этом не было.

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

Экзамены, зачеты. 
Як було організовано проведення залікового тижня і сесії?
Стандартно отвечали устно, а не письменно.
Чи траплялися якісь курйозні випадки?
Не могу ничего интересного припомнить.
Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 

запам’яталися?
Ничем не запомнились.
Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 

Хто був Вашим науковим керівником?
Научным интересом.
Як здійснювалося наукове керівництво?
Співбесідою.
Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 

спеціалізації?
Предлагались различные темы курсовых, дипломных.
Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Публично.
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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Специальность у нас была теоретическая, поэтому практики 
проходили на кафедре, по сути дела это было продолжение науч-
ной работы.

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонували навчаль-
ні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність?

Поскольку это был физический факультет, лабораторий было 
достаточно много: электрофизика, молекулярная, механика, ме-
таллофизика, были хорошо оснащены работы.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

Сборники научных трудов кафедры.
Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 

(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні?

Не припомню, чтобы были в то время конференции. Кафедра 
участвовала внешне в конференциях, которые проводились в Киеве, 
Москве. В Днепропетровске проводились ведомственные конфе-
ренции, поскольку здесь развита металлургия, которая собирала 
всесоюзные конференции.

Безусловно, когда я поступил в аспирантуру, я ездил по кон-
ференциям. Ездил в Армению [на конференцію. – Ред.], на которой 
присутствовали такие ученые, как Сахаров Андрей Дмитриевич.

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

Да, существенно [влияли. – Ред.] по защите кандидатских 
диссертаций.

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

Так же как и сейчас, чтобы попасть в аспирантуру, нужна 
рекомендация кафедры, всупительные экзамены, а докторантуры 
у нас в то время не было.

Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва?
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Моим научным руководителем была Марина Петровна [Кор-
кина. – Ред.], что [хочу] сказать – слова восхищения и благодар-
ности ей.

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

Не помню.
Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 

які форми роботи Ви можете пригадати?
В те времена было общество молодых ученых, было зафор-

мализировано, как комсомол.
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-

піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?
В те времена не припомню, большая часть работы на кафедре.
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 

студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Достаточной свободой научного выбора, серьезной научной 
работой для результата.

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

–
Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 

та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особисто 
або Ваших колег?

В моем выпуске не было таких случаев, хотя в предыдущие 
годы, я по слухам слышал, что некоторые студенты были отчис-
лены за идеологические взгляды.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Наша библиотека выписывала много журналов и поэтому 
литературы было достаточно.
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Що можете Ви сказати про розвиток Вашої наукової 
школи, наукового напряму в контексті контактів з іншими 
вітчизняними та зарубіжними науковими центрами?

Наша команда на конференциях больше контактировала с мос-
ковской школой, минской, киевской.

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?

Брал, с моими работами публиковались работы студентов.
Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 

та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Раньше мы активно пользовались библиотекой, которая ре-
шала много проблем.

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

Это связанные вещи, поскольку мы привлекаем студентов 
к научной деятельности, поэтому преподавание и научная работа 
тесно переплетаются.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Чаще применялись, был факультет повышения квалификации. 
Как правило, мы ездили в Москву в МГУ повышать квалификацию.

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

В прежнее времена это был достаточно эффективный инстру-
мент, было достаточно много хоздоговорных тематик, по которым 
мы работали и получали задания.

Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів.
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Форма простая, работать надо.
Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 

на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів.

Кроме партии, комсомола ничего не было.
Зазначте, як у Ваш студентський та аспірантський час 

було організовано побут, у тому числі в гуртожитку?
Было меньше общежитий, проблема была поселиться в обще-

житие иногородним, а быт мало чем отличается от современного.
Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 

Вашого студентського та аспірантського життя? Як Ви 
можете охарактеризувати стан тодішньої культури, етики, 
моралі у студентському середовищі?

Я думаю, что теперешняя молодежь и мы молодые жили 
теми же интересами, сказать, что мораль была другая, да нет, все 
определялось по молодости.

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

Отыгрывали, мы активно занимались спортом, не было Дворца 
спорта, были площадки, проводились командные соревнования.

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

Стандартные: вечера отдыха, встреча Нового года и прочее.
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, куль-
тпоходах тощо?

Принимали участие. Раньше у ДГУ была серьезная КВН-ко-
манда, которая выросла из мехматовской команды КВН, я долгое 
время работал на мехмате и был членом команды.

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, 
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видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Могу сказать только хорошее. У нас великолепный Дворец 
студентов, где можно проводить не только различные мероприятия, 
но и различные научные конференции. Прекрасная библиотека, 
где приятно посидеть.

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

В те времена наш факультет устраивал рабфак, мы приглашали 
абитуриентов, всех желающих, кто хотел поступить, и студенты 
занимались дополнительной работой с теми, кто хотел к нам по-
ступить.

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

Принимал участие неоднократно, четко была организована 
работа приемной комиссии.

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

Стипендия была 35 руб., этого было недостаточно для про-
живания, я дополнительно не работал, мне помогали родители.

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

Более позитивная динамика была, когда я переходил из ас-
систентов в доценты.

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

Естественно, организованно.
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Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Не приходилось.
Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 

університету, факультету?
Наше современное подразделение ведет активное международ-

ное сотрудничество, был проект с Канадой по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Потом был проект «Темпус».

Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Конечно, влияло. Мы ездили за рубеж, смотрели как люди 
работают, живут.
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ІНТЕРВ’Ю № 18

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 28 травня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Меньшиков Юрій Леонідович
Дата народження 6 травня 1944 р.
Місце народження м. Улан-Уде, Бурятська АРСР
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Росіянин, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ХДУ (м. Харків),  ДДУ (м. 
Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Математика, доцент
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Беззуб Денис Арнольдович
ТЕХНІК (ПІБ): Завадський Дмитро Сергійович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Зюбін Андрій Дмитрович
Загальна кількість годин запису –
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

–

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе, надав письмові 
відповіді на питання

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі Не погодився на аудіозапис, 
додатково подано інформацію на 
питання № 34, 43, 47–48.
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МЕНЬШИКОВ 
ЮРІЙ 
ЛЕОНІДОВИЧ

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

Меньшиков Юрий Леонидович, 6 мая 1944 г., г. Улан-Удэ, 
Бурятская АССР, СССР.

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

Мама: Калинина Нина Валентиновна (девичья фамилия – 
Меньшикова), место рождения – г. Алма-Ата, СССР. Высшее об-
разование: инженер транспорта. В настоящее время проживает 
в г. Краматорск, Украина.

Отец: Кононенко Леонид Петрович. Место рождения – г. Бер-
дянск, Украина. Высшее образование: инженер транспорта. Умер 
в январе 1944 г.

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

Традиций не было, так как мои братья выбрали другие про-
фессии.

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

Влияния не было.
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 

Ви здобули?
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Обучался в СШ № 36 города Улан-Удэ, затем оканчивал 11-й 
класс в городе Изюме Харьковской области. Продолжил учёбу 
в Харьковском государственном университете. Закончил учёбу 
в ДГУ, в 1970 г.

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

Наибольшее влияние оказал учитель математики в СШ № 9 го-
рода Изюма.

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

На мой выбор влияли только внутренние причины и личные 
интересы.

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

Поступил в Харьковский университет в 1962 г. Конкурс был 
1:11. Сдавал пять экзаменов: математика, физика, иностранный 
язык, литература, украинский язык.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

На площади около Госпрома, лекции проходили на 14-м этаже.
Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-

кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали?

Преподаватель матанализа – проф. Левин В. (преподавал на 
русском языке). Преподаватель дифференциальной геометрии – 
академик СССР, проф. Погорелов (тоже на русском).

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Уровень профессиональных знаний был очень высоким. Про-
фессор Борок выглядела всегда элегантно, хотя у неё уже было 
шестеро детей.
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Які форми індивідуальної роботи зі студентами під контр-
олем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Студенческие кружки и консультации.
Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 

аудіо-, відеоприлади?
Использовали лишь мел и тряпку.
Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-

вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях? Як це впливало на якість підготовки?

Аудитории были самыми рядовыми.
Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 

підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом?

Состав студентов был однородным, «мажоров» не было.
Хто з однокурсників демонстрував найкращі здібності, 

навчався на «відмінно»?
Была только одна круглая отличница, из Симферополя. Она 

была и мастером спорта по плаванию.
Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-

товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними?
Подготовка контролировалась только на сессии.
Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 

Чи траплялися якісь курйозні випадки?
Я сдавал зачёт по теоретической механике... восемь раз. Од-

нако рекорд был – 16 раз.
Пригадайте свій перший і останній екзамен. Чим вони 

запам’яталися?
Помню первый вступительный экзамен по математике (уст-

ный). Тогда я решил самую трудную задачу пока шёл от парты 
к столу экзаменатора.

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося наукове 
керівництво?
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Научным руководителем дипломной работы был доцент 
Ях Г. И.

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

Атмосфера была хорошей.
Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонували навчаль-

ні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність?
На мехмате велись х/д исследования. На нашей кафедре тео-

ретической механики такую х/д тему возглавлял доцент Ях Г. И. 
К работе привлекались практически все преподаватели кафедры. 
Моим научным куратором был доцент Наумов Ю. А.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

Окончание университета оставило немного грустный осадок. 
То что казалось бесконечным, прочным и успешным, внезапно 
закончилось. После окончания учебы я остался на работе в уни-
верситете на должности инженера НИСа (научно-исследователь-
ский сектор) или инженером по хоздоговорной теме. На это место 
могли в то время претендовать выпускники с невысоким уровнем 
финальных показателей в дипломе. У меня, например, было две 
тройки. Хозтема числилась на кафедре теоретической механики 
механико-математического факультета Днепропетровского государ-
ственного университете (ДГУ). Моим начальником был кандидат 
технических наук, доцент Ях Григорий Исаакович. Я выполнял 
типичную для инженера хозтемы работу: проводил разнообра-
зные расчеты, которые были необходимы для выполнения темы, 
участвовал в экспериментах, писал отчеты и многое другое. Ру-
ководителем темы был невысокий, немного полноватый и очень 
энергичный для своих 65 лет человек с ярко выраженным талантом 
управленца и менеджера. Главной его задачей было составление 
планов работы и контроль их выполнения. Стиль управления был 
немного «холерический»: много шума и выступлений, «нехорошие 
слова» (но без мата), швыряние, хлопанье и «рваньем» разных 
предметов и бумаг. Однако, довольно быстро мы, его сотрудники, 
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поняли, что по существу своему это доброжелательный, незлобный 
человек, который быстро сменял гнев на милость. Научные идеи 
и математические методы, связанные с выполнением темы, его 
мало интересовали, и он в них разбирался весьма слабо. Зато он 
чувствовал себя как рыба в воде в вопросах управления: он налажи-
вал связи с руководством университета и другими вузами страны 
(СССР), издавал межвузовский сборник научных трудов и делал 
многое другое. На теме работали практически все преподаватели 
кафедры теоретической механики механико-математического 
факультета и периодически некоторые преподаватели других ка-
федр и факультетов ДГУ. Работа «кипела» и ежегодно «пеклись» 
толстенные отчеты.

На первых порах на хоздоговорной теме работало только 
два инженера: я и Кондрашин Андрей Дмитриевич. Андрей был 
хорошим программистом, и он отвечал за компьютерное обеспе-
чение темы.

Много сил и времени отнимали экспериментальные работы 
по теме. Объектом этих исследований был в то время прокатный 
стан завода им. Дзержинского в городе Днепродзержинск. За время 
короткой остановки прокатного стана на текущий ремонт, мы долж-
ны были прикрепить датчики к огромным в три обхвата железным 
холодным и ужасно грязным валам, которые вращали рабочие валки 
прокатного стана, установить и настроить записывающую аппара-
туру. Были случаи, когда датчики вырабатывали свой ресурс еще 
на этапе подготовительной работы и к моменту начала реальных 
записей уже выходили из строя. Это были трудные моменты для 
всего научного коллектива: в огромных пространствах прокатного 
цеха слышалось эхо «...мать, ...мать, ...» (голосом Яха Г. И.), которое, 
правда, почти не было слышно для непосвященных в сумасшед-
шем грохоте работающего стана. При этом срывались все графики 
выполнения работ, не считая нескольких бессонных суток работы, 
материальных затрат и т. д.

Во время эксперимента мы с Андреем больше походили на 
беспризорников, которые не ели, не спали и не мылись долгое вре-
мя. Спали, где выпадет случай: в траве у здания прокатного цеха, 
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в баках с ветошью и  т. д. Естественно, что в конце эксперимента 
мы избегали начальства (Яха Г. И.) и мечтали тихонько поспать 
в укромном месте.

Основной целью экспериментальных исследований было по-
лучение данных о моментах сил упругости, передаваемых валами 
стана при прокатке. Эти данные записывались на специальную 
фотобумагу в виде осциллограмм. Эта бумага имела вид руло-
на формата туалетной бумаги. На каждый рулон записывалось 
20–30 случаев прокатки, и это количество, естественно, зависело 
от скорости движения бумаги. Затем эти записи обрабатывались 
и анализировались. По этим записям можно было сделать выводы 
довольно общего характера: максимальные значения нагрузок, их 
перераспределение, зависимость нагрузки от скорости прокатки, 
от температуры и т. д. После нескольких таких экспериментов 
мы могли уже и без измерений предсказать конечные выводы. 
Подробности изменения нагрузок в главной механической линии 
прокатного стана для нас были не видны по причине малой скорости 
записи данных. Как-то я предложил Яху Г. И. сделать несколько 
записей на большой скорости. Однако, соображения о том, что за 
время эксперимента мы получим значительно меньше (по коли-
честву) данных делали его неуступчивым. Фоточувствительная 
бумага для записей была в то время очень дорогой и дефицитной.

Но желание посмотреть на динамические нагрузки в подроб-
ностях не давали покоя. И вот однажды, когда очередной экс-
перимент подходил к концу и была сделано несколько удачных 
рулонов на малой (обычной) скорости, начальника вызвали в Дне-
пропетровск по семейным обстоятельствам. Мы остались втроем: 
я, Кондрашин А. Д. и технический руководитель по экспериментам 
и записям ведущий инженер Проектно-конструкторского техно-
логического института г. Днепропетровска Бондарь Владимир 
Петрович. Аппаратура работала хорошо, и мы уже предвкушали 
баню, чистую одежды, хороший стол с обязательным употребле-
нием фирменного напитка. Напиток состоял обычно из двух третей 
натурального сухого виноградного вина («шипучка» – 97 копеек за 
поллитра) и одной трети чистого спирта (советуем попробовать). 
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Уговоры Владимира Петровича сделать хотя бы одну запись на 
большой скорости не дали результатов. Но тут его также срочно 
вызывают к начальству завода. Соблазн получить наконец-то 
запретную скоростную запись был очень велик. Поставив пере-
ключатель скорости на максимум (10-тикратное увеличение), мы 
сделали запись на двух рулонах приблизительно 10–12 случаев 
прокатки, совершенно не представляя, для чего это может быть 
нужно. Когда вернулся Бондарь В. П., то все было закончено. 
Два рулона ждали проявления. Для порядка Владимир Петрович 
чертыхнулся, но в глубине его прокуренных усов просматривалась 
одобрительная улыбка.

После химической обработки мы с большим интересом, ко-
торый можно было сравнить только с просмотром первых снимков 
обратной стороны Луны, разглядывали полученные записи. Там 
было обнаружено множество новых эффектов и фактов. Ранее эта 
информация была сжата медленной записью в одну сплошную 
мутную линию.

Параллельно с экспериментальными проводились и теоре-
тические исследования, смысл которых заключался в построении 
математической модели процесса прокатки, таким образом, чтобы 
результаты теоретических расчетов совпадали бы с эксперимен-
том: строилась математическая модель механической линии про-
катного стана, выбиралась некоторая модель внешней нагрузки 
и далее методами математического моделирования получались 
теоретические нагрузки. Большой вклад в эту часть исследова-
ний вносили доценты кафедры теоретической механики Гопак 
Камил Николаевич, Беспалько Леонид Андреевич, Наумов Юрий 
Александрович. Их основные научные интересы не совпадали 
с научной тематикой хоздоговорной темы. Участие в теме давало 
им возможность дополнительного заработка. Но большой научный 
и педагогический опыт работы давали полезные результаты и по 
тематике хоздоговорной темы: они формулировали новые задачи, 
обсуждали результаты, выдвигали идеи.

Однажды после занятий доцент Наумов Ю. А. отдыхал в по-
мещении, где работали сотрудники нашей темы. От нечего делать 



373

Інтерв’ю № 19  МЕНЬШИКОВ Юрій Леонідович  

он рассматривал скоростную осциллограмму и что-то соображал. 
Затем вдруг сказал, обращаясь ко мне, но не видя меня: «А что, 
если рассмотреть задачу наоборот: по нагрузкам в главной ме-
ханической линии прокатного стана найти внешнюю нагрузку на 
эту линию со стороны прокатываемого металла». Скоростная 
запись позволяла это сделать. И вот с этого момента началось мое 
собственное научное направление, которому я остаюсь верен и до 
сих пор. Довольно длительное время мы не могли найти аналогич-
ные задачи в научной литературе и не могли определить, куда эту 
задачу следует отнести и как ее следует решать. Оказалось, что эта 
задача является обратной задачей (задачей идентификации), что она 
является неустойчивой (некорректной). В то время (1972–1978 гг.) 
мало еще кто знал об особенностях таких задач вообще и о пио-
нерских работах Тихонова А. Н. и его учеников. Поэтому доцент 
Наумов Ю. А. не мог оказать существенной помощи без серьезной 
переориентации своих научных интересов, но постоянно проявлял 
интерес к работам в этом направлении.

Добавлю, что на основе этих двух скоростных записей в бу-
дущем были написаны две кандидатских диссертации: одна моя, 
другая моего коллеги и друга – Скорохода Григория Исааковича.

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?

Доцент Ях Г. И. организовал издание довольно популярного 
в то время сборника научных трудов «Динамика и прочность 
тяжелых машин». Там публиковались статьи аспирантов, инже-
неров, соискателей.

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

Научные конференции были очень популярны, были съезды по 
теоретической и прикладной механике. За командировки платили.

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

Я был соискателем.
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Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва?

Научным руководителем был проф. Остапенко В. А.
Чи брали Ви участь у підсумкових студентських конфе-

ренціях? Яке значення для Вас вони мали?
Не брал участия.
Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 

студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Шел восьмой год моей работы в университете. По не писан-
ным законам, окончившие университет, включая инженеров НИЧа, 
должны были через несколько лет представить диссертационную 
работу на соискание степени кандидата наук. Такие традиции по-
ддерживались руководством и поощрялись материально. Всегда 
были показатели университета в виде количества защищенных 
диссертационных работ, опубликованных монографий и т. д. Моим 
научным руководителем был доктор физико-математических наук, 
профессор Виктор Александрович Остапенко. По причине невы-
соких показателей в дипломе я не мог обучаться в  аспирантуре, 
а проходил весь тернистый путь в качестве соискателя. К таким 
кандидатам в ученые относились несколько более внимательно, 
так как в целом уровень базовой подготовки их был ниже, чем 
у нормальных аспирантов. Для представления работы в Ученый 
совет для защиты по механике необходимо было выступить на 
научном семинаре кафедры динамики и прочности конструкций 
под руководством академика АН УССР Владимира Ивановича 
Моссаковского. Этот семинар имел очень высокий авторитет среди 
механиков. Если молодой ученый получал одобрение на нем, тогда 
для него были открыты двери Ученых советов по защите диссер-
таций практически в любом городе СССР. Кандидаты тщательно 
готовились, и выступление на нем фактически приравнивалась 
к самой защите. Обстановка на семинаре была деловой и доброже-
лательной для успешных выступлений. Для неуспешных (спорных) 
докладов выступление могло закончиться и полным разгромом.
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Мой доклад проходил спокойно и закончился на оптимис-
тической ноте: много новых задач решено и еще много предпо-
лагается решить в ближайшее время. Далее перешли к вопросам 
по докладу. Нетрадиционность темы (обратные задачи) не давала 
возможность разгуляться любителям каверзных вопросов. И вот 
после серии простых вопросов очередь дошла до доцента Гопака 
Камилла Николаевича. Он был знатоком и большим любителем 
малоизвестных исторических фактов, курьезов и легенд. Его вопрос 
касался задачи академика Андрея Николаевича Крылова, которая 
была опубликована в полном собрании сочинений и датировалась 
1914 годом. Я в своей работе и докладе претендовал на решение 
новых задач механики (обратных задач). Задача А. Н. Крылова тоже 
была обратной, но была поставлена 75 лет до меня. Я знал об этом 
и знал, что А. Н. Крылов ее только сформулировал, но решить ее 
не сумел в первоначальном варианте, как обратную задачу. Ответ 
нужно было дать за несколько секунд, как в КВН на разминке. 
Сказать, что задача А. Н. Крылова не обратная, – было неграмотно. 
Сказать, что А. Н. Крылов не смог ее решить, – было еще более ри-
скованным заявлением. Если ответить, что он ее решил, то я теряю 
приоритет в новых задачах механики и нечего будет защищать. 
Я выбрал первую возможность и сказал, что она не совсем обрат-
ная. Мой ответ вызвал оживление в аудитории, назревал скандал 
с вытекающими последствиями. Моссаковский В. И. начал уже 
более внимательно рассматривать плакаты очень жестким взглядом. 
Это не предвещало ничего хорошего. В этот момент мои друзья, 
которые пришли «поболеть» за меня, затаили дыхание. Достаточно 
было даже намека на сомнение и выступлению – конец. В свой 
ответ я вложил максимум уверенности и убежденности. Некоторые 
основания для такого варианта ответа у меня были. В постановке 
этой задачи существовало много нюансов, которые делали эту за-
дачу непохожей ни на одну известную обратную задачу. Поэтому 
совесть моя была почти чиста. Кто перевел дискуссию в другое 
русло, я уже не помню. Но в итоге все кончилось благополучно, 
и доклад получил «добро» семинара. Существенную поддержку 
оказало также заключительное выступление профессора В. А. Оста-
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пенко, который несмотря на свою ершистость и независимость, был 
среди тех немногих, кого академик уважал и с мнением которых 
считался. Далее было еще много препятствий и много трудностей. 
Приблизительно через полгода состоялась защита кандидатской 
диссертации в Харьковском политехническом институте.

Затем я перешел работать доцентом на кафедру дифферен-
циальных уравнений Днепропетровского государственного универ-
ситета, где заведующим в то время был профессор В. А. Остапенко. 
Подготовка и проведение лекций, практических и лабораторных 
работ надолго отодвинули меня от научных проблем и задач. Но 
по мере накопления опыта и навыков потихоньку оживилась и моя 
научная работа. По этому виду деятельности также был и план, 
и показатели по каждой кафедры университета. За эти показатели 
боролись все преподаватели. «Странная» задача Крылова не давала 
покоя и немного раздражала, так как указывала на то, что я не все 
понимаю в обратных задачах. Я, конечно, был к тому времени бо-
лее опытным «бойцом». Как в голове сложилось ее решение, я не 
помню в деталях, главное, что эта задача оказалась нестандартной 
обратной задачей, которая не могла быть в принципе решена стан-
дартным путем (методом регуляризации). Но это препятствие я уже 
мог одолеть и задача А. Н. Крылова была решена уже как обратная 
задача (первоначальный вариант А. Н. Крылова), но в специальной 
постановке в 2003 году (спустя 25 лет). Если считать началом 
1914 год, то до ее решения пришлось ждать 90 лет! И самое важ-
ное, эта задача (этот подход) позволял формулировать и решать 
бесконечное множество других неклассических обратных задач. 
По отзывам некоторых отечественных и зарубежных ученых это 
стало началом новой «веточки» в теории обратных задач.

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

Думаю, что не влияла.
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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При выполнении своих прямых обязанностей по кафедре 
дифференциальных уравнений университета мне пришлось освоить 
новый для себя специальный курс экономического профиля «Эко-
нометрика». Для механико-математического факультета это было 
несколько необычно, но соответствовало рабочему плану «Мате-
матика и основы экономики» специализации кафедры в то время. 
Такая специализация в трудные для набора новых студентов времена 
позволяла нам удерживать самый высокий конкурс по мехмату 
и избежать сокращения сотрудников. Как правило, в течение двух–
трех лет новый спецкурс постоянно менялся, укладывался в голову, 
шлифовался с точки зрения методики. Этот курс был каким-то 
странным и я, честно говоря, его не любил. С одной стороны, речь 
шла об обратной задаче. Это была обратная задача (мною любимая 
и уважаемая), с другой стороны, экономисты решали ее очень 
странно. Под словом «странно» я имею в виду, что был наработан 
огромный материал, издано тысячи книг в переводе и еще больше 
статей. К тому времени уже семь коллективов ученых получили 
Нобелевские премии по этой тематике. Такой курс обычно входил 
в любой уважающий себя вуз с экономическими специальностями. 
А таких вузов оказалось подавляющее большинство. Помимо своей 
воли я помаленьку влезал в эту проблематику глубже и детальнее. 
Но вдруг специализацию кафедры изменили на «Математика и ос-
новы информатики», и курс исчез из учебных планов и расписаний. 
Однако было уже поздно. Я наконец-то понял существо классиче-
ского подхода. Если проводить аналогию с повседневной жизнью, 
то результаты, которые дает классическая эконометрика, можно 
представить в таком виде: на вопрос «Какую женщину Вы встре-
тите, выходя на улицу?», эконометрика дает ответ: «Вашу жену», 
а если «...выходя с работы?», – то получите тот же ответ. Другой 
пример: на вопрос «Какая температура будет у дяди Васи через 
полчаса?», – эконометрика дает ответ, – «нормальная 36.6 градуса 
по Цельсию». А для дяди Пети, – ответ точно такой же. Вопрос: 
«Какая будет температура воздуха завтра?», – ответ «0 градусов 
по Цельсию» (в любое время года). Кому нужна такая «наука»?
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Положение усугублялось еще тем, что один из наших выпус-
кников Терловой В. П. оказался в группе руководителей крупной 
фирмы по продаже металла. Для них очень важно было иметь хоро-
шую эконометрическую модель для достоверного прогноза размеров 
продаж. Однако построенная по известной методике модель была 
неустойчива и давала прогноз продаж с точностью до наоборот 
(по своим стреляла). Терловой В. П. несколько раз обращался на 
кафедру с просьбой разъяснить ситуацию с математической точки 
зрения. Мы же не могли переключиться на эту задачу без четких 
гарантий какой-нибудь оплаты. А оплаты не было.

Решающим моментом в одолении задачи был поиск такой 
точки взгляда на проблему, из которой видно было решение. 
Оказывается, что такая точка всегда существует и, как правило, 
не одна. Наверно, поиск такой точки рассмотрения и есть главное 
в принципиальном решении любой задачи. Когда такая точка была 
найдена, то новое решение задачи эконометрики было получено 
за несколько дней, как один из самых простых случаев в получен-
ных ранее результатах. Слава богу, все необходимые алгоритмы 
были уже готовы. Эконометрических моделей одного и того же 
процесса оказалось бесконечно много, а не одна, как ранее. При 
этом каждая такая модель была наилучшей в своей конкретной 
области. Другими словами, каждой цели соответствовала своя 
эконометрическая модель.

Осталось мелочь: все опубликовать и внедрить. Вот тут-то 
и возникли большие трудности. С одной стороны, экономистам-те-
оретикам не хочется осваивать новые методы, новую идеологию, 
с другой стороны, – необходима модернизация методов с целью 
получения алгоритмов, которые давали бы полезные результаты 
для практики. Однако гораздо проще не обращать внимания на 
проблемы и идти «след в след» за классиками. Лишним подтвер-
ждением этой мысли является всемирный экономический кризис 
2008–2009 гг. Этот кризис показал неспособность существующих 
математических методов экономики. И даже напрашивается более 
общий вывод, – экономической науки не существует!!! Что это за 
наука, которая не может предсказать кризис таких масштабов?!
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Единственно реальный путь агитации за новый подход и но-
вую идеологию – это решение важных экономических проблем 
по реальным измерениям с реальными прогнозами и реальным 
эффектом. Но для этого нужет коллектив энтузиастов, который 
будет работать без оплаты и в свободное время. Короче, нужны 
деньги (спонсоры).

Спецкурс исчез, а последствия его еще долго будут мешать 
спокойно жить классикам эконометрики (я на это надеюсь).

В подтверждение этого я приведу несколько примеров из 
последних событий. Первый касается Всемирного конгресса IFAC, 
который проводился в Южной Корее в 2008 году. Я, конечно, по-
слал свои результаты с надеждой получить какой-то отклик: может, 
взбучку, – может, поддержку. Однако я получил три совершенно 
разгромных рецензии с рекомендацией даже не подпускать мою 
работу и на порог Конгресса. Это малоприятное событие заставило 
критически посмотреть на мои «достижения». Но, к сожалению, из 
рецензий ничего полезного нельзя было выудить. Там его просто 
не было. Скандалить не очень хотелось, если учесть, что придется 
где-то вновь столкнуться. И так-таки и случилось в 2009 году во 
Франции, где-то на побережье (северном) планируется проведение 
крупного симпозиума под эгидой IFAC. Мой корейский доклад был 
послан туда с небольшими коррективами. Но результат работы 
программного комитета был совершенно одинаковый: доклад 
посчитали недостойным и отклонили. Рецензий было только две, 
но они, как две капли воды, походили на предыдущие из Кореи. 
Видимо, их писали те же «ученые». И опять в рецензиях были 
ошибки и перекручивание фактов. Они меня уже достали. Написал 
разгромную рецензию на «рецензии».

Однако, этим «бодания» не завершились. 16 марта 2009 года 
я получил рекордное количество отрицательных рецензий – шесть 
штук! Четыре рецензии касались Европейского Конгресса по тео-
рии управления в Будапеште, две с международной конференции 
в Израиле (Найфе). В августе 2011 года от организаторов очередного 
конгресса IFAC (Милан) я получил три отрицательных рецензии на 
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доклад, который был внешне полностью изменен (с сохранением, 
конечно, прежней идеологии).

Рецензии были, как и предыдущие, категорические, – пу-
бликовать нельзя. Рецензии с таким заключением крайне редки 
на практике, так как их авторы стараются сохранять доклады 
и пишут обычно о переделке некоторых частей, о добавлении 
списка литературы, об исправлении стиля изложения, о коррек-
тировке английского языка и т. д., после исправления которых 
доклад может быть принят для опубликования на конференции. 
И чтобы пачками приходили такие однотипные рецензии, – это 
очень и очень!!! Видимо, мои доклады кого-то сильно задевали 
«по самые Нидерланды».

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

Я не принадлежу к конкретной научной школе, я развиваю 
специфическое направление в теории обратных задач, которое 
широко не представлено в ДНУ.

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

Мои исследования имеют мировой уровень, так как статьи 
и доклады принимают за границей: за рубежом опубликована одна 
монография и ок. 250 работ.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Информационная обеспеченность сейчас плохая: нет РЖ 
журналов, нет новых книг и т. д.

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково-до-
слідної роботи?
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Связь существует, но она достаточно сложная: при перенагру-
зке снижается результативность научно-исследовательской работы.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Лучшей формой ФПК есть форма с отрывом от производства, 
но её сейчас уже давно нет.

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

Уровень финансирования очень низкий сейчас. Раньше, до 
1992 г., он был вполне приемлемый.

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

Был на мехмате КВН. Это было событие на каждый год.
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, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Некоторые подразделения университета оказывают отрица-
тельное влияние на работу. Я имею ввиду, например, учебный отдел.

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

Несколько лет был секретарем приёмной комиссии на мате-
матике.

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

Конечно, стипендии не хватало, и приходилось подрабатывать.
Зазначте, чи можна вести мову про позитивну динаміку 

реальних доходів науково-педагогічного, наукового, педагогічного 
та допоміжного персоналу в час Вашої роботи в університеті?

Динамика есть, но она отрицательная.
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Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Участвовал в выполнении Договора о сотрудничестве с уни-
верситетом г. Лодзь (Польша).

Чи впливало на, Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Международное сотрудничество очень слабое из-за недо-
статочного финансирования. Сейчас уже невозможно поехать 
на конференцию даже за свой счёт. Иностранные университеты 
заинтересованы в наших студентах, но с их стороны студенты не 
заинтересованы учиться в наших вузах.
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ІНТЕРВ’Ю № 20 

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 19 червня 2014 р.  
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Оковитий Сергій Іванович
Дата народження 19 червня 1970 р.
Місце народження Смт. Солоне Солонянського 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Хімік, зав.каф. органічної хімії
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Філякін Сергій Олександрович
ТЕХНІК (ПІБ): Попова Марія Михайлівна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Болгарська Тетяна Сергіївна
Загальна кількість годин запису 1 година 36 хвилин.
Вид і марка аудіотехніки Prestigio PAP 4055, Nokia ASHA 

360
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

ДНУ ім. О. Гончара, 16 корп., 
ауд. 607

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ОКОВИТИЙ  
СЕРГІЙ  ІВАНОВИЧ

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

Оковитий Сергій Іванович, народився 19 червня 1970 року 
в селищі міського типу Солоне, Дніпропетровської області.

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

Мама вчителькою працювала все життя, тато працював на 
партійній та керівній роботі районного рівня, райкому. Бабусі та 
дідусі були працівники аграрного сектору.

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

Була традиція, мама вчителем працювала, закінчила наш 
Дніпропетровський національний університет, філологічний фа-
культет, тобто педагогічні традиції були.

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

Головний вплив на мене мала вчителька хімії, але батьки зви-
чайно підтримували мій вибір, тобто за їх допомоги та підтримки 
формувався мій напрям, моє навчання та освіта.

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

Солонянська середня школа: молодші класи і середні, і випус-
кні. Тобто була середня освіта, потім вищу здобув вже в нашому 
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Дніпропетровському, на той час державному, університеті на 
хімічному факультеті.

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

Перша вчителька Мамула Лідія Володимирівна, запам’ята-
лись вчителі математики – Бабенко Раїса Федорівна, Галата Віра 
Михайлівна, ну, і звичайно вчителька хімії – Штименко Валентина 
Андріївна, яка мала на мене найбільший вплив.

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

Головний вплив на вибір спеціальності зробила Штименко 
Валентина Андріївна – вчителька хімії. Ну, а так коло читання, це 
детективи, історичні книги і шахова література.

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

Правила на той час були такі, що медалісти, здавши перший 
іспит за спеціальністю на «відмінно», одразу зараховувались до 
університету, так і склалося, я хімію здав на «відмінно». Хто при-
ймав екзамен точно не знаю. Від хімічного факультету приймальну 
комісію очолював тоді Чмиленко Федір Олександрович. Можливо 
і він приймав участь у перевірці робіт.

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

Точно я вже й не пам’ятаю, з якої дисципліни була проведе-
на перша лекція, але я пам’ятаю з загальної та неорганічної хімії 
першого лектора, це була Вінниченко Іра Григорівна, дуже гар-
ний викладач, яка на високому рівні проводила заняття, її лекції 
я пам’ятаю дуже добре.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття? 

Корпус був незмінним, як і зараз, це 16 корпус університе-
ту, де ми зараз знаходимось. Це вул. Казакова, 22. Саме у цьому 
корпусі проходили всі заняття: лекції, і лабораторні. Для лекцій 
у нас було відведено три великих аудиторії. Лабораторні заняття 
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проводились в спеціалізованих аудиторіях, на кожній кафедрі були 
такі лабораторії, в яких ми вивчали спочатку неорганічну хімію, 
потім аналітичну та органічну. В спеціалізованих лабораторіях 
у нас проходили заняття, де ми робили синтези, аналізували ре-
човини і т. д.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали?

Повторююсь, це мій науковий керівник – Юлія Іванівна Касьян, 
яка вела у мене цілий ряд дисциплін, читав лекції Коваленко Валерій 
Сергійович, Юхименко Віталій Володимирович. Що хочу відзначи-
ти про викладачів хімічного факультету, коли я був студентом, так 
це те, що всі абсолютно були інтелігентами вищої проби. Завжди 
коректно ставились до студентів. Завжди все було культурно, хоча 
були і виховні моменти, але все це було правильно з педагогічної 
точки зору. Такий домашній і культурний, інтелігентний склад 
викладачів мені з перших днів і запам’ятався. Сподіваюсь й досі 
такий колектив у нас залишається.

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

Крім традиційних лекцій, семінарів та лабораторних робіт, 
звичайно, велику роль відігравали конкретні співбесіди виклада-
ча і студента. Тобто, коли вони спілкуються, дискутують з даної 
дисципліни, то звичайно це дуже ефективний метод. Спілкування 
в групах по два – три чоловіки з викладачем з даної теми та дис-
ципліни я вважаю нині самим ефективним способом навчання. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали де-
канат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх керівників, 
стиль їхньої роботи?

В мої студентські роки деканом був Лашкарьов Юрій Ми-
хайлович. Деканат, звичайно, уважно відслідковував всі наші 
досягнення. Якщо у когось були деякі проблеми з дисципліною, то 
деканат вчасно інформував студента, коли потрібно було з’явитись 
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чи на перездачу, чи на доздачу. Тобто деканат свою роль віді-
гравав у повному обсязі. Тоді вже й колектив кафедри уважніше 
слідкував за своїми вихованцями, які вже займалися науковими 
роботами. Деколи підказували, кому яку книжку прочитати, кому 
яку тему доздати. Тобто опікувалися студентами, які закріпились 
за кафедрами.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні й тех-
нічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці технічні, аудіо-, 
відеоприлади?

Основним наочним засобом у нас була таблиця Менделеєва. 
З хімії ми готувались не на лекціях, а вже на лабораторних заняттях, 
коли під витяжним шкафом можна зібрати установку для хімічного 
синтезу, можна побачити кольорову реакцію (коли з’являється 
новий колір) або синтез цікавий, де виділяється вуглекислий газ, 
тобто на практичних заняттях ми самі ставили досліди, дивилися, 
як це робить викладач і вчилися в нього.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

В той час комп’ютерна техніка не була так розвинута, були 
просто проектори та плівки з прозорими малюнками, які демон-
стрували нам. Якщо не брати до уваги мультимедійні засоби, 
яких тоді просто не було, а такі наочні засоби, як схеми, таблиці, 
проектори використовувались. Тобто в ногу з часом, як то кажуть, 
що могли, те й використовували.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?

Я вступив на хімічний факультет, коли лише другий рік функ-
ціонував наш корпус. Новий, гарний... Були всі світлі, чисті, охайні 
та придатні для навчання аудиторії: і лекційні, і лабораторні для 
семінарських занять. А іменні: професора Малиновського, профе-
сора Писаржевського. На той час факультет був ще тільки побу-
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дований, тоді ще не встигли ми зробити іменні аудиторії видатних 
наших попередників.

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

Більшість студентів, які поступили зі мною на перший курс, 
були випускниками шкіл. Пам’ятаю, що приблизно 30 % всіх нас 
були золоті медалісти, рівень підготовки студентів на курсі був 
достатньо високий. Якщо по співвідношенню хлопців та дівчат, 
то 80 % складають дівчатка, а решта вже – богатирі.

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

На нашому курсі було кілька студентів, які не дуже регулярно 
ходили на заняття, я з одним таким жив у гуртожитку. Всі вста-
вали на заняття, а його не вдавалося розбудити, хоча будильник 
у цинковому відрі дзвонив. Але це були одиниці, решта ходили 
на заняття. Студенти в більшій своїй масі ходили на заняття, а ви-
кладачі стовідсотково приходили на заняття. У нас не було такого, 
щоб усі студенти прийшли на заняття, а викладач не прийшов, це 
могло бути тільки з поважної причини.

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

Все було добре. Всі були виховані на ідеалах комуністичної 
партії та комсомолу, при тому, що ідеологія була така скептична, 
стосунки у групі були з усіма гарні, ніяких проблем, ніякого пога-
ного ставлення я не відчував. Гарні були стосунки між студентами.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Старостою більшої частини часу був Саша Фещенко. Кура-
тором був, спочатку на першому курсі, Баторін Анатолій Нікітіч, 
з другого і до випуску Курочкін Олександр Федорович. Стосунки 
були добрими. Староста не вимагав до себе якогось особливого 
ставлення, виконував свої функції, отримував стипендію в касі 
і роздавав всій групі, заповнював журнал відсутніх. Відносини зі 
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старостою були рівні, а з куратором, звичайно, ми спілкувалися, 
як з усіма викладачами.

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

В той час був офіційний заліковий тиждень, як у теперешній 
час, у останній тиждень він проводився. Всі мали шанс написа-
ти якусь роботу чи модуль (тоді він так не називався). Якихось 
курйозів, щоб я був їх учасником, я не пригадаю. Звичайно, деякі 
студенти попадали на перездачу, отримували недопуск, але чогось 
юмористичного я не пригадаю.

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

Керівником була Касьян Юлія Іванівна – професор. Обирали 
ми спільну тему, тобто з першого курсу вона на різні ділянки на-
укової роботи з органічної хімії мене направляла, це був синтез 
органічний. Коли почали з’являтися перші комп’ютери (в 1990–1991 
роках), вона запропонувала займатися комп’ютерною хімією. З того 
часу, за її порадою, хоча вона не була спеціалістом з цієї області, 
вона була викладачем Московського національного університету, 
академічного інституту в Києві. Вона направила мене на шлях 
комп’ютерної хімії, запропонувала тему дипломної роботи. Мій 
науковий керівник визначала відсотків 90, а може й більше направ-
леність роботи, тему курсової, дипломної роботи. Я завдячую їй.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Наша кафедра спеціалізується на випуску студентів, бака-
лаврів, спеціалістів та магістрів за фармацевтичною хімією. Ми 
років 5–7 назад прийняли таке рішення, щоб був не тільки курс 
органічної хімії, але й такі спецкурси, які входять до розряду 
фармацевтичної хімії. Наприклад, фармакологія, фармакінетика, 
фармодинаміка, медична хімія, синтези лікарських сполук і так 
далі. Ми своїм колективом працюємо над тим, щоб спеціалізація 
наших студентів відбувалась за двома напрямками: органічна хімія 
і фармацевтична хімія.
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Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?

З першого курсу залучався. На другому курсі вже був спів- 
автором наукових праць. Спочатку це були теми доповідей. На 
п’ятому курсі писали вже теми у хімічному журналі. Форма була 
такою, що я приходив кілька разів на тиждень у лабораторію, 
якщо це синтез проводив – це було на першому курсі. А потім вже, 
починаючи з другого, третього курсу, – це вже була комп’ютерна 
хімія, теоретичні дослідження. Я обговорював з керівником задачі, 
потім отримував якісь результати. Ось таким чином, з першого 
курсу, того часу, я виконував наукову роботу.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Захист курсових робіт відбувався на засіданні кафедри перед 

усіма викладачами, колегами і однокурсниками. Кожного року ро-
били доповіді на конференціях, які проводились на нашій кафедрі. 
А дипломні роботи ми захищали перед державною комісією, туди 
входили всі завідувачі кафедр, декан. Я пригадую той день, коли 
захищав дипломну роботу. Захист, як захист. Доповідь, питання, 
відповідь. Традиційний захист наукової роботи

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

Що стосується навчальних практик, то вони проходили на 
нашому хімічному факультеті. Весь час ми витрачали на те, щоб 
провести ще більше наукових досліджень, за своєю темою, диплом-
ної або курсової роботи. А от така практика, як перед дипломом 
була, на п’ятому курсі, вона мені дуже запам’яталась. Мій науковий 
керівник домовилась, щоб я поїхав у Київ в  Інститут екології та 
хімії. Там я провів десь місяць, проживав у гуртожитку. І от в цей 
місяць я проводив свої дослідження, бо там був досить потужний 
на той час комп’ютер. Мені вдалося за цей місяць провести зна-
чний обсяг наукових досліджень, поспілкуватись там зі старшими 
колегами, які мене багато чому навчили. На той час в місті Дні-
пропетровську не було жодного спеціаліста, який би володів цими 
методиками. Мій керівник знайшла таких людей, які мене змогли 
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навчити. Я до цього часу спілкуюся з цими людьми, які керували 
моєю практикою, такі як Микола Ільченко, Євген Григорович Горб.

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

Так, я був членом наукового товариства. Навіть в один час 
очолював це товариство. Керівник цього товариства – це викладач 
кафедри, а серед студентів... Є посвідчення, що я навіть очолював 
це товариство, саме від студентів.

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

Щороку проводились і кафедральна так звана звітна конфе-
ренція (студентська), де я з першого курсу приймав участь, і олім-
піади: там п’ятнадцять, двадцять студентів з факультету приймали 
участь, а потім переможці факультетського туру направлялись на 
всеукраїнський тур. Особисто я на другому, третьому курсі пред-
ставляв наш університет на всеукраїнській олімпіаді.

Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали 
Ви в ньому участь? Що запам’яталося найбільше?

В студраді теж я був, в навчально-науковому секторі. Допо-
магав керувати науковою діяльністю, організовував наукову діяль-
ність своїм однокурсникам та студентам інших курсів у взаємодії 
з викладачами. Самоврядування, звичайно, і в гуртожитку, і на 
факультеті студрадою виконувалось сповна. Наприклад, організа-
ція Днів хімічного факультету, різноманітні спортивні змагання. 
Звичайно, слідкували і за порядком в кімнатах, де жили студенти. 
Тобто всіма ціми проблемами займалась студрада.

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

Побут був звичайний. Зранку всі прокидались, за винятком 
деяких хлопчиків та дівчаток, і шли на зайняття. Потім або шви-
денько на обід, або на кафедру виконувати наукові роботи. Або ж 
спочатку наукова робота, а потім обід. Також близько до вечора 
потрібно було виконати всі домашні завдання, якщо необхідно, 
то й в бібліотеці попрацювати. Тобто навчання вдома, на лекціях, 
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наукова робота та підготовка до занять. Звичайно і куховарили. 
Інколи о другій годині ночі варили щось повечеряти, за роботою 
не встигали. Гуртожиток я думаю такий і залишився. Знову ж таки, 
коли я вступив, гуртожиток існував другий рік, а зараз там кожного 
року роблять ремонт, але роки беруть своє. Зараз будівля не така 
нова і гарна, як була раніше.

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя? Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському 
середовищі?

З боку етики і моралі було все добре, на мій погляд. Близькі 
відносини, спілкувались, ділились враженнями, разом готувались 
до занять. Був спортивний майданчик, до цього часу нічого не 
змінилось. Або на спортивному майданчику, або у читальній залі 
проводили час.

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

Так. Я на першому курсі ходив у так називаєму «качалку» 
у Палаці спорту. Зі школи ще мене тягнуло до шахів, кажуть це 
теж є спорт. Звичайно ж, як людина, яка цікавиться шахами, я при-
ймав участь у змаганнях університету з шахів. Ходив на турнік. 
Займався регулярно фізичними вправами.

Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти?

Головним чинником є те, що на п’ятому курсі я проходив 
кілька місяців педагогічну практику у двадцятій школі. Вели уроки 
з хімії, працювали зі школярами, готували їх до олімпіад. У нас тоді 
ще не було досвіду викладання. У нас був керівник педагогічної 
практики. І так відзначилось, що, на її погляд, в мене були шанси 
зайнятись педагогічною діяльністю.

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

Так вийшло, що ні в аспірантурі, ні в докторантурі я не навчав-
ся. Відбір був звичайним, я дивився, як мої колеги і однокурсники 
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поступали. Ті у кого були значні досягнення, публікації наукові. 
Це відігравало важливу роль. Здавали вступні іспити з хімії, фі-
лософії та іноземної мови. І за сумою балів робився відбір. Було 
кілька абітурієнтів на одне місце.

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

Керівником була Касьян Юлія Іванівна. На жаль, її вже немає 
в живих. Вона була дуже досвідченим хіміком та дуже гарною лю-
диною. Завжди дуже коректно спілкувалася з учнями, студентами 
та колегами. В неї була велика тяга до наукових досліджень. Якщо 
вона знала, що в Казані хтось з колег допоможе їй розв’язати якусь 
наукову роботу, то вона просто просила відрядження і їхала в Ка-
зань, там вона домовлялася і їй допомагали. Якщо вона знала, що 
в Московському державному університеті є спеціаліст з комп’ю-
терної хімії, то вона домовлялася і їхала туди. Заради науки вона 
могла вмовити колег своїх і вони їй допомагали. Їй вдалося багато 
чому навчитися самій і передати ці знання своїм учням.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога?
Мій керівник казала, що на першому місці повинна бути 

порядність. Як би людина не знала свій предмет, якщо вона не 
володіє цією рисою, то викладач з неї мабуть не дуже. Поряд з по-
рядністю повинен бути професіоналізм. Високопорядна людина, 
яка не знає якоїсь дисципліни, вона не зможе навчити студента. 
Людина повинна бути чесною та порядною.

Пригадайте основні віхи Вашого творчого шляху, в чому 
його особливості?

Перший етап – це етап з першого по п’ятий курс, коли я за-
своїв всі методи з комп’ютерного моделювання, які до цього часу 
використовую. Після студентських років одразу викладацька діяль-
ність. А другий етап – це моя поїздка до США в 1998 р., мене туди 
запросили. Там я отримав доступ на суперкомп’ютери з тисячею 
процесорів. Спілкувався з колегами, там було багато вчених з різних 
країн із Західної Європи, Східної Європи, США. Спілкування з ними 
вплинуло на подальший розвиток моїх наукових досліджень, на 
рівень як вченого. З 1998 року я майже кожен рік туди приїжджаю 
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на стажування в Джексонський університет (Джексон, штат Ма-
сачусетс). Я проходив стажування в Оксфордському університеті, 
цей університет має достатньо високий рівень. То першу, то другу 
сходинку займає у світі. Там дуже цікаві експериментальні задачі. 
По тим розрахункам, які вони проводили, ми давали якісь поради, 
вони перевіряли їх експериментально, і в трьох моментах вони до-
помагали розглянути деякі наукові задачі. Навіть в Оксфордському 
університеті повірили нашому комп’ютерному моделюванню.

В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-
гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Що стосується роботи як викладача, то, звичайно, ціла низка 
курсів. Це загальні курси і спеціальні курси, вони є авторськими. 
Наприклад, виникла у нас подвійна спеціальність хімія-інформа-
тика, відразу три дисципліни були закріплені за мною. Я, виходячи 
зі свого кола інтересів, з підручників, які вивчав, монографій, на 
цій базі створював авторські курси. Якщо викладач сам приймає 
участь у дослідах і розповідає це студентам, то їх рівень знань теж 
підвищується. Моїми колегами і мною було запропоновано вперше 
«Бірадикальний механізм епоксидування олефінів пероксикис-
лотами». Це така новизна, яка була опублікована в міжнародних 
журналах, які читає весь світ.

Що Ви можете оповісти про організацію та функціону-
вання на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та наукових 
лабораторій?

Навчальні лабораторії у нас є на кожній кафедрі. До складу 
навчальних лабораторій входить завідувач лабораторії і кілька 
лаборантів. Цей навчально-допоміжний персонал допомагає орга-
нізувати навчальний процес. Підготовка реактивів, посуду, збірка 
хімічних установок. Навчальні лабораторії завантажені саме цією 
роботою.

Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх 
керівники? Які відкриття вони зробили?
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Офіційно затверджений перелік наукових шкіл. Одна з цих 
шкіл ведеться ще з часів Писаржевського (він був одним із перших 
ректорів нашого університету). Його наступником був Лашкарьов 
Юрій Михайлович, а потім Варгалюк Віктор Федорович. Ця школа 
займається електрохімією та захистом металів від корозії. Друга 
школа називається «Школа епоксидів». Засновником ми вважаємо 
Михайла Сергійовича Малиновського, який очолював кафедру 
органічної хімії в 50–60 рр. Потім її очолювала Касьян Юлія Іва-
нівна, а потім коли її не стало, її почав очолювати я.

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 факультеті видана велика кількість публікацій, моногра-
фій. Що стосується нашої кафедри, то фотографії обкладинок є на 
другому поверсі, біля стендів.

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

Те, що залишилось у моїй пам’яті... Проводилась всеукра-
їнська конференція з органічної хімії, це був 1998 рік. Звичайно, 
всі видатні спеціалісти саме з органічної хімії, приймали участь 
в роботі на цій конференції. Відбувалась вона в Палаці студен-
тів. Всі академіки, які працюють за напрямком органічної хімії, 
брали участь в цій конференції. Це те, що стосується саме такого 
рівня конференцій. Крім того, ми вже близько 15-ти років щороку 
проводимо на нашому факультеті конференції студентів, аспіран-
тів та молодих вчених. Цього року ми проводимо Всеукраїнську 
конференцію. Щороку до нас приїжджають із Києва доповідачі.

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

На мене найбільший вплив зробила конференція в 1994 році, 
її проводив Ростовський державний університет. Конференція 
проводилася на їх базі, на Чорному морі. Крім того, що там був 
пляжний сезон, там ще був високий рівень учасників. В мене була 
змога поспілкуватися з ними, послухати їх доповіді.
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Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

На нашому факультеті функціонувала вчена рада 1997 року 
за такими спеціальностями, як аналітична хімія та неорганічна 
хімія, електрохімія. Я там захистив у 1996 році кандидатську. До 
цього часу ми не змогли відновити цю роботу, тому що там дуже 
важкі умови для виконання, там треба, щоб на одній спеціальності 
було не менше трьох докторів, у нас на даний момент лише один.

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

Особисто я приймав участь в організації ювілею професора 
Соломко Зінаїди Пилипівни, відзначали 90 років з народження 
Малиновського Михайла Сергійовича, відзначали також регулярно 
круглі дати перших засновників нашого факультету – Писаржев-
ського Льва Володимировича. Такі ювілейні дати, круглі, зокрема 
тих колег, яких вже нема з нами, звичайно пам’ятаємо.

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

Особисто на мене – ні. Мої погляди на політичні моменти 
і ідеологічні деякі є самі по собі, а наукова робота – це інше. Я не 
відчував зовнішній вплив ні від керівників чи університету, чи 
інших органів. І, звичайно, на мої наукові дослідження не впли-
вали ні політична обстановка в країні, та й взагалі, яка б не була 
ідеологія, хто б не був при владі, чи партія чи особистість.

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

Особисто мені точно ні. Серед колег – не можу згадати. Вва-
жаю, що загалом – ні. Пригадую, дрібні моменти мабуть були. Але 
загалом інакодумство на заваді не стало. Наука повинна бути поза 
політикою. Освіта – це складніше, вона повинна навчати чесності, 
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порядності, особистим цінностям. Я вважаю, що ми саме це повинні 
закладати серед своїх учнів. А ідеологія – це зовсім інше. Студент 
сам, маючи можливість йти на виборчу дільницю, висловить там 
свою думку у бюлетені. А так ми не повинні впливати на погляди.

Чи можете Ви вести мову про інтегрованість наукової 
школи або напряму, до яких належите, в євроатлантичний 
або євроазійський інтелектуальний простір? З яких джерел 
інформації дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?

Я вважаю, що є світовий науковий простір. Немає такої інте-
грації, коли кілька країн лише між собою проводять дослідження, 
які для них є взірцем певного блоку. Наука є міжнародним над-
банням і не ділиться на блоки. Ділитися можуть великі політичні, 
економічні організації, але наука там ні до чого. Наука безкордонна.

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

Щодо зарубіжних, як я вже казав, це Джексонський та 
Оксфордський університети. Раніше, коли промисловість Ра-
дянського Союзу працювала в повному обсязі, похідна тематика 
була досить широко задіяна в академічному інституті пластмаси 
в Донецьку, в інших організаціях, на тому ж шинному заводі, 
тобто там, де похідні були полімери, зокрема їх похідні сполуки. 
Активно застосовувалися наші наукові доробки, зокрема доробки 
моїх старших колег. Зараз, якщо брати до уваги Україну, то ми 
маємо контакти з київськими, харківськими колегами. Досить 
потужною є квантохімічна школа. Співпрацюємо також з колегами 
Запорізького медичного університету, спілкуємося з ними раз на 
місяць або [на] два місяці, вирішуємо різні наукові задачі. Тобто 
співпрацюємо з багатьма українськими університетами та двома 
названими зарубіжними.

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

Світовий рівень – досить цікавий критерій. Я можу сказати, 
що наші результати публікуються в міжнародних журналах і мають 
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досить високу популярність у переліку хімічних журналів. Зокрема, 
є публікації про механізми реакцій та методи розрахунку власти-
востей. Ми публікуємо свої праці в солідних іноземних виданнях. 
Вчені з різних країн цитують наші роботи, використовують наші 
підходи. Тобто те, що ми напрацьовуємо у своїй галузі, у світі дуже 
поважають і вважають, що на це потрібно орієнтуватися. Світовий 
рівень – досить широке поняття, дуже неконкретне.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи? 

Звичайно. Починаючи з 2-го курсу є така дисципліна – квантова 
хімія, і я обов’язково роблю опитування, хто зі студентів бажав би 
слухати лекції на гуртку, які проводить наша кафедра, яку я очолюю 
і за яку відповідаю. Кожного навчального року, зокрема і в цьому, 
ми з вересня, іноді з жовтня, кожного тижня, співробітники по чер-
зі, за затвердженим планом читають лекції у гуртку. Це робиться 
також задля того, щоб студенти могли орієнтуватись, яку кафедру 
обрати, адже саме на 2-му курсі студенти пишуть заяви щодо об-
рання кафедри, щоб потім там виконувати свої дипломні роботи. 
Ми надаємо студентам можливість послухати всіх наших викла-
дачів, зрозуміти, цікаво це їм чи ні, щоб потім зробити свідомий 
вибір щодо обрання кафедри. Ми повинні підтримувати їх вибір. 
Я приймаю участь у тому, щоб організувати наших викладачів. 
Ми призначили відповідальну – Ларису Василівну Дмитрікову, 
вона відслідковувала регламент. Гурток на нашій кафедрі тради-
ційний, вона свого часу його поширювала, приблизно три роки 
вона його очолювала. Крім таких гуртків лекційного характеру, 
ми шукаємо студентів, що бажають відвідувати науково-дослідні 
лабораторії, виконувати конкретні дослідження. Ми заохочуємо 
бажаючих приходити до лабораторій, з першого курсу оголошуємо 
про такі гуртки.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?
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В наш час бібліотеку відвідує все менше і менше студентів 
та викладачів. Важливу роль відіграє робота, яку проводить відділ 
інтелектуальної власності та відділ науково-технічної інформації. 
Велике значення мають електронні технології. Хотілося б, щоб на 
сайті університету розміщувалася та оновлювалася інформація 
щодо наукового процесу, наукових конкурсів. Це досить кропітка 
праця, звичайно, і в університеті повинна бути людина, яка б цим 
займалася. Ми, звісно, отримуємо інформацію, що треба готувати 
документи на той чи інший конкурс, але через сайт університету 
цю роботу можна було б зробити ефективнішою.

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

Я трохи торкнувся цієї теми, коли розповідав про авторський 
курс. Предмети, що розроблялися нами, є більш самостійними. 
Але що стосується дотичних предметів, то в них взаємозв’язок 
підтримується. Проте у дні, коли проводяться аудиторні заняття, 
тобто лекції, семінари, лабораторні заняття, займатися науковою 
діяльністю практично неможливо. Тому дослідження проводяться 
або до пізнього вечора, або у вихідні дні. Якщо 19 червня Верхо-
вна Рада у другому читанні розгляне закон про вищу освіту, і там 
ухвалять максимальне навантаження викладача не 900 годин, 
а, починаючи з наступного року, 750, а згодом і 600, то тоді часу 
на наукову роботу залишатиметься набагато більше. Це значно 
підвищило би продуктивність наукової діяльності.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Найчастіше це були ті ж стажування у Джексонському та 
Оксфордському університеті, коли кілька місяців на рік я мав 
можливість працювати на їх «супер-комп’ютерах», мати доступ 
до всіх електронних наукових журналів. Університети, як правило, 
фінансують цей доступ, який є платним. У нашій країні університе-
ти не мають можливості сплачувати за доступ. Особисто для мене 
стажування у таких відомих університетах є одним із основних. 
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В нашому університеті працює факультет підвищення кваліфікації, 
де викладачі нашої кафедри та факультету в цілому навчаються, 
наприклад, створювати мультимедійні лекції, лабораторні робо-
ти, освоюють програму для створення презентацій Power Point. 
Взагалі стажування та підвищення кваліфікації відбувається саме 
через факультет підвищення кваліфікації. Для кожного викладача, 
в залежності від того, де відбувається стажування, в тій чи іншій 
мірі корисно. Стажування та підвищення кваліфікації для кожного 
викладача повинно проводитися як мінімум раз на п’ять років.

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

На нашій кафедрі органічної хімії ведеться багато років дер-
жбюджетна тема. Три місяці як ця тема покладена на мене. Я вва-
жаю, що у нас досить ефективно працює держбюджетна тема. 
Видаються монографії, у значній кількості публікуються статті. За 
госпдоговірною тематикою праця не така, як хотілося б. Дуже важко 
зараз знайти замовників, конкретних виробників, підприємств, які 
мають гроші на те, щоб оплачувати наукові дослідження. Отже, 
щодо госпдоговірної теми, то нам тут ще треба попрацювати, щоб 
знайти замовника, якому будуть цікаві наші дослідження, і тоді 
укладати договори та працювати у даній сфері.

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

Зарплатню викладачі отримують своєчасно, тому щодо цього 
критерію я не маю ніяких питань. Проте не вистачає деякого фі-
нансування, яке можна було б направити на закупівлю хімічних 
реактивів, хімічного посуду, комп’ютерної техніки. У деяких хіміч-
них лабораторіях дуже бракує реактивів та посуду. Скляний посуд, 
звісно, б’ється як у студентів, так і в аспірантів, і у викладачів. 
Відчувається те, що багато років не було прямого фінансування. 
Інколи складно проводити лабораторні заняття. В наукових дослі-
дженнях аналогічно. Співробітникам та штатним співробітникам 
заробітна плата виплачується регулярно, вчасно. Проте знову ж, 
матеріальної бази, яка підтримувала б закупівлю хімічного посуду, 
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реактивів та інших речей і матеріалів, не вистачає. З приборами 
також не дуже гарна ситуація. Прибори коштують дуже дорого, 
до десятків або навіть сотень тисяч доларів. Звісно, такі кошти 
ні університет, ні держава виділити не можуть. Тому ми співпра-
цюємо з колегами з Харкова, Києва, ми виділяємо речовини, які 
аналізуються нашими колегами, описуються спектри цих речовин 
тощо. Отже, в цьому ключі фінансування хотілося б збільшити.

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

Справа в тому, що виховна робота повинна бути компетенці-
єю педагога, який розуміється на цьому. Виховання – це не тоді, 
коли викладач студенту вказує на те, чи правильно той зробив. 
Виховання – це те, як викладач представив свою лекцію, як він 
себе поводить, розповідає, як викладає. Виховання взагалі від-
бивається не прямим словесним впливом на людину, а певним 
наявним прикладом. Викладач, займаючись важкою науковою 
діяльністю, є прикладом для студента, який на прикладі і сам по-
чинає займатися наукою, добре вчитися, бути порядним, чесним. 
Якщо у людини приклад перед очима протилежний, звісно, слова 
не будуть допомагати. Я вважаю, що значну частину часу, можливо, 
й понад 50 %, викладач не лише веде свою дисципліну, а й своїм 
прикладом виховує студента.

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

Я можу сказати, що зараз впливу майже немає. Рівень впли-
ву приблизно дорівнює нулю, або трошки більше нуля. Я трохи 
повторюся, ідеологія повинна бути відділена від науки, навчання 
та виховання. Якщо, наприклад, у двох студентів трохи різняться 
погляди на певний історичний факт, то це не повинно впливати на 
їх оцінки, ставлення викладачів до них. Політичне життя та погляди 
потрібно відокремлювати від суто навчального процесу. Звичайно, 
ці сфери життя пов’язані в особистості, адже особистість цілісна. 
Вони повинні співіснувати, але не перехрещуватися.
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Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на 
Вашому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися 
Вам?

В останні роки через стажування за кордоном я не застав 
особливо певних заходів, що проводилися, але кілька років тому, 
пам’ятаю, у Палаці спорту відбувалися змагання між викладачами 
та студентами, це було дуже весело. Були різноманітні естафети, 
змагання з шахів. Я вважаю, що цю традицію треба відновлювати. 
Сподіваюся, що наступного навчального року ми обов’язково про-
ведемо змагання на факультеті з якогось виду спорту або просто 
веселі естафети.

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

Так, звичайно. На нашому факультеті щороку у квітні-травні 
проводиться День хімічного факультету в Палаці спорту. Останні 
два роки я перебував за кордоном на стажуванні, і Дні факультету 
співпадали з моїм відрядженням. А зазвичай я приймаю участь 
у команді викладачів. Щороку в нас проводиться КВК, або інколи 
ми готуємо просто виступи. Серед нас є баяністи, деякі викладачі 
грають також на фортепіано, на гітарі. Є в нас колеги, які вмі-
ють писати пісні або переробляти існуючі. Нашими викладачами 
був написаний гімн факультету. Коли я знаходжусь у місті, не 
на стажуванні, я залюбки приймаю участь у наших постановках, 
виставах, змаганнях.

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, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?
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З того, що ви назвали, двох одиниць вже не існує – це видав-
ництво та друкарня, вони з певних причин були розформовані 
міністерством. А з рештою, практично з усіма іншими відділами, 
з відділом ректорату, з міжнародним науковим відділом, нау-
ково-дослідною частиною, бухгалтерією ми завжди знаходимо 
спільну мову, у газетах друкуємо свої нотатки. З УНІ-ПРЕСом 
також співпрацюємо, ми надаємо інформацію, яку вони також 
розміщують на нашому сайті, на сайті міністерства. Ми співпра-
цюємо у робочому порядку.

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

Є кілька напрямків функціонування нашої роботи. Це Дні від-
критих дверей, що проводяться у Палаці спорту та на факультеті, 
створена агітбригада – це викладачі, які розповідають в школах про 
наш факультет та університет в цілому. За нашими викладачами 
закріплені деякі школи у місті, в області і навіть в сусідніх облас-
тях, де ми популяризуємо нашу спеціальність. На сайті факультету 
також є окрема сторінка, де розміщена інформація для абітурієнтів. 
Конкурс – питання важке. Зазвичай кожен абітурієнт подає доку-
менти у п’ять вузів на три спеціальності, і в першій хвилі зазвичай 
буває по 5–6 чоловік на місце, але за 2–3-ою хвилею зарахування 
конкурс іноді зводиться до одного абітурієнта на місце, і ми всіх 
зараховуємо.

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

У приймальній комісії я працював у 94–95 роках. Ми були 
присутні на екзаменах абітурієнтів. Наша приймальна комісія 
працює «як годинник», і її робота добре налагоджена.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Про це ми вже казали.
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка? Як воно відбувалося?
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У самому будівництві участі не приймав, адже, коли ми всту-
пили на перший курс у 1987 р., будівництво вже закінчилося, 
будівельники не працювали. Наші попередники-студенти брали 
участь саме у будівництві, а ми вже прибирали корпус від залишків 
будівельних матеріалів. Ми застали завершальний етап, приводячи 
корпус до повної готовності.

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

До нашого факультету досить давно не надходило фінансу-
вання, на яке ми могли б купити якесь обладнання. Періодично 
були закупки деяких реактивів, посуду, але досить незначні. Щодо 
певних обладнань та приборів скажу, що вони закупалися ще за 
радянських часів. Деякі вийшли з ладу, а деякі ще працюють.

Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення 
студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педа-
гогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персоналу 
в час Вашої роботи в університеті?

Коли я починав працювати в університеті з 1993 року, за-
робітна плата складала 10 доларів на місяць за тодішнім курсом. 
Бувало, що не платили гроші по півроку, а то й більше. Зараз за-
робітна плата складає приблизно 4 тисячі гривень. Для студента 
стипендія складала 40 гривень, для відмінників – 60. У мене була 
президентська стипендія розміром у 130 гривень. Зараз же стипен-
дія складає більше 700 гривень. У масштабах, звичайно, виплати 
виросли, проте треба урахувати й ціни тих часів та сьогоднішніх, 
тому важко сказати, наскільки сильно зросли стипендії та зарплати 
у своїх розмірах.

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

В радянські часи відзначалося, звісно, 1 та 9 травня, 7 листопа-
да. Відбувалися демонстрації, від кожного факультету були пред-
ставники – студенти, викладачі. Свого часу ніхто не бачив нічого 
поганого в таких демонстраціях. Зараз же переглядаються деякі 
ідеологічні моменти. Тоді ж було нормальне ставлення до цього.
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Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Учасником війн я не був. Служив в армії після першого курсу 
у Казахстані. Але в мене була мирна спеціальність – водій пожеж-
ної машини. Тоді були мирні часи в Радянському Союзі. Важко 
сказати, як впливають події політичного життя на життєдіяльність 
університету. Звісно, сьогоденні події накладають свій відбиток 
на різні сфери життя. Але я вважаю, що політичні події не повинні 
впливати на навчальний процес.
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ІНТЕРВ’Ю № 21

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 27 травня 2014 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Пахомов Олександр Євгенійович
Дата народження 14 лютого 1952 р.
Місце народження м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Біолог, професор
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Юхименко Михайло Васильович
ТЕХНІК (ПІБ): Левченко Олена Станіславівна, 

Сулима Сергій Олександрович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Покотило Катерина Анатоліївна
Загальна кількість годин запису 1 година 4 хвилини
Вид і марка аудіотехніки HTC Desire C
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

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ПАХОМОВ ОЛЕК-
САНДР ЄВГЕНІЙО-
ВИЧ

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

Пахомов Александр Евгениевич. Родился 14 февраля 1952 года 
в  г. Днепропетровск.

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

Отец и мать – уроженцы Днепропетровска. Они были врачами. 
Потом старший брат тоже пошел во врачи, ну, а я и сестра уже 
стали биологами.

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

Вы знаете, нет. Насколько я помню, с образованием и нау-
кой – нет. Дед, помню, был столяром высокой квалификации, имел 
до революции цех или что-то подобное. Вроде бы имел какое-то 
предприятие деревообрабатывающей промышленности. А вот 
с наукой никто не был связан.

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

Сначала я тоже настраивался быть медиком, потому что ро-
дители были медиками, старший брат поступил в мединститут. 
Первый год я тоже пытался туда поступить – не прошел по кон-
курсу. На второй год решил потренироваться, чтобы поступить 
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на биологический факультет. Потренировался – поступил, ну, 
и решил здесь остаться.

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

Начальная школа – средняя школа № 32 г. Днепропетровска.
Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-

більше і вплинули на формування Вашої особистості.
У меня много было учителей. Вспоминается Вихрова Алла 

Алексеевна. Это был наш классный руководитель, которого я до 
сих пор помню. Она была очень добрая, отзывчивая, с которой 
можно было общаться. Замечательный была человек. По специаль-
ности – историк.

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

Понимаете, я поступил сразу же на вечернее отделение. Так 
как сначала я не поступил, то первый год работал руками – был 
простым рабочим. А потом, после того, как поступил на вечернее 
отделение, то, честно говоря, не очень ориентировался в биологии. 
Но был заведующий кафедры, бывший ректор университета – Мель-
ников Георгий Борисович. Он начал меня привлекать к различным 
гидробиологическим работам. Когда же я только выбирал, чем 
заниматься, я встретился с Булаховым Валентином Ивановичем. 
Он изменил моё отношение к науке. Я выбрал его себе научным 
руководителем, хоть он был не доктор биологических наук, а до-
цент. Он руководил моей кандидатской диссертацией. Мы вместе 
очень много сделали. Очень большое влияние он оказал на защиту 
моей докторской диссертации. Это повлияло на то, что шестилет-
ний курс обучения я прошел за пять лет.

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

Это было давно. Я поступил в университет в 1970 году. У нас 
было много экзаменов. Помню, мы сдавали не только биологию 
и писали сочинения. Кажется, мы сдавали еще и физику и химию. 
Тогда был большой конкурс, но я поступил.
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Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто 
і як її проводив?

Первую университетскую лекцию наверно и не вспомню... 
Помню интересных преподавателей – Винниченко Александр 
Николаевич, который до сих пор у нас работает профессором; 
тот же Булахов В. И., который впоследствии стал моим научным 
руководителем. Вот я их первых помню. Интересные были лек-
ции, но я был на вечернем отделении, и не все наши классические 
преподаватели там преподавали.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Наш факультет начинался во 2-м корпусе. Потом построили 
11-й корпус. Там и проходили наши занятия, которые были весьма 
интересными.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали?

У них надо брать пример, потому что они, кроме того, что 
были профессионалами, просто владели аудиторией. Это импони-
ровало, и ты усваивал материал мгновенно.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Ну, я уже называл: запомнились Булахов В. И., Мельников Г. Б., 
Винниченко А. Н.

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

Ну, вы понимаете, тогда, может быть, было немножко легче, 
чем сейчас, ведь с раздаточным материалом не было никаких 
проблем. Всё, что надо было для обучения – оно, практически, 
было. Сейчас же надо покупать – покупать какие-то наглядные 
пособия, купить раздаточный материал. Тогда были инструменты, 
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чтоб вскрывать что-то, увидеть – это всё приносило удовольствие. 
Сейчас, конечно, многие вещи можно через интернет находить, но 
руками работать сейчас очень тяжело – это работа с кислотами, 
с раздаточным материалом. Это всё стало намного сложнее. Тогда 
очень большие знания мы получали непосредственно на лабора-
торных работах, когда сам всё ощутил, сам приготовил какие-то 
растворы, сам вскрывал животное или растение и смотрел.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали де-
канат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Ну, вы знаете, мы мало чувствовали какое-то влияние. Ну, был 
у нас замдекана, Пилипенко Алексей Федосеевич. Он смотрел за 
посещениями. Ну, организация была нормальной, но тогда было 
намного проще, потому что учебный процесс был стабильный. 
Учебная программа не менялась, как сейчас. Сейчас то вводятся 
дисциплины, то не вводятся. Но это я сейчас, со своей точки зрения 
могу говорить. А раньше была стабильность. Менялись только 
какие-то специальные курсы, совершенствовались в какой-то 
степени названия, а всё остальное было хорошо. Сейчас, если 
студент восстанавливается, то ему надо сдавать много дисциплин, 
которых он не слушал, потому что каждый год идёт новая учебная 
программа – какие-то дисциплины выпадают, какие-то вводятся. 
Раньше такого не было.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні й тех-
нічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці технічні, аудіо-, 
відеоприлади?

Тогда не все еще знали, что такое аудио/видео. Это сейчас 
пошел прогресс. Раньше что было? Кинопроектор «Украина», 
на дисках какие-то фильмы были, хотя они были интересные для 
своего времени. У нас в университете была видеотека, которая 
находилась, кажется, возле Ботанического сада. Туда приходили 
лаборанты и, в зависимости от того, какая была тема, брали эти 
фильмы. Были еще слайды, которые мы использовали. А так ничего 
особенного у нас не было.
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Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Вы понимаете, тяжело было тогда сказать студентам – новые 
методы это или старые. Это же надо было учиться два раза, чтобы 
сказать, пошел прогресс у преподавателей или нет. Но нам нра-
вилось. Очевидно, что преподаватели были очень хорошие, нам 
нравилась их манера преподавания. Очевидно, что они новое 
что-то использовали. Но нам тяжело было, как студентам, это 
понять. Точно так же как вам (студентам – прим. интервьюэра) 
– вы прослушали лекцию, а как понять – новое или старое вам 
прочитали? Непонятно.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?

В именных аудиториях не всегда. Когда еще был лаборантом, 
мы обязательно своих преподавателей почитали, и делали обяза-
тельно стенды. Это не только были стенды, касающиеся политики, 
а и в честь наших выпускников. В частности, в честь Ширшова 
Петра Петровича – выпускника нашего биологического факультета, 
папанинца, одного из четырех дрейфующих на льдине. Он был 
первым Героем Советского Союза из Днепропетровщины. И вот ког-
да я только пришел сюда и заканчивал (я был лаборантом), помню, 
что я  лично делал стенд Ширшову П. П. Все искали фотографии, 
связанные с ним. Там было показано, что именно он эту кафедру 
(кафедру гидробиологии и ихтиологии) закончил, и мы горды этим. 
Кроме этого, почитали Свиренко Дмитрия Никифоровича, который 
заканчивал эту кафедру и был одно время её заведующим. Это был 
великий гидробиолог, и он был примером для всех. В аудиториях 
смотрели на них и радовались, что мы обучаемся именно в той 
среде, откуда вышли такие замечательные ученые.

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним, національним похо-
дженням, життєвим досвідом.
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Вопрос национального происхождения у нас как-то не стоял 
(да и сейчас он особо не стоит). Были разные студенты – были уже 
и в возрасте люди, некоторые уже работали в области медицины, 
кто-то в области торговли и прочем. Некоторые потом переква-
лифицировались. Одна девочка, которая со мной работала, – она 
кандидат наук (сейчас ушла на пенсию), работала в Институте 
биологии. Был еще Шалобудов Владимир Николаевич, он сейчас 
на историческом факультете. Он учился со мной в одной группе... 
Ну, и я был кандидат наук, потом доктор наук. Нормальный был 
коллектив.

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

Мы же были на вечернем отделении, поэтому, когда приходи-
ли, уже из студентов почти никого не видели. Я знаю, что вовремя 
все преподаватели приходили на занятия, вовремя ходили все сту-
денты. Не мне вам рассказывать, как студенты сейчас ходят днём. 
Тогда же у нас была группа, в которой если пропустил кто-то, это 
было событие. Совсем было другое настроение. Если даже кто-то 
не пришел – списывали.

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

Собирались, сессии отмечали, ездили на пикники, и это были 
вечеринки! Дружная группа была. Сейчас многие эмигрировали – 
в Германию, например. Морально-психологический климат был 
великолепный. Во всяком случае, дружелюбный.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Ми работали в творческом коллективе. Я  пришел в универ-
ситет и работал лаборантом, учился вечером. Нам некогда было 
устраивать «Мисс красоты», у нас этого не было. Мы просто при-
ходили после работы получать удовольствие, обучаться, повышать 
свой уровень.

Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Чи траплялися якісь курйозні випадки?
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Нам выдавали справки на работу на период сессии, на две не-
дели или десять дней. А курьезных случаев я сейчас и не вспомню.

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

Очень просто. Я работал в университете и уже знал сотруд-
ников. Смотрел, кто мне нравится, я с ними начинал работать, со-
бирал материал. Непосредственно делал не просто теоретическую, 
а и практическую работу.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Мы, как студенты, имели право выбора себе какой-то специаль-
ности, то есть не то, что специализации. Сейчас на нашем факуль-
тете нет специализации – есть одни специальности. Раньше было 
направление «Біологія», и там были специализации: «Ботаніка», 
«Зоология» и так далее. Что раньше было? Почему специализации? 
Не было достаточного количества высококвалифицированных 
специалистов, из которых могла бы специализация перейти в спе-
циальность. То есть она сейчас на каждой кафедре. Есть и по две, 
и три, и профессора есть. И поэтому специализации переросли 
в специальности. Поэтому сейчас у нас на факультете специаль-
ности. Тогда у нас возможность была учиться там, где ты хочешь.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?

Да, конечно. У меня первая работа, будучи студентом, курсовая 
и дипломная – «Ихтиофауна реки Орель в связи со строительством 
канала Днепр – Донбасс». Сколько лет прошло, а я помню назва-
ние курсовой и дипломной работы. Была возможность, тем более 
у нас на биологическом факультете был Институт биологии при 
университете. Было хорошо. Можно было работать.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Как и сейчас. Ты выходишь перед комиссией защищаешь, 

тебе задают вопросы, а ты отвечаешь.
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Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися? 
Яке мали значення для Вашої практичної діяльності?

Практики у нас были разные, в зависимости от специальности. 
Самое приятное, что у нас были «Кочережки». Все студенты пер-
вого и второго курса, сто пятьдесят и более человек выезжали на 
практику. Будучи заочниками, вечерниками приезжали студенты 
в «Кочережки» на практику, жили тогда в палатках. «Кочереж-
ки» – это замечательный спортивно-оздоровительный лагерь, 
биологическая база нашего университета, на основе которой мы 
проводили практику студентами. Это очень интересные экскурсии. 
Несколько лет база не используется в связи с материальным поло-
жением. Это большие финансовые затраты, которые университет 
не может потянуть. И многие бывшие студенты сейчас до сих пор 
говорят, что наибольшие впечатления о практике – это учебная 
практика в «Кочережках». Это были первый, второй курс – были 
общеознакомительные биологические практики. Потом практики 
были непосредственно на Биосферном стационаре им. Александра 
Люциановича Бельгарда, в Андреевке. Наши экологи, зоологи, 
ботаники там проходят практику, пишут курсовые, дипломные 
работы. Другие у нас есть филиалы, многие ездят в научно-исследо-
вательские институты при Академии Наук – это я уже рассказываю 
о факультете. У нас много мест практики: рыбсовхозы и рыбхозы 
и т. д. Там студенты выполняют свои курсовые и дипломные работы.

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

У нас не было на вечернем отделении научного товарищества, 
я занимался непосредственно со своим руководителем. А сейчас 
у нас есть такие возможности.

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

Если спрашиваете меня как сотрудника университета, то это 
одно. Если как студента, то это другое. Я учился на вечерней форме 
обучения. Приходили с работы и учились. Представьте себе, вы 
работаете на кафедре, вы выполняете свою работу, а потом ве-



415

Інтерв’ю № 21  ПАХОМОВ Олександр Євгенійович

чером пришли учиться. Какие студенческие кружки, олимпиады 
могут быть в восемь часов вечера? Если спросите, какие сейчас 
конференции, то я отвечу, что каждый год на факультете две-три 
международных конференций проводим. Кроме этого, если кто 
хочет заниматься наукой – это большая возможность, только на 
факультете пять издательских журналов, которые считаются «ва-
ковские», три «наукометричные», которые лицензируются и вхо-
дят в лучшие издания мира. Сейчас мы стремимся с журналами 
«Биология и экология», «Биология и медицина» попасть в список 
журналов, которые предлагают очень высокие требования и пе-
чататься в них престижно. Высокий уровень наших изданий. Всё 
у нас идет так, как нужно.

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя? Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському 
середовищі?

Поверьте, уровень морали намного выше был, чем сейчас. Вы 
сами знаете, когда идёшь по улице, то услышишь всё что угодно. 
Раньше это было просто исключено. Мы не представляли себе 
нецензурную брань в компании, а сейчас это как положено. 

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

Спортивных секций и кружков, когда я учился, не было.
Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-

чого шляху після здобуття вищої освіти?
После получения высшего образования я уже работал в Нацио-

нальном университете и поэтому у меня не то, что не было выбора, 
а я просто свою жизнь связал с Днепропетровским национальным 
университетом и до сих пор здесь с людьми работаю.

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

Я не учился в аспирантуре, я работал. Без отрыва от производ-
ства я делал свою кандидатскую работу. В докторантуру я поступил, 
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она рассчитана на три года. Я за полтора года не только написал 
докторскую диссертацию, но и защитил.

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

Булахов Валентин Иванович. Его стилем была работа, не 
покладая рук. Всё время искать то, что ещё никто не делал. Знать 
обязательно все, что делается в твоём направлении, в той работе, 
которой ты для себя искал.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога?
Быть всегда честным, порядочным, отзывчивым, помогать 

другим.
Пригадайте основні віхи Вашого творчого шляху, в чому 

його особливості?
Я работаю в университете с 1972 года. В 1999 году я досрочно 

закончил докторантуру. Я сразу окунулся в науку. Чтобы достичь 
того, что я сейчас достиг, я много прошёл: был лаборантом, стар-
шим лаборантом, заведующим учебной лаборатории, ассистентом, 
кроме этого почасово вёл занятия, был старшим преподавателем, 
доцентом, профессором, заведующим кафедрой, был деканом. 
Кроме этого, как я стал деканом биологического факультета, я ёще 
работал деканом (руководителем) подготовительного отделения 
(раньше подготовительное отделение было не такое как сейчас). 
Это был «рабфак» – рабочие приходили и сдавали экзамены, год 
учились, сдавали выпускные экзамены и поступали на обучение. 
Я работал в приёмной комиссии, заместителем ответственного 
секретаря работал два года. Работал председателем профсоюзного 
бюро на факультете. Работая в университете, я сотрудничал со сту-
дентами разных факультетов. Кроме этого, я, работая на стройке, 
занимался кандидатской диссертацией, а потом её защитил. 

В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-
гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Надо думать и мечтать, и трудиться. В моей научной работе 
около пятисот научных трудов. У меня есть четырнадцать мо-
нографий, четыре учебника Министерства образования, послед-
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ний – базовый учебник для студентов высших учебных заведений. 
Есть много методических пособий, выпускали Красные книги. 
Университет выдвинул серию книг, серию монографий, которую 
я вёл («Біологічне різноманіття України») на Государственную 
премию. Сейчас она находится в стадии обсуждения. Меня дважды 
выдвигали на «член-корство» в Академию Наук Украины. У меня 
есть знак «Відмінник освіти», звание «Заслуженный деятель науки 
и техники», удостоверение подписанное Президентом Украины. 
Руковожу научными темами, на которые выделяются бюджетные 
средства. Кроме этого, на различных конкурсах выигрывал темы, 
которые финансировались из бюджета Украины и получал гранты. 
Занимались изучением биоразнообразия Днепропетровщины, 
организацией заповедного фонда Днепропетровщины. Вместе со 
своими коллегами увеличили в два раза заповедный фонд Дне-
пропетровщины.

Що Ви можете оповісти про організацію та функціону-
вання на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та наукових 
лабораторій?

Хочу Вам сказать, что у нас есть учебные лаборатории, на 
каждой кафедре есть ведущие специалисты, ведущие учёные, 
с которых можно брать пример. Организовано много именных 
аудиторий. Например им. Ширшова. При университете создан 
Научно-исследовательский институт биологии, в котором рабо-
тают хорошие кандидаты наук, специалисты. Наши студенты не 
только на кафедрах проходят научные работы, а и непосредственно 
в институте биологии, где в лабораториях проводят исследования 
государственных заказов, хозяйственных договоров, в которых 
участвуют студенты нашего факультета, выполняют курсовые 
и дипломные работы.

Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх 
керівники? Які відкриття вони зробили?

Специально издана книга «Днепропетровский национальный 
университет», в которой прописаны все научные школы, их руко-
водители. На нашем факультете есть научные школы. Например, 
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«Функциональная зоология». Школа участвовала в международных 
конференциях, после которых нас обязали написать учебник «Функ-
циональная зоология», в которой описываются действия животных 
в окружающей среде. Это не просто наблюдение за животными, 
а влияние их на функции экосистемы. Если конкретного вида не 
будет, то система разбалансируется. Этим учебником пользуются 
все студенты. 

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?

У нас на факультете выходят пять изданий биологического 
профиля. Если кандидат публикуется в них, то имеет право защи-
щать докторскую, кандидатскую диссертацию. Это первый этап. 
Все журналы есть «ваковские» (Высшая аттестационная комис-
сия). Например, если написал 20 работ в этих журналах, то имеешь 
право защищать докторскую диссертацию. Сейчас усложняется 
процедура. Нужно печатать свои работы в «наукометричных» 
базах данных. Наши «Вестники», серия «Биология и экология» 
входят в «Вестник Днепропетровского национального универси-
тета» и в две наукометричные базы. Наша продукция – статьи, 
научные работы, учебники, монографии. Наши работы подаются 
на Государственные премии.

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

У нас каждый год проходят международные конференции. 
Одна из них – «Різноманіття та функціональна зоологія». Уча-
ствуют представители семи–восьми стран. Кроме этого, была 
организована НАТОвская конференция по биохимии, которая фи-
нансировалась с организации НАТО. Международные конферен-
ции проходят на базе международного стационара. На каждом 
факультете, на каждой кафедре проходят конференции, на которые 
приезжают научные руководители, профессора не только Украины, 
а представители стран бывшего СНГ и других стран.
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Як впливали наукові конференції на Ваше формування 
і становлення як науковця та педагога?

Расширяло возможность общения наших научных сотрудни-
ков с другими, способствовало обмену информацией. Появлялись 
новые идеи, которые мы могли осуществлять не только каждый, 
но и совместно. 

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

У нас существует одна из первых специализированных науч-
ных рад, создана еще при Советском Союзе по направлению «Эко-
логия». Тогда их было всего три. В Свердловске, Днепропетровске, 
Москве (или в Ленинграде). При развале Союза у нас была одна. 
Сейчас экологи со стажем – именитые – защищались в нашем уни-
верситете. Сейчас по докторских в Украине есть в Одессе, в Киеве – 
Национальный университет. Наш университет один из ведущих 
на Украине по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Мы планируем открыть научные рады по биохимии, по физио-
логии человека и животного. У нас есть достаточное количество 
специалистов, докторов наук, чтобы подать такое заявление. Мы 
может, не всегда успеваем, потому что Киев уже откроет, хотя мы 
имеем все права открыть. Есть по Украине несколько открытых 
научных рад, больше открывать нецелесообразно.

Каждая защита неординарная. Если человек вышел на уро-
вень докторской диссертации, значит, он не похож на всех и чем-
то отличается от остальных, движет науку вперёд. Поэтому все 
они очень интересные, самые разнообразные. От космических 
съемок до перелёта и миграции птиц, как животные влияют на 
почвообразовательный процесс, как тяжёлые металлы влияют на 
экологическую систему. Тем диссертаций очень много. Они все 
уникальные, все интересные и потому их допускают к защите 
кандидатских и докторских работ.
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Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили?

Есть на нашем факультете ученые, которыми мы гордимся. 
В наших «Вестниках» печатаются памятные статьи, посвящен-
ные юбилейным датам наших выдающихся учёных. Кроме этого, 
проводим конференции, посвященные определённому учёному, 
на которые приглашаем учеников.

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

Нет, считаем, что мы идем в ногу с университетом. Мы вне 
политики, занимаемся своим делом. Уважаем народ, выбор народа 
страны. Конечно, имеем свои мысли, свои рассуждения. При Со-
ветском Союзе была одна идеология – коммунистическая. Я жалею 
то время. В то время идеология была поставлена на серьезный 
уровень. Сейчас её просто нет.

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

Инакомыслие нам не мешало. Каждый имеет право 
высказывать свои научные идеи, пусть они даже будут не совсем 
правильные, но это идея. Ты можешь, что-то делать, ошибаться. 
Отрицательный результат в науке – это тоже результат.

Чи можете Ви вести мову про інтегрованість наукової 
школи або напряму, до яких належите, в євроатлантичний 
або євроазійський інтелектуальний простір? З яких джерел 
інформації дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?

Мы пользуемся интернетом. Наши учёные печатаются в из-
даниях европейского и мирового уровня, а мы, в свою очередь, 
печатаем их работы в своих научных изданиях. Наши журналы 
входят в наукометрическую базу данных изданий. Если бы наши 
издания не были интересны миру и не соответствовали мировым 
достижениям, то мы бы не достигли того уровня, который у нас 
есть сейчас. 
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Що можете Ви сказати про розвиток наукової школи, 
наукового напряму, до якого належите, в контексті контактів 
з іншими вітчизняними та зарубіжними науковими центрами?

Я уже говорил, что у нас проходят международные конфе-
ренции, на которых присутствуют представители учёных разных 
стран мира. На нашей кафедре проходит конференция, посвящена 
экологии и зоологии. Издаём учебники, по которым учатся вся 
страна. Эта дисциплина входит в базу обязательных дисциплин 
в специальности «Зоология». 

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

Да, можно. К нам на конференцию приезжают учёные из 
тринадцати–пятнадцати стран мира.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи? 

Обязательно на каждой кафедре проходят конференции, в кото-
рой берут участие студенты. Тем болем, что магистры или специа-
листы не допускаются к защите магистерской работы без научных 
публикаций. Обязательно они ищут материалы и публикуют.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Есть интернет. Каждый наш преподаватель делает свои па-
пки, свой блок, который студент может использовать для занятий. 
Кроме этого, все учебники, переформатированные в электронный 
и бумажный вид, отдаём в нашу библиотеку. С информацией нет 
проблем. На факультете, почти на каждой кафедре, есть wi-fi, сту-
дент имеет доступ к интернету. Даже на занятиях через интернет 
можна использовать источники информации. 

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

Есть преподаватели, которые ведут научную и большую учеб-
ную работу, а есть в институте биологии, которые ведут научную 
работу, а не участвуют в учебной работе. Их сравнивать нельзя. 
А результат у них может быть практически одинаковый. Учебная 
работа, с одной стороны, способствует получению каких-то знаний, 
чтобы ты их отдавал, а с другой стороны, – ты связан по рукам 
и ногам, вместо того, чтобы пойти что-то сделать, ты читаешь 
лекции в аудитории.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Работа с литературой – это самое главное. Я был на курсах 
повышения квалификации как декан в г. Киеве. Участвовал в меж-
дународных конференциях за границей. Из всего услышанного 
берешь самое главное и усовершенствуешь, применяешь, адап-
тируешь к своему направлению. Наиболее интересные вопросы 
способствовали расширению области знаний своего направления.

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

Эффективность наших бюджетных и хоздоговорных тем – это 
создание учебников, изучение заповедных территорий. Тем самым 
изучение позволило увеличить в 2–4 раза территорию заповедных 
зон Днепропетровской области.

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

Чем больше, тем лучше. Во всём мире на учебную работу 
выделяется 5–6 % ВВП. У нас же выделяют 0,5 процента. Скажите 
– достаточно это или нет?

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

Ну, как вам сказать? Ну, она должна быть. Само обучение 
в университете, работа с преподавательским составом, заседания 
кафедр – всё это и есть воспитательная работа по своей сути.
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Наведіть форми та методи виховання студентства, ас-
пірантів та молодих учених як професіоналів.

Ну, как наводить формы? Ходить на занятия, интересоваться 
чем-то у преподавателя. У каждого есть индивидуальная работа 
преподавателя. Если студент заинтересован, то я всегда говорю: 
«Мы вам будем помогать всем, чем сможем, но работать вместо 
вас мы не будем». Мы открыты для них, и если им что-нибудь ин-
тересно – мы им всегда уделим максимум внимания и они получат 
всё, что от нас захотят.

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

Я не знаю как. Ну, как партия руководила мной, как сотруд-
ником? Я не знаю, как ответить на этот вопрос.

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

Во всех культурно-массовых мероприятиях, которые про-
водятся у нас во Дворце спорта, участвуют наши сотрудники. 
У нас была команда из наших сотрудников по пулевой стрельбе. 
Мы участвуем в сборной ветеранов по волейболу. То есть, ведем 
активную жизнь. 

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

Вот самодеятельность – обязательно. У нас на каждой прак-
тике есть День Самоуправления, где мы на каждой практике даём 
концерты студентам. У нас всё это организовано четко и ясно, 
и на Дне Биофакультета обязательно есть номера, где выступают 
преподаватели.

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, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
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тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Все они замечательные, все они способствуют развитию сту-
денчества. Особенно здесь у нас – и Аквариум, и Ботанический сад, 
и Зоологический музей, есть стационар. Всё это есть, всё это идёт 
на пользу огромнейшей воспитательной экологической работе для 
жителей региона. Очень большую мы работу там проводим – это 
и экскурсии, все специфичные виды работы и так далее.

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

Я был дважды зам. ответственного секретаря приёмной ко-
миссии. Был главой ПО, где я непосредственно принимал экзамены 
на подготовительную комиссию. За годы моей работы деканом 
я каждый год являюсь членом Приёмной комиссии. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Это и международные конференции, выпуск журналов и всяче-
ская совместная научная деятельность, о которой я говорил ранее. 
Особенно хотелось бы выделить украино-венгерскую научную те-
матику, которая длилась два года. Её финансировали правительства 
Украины и Венгрии. Мы два года ездили друг к другу в гости, про-
водили совместные конференции, выпускали совместные журналы.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Я принимал участие во множестве конференциях – в Париже, 
в Германии несколько раз, в Венгрии, в Польше, Румынии, России, 
Латвии. Я там непосредственно участвовал.

Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Ну, а как вы думаете? Конечно.
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка? Як воно відбувалося?
У нас в университете в 70–80-х годах действовало движение 

«Свой дом – своими руками». Всё что вы видите – и 17-й корпус, 
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и 1-й корпус, и половину корпусов здесь – построены при самом 
непосредственном участии студентов. Тогда был устроен Штаб 
Ударной Комсомольской стройки, который находился на ул. Ка-
закова, 4. Потом он был недалеко от 17-го корпуса. Я в этом штабе 
непосредственно проработал лет пять. Нас было человек 5–6, и мы 
организовывали работу. Этой стройке уделялось огромное значе-
ние – у нас каждый курс, каждый факультет, практически раз в году, 
участвовал непосредственно в стройке. Мы помогали непосред-
ственно рабочим. Убирали, таскали бетон, даже изготавливали 
на заводах в Краматорске окна. Также было много студенческих 
отрядов. Тогда часть студентов выезжала на целину, в колхозы, 
коровники, свинофермы, а я непосредственно занимался здесь. 
Я неоднократно был командиром строительных отрядов. Я подбирал 
ребят из физтеха, были замечательные ребята с истфака, с других 
вузов. И вот я непосредственно строил фундаменты – с утра до 
ночи. Наверное, около 1 000 кубометров бетона непосредственно 
вложил сам. Мы делали фундамент в 14-м корпусе (мехмат), в 17-м 
корпусе, а это сотни, даже тысячи «кубов». Делали фундамент 
для мастерских, делали фундамент для библиотеки – это делали 
наши строительные отряды. Практически ни одного у нас не было 
рабочего. Плавательный бассейн – полностью фундамент наш, 
и, кроме этого, мы сделали саму плавательную ванну 50х25 метров 
и лягушатник. Это мы сделали своими руками, студенческими, 
начиная от армирования, бетонирования, опалубки и так далее. 
Кроме этого, наш штаб сам обращался к различным комитетам 
с просьбами о помощи студенчеству, ведь у нас ничего не было – 
ни леса на опалубку, ни арматуры. Вот этим мы и занимались. 
Кроме того, в Кочерешках павильон построили сами. В общем, 
была такая веха в жизни. 

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

Последнее время очень и очень тяжело из-за отсутствия фи-
нансирования. Это не только от нас зависит, но и от страны. Мы 
ведь готовы работать, получать деньги и покупать новое оборудо-
вание, но стране нечем платить. Поэтому мы иногда работаем не 
то что б вхолостую, но иногда наш научный потенциал не всегда 
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используется, поэтому мы не можем зарабатывать деньги и поку-
пать себе оборудование, чтоб идти дальше.

Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення 
студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педа-
гогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персоналу 
в час Вашої роботи в університеті?

Мы уже говорили о степени финансирования – в Украине всего 
0,5 % валового дохода идет в науку. Стипендию платим не мы. Но 
мы приветствуем, если студент получает стипендию. Некоторые 
говорят, что мы специально ставим студентам тройки, чтобы те 
не получали стипендию. Но это не так. У нас об этом даже мысли 
нет. Заработал стипендию – получи! Мы даём студенту всё, чтобы 
тот осваивал учебный материал. Я студентам еще на первом курсе 
говорю: «Вы пришли сюда работать, и вы можете зарабатывать 
себе здесь деньги. Кроме того, что вы можете получать стипен-
дию, вы можете участвовать в различных научных программах 
и так далее, которые финансируются из города или области. 
Если же ты еще и стипендиат Вченой Рады или Президентский 
стипендиат – можешь получать еще». Так что возможности есть – 
остаётся только работать!

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

Буквально на всех государственных праздниках мы участво-
вали вместе. До этого (до развала СССР) мы на все демонстрации 
ходили и получали от этого огромное удовольствие. И сейчас, когда 
празднуются какие-то государственные праздники, все с удоволь-
ствием ходят во Дворец студентов, принимают участие в каких-то 
мероприятиях. Также всем факультетом ходим в театры, повышаем 
свой интеллектуальный и культурный уровень.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Нет, не был. Мы только наблюдаем, что происходит в стране. 
Ну, и экологических катастроф пока, слава Богу, нет. 
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ПЕТРЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ

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

Петренко Александр Николаевич, 8 марта 1951, город Днеп- 
ропетровск.

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

Отец – Петренко Николай Михайлович, 1925 года рожде-
ния, родился в Царичанском районе Днепропетровской области. 
В 1943 году был призван в армию, дослужил до 1950-го года, затем 
закончил строительный институт и работал в инспекции строи-
тельного контроля областной администрации. Вышел на пенсию, 
сейчас его нет в живых.

Моя мать – Ермак Елизавета Дмитриевна, родилась в городе 
Харькове. С 1950 года жила в Днепропетровске и практически 
всю жизнь проработала в проектно-конструктором технологиче-
ском институте. Затем вышла на пенсию, в настоящее время её 
нет в живых.

О более дальних родственниках информация короткая.
Мой дед, по линии отца был призван в 1941 году в Днепро-

петровске в армию и в первые же месяцы войны пропал без вести, 
об этом пришла похоронка.
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А бабушка всю жизнь прожила в Днепропетровске, в Ца-
ричанском районе. В 1930-х годах переехали в Днепропетровск.

Дедушка, по линии мамы, Ермак Дмитрий Михайлович, жил 
в Харькове, с 1937 по 1947 год был в лагерях в Сибири на станции 
Урга, в 1947 году вернулся. По доносу кого-то из своих соседей 
его туда отправили. В 1950-х – начале 1960-х годов он реабилити-
рован. В общем, всю жизнь семья несла печать «врагов народа» 
и для них все эти события достаточно острые и касающиеся близко 
к нашей семье.

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

Отец был первым из нашей семьи, кто получил высшее об-
разование. Он сначала закончил строительный техникум, затем 
строительный институт, мама всю жизнь проработала имея сред-
нее образование. Поэтому таких традиций не было. У родителей 
требования всегда были очень высокие, поэтому мне с первого 
класса была поставлена задача получить золотую медаль в школе, 
что я и сделал.

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

Наверное, очень большое влияние на уровне среднего обра-
зования, а потом я самостоятельно принимал решение о том, что 
поступаю на физтех. И, честно говоря, мои родители не знали, 
где находится физтех. С одной стороны, они относились очень 
требовательно, а с другой стороны, когда начался этап высшего 
образования, они к этому отношения не имели. На профессио-
нальный выбор практически не влияли потому, что отец – строи-
тель и он бы хотел, чтобы я занимался вопросами, связанными 
со строительством, а меня, конечно, заинтересовала секретность 
Рауза и ракетная техника, мне это было очень интересно и я этим 
путём иду до сих пор.

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

Я закончил 54-ю среднюю школу города Днепропетровска, 
это обычная школа. У нас было два выпускных класса, и на 80 
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человек была одна золотая и две серебряных медалей, при этом 
в ВУЗы поступило более 20 человек. И я считаю, что образование 
1960-х – 70-х годов было очень высокого уровня.

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

Влияние оказали большинство, но, наверное, на первом месте, 
можно назвать Медведникова Леонида Николаевича, это был 
учитель истории и директор школы, фронтовик, пользующийся 
огромным уважением. Он оказывал огромное влияние на всех 
учеников школы. Большой вклад в образование внесла классная 
руководительница Шкопце Лия Исаевна. Огромное количество 
её выпускников поступили в мехмат, посколько она многим реко-
мендовала и многие закончили технические ВУЗы. Два года назад 
она умерла. Также очень большое влияние оказала Шевченко Вера 
Трофимовна – учительница украинского языка и литературы. Она 
была лично знакома с Тычиной и поддерживала с ним постоянный 
контакт, и для неё преподавание украинского языка и литературы 
было как смысл жизни. Её оценивания за мои сочинения: за гра-
мотность – 5, за содержание – 4, и говорила: «У тебя техническая 
душа, поэтому я тебе не буду ставить пятёрку». И так она и по-
влияла на моё образование.

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

Ещё начиная с 6–7 класса, родители мне выписали журнал 
«Радио» и я его перечитывал от корки до корки, не понимая поло-
вины того, что там написано. А потом, по мере обучения в школе, 
я с удивлением, обнаружил, что то, что мы учим по физике, матема-
тике, оказывается используется на практике: радиолюбительство, 
усилители, радиоэлектронные устройства, которыми я занимался 
в школе. Это в дальнейшем определило, куда я буду поступать. 
У меня был выбор: поступать на физико-технический факультет 
[или] кафедру радиофизики... Я почему-то принял решение пойти 
на физтех, хотя информации о нём было очень мало, но было очень 
интересно, так как физтех тогда был «загадочный» факультет. 
И я рад, что рискнул поступать, грубо говоря «в тёмную», не зная 
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конкретно, чем там занимаются. После поступления нас разделили 
по специальностям. И я попал на ту, где более всего хотел учить-
ся – автоматика и управление технической системой, что связано 
и с электроникой и системами управления, достаточно широкая 
специальность, которая определила мои научные и жизненные пути.

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

Правила приёма были такие, что медалисты сдавали матема-
тику устную и письменную. Все остальные сдавали ещё физику 
и писали диктант, я сдавал две математики и получил две пятёрки, 
поэтому дальнейшую процедуру я не знаю. Конкурс был, где-то 
около шести человек на место. У нас в группе в которую я поступил, 
было около 25-ти человек. У нас в группе было 15 медалистов. То 
есть уровень года и уровень ребят, которые поступали был очень 
высокий.

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

Первая лекция у нас была по высшей математике и читал её 
преподаватель Лебедь, но имя и отчество уже не помню потому, 
что он в университете давно уже не работает.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

В это время физтех занимал третий корпус, корпус был за-
крытым, то есть нужно было иметь допуск для того, чтобы в него 
заходить, поэтому студенты 1-го, 2-го курса занимались в пятом, 
втором, первом корпусе, это был корпус на Шевченко, где сейчас 
Институт автоматизации чёрной металлургии. То есть 1-й, 2-й, 
5-й, а основной корпус был 3-м. Кафедра автоматики в эти годы 
занимала 13-ю аудиторию на 2-м этаже 3-го корпуса.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали.
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Преподаватели были незаурядными личностями. Математику 
у нас читал доцент Бусурулов. Он читал физику и математику как 
на физическом факультете, так и на механико-математическом, 
поэтому и требования были достаточно высокие. И у Бусурулова 
обычно была такая фраза, он доставал из кармана мел и говорил: 
«Я мел ношу с собой, но не должен же я с собой носить и тряпку, 
поэтому извольте взять тряпку и вытереть с доски». Тем более, 
что занятия математики 1–2 курса в основном проводились в 5-м 
корпусе, это был корпус механико-математического факультета. 
Сопромат нам читал Владимир Иванович Онищенко, в это время 
это был проректор по учебной работе университета, он был очень 
демократичным, пользовался очень большим уважением. В связи 
с тем, что он был занят должностью проректора, часто его заменяли 
доценты и даже иногда сотрудники кафедры прикладной теории 
упругости. Те были молодые, все очень резкие, решительные, 
резко контрастировали с Владимиром Ивановичем Онищенко. 
Но если говорить больше о преподавателях, которые именно по 
нашей специальности, то заведующим кафедры автоматики был 
заместитель генерального конструктора КБ «Южного» Герасюта 
Николай Фёдорович, это корреспондент Академии Наук, Герой Со-
циалистического труда. Занятия он тоже практически не проводил, 
но участвовал во всех защитах и во всех заседаниях Государствен-
ной экзаменационной комиссии по защите диплома. На защите 
диплома он задавал очень высокопрофессиональные вопросы 
и студенты, конечно, подстраивались, чтобы на последнем этапе 
своей учёбы, которая на защите дипломного проекта, не оказаться 
в какой-то ситуации, когда не смогут ответить заведующему кафе-
дры. У нас был очень интересный преподаватель – Константинов 
Леонид Петрович, доцент. Это преподаватель, который был в 1-м 
выпуске физтеха. То есть, когда наш факультет организовали, 
то со всего Советского Союза привезли сюда лучших студентов, 
и его привезли из Казанского университета. Он, проучившись два 
года, закончил физтех и остался преподавателем на кафедре авто-
матики. Очень высококвалифицированный, очень эрудированный 
преподаватель и вообще пользовался очень большим уважением 
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среди студентов. Отличался тем, что в то время на всех кафедрах 
активно проводились хозтемы с ведущими предприятиями. Леонид 
Петрович Константинов очень активно привлекал к этой научной 
работе студентов, то есть буквально десятки студентов приглашал 
для участия в научной работе. Так получилось, что на 3-м курсе 
я попал в группу к студентам, которых Леонид Петрович просто 
всех включил в хозтему, а потом говорит: «А теперь ребята, кто 
хочет работать, опять приходите работать». Я один из тех, кто 
пришёл к нему работать по этой теме. И после этого я курсовые ра-
боты и дипломный проект писал под руководством Константинова. 
Замечательный преподаватель Городничий Валерий Васильевич. 
Он тоже закончил физтех. В своё время с Леонидом Петровичем 
образовали такую пару: Леонид Петрович больше был специалист 
в теоретических вопросах, а Городничий больше был практиком, 
разрабатывал и обустраивал различные электронные устройства. 
Малайчук Валентин Павлович. Хоть меня этот преподаватель не 
учил, но я должен обязательно о нём сказать. Когда я заканчивал 
аспирантуру, то он пришёл на кафедру. Это совершенно удиви-
тельный человек, который отслужил в армии, отработал в военном 
НИИ, получил военнское звание полковник, защитил докторскую 
диссертацию, стал профессором, просто по конкурсу пришёл заве-
довать кафедрой радиоэлектронной автоматики. Поэтому это тоже 
совершенно выдающийся человек, который в моей судьбе сыграл 
достаточно большую роль. Очень много преподавателей, которые 
внесли свой вклад. Ещё, хотелось бы назватать доцента Ломакина 
Валентина Дмитриевича. Он защитил кандидатскую диссертацию 
в КБ «Южном» и пришёл в университет кандидатом наук, доцентом. 
И он читал общеобразовательные курсы, теоретические основы 
электротехники, электротехнику, различные электрические ма-
шины. Но он работал со студентами 2–3 курса, делал отбор ребят, 
которые обладают способностями к научной работе. И сейчас, 
если рассмотреть всех нынешних работающих преподавателей на 
кафедре, молодого, среднего возраста, так большинство из них, 
из студенческой среды, выделил как раз Валентин Дмитриевич 
Ломакин. К сожалению, он уже вышел на пенсию и в универси-
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тете не работает. Но многие те преподаватели, которые сегодня 
работают на факультете, их Ломакин выделил в студенческой 
среде и инициировал их интересы к научной работе и довёл их до 
того, чтоб они поступали и заканчивали аспирантуру, оставались 
работать на кафедре.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Уровень преподавания был очень высоким. Абитуриентам 
я обычно говорю, что ракетно-космическая отрасль, ядерная 
промышленность, разработки ядерной энергии – это то, чем спе-
циалисты бывшего Советского Союза ничем не отличались и по 
некоторым вопросам превосходили даже мировой уровень. Когда 
физтех организовывался, то организовывался именно для подготов-
ки специалистов ракетно-космической отрасли. Первые выпуски 
физтеха – это ребята, которые собрались со всего Советского Со-
юза. Когда поступал Кучма Леонид Данилович, конкурс был 10 
человек на место. То есть, был очень жёсткий контроль и после 
этого студенты попадали в среду, где преподавание проводили 
очень высококвалифицированные преподаватели. Честно сказать, 
я не могу вспомнить ни одного преподавателя, которому можно 
высказать какие-то претензии в области профессионального уров-
ня. Они были разные по темпераменту, по требовательности, по 
отношению к студентам, но были исключительно все высочайшего 
профессионального уровня. Поэтому Герасюта Николай Фёдорович, 
Шептун Юрий Дмитриевич, Малайчук Валентин Павлович – это 
такие глыбы, которых тяжело встретить в западных университетах, 
хотя я работал в разных университетах мира. Таких преподавателей 
нужно ещё поискать. Я считаю, что система высшего образования, 
которая существовала, она соответствовала промышленности, 
поддерживалась чрезвычайно интенсивными финансовыми, ма-
териальными и человеческими ресурсами. Поэтому я считаю, что 
практически все преподаватели были очень высокого уровня.
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Які форми і методи роботи науково-педагогічних працівни-
ків зі студентами були найбільш ефективними на аудиторних 
заняттях і в позааудиторний час?

Теоретическая подготовка была очень глубокой, по обще-
образовательным дисциплинам мы имели литературу, которая 
соответствовала самому высокому уровню. Знания у нас были 
очень высокие. На практических занятиях мы получали знания, 
навыки расчётов, моделирования и так далее. Очень большую роль 
в подготовке специалистов играла практика. У нас была практика на 
первом, третьем, четвёртом курсе, потом преддипломная практика. 
Первая практика была у нас ознакомительная, она была на заводе 
Петровского, я не так часто на металлургических предприятиях 
бывал. Начиная со второго, третьего курса, студенты у нас работали 
достаточно продолжительное время на Южном машинострои-
тельном заводе, например на тракторном производстве. И когда 
ты проработаешь несколько недель на тракторном производстве, 
то ты понимаешь, в чём суть производства, какое отношение у ад-
министрации, рабочих. Мы за эти несколько недель очень резко 
начинали понимать, что такое предприятие, то такое производство, 
изнутри, а не по книжкам. Практическая подготовка была очень 
серьёзной. И к этому предприятия относились очень серьёзно. 
То есть это просто инструктаж и, работая на рабочем месте, ты 
испытывал все особенности человека на рабочем месте. У нас ре-
бята практиковались на должностях помощников и заместителей 
мастеров и так далее. Тот же нынешний директор космического 
агентства Государственного Космического Института Украины, 
Юрий Сергеевич Алексеев. Он закончил физтех, должность мастера, 
начальника цеха, начальника цеха производства директора Южного 
машиностроительного завода. Был такой эскалатор, который рабо-
тал достаточно надёжно и уверенно. То есть, у нас не было таких 
экзотических форм обучения, которые сейчас пытаются внедрить, 
никакого понятия дистанционных форм обучения не было. Было 
интенсивное обучение научно-технического персонала в интересах 
предприятия, организации научных исследовательских институтов. 
Это было логично взаимосвязано между собой. Я считаю, что не 
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возникало никаких вопросов к тому, что будут придуманы какие-то 
новые формы обучения. Традиционные формы обучения были 
очень эффективны. Компьютеры у нас были только, когда я закан-
чивал пятый курс в виде больших ВМ. Доступа к ним вообще не 
было. Наверное, появление вычислительной техники этот процесс 
стимулирует и модернизирует. Упорной, самостоятельной работы 
студента не было. Основные занятия были аудиторными, которые 
давали возможность работать с очень высокопрофессиональными 
преподавателями. Я хочу процитировать мысль проректора по 
научной работе Бременского Технического Университета: «Мы 
к Болонскому процессу относимся очень отрицательно потому, 
что особенность Болонского процесса – хороший учебник, хороший 
студент, а традиционные системы образования в Германии по 
подготовке инженеров – это хороший преподаватель, хороший 
студент». И я считаю, что мы на физтехе должны беречь себя 
от Болонского процесса и хороший преподаватель должен учить 
хорошего студента.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали де-
канат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Деканат отыгрывал наверное, такую же роль, как и сейчас. 
Единственное, что было гораздо меньше «бумажных проблем». 
Сейчас через деканат бумаг проходит в 10 раз больше, чем в то вре-
мя. Тогда ректорат практически не вмешивался в работу деканата. 
Деканат – это была структура по обеспечению учебного процесса 
на факультете и ректорат в этот процесс не вмешивался, настолько, 
насколько вмешивается сейчас. Поэтому пропуск двухчасов без 
уважительных причин считался поводом для рассмотрения сту-
дента либо зам. деканом, либо деканом. Тогда деканат занимался 
организацией субботников, демонстраций, дежурством в обще-
житии. А сегодня мы сталкиваемся с поиском студентов, чтобы 
они начали сдавать сессию. Поэтому сейчас функции деканата 
отличаются от тех, которые были. Когда я учился, у нас деканом 
был Макаров Вячеслав Дмитриевич, и это человек абсолютного 
авторитета и после того, как декан высказывал свою точку зрения, 
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она просто должна быть выполнена и никому в голову не могло 
прийти её оспаривать. Сегодня всё-таки более демократично, когда 
студенты, родители, преподаватели начинают декану рассказывать, 
какие он должен выполнить задачи.

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

Широко использовались различные плакаты, схемы, потому 
что у нас достаточно сложная ракетная техника, и эти технические 
описания узлов ракет были представлены на них и широко при-
менялись. Аудио- и видеосредства практически не применялись 
потому, что этих технических средств в то время было очень мало 
в университете. Иногда преподаватели применяли слайды через 
проектор. Но опять же, для этого особых условий не было – затем-
нение помещений, писание на доске при этом, поэтому в основном 
были плакаты.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?

Обустроенных аудиторий практически не было. Были обычные 
аудитории без особых оборудований. Касательно лабораторий, 
то они были оборудованы хорошо. ...Были аудитории, в которых 
были конструкции узлов летательных аппаратов. В лабораториях 
кафедры системных управлений были приборы и системы авто-
матического управления. Эти лаборатории были оборудованы 
узлами, образцами, приборами этой техники, и студенты третьего 
курса имели возможность работать с той техникой, с которой им 
приходилось работать дальше на предприятиях.

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

В моей группе была достаточно высокая однородность. 
В 60-х-70-х годах на физтехе девушек было по 4 человека (у нас 
в группе) с самого начала, потом двое ушли в декрет и девочки 
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обычно заканчивали по одной – две. Поэтому в основном это были 
группы из ребят. Был очень высокий уровень школьной подго-
товки потому, что был достаточно большой конкурс, но в нашей 
группе было больше десяти человек, которые пришли из одной 
школы. Это была 80-я школа, сейчас Лицей информационных 
технологий. Это те отношения, дружба, товарищество, которое 
[было] в течение 10-ти лет обучения в школе. Это всё перенес-
лось в группу. Группа была чрезвычайно дружная, регулярно 
устраивали соревнования по футболу, ходили вместе в походы. 
Родители ребят в большинстве были служащими, сотрудниками 
базовых предприятий, предприятий, которые имеют отношениям 
к КБ «Южному». По национальности все были представителями 
советского народа.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Держались друг за друга. Нельзя сказать, что они были обосо-
бленными, но они выделялись – были более старшими или имели 
свои интересы. Я считаю, что наши старосты и куратор Галина 
Валентиновна пользовались уважением и большим авторитетом. 
У меня в дипломе две «четверки» по сопромату и физике, именно 
«четверку» по физике мне поставила Добченко – куратор моей 
группы, которая была довольно принципиальным человеком. Но 
сейчас, к сожалению, эти отношения уже теряются.

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

Требования большинства преподавателей заключались в том, 
что студент должен знать все. Если студент знает все, то ему гаран-
тирована «тройка». Но все он знает либо отлично, либо хорошо, 
либо удовлетворительно. Если он чего-то не знает, то он отправ-
ляется восвояси и изучает то, чего не знает. И я считаю, что этот 
подход чрезвычайно правильный. В отношении курьезных случаев, 
я помню, что зачет по вычислительной технике мы сдавали 31 де-
кабря и я ушел с 3-го корпуса в половине 9-го вечера, а ребята, мои 
коллеги, оставались сдавать. То есть, нужно сдавать, значит нужно 
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сдавать, 31 декабря или 1 января – это мало кого интересовало. 
Либо знаешь, либо не знаешь, а знать нужно все. И особенность 
была. Всё-таки корпус и специальности у нас закрытые... Учебные 
пособия и конспекты были только в корпусе и заниматься можно 
было только здесь. Поэтому приходилось проводить много времени 
в аудитории, изучая дисциплины, а дома эти дисциплины изучать 
уже нельзя было. Была определённая специфика.

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

По курсовым роботам выбора особого не было. Преподаватель 
сам выбирал задания на курсовой проект. Система была такова, 
что студент обязан был выполнить ряд требований, в отличии от 
нынешней ситуации, когда мы упрашиваем студентов. Но то, что 
выдавалось как курсовая работа, эти все задания сопровождались 
достаточно подробными методичками по выполнению. Вот пример: 
у меня был курсовой проект по деталям машин, это была разработка 
высотомера, как на самолетах. Пришел преподаватель и раздал 
разным группам, и мне попался высотомер. И в течение семестра 
я спроектировал, сконструировал и начертил где-то на 5–6-ти ли-
стах высотомер, который потом можно было изготовить по этим 
чертежам. На физтехе мы получили очень конкретный и высокий 
уровень. Касательно выбора темы дипломного проекта, то, начи-
ная с 3-го курса, я начинал работать по хозтеме у Константинова 
Леонида Петровича, который вел тему по разработке гидропри-
водов для ракет в КБ «Южном». Поэтому я и на старших курсах 
выполнял курсовые проекты по тематике, связанной с динамикой 
гидропривода. Тема дипломного проекта у меня была совершенно 
однозначна, я до сих пор её помню – «Математическое моделиро-
вание динамических свойств гидропривода». У меня была конструк-
ция гидропривода, которую я начертил где-то на восьми листах 
и плюс еще результаты моделирования динамических свойств 
этого гидропривода. В то время где-то 100 % дипломных проектов 
были реальными, то есть это конкретные, реальные разработки, 
хозтемы, которые выполнялись в нашем университете по заказу 
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базовых предприятий. Либо это наши ребята дипломировались 
в КБЮ на ЮМЗ, где темы им выдавали, связанные с проблемами 
производства.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?

Начиная с 3-го курса, принимал участие, при том особенностью 
тех времен было то, что тогда выполнялись те или иные хозтемы, 
имеющие деньги, которые руководитель хозтемы обязан был 
потратить для привлечения студентов. На другие цели эти деньги 
потратить было невозможно. Тогда зарплата была достаточно 
маленькая, но надо было закупить оборудование, а если они не 
тратились, то возвращались в бюджет. И точно также деньги тра-
тились на завлечение студентов. Поэтому если сейчас оценивать, 
то я думаю, что более 50 % студентов прошли через научно-сту-
денческие кружки, общества или конструкторское бюро.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
По тем временам защиты как таковой не было – после того, 

как ты выполнял все пункты задания, приносил это руководите-
лю. Руководитель проверял, выполнены ли все пункты и на этом 
все. Настолько была тесная регулярная работа с руководителем 
курсовой работы или дипломного проекта, что особой процедуры 
защиты не было.

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя? Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському 
середовищі?

Относительно досуга: паяли всевозможные схемы. Если сейчас 
всё завалено электроникой китайского производства, то раньше 
у каждого (по крайней мере по моей специальности) дома, на 
кафедре была лаборатория, паяльники, радиодетали. На досуге 
студенты мастерили устройства, которые они не могли купить в ма-
газине. Но при этом мы накапливали дополнительные практические 
знания, которые дополняли те теоретические знания, которые мы 
получали на занятиях. Я попал на такое, когда студенты 3–4 курса 
предлагают преподавателям заниматься тем, что каждый себе мог 
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изготовлять персональные компьютеры. Это была инициатива 
студентов. Были схемы, студенты знали, где купить радиодета-
ли. И человек 5–6 преподавателей первый ПК паяли сами, и это 
была инициатива студентов. А сейчас, когда я говорю в шутку, 
что у транзистора три вывода, мне почти все говорят, чтобы я не 
спешил, для того, чтобы они записали. Произошло совершено 
радикальное изменение о представлении вообще о всём мире у 
школьников и у студентов. Поэтому очень трудно сравнивать. 
Студенты барахтаются в информационном море и большая часть 
этого информационного «барахтания» заключается в том, что они 
в этом информационном поле тонут. Информационное поле забито 
информационным мусором и этот мусор заполняет мозги наших 
студентов. Это то, что отличает нынешнее поколение студентов 
от предыдущего.

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

Посещение занятий физкультуры – это было удовольствие. 
У нас не требовали каких-то особых нормативов. У нас не было 
такой официальной базы как сейчас, а была маленькая площадка 
во дворе 2-го корпуса. Время от времени, занятия проводились на 
стадионе «Металлург». А свободное время – это футбол, соревно-
вания между факультетами, между кафедрами, университетами, 
институтами. Была очень активная спортивная жизнь, по моему 
мнению это было очень правильно. Когда я стал работать препо-
давателем, то у нас регулярно проводились соревнования между 
факультетами по футболу, баскетболу, волейболу и в этом студенты 
и преподаватели принимали очень активное участие. Для нас всё 
это было очень приятное пребывание определённого времени.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Я счастливый человек в том, что у меня были замечательные 

учителя в научном плане. Как только я закончил университет, 
я в нём остался инженером по хозтеме. На этой хозтеме работали 
научные сотрудники, которые видели одной из своих задач нас, 
молодых специалистов, подтянуть до свого уровня. Один из этих 
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научных сотрудников, Олег Николаевич Волков, стал кандида-
том семи Академии Наук. Мои учителя задавали такой научный 
уровень, что, даже следуя за ними, все выходили на достаточно 
высокий научный уровень. Я закончил специальность «Автома-
тика управлений летательных аппаратов в технических систе-
мах», а в аспирантуре учился по двигателям летальных аппаратов. 
Кандидатскую и докторскую защищал и работал в NASA по теме 
двигателей летальних аппаратов. И это свидетельствует о том, что 
с той базой знаний, которую я получил, и плюс своим научным 
уровнем мне удалось быть полезным для проблем, с которыми 
столкнулись в NASA, в Южной Корее, Турции, Бразилии. К со-
жалению, сейчас в научных исследованиях в технической области 
возникают определённые трудности, связанные с отсутствием оп-
ределённого материального обеспечения устаревшей материальной 
базы. А теперь уровень научных разработок достаточно высокий. 
Мои ориентиры самые высокие для того, чтобы быть полезными 
для всех заказчиков, которые найдутся в мире. Я считаю, что каж-
дый студент должен знать абсолютно всё по данной дисциплине, 
при этом ему гарантируется «тройка». Это знание всего может 
быть удовлетворительное, хорошее, отличное. Но знать ты должен 
всё. Если есть пробелы в знаниях, то значит это уже не инженер. 
Инженер должен по своей дисциплине знать всё, что предполагает 
данная специальность.

В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-
гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Защита кандидатской, докторской диссертации, приглашение 
в NASA, коллектив авторов получил Государственную премию. Это 
те вехи, которые являются подтверждением того квалификационно-
го уровня, которым обладают большинство наших преподавателей.

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?

У нас на факультете три сборника научных трудов. Сборник 
научных трудов по кафедре проектирования конструкций лета-
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тельных аппаратов касается проблем проектирований конструк-
ций летательных аппаратов, расчётов конструкций. Есть сборник 
научных трудов, которые выпускает кафедра двигателестроения. 
Это проблемы высокотемпературной техники. Все эти сборники 
являются фаховыми и в этих сборниках публикуются работы 
ведущих специалистов. Третий сборник выпускает кафедра рабо-
тотехнических систем, посвящённым так же вопросам управления 
ракетно-космической техникой.

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

Ежегодно мы проводим с аэрокосмическим центром молодёжи 
Украины научно-практическую конференцию «Человек и космос». 
В этом году мы уже провели шестнадцатую такую конференцию 
и проводим её 16 лет подряд в апреле, в день празднования Дня 
Космонавтики. В этой конференции в прошлом году, в этом году 
было где-то около 350-ти участников. Она является международной. 
Эта конференция несёт молодёжный характер, в ней участвуют 
студенты младших курсов, аспиранты, молодые учёные. Они 
могли предоставить свои научные разработки. И координаторами 
этих секций являются либо ведущие специалисты университета, 
либо специалисты КБ «Южного». Так же мы привлекает специа-
листов из Института технической механики Академии Наук. Для 
участия в подготовке и проведении конференций, посвящённых 
космической технике и технологии, которые проходят под эгидой 
Международной Астрономической Академии. Эта конференция 
проводится совместно с КБ «Южном». Наши специалисты входят 
в Оргкомитет этой конференции и участвуют в работе руководите-
ля и зам. руководителя секций. Это два самых знаковых события. 
Также мы участвуем в проведении ежегодной конференции «Дне-
провская Орбита», она ориентирована на школьников.

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

Наши ведущие преподаватели, специалисты, учёные участвуют 
в ежегодном Астрономическом конгрессе. В этом году этот кон-
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гресс был в Торонто. Не всегда удаётся принимать участие в этих 
конгрессах, но мы туда направляем доклады, их принимают, мы 
ведём активную переписку. Возможно, в этом году удастся поехать.

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

У нас два специализированных научных совета. Председателем 
первого совета является Поляков Николай Викторович, сейчас этот 
совет переоформляется. А председателем второго совета является 
Джур Евгений Алексеевич, который до меня был деканом физте-
ха. Нужно отметить, что этот человек сохранил физтех во время 
бурных событий и приложил больше усилия к его сохранению. 
Эти два специализированных совета включают практически все 
специальности, которые связаны с ракетно-космической техни-
кой. Туда входят специалисты КБ «Южного», ЮМЗ, Института 
технической механики.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи?

Безусловно, мы уделяем этому внимание. У нас практически 
нет возможности финансировать эти работы. Студенты в основном 
работают с преподавателями, соискателями, аспирантами, которые 
занимаются какими-то научными исследованиями. На нашем 
факультете есть заместитель декана по науке Лабуткина Татьяна 
Викторовна, она прикладывает большие усилия по инициированию 
студенческих научных работ. Мы регулярно участвуем в конкурсе 
студентческих научных работ, которые проводит министерство. 
Участвуем в олимпиадах по соответсвующим специальностям 
физтеха. Регулярно там получаем дипломы, грамоты, занимаем 
места. В связи с тем, что в этом направлении деятельности финан-
сирование не производится, держится оно на студентах и препо-
давателях-энтузиастах.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
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книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Сейчас студент окружен морем информации и у него больше 
проблем с тем, чтобы из этого моря выудить наиболее ценные 
источники, учебники, учебные пособия и т. д. И нужно сказать, 
что библиотека у нас очень хорошая и работники этой библиотеки 
просто героические люди, которые поддерживают ее в рабочем 
состоянии. У студентов есть достаточно большие ресурсы для 
того, чтобы успешно учится. Безусловно, хотелось, чтобы каждый 
преподаватель подготовил учебное пособие по своему курсу. Но 
в ряде случаев существуют учебники, которые можно дублировать, 
но имеет ли это смысл? Мне кажется, что в ХХІ веке с развитием 
информационных технологий у нас есть доступ к очень широким 
ресурсам. Самое главное, чтобы у студентов был интерес ими 
воспользоваться.

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

Мы стараемся, чтобы такого влияния не было потому, что 
трудно сейчас говорить о том, что такое партии. Партии, на мой 
взгляд, это клубы определённых кланов и почему они должны 
влиять на наш учебный процесс, я не совсем понимаю. Чем менше 
такого влияния будет, тем более профессиональный уровень будет 
у наших студентов.

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

Будучи студентом, активно принимал участие, а сейчас больше 
приходится участвовать в роли организатора – организовать Дни 
Физтеха, КВН, Мисс и Мистер Физтех.

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

Деканы все являются членами приёмной комиссии, поэтому мы 
обязательно принимаем участие. Я, как декан, участвую в организа-
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ции проведения фаховых испытаний при поступлении на 5-й курс, 
проведении ГЕКов. У нас приемная комиссия то участвует в них, 
то не участвует. Но в приемной комиссии активно участвуют все 
деканы. Но здесь проблема в том, что эти правила приема, которые 
действуют сейчас, обозначают то, что каждый абитуриент имеет 
возможность написать 15 заявлений и это создает вал ненужной, 
«бумажной» документации. А потом, когда стает вопрос сдачи 
оригинала документов, все это сокращается в 15 раз. То есть, мы 
себе устроили в 15 раз больше работы, а потом на конечном этапе 
все это в 15 раз сокращается и оказывается то, что мы занимались 
бессмысленной работой 90 процентов времени. И поэтому мне 
кажется, что Министерству образования стоит об этом задуматься. 
Одно дело, когда имеется демократизация возможности поступать 
студенту туда, куда он хочет. Но нельзя поступать или на филфак 
или на физтех. Если ты поступаешь на физтех, то ты поступаешь 
на физтех. К нам иногда приходят и говорят: «Я сдал документы 
на филфак, так давайте я ещё сдам и на физтех документы». 
Кем же ты в конце то концов хочешь быть? Инженером, препода-
вателем русского языка или журналистом? Это связано с тем, что 
выпускники школ в основном, насколько инфантильные и отор-
ванные от жизни люди, что они еще слабо представляют смысл 
поступления в университеты.

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

Могу только констатировать то, что, к сожалению, все очень 
трудно идет в обновлении материально-технической базы. То 
есть, из года в год оборудование становится более старым, а си-
стема, которая была бы направлена на то, чтобы совершалась хоть 
какая-нибудь замена, отсутствует. Я надеюсь, что при каких-то 
изменениях в стране в плане экономики может и изменится [мате-
риально-техническая база. – Ред.], но технические специальности 
требуют серьёзного материально-технического обеспечения. Я не 
хочу обижать ни гуманитарные специальности, ни другие направ-
ления, но мне кажется, что тот же менеджмент можно читать на 
доске с мелом и особо не используя технических средств. А чтобы 
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стать хорошим инженером, нужны приборы, аппаратура. Это 
должна быть проведённая практика на предприятии, на которую 
у нас сейчас не выделяются деньги, поэтому, к сожалению, мате-
риально-техническое обеспечение технических специальностей 
медленно приходит в упадок.

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, не был участником ни революций, ни войн. Я хочу 
сказать, что мы с вами абсолютно все являемся жертвами Чер-
нобыльской катастрофы. Может сейчас не все это понимают, 
но действие Чернобыля очень сильно сказывается абсолютно на 
каждом человеке, и все мы однозначно являемся жертвами этой 
экологической катастрофы. Касательно революций я считаю, что 
мы имеем очень короткую историю. Меня поразил такой пример. 
Когда я был в Германии, то мне рассказывали, что Кёльнский 
собор строился 300 лет. Вы можете себе представить какой-либо 
проект, происходящий на нашей Земле, который продержался 
300 лет? То есть, мы имеем очень короткую историю. Если гово-
рить об истории Украины, современной истории, это 23 года – миг, 
который наполнен чем угодно. Всем своим студентам и коллегам 
я говорю, что в Украине всё будет прекрасно примерно через 
300 лет. Я в этом глубоко убежден. Пройдут те процессы, которые 
происходили во всем мире. Я в прошлом году отдыхал на Крите 
и меня поразила его история. Город Ираклион подвергся осаде 
Османской империи, и Крит защищался 23 года, то есть 23 года 
находился в осаде, боролся за независимость. Представьте себе, 
что люди 23 года воевали за свой народ, за свою религию. Кстати 
говоря, там православных храмов, наверное больше, чем во всей 
Украине. Но они имели идею, и их священники шли в первых 
рядах в бой и первыми погибали. А у нас только начало развития 
истории Украины как государства. Столетняя война, то есть это 
годы, годы, когда шло формирование того, что сейчас в Европе. 
А мы почему-то решили, что за 20 лет стали уже в Европе. У нас 
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изменится менталитет людей через 3–4 поколения, я в этом глубоко 
убежден. Что у нас здесь 300 лет назад было?

На наших территориях мы имели Дикое Поле, какие-то люди 
шли то сюда, то туда. Одни грабят, другие пришли – грабят. Это 
может быть мое примитивное представление. То есть, мы были 
лишены возможности какого-то эволюционного развития, вклю-
чая наши 23 года независимости. До стабилизации нам осталось 
уже не 300 лет, а 277 лет, а потом все будет хорошо, но должно 
пройти это время.
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частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
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Професія, перелік посад: ректор, професор, доктор фізико-математичних 
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математичного товариства, секретаріату Національного комітету 
України з теоретичної та прикладної математики, академік АН вищої 
школи України, академік Академії соціальних технологій і місцевого 
самоврядування, член-кореспондент та академік Міжнародної академії 
астронавтики, почесний професор Харківського аерокосмічного 
університету, президент ДВ МАН, головний редактор «Вісника 
Дніпропетровського національного університету», член редколегії 
журналу «Техническая механика»
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Буланий Микола Юрійович
ТЕХНІК (ПІБ): Мітєньов Олег Михайлович
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Вид і марка аудіотехніки Samsung Galaxy S II
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Відповідно до структури запитань
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Кабінет ректора ДНУ
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4

Примітка й коментарі –
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ПОЛЯКОВ  
МИКОЛА  
ВІКТОРОВИЧ

Доброго дня, скажіть, будь ласка, Ваше прізвище, ім’я та 
по батькові, число і місяць, рік народження?

Вітаю, мене звуть Поляков Микола Вікторович. Народився 
я першого травня тисяча дев’ятсот сорок шостого року у місті 
Дніпропетровськ.

А скажіть, будь ласка, що Ви знаєте про своїх предків: 
матір, батька, дідуся, бабусю?

Давайте я розповім про матір та батька. Їх, на жаль, уже 
немає давненько: матері – двадцять років, а батька – тридцять. 
Вони з одного місця, народились на Полтавщині, село Хорішки, 
Козельщинського району. Потім закінчили медичні навчальні 
заклади, де вони здобули по дві медичні спеціальності – гінеколог 
та хірург. Мати закінчила Дніпропетровський медичний інститут, 
а батько – Харківський медичний інститут. Потім була велика, 
на жаль, практика – Велика Вітчизняна війна, – де їм прийшлося 
перекваліфіковуватися: мати на фронті працювала в чоловічому 
шпиталі, а батько – в жіночому. Вони були обоє офіцерами. Батько 
був капітаном, а мати старшим лейтенантом. Є в батька нагороди: 
орден Червоної Зірки, Вітчизняної війни, медалі, а в матері орден 
Вітчизняної війни. Вони повернулися з фронту до міста Дніпропе-
тровськ, у якому через рік народився я. Батько й мати працювали 
в лікарнях Дніпропетровщини до вісімдесят п’ятого року. Батько 
помер у вісімдесят п’ятому році, а мати в дев’яносто четвертому. 
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Обоє були тими лікарями, що оперували, батько жінок, а мати –  
чоловіків. Тобто, я походжу із сім’ї лікарів.

Розкажіть тоді, будь ласка, чи мали вплив Ваші рідні на 
здобуття Вашої освіти? На Ваш професійний вибір?

Батько колись привів мене на свою операцію та сказав: «Може 
ти колись теж будеш займатися цією професією та лікувати 
людей?» Я тоді у восьмому класі був. І відчув у цей момент, що 
я не зможу бути лікарем, так відверто батькові й сказав, що мені 
подобається математика. Тому вони запропонували, аби я став 
студентом Дніпропетровського механічного технікуму. Це сталося 
у шістдесят першому році. Сьогодні це ракетно-космічний коледж 
нашого університету. Після закінчення технікуму вісім місяців, до 
літа [19]66 року, я працював конструктором третьої категорії на 
КБЮ (конструкторському бюро «Південний»), а потім, поступив 
до механіко-математичного факультету ДДУ. Аерогідромеханіка 
була моєю спеціальністю. І батько, і мати так схвально віднеслися 
до мого вибору, що я став студентом Дніпропетровського універси-
тету. А наразі я – ректор ДНУ, я був і деканом мехмату у [19]89–96 
роках, а з [19]96 – проректор, а з [19]98 і до сьогодні – ректор.

Скажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про шкільні роки?
В шкільні роки я займався волейболом, ходив до музичної 

школи, відмінно вчився в школі. Мені вдавалося поєднувати усе 
це все: я закінчив і музичну школу, і з сьомого класу займався во-
лейболом в команді ДЮСШ. Несмотря на не совсем волейбольный 
рост, в меня все-таки поверил мой тренер Ю. Ларин. Впоследствии 
я играл и за университет, и за ветеранов Днепра. Я стал кандида-
том в мастера спорта по волейболу. В команде я был розводящим.

Школьные годы – это были интересные годы, это учеба, спорт, 
музыка. Увлекался я тогда нумизматикой. Учился я в СШ № 13 до 
[19]61-го года. А потом в техникуме. Именно учеба там опреде-
лила мой интерес к «скучнейшей» науке – математике, благодаря 
преподавателю Григорию Новикову. Он умел самые сложные 
вещи рассказывать просто и артистично. Его талант заставил меня 
поверить в то, что математика – наука великих поэтов.
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Играл еще, когда был в техникуме, в театре. Давали мне роли 
Онегина, Арбенина и Платона Кречета, так что были это интерес-
ные годы. Друзья, которые у меня сохранились, особенно после 
техникума, они и до сих пор мои друзья. И, конечно, учеба в универ-
ситете тоже привнесла в мою жизнь много интересных знакомств.

А можете Вы назвать свои первые впечатления от уни-
верситета? Какими были первые лекции?

Я очень хорошо помню это время, мне было уже двадцать, 
когда я поступил в университет. Конкурс был 4,5 человека на место 
на мехмате. Я с отличием закончил техникум и поэтому сдавал 
два экзамена – устную и письменную математику (две «пятерки»). 
Я очень хорошо помню, как первую лекцию по матанализу читала 
мне Лилия Георгиевна Бойцун. Она и сегодня работает доцентом 
на кафедре математического анализа. Я очень хорошо помню эту 
лекцию, первых два семестра у меня были «четверки», «троек» 
не было, а потом уже на 2-м курсе и дальше были «пятерки» и я с 
отличием закончил университет, а в аспирантуре стал ленинским 
стипендиатом. До сих пор благодарен своим университетским пе-
дагогам –  Олегу Гоману, Вячеславу Ковтуненко, Виктору Коржу. 
Мне нравилось учиться. О ректорстве никогда не мечтал. В большие 
начальники не рвался и хотел стать учёным.

Какая была материально-техническая база образователь-
ного процесса, были ли какие-то отличия от сегодняшнего дня?

Нельзя сравнить сегодняшний университет и университет 
того времени. Там было всего восемь факультетов, а сегодня у нас 
пятнадцать и три центра довузовской подготовки, Центр последи-
пломного образования, Центр заочно-дистанционного образования. 
Сегодня, а про это много написано, вот что представляет из себя 
этот университет и материальную базу нельзя сравнить. Этот 
первый корпус тогда только строился, и мы здесь работали, все 
студенты, я помню день, когда закладывался корпус. Приходилось 
учиться и в школах, и в две смены. Сегодня это больше, чем просто 
университет, сегодня у него на балансе более ста десяти зданий 
и сооружений. Сегодня на пятнадцати факультетах студенты по-
лучают образование по восьмидесяти четырем специальностям.
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Методы обучения. Конечно, нельзя сказать, что менялись. Всег-
да ценилось то, что професионал читает, заинтересованное лицо, 
любящий молодежь и свою профессию, который готов передать 
свои знания. Если какое-то качество отсутствует, вот, например, 
он профессионал, но не любит свое дело, сомнительно относится 
к смене молодой, это неполное соответствие, или, например, очень 
хороший человек, добрый, а не профессионал – тоже не годится. 
Надо быть профессионалом и педагогом, увлеченным научным 
работником, любить свое дело и понимать, что без студента нет 
будущего. Ведь университет не только дает высшее образование, 
но и утверждает идеи гуманизма в системе моральных ценностей 
и мировоззрения молодых граждан страны.

Не помните ли Вы кто был Вашим старостой групы, кто 
был куратором, преподавательский состав?

Очень хорошо помню, Лёня Закора был у нас старостой, я 
был комсоргом группы. Мы до сих пор встречаемся и узнаем 
друг друга, мы закончили университет в семьдесят первом году. 
Эти воспоминания идут: то седина, то лысина, то болячки, всегда 
вспоминаем свою молодость. Регулярно мы встречаемся, хотя 
разбросало нас всех по СССР. Многие в Днепропетровске остались, 
а некоторые и в Москве, и в Свердловске, на Сахалине и в Крыму. 
Кураторами были у нас несколько преподавателей: Владимир 
Марочкин, асистент кафедры матанализа, Павел Христофорович 
Деркач и Олег Гаврилович Гоман. Гоман был профессором кафе-
дры аэрогидромеханики, был одним из моих научных руководи-
телей диссертации. Это был Ковтуненко Вячеслав Михайлович 
и Гоман. В [19]79 я успешно защитил кандидатскую, а в [19]92-м 
и докторскую. Во время учебы в университете мне не удавалось, 
как раньше, все совмещать: учебу, волейбол и музыку. На одних 
из соревнований я травмировался и мне ногу прооперировали 
(ахилессовое сухожилие), и я не смог уже играть в полную силу. 
А тут мехмат, а это большие нагрузки, и женился я на 2-м курсе. 
Тут волейбол и отпал вместе с музыкой. Остался мехмат, семья, 
и дочь родилась на 3-м курсе. Это было в [19]69-м. Теперь она 
доктор биологических наук.
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А на каком инструменте Вы играли?
На фортепиано. Так что заниматься надо было много на ме-

хмате и на «отлично», и семье уделять время.
Раз мы затронули тему обучения, скажите, как проходили 

сессии, были ли какие-то курьезные случаи?
Был у меня один курьезный случай. Через меня передается 

шпаргалка, тот, который сзади, передавал тому, кто сидит впереди 
меня. Ну, я, что делать, передаю и в то время, когда передается 
через меня шпаргалка, преподаватель увидел, что вопросы не мои. 
«Кто писал?» – «Задний» – «Кому?» – «Переднему». Всех троих 
поднял и говорит: «шесть балов, разделите на три, вот ваши 
баллы». Пересдавали мы потом, но хорошо все втроем учились. 
Преподаватель поставил нам по «четверке», чтобы была она нам 
как наука, это единственная «четверка» в дипломе, а так все ос-
тальные «пятерки».

Еще помню, нам преподаватель пообещала поставить «авто-
мат», мы счастливые пришли на экзамен, чтобы она расписалась 
в зачетке, и уже учили другой предмет, а преподаватель забыла 
и решила нас экзаменовать. Пришлось нам сказать, что мы будем 
готовиться, потом-то она вспомнила, но было уже поздно. Вот 
такой курьезный случай, а в основном была тяжелая работа, сту-
денческие насмешки были, а как без них.

Скажите, а чем определялся выбор Вашей курсовой ра-
боты, дипломной?

Мне повезло, я техникум закончил и там была специализация 
«Летательные аппараты» (технологии производства). Я был 
техником-аеромехаником по вопросам производства, а потом, 
когда работал в КБ, начальник сектора Нелюбов, сказал: «Тебе 
надо идти на аерогидромеханику, там теоретические вещи, ты 
там с интересом будешь учиться». А, во-вторых, повезло пото-
му, потому что я писал курсовую у Олега Гавриловича, потом 
писал у него дипломную, помню долго сходились теоретические 
рассуждения с реализацией на компьютере, тогда компьютеры 
были не такие как сейчас, один «Минск-22» это полэтажа, вы го-
ворите о материальной базе. Потом в аспирантуру пошел именно 
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по этой специальности «Гидроаэродинамика» в [19]71-м. Тема 
кандидатской – «Исследование гидродинамики погружения тел 
в жидкость», соруководителем был член-кореспондент, Герой Со-
циалистического Труда, генеральный конструктор КБ Ковтуненко 
Вячеслав Михайлович. И Вячеслав Михайлович, когда я защитился, 
сказал: «Ну, что, ты так больше я вижу тянешся в теоретические 
вещи». Потому я пошел на кафедру дифференциальных уравнений 
асистентом, потом, после защиты кандидатской, стал доцентом, 
после докторской – профессор и завкафедры, а с  [19]89-го года – 
декан мехмата, то есть вы понимаете, была юношеская мечта (небо, 
спутники), мы, когда в техникум поступили, был первый полет 
Гагарина, и я с удовольствием чувствовал, насколько это интересно, 
увлекательно, вот чем был обусловлен мой выбор.

Участвовали ли Вы в научной жизни факультета? На 
олимпиадах, в научном обществе?

В научном обществе доклады я делал, но понимаете, что Вам 
хотел сказать, моя задача была – хорошо учиться, тогда не были 
распространены олимпиады, конкурсы. Тогда их особо не было. 
Вот сейчас есть различные конкурсы, гранты, поездки за границу, 
а тогда мы ограничивались тем, что либо занимались чем-то ответ-
ственно, увлеченно и с удовольствием, либо это было не так важно 
для человека, куда он поступил, потому-что он не собирался рабо-
тать в области механики жидкости газа. Вот, поэтому, конкурсов 
не было, я был во время аспирантуры ленинским стипендиатом. 
У нас Министерство образования выделяло стипендию, что мне, 
как молодому отцу, было кстати.

Скажите, как проводили свой досуг студенты, посещали 
ли кружки?

Я продолжал играть в волейбол за университет. Я в универси-
тете работал, учился, на самодеятельных вечерах даже песни пел, 
стихи читал. В техникуме мы ездили в воинские части и играли 
в волейбол, а вторая часть была художественная самодеятельность. 
Я, как сейчас помню, пел песни и стихи читал, вот такой был досуг.

Скажите, какие Ваши ценностные ориентации как уче-
ного, как педагога?
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Вы понимаете, надо быть профессионалом своего дела, не 
потому что это модно. Это неправильно. Вот увлечен человек 
профессией и это ему нравится, оставим почему это ему нравит-
ся: либо пример перед глазами, либо мысль вокруг этого, выбор 
состоялся. Так вот нужно становиться профессионалом. Главные 
критерии – это профессионализм, требовательность и доброжела-
тельное отношение в колективе, обязательно доброжелательное.

Рассматривался ли это как успех коллектива, то ли кафедры, 
то ли факультета. Вышла монография – для всех приятно. Особен-
но членам коллектива, мы всех поздравляем и видим перед собой 
пример, желаем успехов.

Доброжелательное отношение, но вместе с тем и требователь-
ное, которое не позволяет какой-то недоброкачественный научный 
труд предлагать. Все-таки профессионализм, ответственность, 
доброжелательность и требование – вот те черты, которые должны 
быть присущи научному коллективу. Или если ты считаешь, что 
ты единственный прав, то это неверно. Это может быть, но надо 
обязательно выслушать мнение других и не зацикливаться: все, 
что скажут другие, заранее неправильно, а вот то, что я думаю – 
правильно. Это не должно быть присуще научному коллективу, 
хотя таких, к сожалению, много. К примеру, некоторые не внемлют 
критике. Они не понимают, что критикуют люди не потому, что вы 
тут «лапти делаете» или «колеса изобретаете», а аргументировано.

Я когда защищал докторскую диссертацию в Харьковском ин-
ституте проблем машиностроения, академик Рвачев спросил: «Что 
Вы такое сделали, что до Вас никто не делал? И Вы считаете, 
что это докторская?» Вот какой простой вопрос. Я и говорю, что 
нелинейные краевые задачи со свободными неизвестными заранее 
границами, нестационарное течение. А граница раздела двух сред 
называется свободной. А он говорит: «Заранее неизвестная граница 
частично или полностью?» Я говорю, что полностью неизвестна, 
потому что методы для частичной неизвестной границы уже были 
созданы, а для полностью неизвестной границы не было создано. 
Тогда он говорит: «Ну, тогда пойдем на семинар, послушаем». А как 
надо было ответить на вопрос: «Что Вы такое сделали, что до 
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Вас никто не делал? И что, Вы считаете, что это докторская?» 
Это у меня было, понимаете, очень интересно.

Расскажите, какие научные школы и направления опреде-
ляли развитие науки на Вашем факультете?

Нам удалось сберечь научные школы университета, факуль-
тета, которые развивались с самого начала развития университета. 
Ведь университет в [19]18 году, это было всего четыре факульте-
та. И научные школы постепенно развивались. Уже в мое время, 
студенчество, начиная с [19]66 года, это по механике жидкости 
и газа, это профессор член-корреспондент Ковтуненко Вячеслав 
Михайлович, по математике Корнийчук, вот сегодня возглавляет эту 
школу математическую профессор, член-корреспондент Моторный 
Виталий Павлович, Бабенко Владислав Федорович, Курдаченко 
Леонид Андреевич. Школа по механике –  это конечно же Владимир 
Иванович Моссаковский, сегодня эту школу продолжают: Дзюба, 
Лобода... Эти школы на механико-математическом факультете по 
гидромеханике, механике и математике и определяли тогда и со-
стояние этого механико-математического факультета. Да и сегодня 
ученики Ковтуненко, Корнейчука, Моссаковского подхватили эти 
идеи и сами стали заслуженными деятелями науки и техники, сами 
стали лауреатами Государственных премий, так что вот эти школы 
и сегодня продолжают: механика, математика, механика твердого 
деформированного тела, механика жидкостей и газа и прочие.

Скажите пожалуйста, какие сборники научных работ 
выходили на Вашем факультете, участвовали ли Вы в публи-
кациях?

Да, конечно, у меня первая публикация появилась в [19]74 году, 
«Доповіді Академіїї наук Української РСР», а вторая публикация 
в этом же году, «Прикладная механика» в московском журна-
ле. Сегодня у меня научных публикаций больше четырёхсот, из 
них 14 монографий, 22 учебных пособия, 5 учебников с грифом 
Министерства образования. В 2013 году в составе авторов стал 
лауреатом Государственной премии в сфере образования за комп-
лекс учебников «Виробництво, випробування та експлуатація 
ракетно-космічної техніки». Я вам хочу сказать, что те сборники, 
которые выходили, «Нелинейная механика», по каждой кафедре 
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научные сборники постепенно превратились в «Вісники Дніпропе-
тровського університету» по различным направлениям «Вісни-
ки»: по математике, механике, биологии, психологии, по истории 
и джерелознавству, по филологичным дисциплинам. Так что, 
несмотря на цифры, я хочу сказать, что несмотря на то, что работ 
больше четырёхсот, я по-прежнему радуюсь, когда появляется 
новая монография или учебник, или появляются новые серьезные 
статьи. Я радуюсь по-прежнему.

Проводились ли на Вашем факультете какие-то научные 
конференции? Международные, республиканские или всесоюзные.

Конечно, конечно. Вы знаете, проводились конференции всег-
да, не так часто, как сегодня, о сегодняшних я расскажу. А рань-
ше это были ежегодные факультетские конференции. Многие 
ученые участвовали в конференциях в других городах. И сейчас 
на мехмате проводятся такие же большие конференции. Напри-
мер, конференция, посвященная нашему выпускнику, академику 
Никольскому. Это на мехмате. Несколько лет назад Никольский 
приезжал к нам на мехмат, и мы проводили эту конференцию. Кон-
ференция, посвященная, увы, памяти ушедших от нас – Владимиру 
Ивановичу Моссаковскому, в первую очередь. Я скажу, что для нас 
было большой честью то, что эту конференцию доверили прово-
дить нашему университету. На эту конференцию собрались более 
двадцати членов Академии наук, на конференцию, посвященную 
Владимиру Моссаковскому, нашему ректору, который был у руля 
двадцать два года. Двадцать два года был ректором и который 
из такого посредственного педагогического направления ВУЗа, 
потом шестьдесят два года назад присоединился физтех, сегодня 
выросли все эти направления в наш университет, классический 
университет. Только к нему добавляют классически традиционные 
естественнонаучное и гуманитарные направления, добавляют ещё 
и ракетный университет.

Скажите, какие ученые советы функционируют на Вашем 
факультете?

Я бы хотел сказать и о нашем факультете и о ВУЗе в целом. 
У нас сегодня 18 спецрад, где проводятся защиты, эта цифра усту-
пает только Киевскому национальному университету и Киевскому 
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политехническому институту, у нас в университете вот такое 
большое число спецрад. Я – голова двух спецрад: на физтехе по 
закрытой тематике и механике твердого деформированного тела 
и механике жидкости газа и плазмы на механико-математическом 
факультете. Докторские два совета, где можно проводить защиты 
и докторских, и кандидатских диссертаций. Кстати, на мехмате 
работает ещё совет по математике. Я с удовольствием говорю эти 
цифры. В среднем за год в университете защищается двадцать 
докторских диссертаций сотрудниками университета и около 100 
кандидатских диссертаций, иногда больше (106) иногда меньше 
(98) и все это за год, это те цифры, которые я люблю говорить как 
ректор, вот, помолодела наша наука, не редко в 24–25 лет – кан-
дидат исторических наук, кандидат физико-математических наук, 
кандидат политических наук. Так что помолодела наука.

Скажите, а влияла ли идеология и политика на учебно- 
воспитательный процесс и развитие научных направлений?

Знаете, я не могу судить по гуманитарным факультетам как 
студент, потому что я не учился на этих факультетах, но в мою 
бытность учебы на механико-математическом факультете ни о ка-
кой политике, ни об общественном движении у нас не было речи. 
У нас была математика.

А можете ли Вы рассказать про интегрированность на-
учной школы, к какому направлению Вы лично принадлежите, 
евроатлантическому или евразийскому интеллектуальному 
пространству?

Наш университет за год посещают где-то 340 делегаций, мы 
принимаем студентов на обучение из 55 стран. Наши студенты 
(около 60 человек) ездят на обучение за границу и на стажировку. 
Едут и наши преподаватели, вот недавно вернулась из Англии из 
Оксфордского университета группа наших химиков, заведующий 
кафедрой Оковитый и его научная школа, это и аспиранты, и сту-
денты. Одни были на обучении, другие –на стажировке. Из тех 
около ста договоров по проектам сотрудничества, мы по проектам 
«Темпус» занимаем 3-е место по Украине и выиграли 18 проектов 
«Темпус». И сегодня выполняются два проекта «Темпус» по ма-
гистерским программам и по журналистике. Взаимное влияние, 
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взаимные публикации, совместная научная работа и совместное 
руководство аспирантами и защитами, где, допустим, проходит 
защита во Франции, наш защищается выпускник, у него была 
аспирантура во Франции, два руководителя у него было: с нашего 
университета и с того университета. В 2007 году началась реали-
зация ещё и проекта «Эразмус Мундус», в котором уже участвует 
около 30 студентов и 17 преподавателей. Кроме того, специалисты 
университета побеждали на конкурсах украино-французской про-
граммы «Днепр», которая позволяет проводить научные исследова-
ния в ведущих университетах Франции. Интересным есть и общий 
проект со Средневосточным техническим университетом Анкары.

Мы готовим по 10 студентов из Казахстана по аэрогидроме-
ханике, специальности физтеха, и такая кафедра, как проектиро-
вания конструкций, которая создана в университете Астаны. Она 
совместная как и в нашем университете, так и у коллег из Казах-
стана. Совместные научные работы и совместная деятельность, 
связанная с участием в международных проектах. Например, я бы 
хотел с удовольствием рассказать об историках –  долгожданная 
археологическая экспедиция с Вроцлавом. Долго ждали мы этой 
экспедиции: и студенты-археологи с польского университета Вро-
цлава, и наши археологи, и были там руководители и аспиранты, 
и маститые археологи, Ковалева была с нашего университета. Так 
вот и состоялась эта экспедиция, много они нашли таких материа-
лов, и в этом году будет продолжение в этой экспедиции и будет 
очень интересно.

Что Вы можете рассказать о строительстве универси-
тетского студенческого городка?

У нас есть замечательный студенческий городок, и тогда с 
финансированием в 70–80-х было как-то попроще, он образовался. 
Эта наша «перлина». А потом нам удавалось только некоторые 
вещи довести до ума –  жилой дом построили рядом с первым 
жилым домом, отремонтировали капитально первый корпус. Ну, 
представьте, тут только одного искореженного стекла было боль-
ше 100 тонн снято и новое установлено, ну и внутри конечно 
обустроили. Конечно же научная библиотека, и мы сейчас будем 
обязательно достраивать блок поточных аудиторий. Но сегодня 
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эти вопросы решаются не так с точки зрения финансовых выде-
лений на ремонт. Вернее даже не на ремонт, а на строительство. 
Ну, пока содержать в порядке всё это хозяйство в более чем сто 
зданий, а все ж стареют: и трубы, и крыши, и окна разбиваются, 
и течет вода. Мы сегодня получили благодарность студентов 5-го 
общежития за ремонт. «Спасибо, – говорят студенты, – что вы 
отремонтировали 5-е наше общежитие, потому что там жить 
было не озможно». Мы запланировали ещё экспонаты установить 
в центре городка, там, где у нас библиотека, рядом там физтех, 
поэтому-то и хотим установить одно из уже не секретных изделий 
и сделать музей ракетной техники. Ведь те вещи, которые находятся 
возле областного совета – это экспонаты нашего музея. Мы должны 
построить Музей ракетной техники в университете и достроить 
блок поточных аудиторий и поддерживать в порядке то, что есть.

Скажите, принимали ли Вы участие в работе приемной 
или предметной комиссий?

О, да. Последние 16 лет я председатель приемной комиссии, 
а до этого я принимал экзамены по математике как асистент, был 
председателем приемной комиссии по математике и был ответ-
ственным секретарем приемной комиссии. То есть я этой работой 
был загружен по полной программе.

Скажите, а какие формы повышения квалификации исполь-
зовались наиболее часто?

Раньше это были занятия по повышению квалификации, ста-
жировки у нас, а сейчас формы повышения квалификации – это 
стажировки за рубежом, и наши многие ученые выигрывают не 
только гранты, где их принимают на стажировку, учебу или со-
вместную работу согласно договорам. Кроме того, что гранты 
выигрываются, согласно договорам, а у нас я уже говорил, договора 
больше чем со ста ВУЗами есть, вот такие стажировки хороши. 
Я был на стажировке в МГУ три месяца, на стажировке в ЦАИ – 
Центральный аэродинамический институт, у нас на стажировке 
был, в Киеве... Так что у нас положено каждые пять лет проходить 
стажировки и каждая поездка считается повышением квалификации, 
выступления по какому-нибудь международному проекту, либо на 
международной конференции. А я имел счастье быть на конферен-
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циях и в Румынии, и в Америке, и в Чехословакии, и в Германии, 
и во Франции, и в Италии, и в Испании, и в Китае. Что выразилось 
и в награждении меня правительствами Франции (Академическая 
пальмовая ветвь), Азербайджана («Мосты дружбы»), США («Gold 
medal»). Так что мне в этом плане повезло.

И напоследок такой оптимистический вопрос. Могли бы 
Вы вспомнить какие государственные, официальные и неофи-
циальные (например, юбилеи) праздники отмечались коллек-
тивом университета? И какое было Ваше отношение и Ваших 
коллег к этим праздникам?

Всегда эти праздники в основном юбилейные. Я помню эти 
праздники, и когда они были. В [19]98-м году меня назначили 
ректором, это было 80 лет университету, потом помню 85, потом 
90, потом помню 95. Вот эти праздники, дни рождения универ-
ситета, всегда были теми праздниками, в которых мы принимали 
и будем принимать участие. И каждый год юбилейный. Праздник 
был, когда нашему университету в 2000 году присвоили звание 
«национального». И когда проходят такие выдающиеся конферен-
ции как чествование и международная конференция по случаю дня 
рождения нашего ректора Моссаковского, когда приезжает более 
20 членов академии. Международное признание, вы знаете, это 
почетно. Ну и праздники проводим. Вы говорите, какое участие 
я принимаю – самое непосредственное.

Кроме того, что отмечено в автобиографии и в тех материа-
лах, что я Вам дал, где обозначено, что я полный кавалер ордена 
«За заслуги», лауреат Премии им. Н. Янгеля, Золотой медали 
Международной кадровой академии, орденов Святого Станислава, 
Преподобного Ильи Муромца, Нестора Летописца и Святого Вла-
димира. Хотелось бы с удовольствием отметить, что я в прошлом 
году стал академиком Международной академии астронавтики 
и лауреатом Государственной премии Украины в области обра-
зования, и лучшим ректором года 2013. Вот так скромно скажу.
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САМІНСЬКА 
ВАЛЕРІЯ  
ІВАНІВНА

Ваша фамилия, имя, отчество, дата и место рождения?
Саминская Валерия Ивановна, родилась 26 июня 1933 года 

в городе Днепропетровске.
Что Вам известно о ваших предках?
Родители – Есипенко Иван Прокофьевич и Бондаренко Вален-

тина Никитична. Родители из служащих, а дедушка и бабушка – 
мещане, дворяне. Предки отца мне неизвестны, никогда я не видела 
своего дедушку по линии отца, мать отца умерла еще раньше. Они 
жили в Полтавской губернии. Мой отец – Есипенко Иван Прокофье-
вич, сын казака, окончил двухгодичную церковно-приходскую 
школу и рабфак. В июне 1941 г. был призван на военные сборы, 
мобилизован, после боев под Каневом был взят в плен, умер в де-
кабре 1941 г. Я получала пенсию как дочь погибшего.

Мама училась в гимназии, а затем в ТПШ (торгово-про-
мышленной школе). После войны работала в Областном управ-
лении культуры и Управлении по защите авторских прав. Бабушка 
и дедушка по материнской линии жили в Павлограде, потом пе-
реехали в Днепропетровск.

Какое образование Вы получили?
Я должна была пойти в первый класс в 1941 году, но 25 августа 

город был оккупирован. Занятия были в 82-й школе и продолжа-
лись только два месяца. Потом школа превратилась в казарму, 
немецкую, и обучение прервалось. Из Днепропетровска мы уехали 
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в Павлоград, считали, что там надежнее для мамы, так как боялись, 
что ее угонят в Германию. Кроме того, это историческая родина 
дедушки, бабушки, мамы. Но Павлоград оказался партизанским 
городом, там было партизанское подполье, которым руководил 
Сташков. С приближением Советской армии партизаны подняли 
восстание, но были окружены немцами на окраине Павлогра-
да, в здании маслозавода. После безуспешной попытки выбить 
восставших, немцы подожгли завод и захватили подпольщиков. 
Советская армия освободила Павлоград 23-го февраля, но попытка 
удержать город не удалась, так как немцы массированно бомби-
ли город каждые 20 минут. Мы бежали за линию фронта, в село 
Благодатное, а на следующее утро – в совхоз Свядивок. После 
возвращения немцев в Павлоград, мы вернулись в разрушенный 
город. Повторно и окончательно нас освободила Советская армия 
только в сентябре 1943 года.

В течение всей оккупации я обучалась дома. После освобож-
дения Днепропетровска мы возвратились из Павлограда, и я сразу 
пошла в третий класс 82-й школы.

Помните ли Вы свою первую учительницу? Кто из школь-
ных учителей запомнился Вам больше всего?

Первой учительницей моей была Лидия Аполлинариевна Гор-
бенко. В школе мне повезло с учителями: Александра Иосифовна 
Лапицкая, прекрасный преподаватель, она была ученицей акаде-
мика Л. В. Щербы (Ленинград). На ее уроках во время практики 
всегда было много студентов: не только сидели, даже стояли. 
Однажды, в девятом классе, после урока, на котором я отвечала, 
ко мне обратилась Любовь Иосифовна Станкевич, руководитель 
практики: «Куда Вы собираетесь поступать?» Я сказала, что еще 
не определилась, собиралась учиться на киноинженера. Тогда она 
сказала: «Вы подумайте и приходите в университет».

Когда Вы поступили в университет?
После десятого класса я подала документы на филологический 

факультет, русское отделение. Прием тогда был 25 человек, а по-
ступало – больше 100. Кто у меня принимал экзамены, я не могу 
сказать – не запомнила, но это было во втором корпусе, на втором 
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этаже... После экзаменов я была принята на первый курс. Прием 
тогда был 25 человек на русское отделение и 25 – на украинское. 
С преподавателями мне очень везло и в университете.

Помните ли Вы первую университетскую лекцию?
Первую лекцию у нас читал профессор Георгий Никитич Гай, 

лекция была по теории литературы. Безусловно, это была блестя-
щая лекция великолепного лектора. Он прекрасно владел словом, 
обладал артистизмом и умел сохранять внимание аудитории.

Кто из преподавателей Вам запомнился?
Вера Тимофеевна Плахотишина – декан факультета. Она 

сыграла в моей судьбе значительную роль. Кроме того, что она 
была очень хорошим преподавателем (читала у нас XIX век), по-
сле окончания университета, когда я получила свободный диплом 
без распределения (тогда с распределением было очень сложно), 
пришло письмо из деканата, что университетской библиотеке 
нужен библиограф-филолог. У меня даже где-то сохранилась эта 
открытка, где было написано: «Просьба прийти по вопросу тру-
доустройства». На факультете знали, что я была со свободным 
дипломом. Я была в декретном отпуске (а декретный отпуск тог-
да длился два месяца до и два месяца после рождения ребенка). 
Так я пришла на работу в библиотеку. Библиотека находилась на  
ул. Карла-Либкнехта, 3а, заведовала библиотекой Нина Андреевна 
Гайворонская, работало в библиотеке 20 человек.

Где находился Ваш факультет, где и как проходили заня-
тия?

При моем поступлении в университет (1951 г.) ректорат, фи-
лологический и физический факультеты были на Шевченковской 
улице. Ректорат занимал второй этаж, филологический и физи-
ческий факультеты – третий. Протяженность помещений была 
меньше, чем торцевая часть нынешней библиотеки. Нам читали 
лекции на втором этаже в поточной аудитории № 3 и на третьем 
этаже – в аудитории № 54. Собирался поток – историки, украинцы 
и русское отделение. Теснота была невероятная, особенно при 
переходе из аудитории в аудиторию.
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Что Вы можете сказать о профессиональной подготовке 
преподавателей? Кто был Вашим научным руководителем?

Университетские преподаватели поразили нас объемом ежедне-
вно даваемой информации. Г. Н. Гай, В. Т. Плахотишина, Л. И. Стан-
кевич, о которых я уже говорила, были эрудированные и достойные 
люди. Особо хочу отметить своего руководителя, доцента кафедры 
зарубежной литературы Нину Самойловну Шрейдер, она была 
руководителем моих курсовых работ на третьем и четвертом кур-
сах. Дипломировалас я по Ромен Роллану «Жан Кристоф – образ 
положительного героя», и руководителем был профессор Леонид 
Дмитриевич Иванов, прекрасный педагог и человек, восхищавший 
широтой знаний и готовностью ими делиться. Нина Самойлов-
на Шрейдер – выпускница ленинградского Института истории 
искусств. Ее учителями были Л. В. Щерба, В. М. Жирмунский, 
А. А. Смирнов, о которых она много рассказывала. А. А. Смирнов 
в свое время знал Блока (видите, как время буквально на памяти 
одного – двух поколений связывает нас с ушедшими классиче-
скими именами). У Нины Самойловны я писала работы по Золя, 
потом уже перешла к Роллану. С Ниной Самойловной Шрейдер мы 
общались и после окончания университета, я бывала у нее дома, 
была знакома с ее мамой – Мальвиной Ассировной Розенберг, 
профессор-химик, длительное время заведовала кафедрой неор-
ганической химии. Дом на Фучика с великолепной библиотекой, 
которая, к сожалению, была разрушена с уходом хозяйки, был 
для меня близким и притягательным. Эрудированным, эмоцио-
нальным преподавателем была Екатерина Петровна Ситникова. 
Кроме высоких профессиональных качеств Екатерина Петровна 
была образцом элегантности, что в трудное послевоенное время 
было необычайно привлекательно для женской аудитории. Василий 
Семенович Ващенко – известный украинский языковед, специалист 
в области лексикологии и диалектологии – в годы оккупации был 
директором библиотеки университета. В послевоенное время, до 
1951 г. директором библиотеки была Анна Евсеевна Сандомирская. 
Ее сменила Нина Андреевна Гайворонская. Украинскую литературу 
и язык достойно представляли Вера Александровна Шадура, Иван 
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Кириллович Чапля, Степан Эдуардович Дмуховский, Клавдия 
Павловна Фролова – доктор наук, ученый-литературовед, но она 
преподавала несколько позже. Латынь у нас преподавала Нина 
Ивановна Селюминова (Безбородько) – молодой, но очень знаю-
щий преподаватель, впоследствии доктор наук. К нам на первый 
курс она пришла почти сразу после Харьковского университета 
(классическое отделение). А в другой группе преподавал латынь 
тоже очень опытный преподаватель из старых дореволюционных – 
Николай Николаевич Китаев. К сожалению, мне у него учиться 
не пришлось.

Были преподаватели, которые читали, на первый взгляд, 
«невыигрышные» специальности: казалось, что эмоционального 
можно сказать, о диалектологии или исторической грамматике? 
Но у нас был преподаватель, Самуил Иосифович Цыпин, он читал 
историческую граматику и диалектологию, мы слушали его затаив 
дыхание. Он – суффиксы и префиксы мог излагать так, что это все 
воспринималось с интересом и глубоко усваивалось. В частности, 
он был человеком с великолепным чувством юмора. Мы занимались 
на ул. Шевченко, (угол ул. Карла Либкнехта), на третьем этаже, 
во вторую смену (с 14.00 до 20.20).

Магистраль Карла Либкнехта была в то время ритуальной 
магистралью: тогда похоронные процессии шли за машинами 
с оркестром... И сидя на лекциях, мы не один раз могли услышать 
похоронный марш, потому что поднималась эта процессия с про-
спекта на кладбище по ул. Карла Либкнехта. И каждый раз, когда 
раздавались звуки похоронного марша, мы сникали, это сказыва-
лось и на нашем внимании: Самуил Иосифович нам говорил: «Ну, 
это конечно прекрасно, иметь хороший слух, а у меня слух плохой, 
поэтому я не отличаю похоронного марша от других». И сразу 
юмор, смех, напряжение снималось... Таким был интереснейший 
наш преподаватель Самуил Иосифович Цыпин, отличный линг-
вист. Наши педагоги были людьми высокой культуры, достойными 
и эрудированными.

Что Вы можете сказать о научной работе на факультете?
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Следует сказать о научной работе еще в период учебы. Как 
учили наши преподаватели, в частности Нина Самойловна Шрей-
дер, когда мы писали курсовые и дипломные работы, это была 
практически ежедневная индивидуальная работа со студентом. На 
половине листа тетради писал студент курсовую или дипломную, 
а на другой половине писали замечания, пожелания руководители. 
В частности, они не просто отсылали нас к каким-то источникам, 
называя, допустим, фонд или издание. Они давали личные кни-
ги из своих библиотек. Требовательность была очень высокая 
и у Нины Самойловны, и у Леонида Дмитриевича. Если занимался 
французской литературой – нужно было цитировать источник на 
французском языке. Те источники, которые у нас не переведены, 
естественно, мы должны были читать в подлиннике: французская 
критика о Р. Роллане, непереведенный М. Пруст вынуждали об-
ращаться к оригиналам в библиотеку Ленина (ныне Российская 
государственная библиотека). Работать приходилось в читальном 
зале. Ограниченность времени и пространства очень дисциплини-
ровали, помогали собраться, сконцентрировать внимание. Плюс 
аура огромного сосредоточенного зала.

Великолепным преподавателем французского языка, за что 
я ей бесконечно благодарна, была Лидия Яковлевна Фрусина, ко-
торая, к сожалению, ушла в 2007 г. Она была человеком высокой 
культуры, высокого профессионализма с прекрасным чувством 
юмора, что, бесспорно, выделяет и украшает человеческую лично-
сть. Так что есть о ком вспомнить. Кроме индивидуальной работы 
со студентами была еще и групповая.

Существовали ли на факультете студенческие кружки?
На факультете Нина Самойловна Шрейдер вела кружок за-

рубежной литературы. Из этого кружка вышли: Л. Я. Потемкина, 
Л. И. Скуратовская,  Н. П. Орлик, И. М. Никитина, Ю. И. Никитин, 
В. Д. Демченко, Н. Т. Пахсарьян, Л. А. Мироненко, А. Г. Боле-
брух, которые сейчас продолжают к большой радости работать 
и воспитывать. Поэтому память о  Н. С. Шрейдер её учениками 
чтима самым коленопреклоненным образом. Людей с такой эру-
дицией, уровнем культуры, с таким тактом по отношению к сту-
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дентам, я могу пересчитать по пальцам. Нина Самойловна была 
настолько деликатным человеком, что она со студентом первого 
курса, у которого принимала экзамен, разговаривала как с равным. 
И всегда все выводы, которые были ею подсказаны, были мыслью 
студента – студент считал, что он сам пришел к этому выводу. 
А это чрезвычайно дорого, когда преподаватель не навязывает 
свою точку зрения, а подводит студента к нужным выводам.

На заседаниях кружка зарубежной литературы обсуждались 
самые разные произведения: критические статьи, работы, которые 
позже превращались в диссертационные, современные произведения 
литературы. Ирина Михайловна Никитина, к сожалению, ушедшая 
в этом году, потом стала вести городской киноклуб, а затем она 
участвовала в обсуждениях, но уже по Интернету из Германии.

Успешно завершив учебу, бывшие кружковцы становились 
преподавателями не только зарубежной литературы (Л. Я. Потем-
кина, Л. И. Скуратовская, Н. П. Орлик, И. М. Никитина Н. Т. Пах-
сарьян, Л. А. Мироненко, Н. А. Литвиненко), но и других дисциплин: 
А. Г. Болебрух – история, В. Д. Демченко – журналистика. Их базо-
вые культурологические знания, системный подход в гуманитар-
ных исследованиях органично привели к междисциплинарности, 
популярной ныне в гуманитарных и социальных науках.

Полученные знания, практику в работе с литературой, ре-
комендации я использовала, когда стала работать библиографом 
в библиотеке университета. До переезда на Казакова библиотека 
размещалась на ул. Шевченковской, а затем – на проспекте Карла 
Маркса. «Дни информации» проводились в справочно-библио-
графическом отделе, обзоры новой литературы – в студенческих 
группах. Известно, что в 80-е годы интерес к книгам был особенно 
велик. После перестройки, когда стали доступны многие издания, 
публикации в журналах, подписка на журналы была ажиотажной – 
старались выписывать многие журналы.

Какие формы организации досуга присутствовали на фа-
культете?

Что касается общественной работы на факультете, начиная 
с первого курса, мы выпускали газеты. Причем газеты выпускал 
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каждый курс – все печаталось на машинке, рисовались шаржи. 
Там отражалась жизнь факультета, курса и  т. д. Поэтому стен-
газеты вызывали большой интерес. Когда они вывешивались на 
факультете, в коридоре – все читали, сравнивали, соревновались, 
делали выводы.

Следует сказать о художественной самодеятельности. Был 
у нас хор, успешно выступавший в концертах самодеятельности. 
Активной участницей хора была моя однокурсница Лариса Тру-
нова, впоследствии стала интересным журналистом, написала 
книгу. Студенческим хором руководил Михаил Вульф, студент 
университета. Был еще общеуниверситетский хор, где пели и пре-
подаватели, и студенты.

Об участии в общественной жизни: пять лет была профоргом 
библиотеки, членом товарищеского суда университета, в студенче-
ские годы членом комсомольского бюро факультета. Комсомольское 
бюро факультета (я принесла фотографию, это 1953–1954-й годы). 
На этом снимке наш Василий Белый – секретарь комсомольского 
бюро, Саша Капто, который недавно приезжал, он стал известным 
политическим деятелем, был послом на Кубе, Валерия Есипенко, 
Маргарита Богаткина, моя однокурсница – Лариса Симонова, ко-
торая была на протяжении всей учебы единственным Сталинским 
стипендиатом – человек необыкновенно талантливый и одаренный, 
Артем Кулиш, если не ошибаюсь, стал преподавателем ДИИТа, 
моя однокурсница Людмила Ильинская. К сожалению, уже нет 
Ларисы, Людмилы...

Кто из однокурсников учился на отлично?
Что касается стипендиатов, то на факультете (это 1951 год 

поступления) была Лариса Васильевна Симонова. Отличниками 
были Н. Калачникова (Фоменкова) – после первого курса перевелась 
в МГУ, Л. Слепчина, Л. Царегородцева, Г. Каковская. На старших 
курсах известностью пользовались О. Трубачев, Л. Потемкина, 
И. Пуппо. Годом позже – А. Капто, Л. Скуратовская.

Как проходили сессии?
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Сессии у нас проходили так – все экзамены мы сдавали уст-
но: зачетная книжка и личный ответ преподавателю. Оценки по 
пятибалльной системе.

Что Вы можете сказать о Вашей работе в библиотеке?
В библиотеку университета пришла в январе месяце 1958 г.: 

старший библиограф, потом главный библиограф, а с 1977 г. – за-
ведующая справочно-библиографическим отделом. До библиотеки 
университета я год работала методистом в областной детской 
библиотеке. Общий стаж библиотечной работы на январь 2012 г. – 
более пятидесяти лет. Библиотека с 1958 года – это и предмет 
моих непосредственных занятий, и родной дом: работа, связана 
непосредственно с библиографией, участие в делах университета, 
библиотеки. В частности, даже в вопросах строительства нового 
здания, которое строилось в течение 12-ти лет, мы принимали 
самое непосредственное участие. В настоящий момент завершила 
подготовку публикации пятой части «Каталога старопечатных 
изданий» Е. М. Саминского.

К моменту начала строительства нового здания библиотека 
находилась в крайне сложных условиях: книгохранилище было 
в подвале, в неприспособленном помещении, часто заливало, были 
потопы, и многие книги гибли. Поэтому нас постоянно переселя-
ли: в бомбоубежище (там же, на Шевченковской), в помещение 
бывшей прачечной и т. д.

Освобождалось какое-то помещение под научной библио-
текой – переселяли туда. Переселение как форма существования 
библиотеки. В 1973 году переехали на проспект Карла Маркса, во 
второй корпус. Там спортзал был преобразован под многоярусное 
хранилище.

Строительство библиотеки растянулось на годы. Вначале это 
должна была быть межвузовская библиотека – «7 этажей мудрости», 
но институты города отказались от участия в этом проекте. По 
скорректированному проекту началось строительство библиотеки 
на Казакова. Есть даже фотография, запечатлевшая этот памятный 
момент: руководитель штаба стройки и стройотряда Александр 
Пахомов, ныне профессор, декан биолого-экологического факуль-



473

Інтерв’ю № 24  САМІНСЬКА Валерія Іванівна

тета Александр Евгеньевич Пахомов, закладывает капсулу в фун-
дамент будущей научной библиотеки (апрель, 1978 г.). Библиотека 
строилась до 1990 года и, наконец, мы перебрались в новый корпус 
библиотеки. Следует сказать, что многие книги обрели свое место 
на полке (особенно это касается старого фонда) только после пе-
ремещения в отдельный корпус. Они были связаны и кочевали из 
одного неприспособленного помещения в другое, и только здесь 
мы их смогли развязать и посмотреть, что мы имеем.

Тому, кто не работал в библиотеке в первые послевоенные 
годы, невозможно представить все трудности, выпавшие на долю 
наших ветеранов.

В холодном и голодном 1946 году, в помещении, где замерзала 
вода и чернила, нужно было разбирать и увязывать книги, свезен-
ные из разных библиотек города, – вспоминала впоследствии зав. 
научным абонементом Анна Григорьевна Соболева, которой в ту 
пору было шестнадцать лет. Представьте высоту комнат в корпусе 
№ 2 (проспект Карла Маркса, 36), где книги были свалены под 
потолок. Откроешь дверь, а на тебя валятся книги. Ночью же, сидя 
на столах спина к спине, отбивались от крыс. Так готовились к пе-
реезду на улицу Карла Либкнехта. Проспект был в руинах, нужно 
было освобождать уцелевший корпус – единственное историческое 
здание университета... Во второй корпус библиотека возвратилась 
уже в 1973 году, чтобы покинуть его в 1990-м.

Когда мы работали во втором корпусе, с мемориальной доской 
Писаржевского и позже установленным мемориалом Олесю Гон-
чару, нас окружали прекрасные люди, преподаватели, с которыми 
общались на проводимых дважды в месяц «Днях информации». 
Каждые две недели в библиографическом отделе выставлялись 
новые поступления – до тысячи экземпляров. Тогда комплектование 
не имело таких жестких рамок ограничения. Сейчас мы не можем 
приобретать книги, в основном живем на пожертвования. Не говоря 
уже о научных российских книгах, реферативные журналы после 
1990-х годов нам абсолютно недоступны. Поэтому наша библиотека, 
первая библиотека Екатеринослава, теряет фундаментальность.
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Вы, наверное, знаете, что наша библиотека, как и университет, 
имеет свою длительную предысторию: в XVIII в. она была заду-
мана как библиотека будущего университета и ей была подарена 
в 1789 г .коллекция книг князем Потемкиным (См.: Е. М. Саминс-
кий. Первые книги Екатеринослава // Вісник Дніпропетровського 
університету. – 2001. – Історія та археологія. – Вип. 6. – С. 154–160. 
Е. М. Саминский. Что такое библиотека Потемкина? // Альманах 
библиофила. – Вып. 30. – М., 2006. – С. 32–51).

Екатерина II подписала указ о создании университета (4 сентя-
бря 1784 г.), сюда была перевезена библиотека Кременчугского 
казенного училища. Она тоже состояла из многих раритетных 
изданий – там было более 400 изданий XVIII века. Перевезена 
в Екатеринослав и ждала своего часа библиотека Потемкина. Судь-
ба нашей библиотеки – подтверждение роли личности и случая 
в истории. Умирает Потемкин, идея строительства университета 
еще сохраняется – это должен был быть южный университет, а Ека-
теринослав планировался как южная столица. Здесь должны были 
обучаться не только местные жители (местных жителей было в то 
время всего несколько тысяч), но и будущая молодежь из Молда-
вии, Греции и граничащих с Россией стран. Почему был основан 
Екатеринослав? После победы над Турцией и присоединения Крыма 
нужно было осваивать огромную территорию. Было создано Но-
вороссийское наместничество (1783 г.) и преобразовывался весь 
юг Новороссии (будущей Украины).

В библиотеке, в отделе редкой книги, есть книга 1788 года 
французского автора, в которой упоминается Украина. Там есть 
краткие сведения о Киеве, что Украина входила в состав Московс-
кого государства и чем она занималась. Так что книги нам могут 
рассказать очень много интересного из истории даже несостояв-
шегося в XVIII в. университета. После смерти Екатерины II идея 
создания университета была перечеркнута Павлом I. Он настолько 
нетерпимо относился к матушке, что даже переименовал Ека-
теринослав в Новороссийск. Название городу было возвращено 
Александром I.
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Что же касается «библиотеки Потемкина», которая находилась 
в Приказе общественного призрения, занимавшегося делами стро-
ящегося города, там она находилась в течение 6 лет, пока Павел I 
не решил передать эту библиотеку Казанской гимназии. Из Казани 
за ней приехали и увезли отсюда на 18-ти подводах. Но в фондах 
Главного Екатеринославского училища, основанного 17 апреля 
1793 года осталась часть «потемкинских» книг, которые с собой 
не взяла Казанская гимназия. Выявлением этих книг уже в фондах 
ДНУ и ДИМ (Днепропетровского исторического музея) занимался 
покойный Евгений Матвеевич Саминский, мой сын, физик-теоретик 
по специальности. После окончания физического факультета он 
11 лет работал в рентгеноструктурной лаборатории Межвузовс-
кого центра, а в 1992 году оказался безработным. Так как никакой 
работы по специальности не было в течение двух лет, он пошел 
работать в библиотеку университета, в отдел редкой книги (внача-
ле – главным библиографом, а с 1998 по 2007 год – заведующим 
отделом редкой книги). Он занимался вопросом разыскания книг 
из «библиотеки Потемкина», и составлением «Каталога старопе-
чатных изданий». – Вып. 1-V. В библиотеке ДНУ самый большой 
старопечатный фонд в городе, более тысячи иностранных изданий. 
Иностранные старопечатные книги – до 1800 г., а русские старопе-
чатные – это книги гражданской печати до 1825 г. Старопечатный 
фонд НБ ДНУ состоит не только из книг, подаренных Потемкиным, 
книг Кременчугского казенного училища (ККУ), которые были 
выявлены и определены. В нашей библиотеке оказался ценнейший 
фонд графов Швейницев, попавший в ДГУ после войны. Его изу-
чением также занимался Е. М. Саминский. Результатом изучения 
старопечатных фондов стали пять «Каталогов», последний пятый 
«Каталог» пришлось завершать мне.

Что касается поощрений, подяк, грамот... Их было много за 
время работы в библиотеке и руководства отделом. Я пришла в би-
блиотеку при ректоре Г. Б. Мельникове, и все ректоры подписывали 
эти грамоты, чем они, я считаю, могут быть ценны, потому что на 
них автографы Г. Б. Мельникова, В. И. Моссаковского, В. Ф. При-
снякова, Н. В. Полякова. Руководство отделом отмечено медалью 
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«Ветеран труда», «Відмінник освіти України». А первое место 
отдела по итогам за 1981-й, 83-й, 84-й, 85-й, 86-й гг. по выполне-
нию плановых заданий, 1998 г. – городская грамота «Відродження 
бібліотечної справи» – все эти награды, разумеется, не мои заслуги, 
это работа коллектива, потому что коллектив был и остается очень 
компетентным и добросовестным. В самые трудные моменты де-
лали все, что могли, а иногда и то, что было невероятно трудно. 
Сейчас трудно представить, как весь наш коллектив библиотеки 
можно было поставить практически на ежедневный конвейер, 
в котором мы стояли, когда переселялись из библиотеки с Шев-
ченковской – на проспект К. Маркса, с проспекта – на Казакова. 
Когда увязывался весь фонд, и мы по цепочке его передавали при 
затоплениях и при переездах. Даже когда мы переселялись в новый 
корпус библиотеки, цепочка стояла от машины на улице до пятого 
этажа в читальные залы (лифты еще не работали). В настоящее 
время я не представляю, как реагировали бы люди, но мы работа-
ли из любви к своей библиотеке, доставшейся нелегким трудом, 
о которой долго мечтали.

Двадцать пять лет руководит библиотекой Светлана Ва-
сильевна Кубышкина, Заслуженный работник культуры Украины 
и Днепропетровского национального университета имени Олеся 
Гончара, досконально знающая библиотечное дело и библиотеку, 
вникающая во все библиотечные процессы и личностные вопросы. 
В шестидесятые годы, закончив Харьковский институт культуры, 
она пришла в учебную библиотеку (Карла Либкнехта, 3а) на до-
лжность старшего библиотекаря. После очередного переезда во 
второй корпус, будучи уже заместителем директора библиотеки, 
«снимала угол» в библиографическом отделе (корпус 2, комн. 
24), поэтому библиографы были свидетелями всех библиотечных 
и строительных процессов, даже того, как однажды ректор приехал 
что-то решать по завершающейся стройке и переезду. Диву даешься 
ее способности удерживать в поле зрения все профессиональные 
дела библиотеки в сочетании со скромностью и отсутствием личных 
амбиций. Построив дворец для книг и читателей, директор лишен 
достойного кабинета (до ремонта 2003 г. в кабинете директора 
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могли разместиться заведующие отделами, а теперь – это рабочая 
комната, склад книг, отданных в переплет, полученных в дар и т. д.). 
Библиотека и коллектив являются предметом ее повседневных 
забот, особенно озабочена она ежегодно снижающимися возмож-
ностями комплектования библиотечных фондов.

Новых книг мало, интерес к книге падает, студенты явно поль-
зуются Интернетом, но, тем не менее, наши каталоги и картотеки 
справочно-библиографического отдела, которые велись рукописно 
(потом уже стали печатать на машинке) построены по системе 
и сейчас помогают нашим читателям в подборе литературы к кур-
совым научным и дипломным работам. Нас и сейчас продолжают 
посещать читатели из города и даже из других городов. Картотеки 
законсервированы, только частично продолжают вестись высо-
копрофессионально разработанные разделы лингвистики, истории, 
экономики, философии. Наш отдел не пустует.

С 70-х гг. через справочно-библиографический отдел прошло 
более сорока сотрудников. Просто пережидали и уходили, защи-
щались и уходили, уходили и возвращались... В целом же в отделе 
работали в разных условиях и продолжают работать не временщики, 
а знающие и преданные отделу и библиотеке люди.

Я вам еще хотела почитать наши стихи, потому что они лучше 
расскажут, что мы собой представляли и как мы жили. Потому что 
обычный рассказ вряд ли даст представление о нашей жизни. Это 
стихи 1992 года после переезда в новую библиотеку:

Итак, мы подвели итоги.
Чего себе нам пожелать при новой власти?
Вы так и ждете рифму «счастья»,
Но только зарифмуешь счастье с властью,
Как вынырнут услужливо напасти.
Итак, пускай минуют нас все беды и напасти!
Чего еще себе без шуток пожелать?
Чтоб в новом веке книги не изжили,
Чтоб было меньше тягот, книжной пыли,
Чтоб нам зарплату вовремя платили,
Чтоб нас «за вредность» одарили.
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И чтоб в профкоме чаще помнили о нас.
Чтоб нам глаза читателей светили,
Чтоб нас всегда читатели любили,
Даже тогда, когда приносим им отказ;
А нас на злых и добрых не делили,
И мы их с радостью встречали каждый раз.
Чтоб в будущем не позабыли нас,
Как мы своих коллег не позабыли.
Чтоб все вы жили много лет,
Чтоб наконец нам сервер подарили
И худо-бедно мы проникли в Интернет.
Желаю всем нам не утратить веры,
Пока поставят кондиционеры...
Прошло 20 лет, сервер нам подарили, а кондиционеров так 

и нет. Из-за этого очень страдают и разрушаются книги, особенно 
старые уникальные издания.
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ІНТЕРВ’Ю № 25

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 2 червня 2014 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Смирнов Сергій Олександрович
Дата народження 7 січня 1951 р.
Місце народження м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Декан економічного факультету
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Бацко Денис Олександрович
ТЕХНІК (ПІБ): Пурис Євген Олександрович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Кірсанов Владислав 

Олександрович
Загальна кількість годин запису 45 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Nokia c6
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 Корпус № 5

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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СМИРНОВ  
СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Смирнов Сергей Александрович, родился 7 января 1951 года 
в городе Днепропетровск.

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

Дедушек и бабушек у меня не было, то есть я их никогда не 
видел. Родители имели среднее образование. Мама работала в ре-
дакции «Днепр Вечерний», отец был военнослужащим, а потом 
работал на заводе.

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

Ну, з освітою может быть, потому что мама когда-то работала 
в отделе образования, вот. С наукой – нет, не были связаны.

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

Конечно, имели влияние, уделяли этому внимание, ну, а выбор 
все-таки больше делал я.

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

Занимался я в средней школе № 71 и получил среднее обра-
зование, закончил школу с серебряной медалью в 1968 году.
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Назвіть шкільних вчителів, які займалися з Вами найбільше 
і вплинули на формування Вашої особистості.

Все учителя были очень и очень профессиональны, образова-
ние было поставлено очень хорошо. В первую очередь директор 
Невежен Григорий Иванович и учителя по математике и по физике.

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

Меня превлекали точные науки, поэтому я и поступил на 
механико-математический факультет. Трудно назвать, чего не 
читал, наука прежде всего.

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

В 1968 году, конкурс я, конечно, не помню, но был большой, 
правила прийома не читал. В то время, сдавали четыре экзамена, 
но поскольку я был медалист сдавал два экзамена, а кто принимал, 
помню (его уже нет в живых) – Зюзин Вадим Александрович, при-
нимал экзамен по математике и письменный, и устный. Он потом 
был моим научным руководителем по научной диссертации.

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

Я не помню, какая была первая, но Бойцун Лилия Георгиевна 
у нас читала на 1-м курсе математический анализ, скорей всего, что 
она и проводила первую лекцию, проводила она ее замечательно, 
занимались мы в этом 5-м корпусе в 85-й аудитории, корпус был 
новый, все производило очень такое достойное впечатление.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Это был механико-математический факультет. Кафедра сначала 
в 3-м корпусе, а потом в 5-м корпусе, та, на которой я занимался.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які вони викладали.
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Это десятки человек. Лилия Георгиевна Бойцун, Олег Гаврило-
вич Гоман, из тех которые работают, и масса других, все помнятся, 
все хорошие преподаватели, нас учили очень-очень хорошо.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Гоман Олег Гаврилович, Бойцун Лилия Георгиевна, Николай 
Юрьевич Швайко – по теоретической механике, Владимир Иванович 
Моссаковский, Вадим Александрович Зюзин, Винкевич Евгений 
Васильевич, всех не упомнишь.

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

Обычные лекции, практические занятия. Практические занятия, 
в особенности по математическим дисциплинам, многое значили.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Деканом у нас был Пётр Антонович Загубиженко, замечатель-
ный был декан. Деканат размещался в этом же корпусе, в котором 
какое-то время был и ректорат. Стиль работы очень достойный.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні й тех-
нічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці технічні, аудіо-, 
відеоприлади?

Аудио-, видео- не использовались, начали появляться тогда 
машины для проведения зачёта на машинах, это помню был класс 
с машинами, где сдавали математическую логику. Лабораторные 
занятия проводились.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Тогда таких понятий, наверное, не было, читали всё в класси-
ческом стиле, достаточно подробно мы вели конспекты, поэтому 
проблем не было. В то же время было достаточно литературы, 
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в библиотеке или в продаже. На меня повлиял мой научный ру-
ководитель Зюзин Вадим Александрович, к которому я потом 
поступил в аспирантуру.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?

Именных аудиторий не было, корпус сдан в эксплуатацию 
в [19]66 году, я поступил [19]68, поэтому аудитории были очень 
хорошо оборудованы. Парты остались еще с тех времён, до сих 
пор служат нашим студентам, так что было тогда оформлено до-
статочно хорошо, и после школы поражали стеклянные доски на 
которых удобно писать мелом, и доска, которая вращалась в 85-й 
аудитории, всё это производило впечатление.

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

Группа была у нас очень однородная, дружная. Мы каждые 
пять лет встречаемся, не пропустили ни одного раза. Все живы-здо-
ровы и получили хорошее образование, достигли значимых успехов. 
Не было такого вопроса по национальности в [19]68–73 годах, мы 
этим вопросом не занимались.

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

Обычная студенческая дисциплина, посещали занятия, стара-
лись не пропускать, не прогуливать. У преподавателей, я не считаю 
что было возможным не прийти на лекцию, на занятия.

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

Чудесный был климат, с нашей группы защитили пять кан-
дидатских дисертаций.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

Старостой был Добровольский Виктор Николаевич, всё пять 
лет он был старостой, он был чуть старше нас – он пришел после 
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армии. Куратором был вначале Стешкин Анатолий Васильевич, 
потом кураторы менялись, последним куратором был Колодяжний 
Анатолий Михайлович.

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

Всё проходило очень организовано, были и досрочные сдачи, 
и сдачи автоматом.

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

Курсовые предлагали, мы выбирали. Научные руководители 
разные: Маневич Леонид Исаакович, а потом, когда писал ди-
пломную работу – Вадим Александрович Зюзин. Обсуждением, 
задаванием вопросов, просьбой объяснить что-то.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Не было кафедральной специализации, были кафедры, которые 
выпускали специалистов только лишь по динамике и прочности 
машин.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?

Залучались, работали руками и оболочки делали, больше 
занимались научной работой, разбирались с областями, которые 
не вошли в учебную программу.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Также как и сейчас, писали курсовую работу, докладывали, 

отвечали на вопросы, ничего необычного не было.
Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 

практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися? 
Яке мали значення для Вашої практичної діяльності?

Практика проходила на кафедре, нам давали задания, мы его 
выполняли. Больше начинал понимать то, чем планировал зани-
маться по науке.

Чи були Ви членом студентського наукового товариства, 
які форми роботи Ви можете пригадати?
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Был, но чтобы это как-то активно способствовало научной 
деятельности – не запомнилось.

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

Конференции проводились, студенческие тоже, больше, когда 
был на аспирантуре.

Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали 
Ви в ньому участь? Що запам’яталося найбільше?

Такого понятия тогда не было, в общежитии, где проживали 
наши студенты, это было первое общежитие, достаточно хорошие 
условия, порядок соблюдался. Собирались, общались, отмечали 
праздники.

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

Я не проживал в общежитии, поэтому не могу сказать. Никто 
не жаловался, жили.

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя? Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському 
середовищі?

Студенческая жизнь наверное мало чем изменилась, очень 
много читали наши студенты, обсуждали. Отмечали праздники, 
которые тогда были, выезжали на природу, ездили в Крым, в Кар-
паты с какими-то походами.

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

Брал, поскольку выступал за сборную университета по пла-
ванию, когда надо, выступал в соревнованиях.

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

Я был рекомендован к поступлению в аспирантуру, поэтому 
после окончания университета в [19]73-м году получил диплом с от-
личием и поступил сразу в аспирантуру. В аспирантуру поступило 
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из нашей группы сразу три человека. Учились мы паралельно в этой 
аспирантуре, но получилось так, что мой научный руководитель стал 
заведовать кафедрой на физико-техническом факультете, и я пе-
решёл тоже туда на кафедру прикладной математики и заканчивал 
уже аспирантуру там. В докторантуре наверное я был из первых 
докторантов, вместе с Сергеем Петровичем Фоминым, покойным. 
Время было переходное, развал Советского Союза, образование 
Украины, достаточно сложные материальные условия были, но 
тем не менее наверное самое удачное время, которое там было.

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

Я уже сказал что был научным руководителем по кандидат-
ской дисертации Зюзин Вадим Александрович: редкий вообщем-то 
человек, очень талантливый. То есть некоторые его выводы не 
всегда можно было понять, каким образом, логическим он к этому 
пришёл. А научным консультатом по докторской был уже Вла-
димир Иванович Моссаковский, тут наверное не стоит добавлять 
никаких характеристик.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога?
Это честность в науке прежде всего, желание добиться окон-

чательного результата, делать то, что ещё никому не приходилось 
делать. Ну, а как педагога – это стараться обьяснить студентам 
так, что б они поняли, несмотря на то, насколько это сложно, 
а так, что б у них осталось какое-то впечатление к предмету и он 
им запомнился.

Пригадайте основні віхи Вашого творчого шляху, в чому 
його особливості?

В [19]73-м я поступил в аспирантуру, в [19]76-м закончил. 
В [19]79-м я защитил кандидатскую дисертацию, потом год был 
на научной стажировке в Великобритании в Кембриджском уни-
верситете в [19]86-ом–[19]87-м году. Потом в докторантуре, это 
[19]88–89-й. И в [19]93-м защитил докторскую дисертацию.

В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-
гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?
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Мне сложно ответить на этот вопрос и что-то ответить по сути, 
последовательность была и если уже говорить о работе в качестве 
декана, то это – содействовать научным иследованиям молодых 
и уже известных учёных, помогать им достигать своих целей. На-
верное никто на меня за это не обидится и все скажут, что помогал.

Що Ви можете оповісти про організацію та функціону-
вання на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та наукових 
лабораторій?

У нас есть только лишь научные лаборатории на факультете 
и это просто компьютерные классы, и мы стараемся сделать так, 
что б эти классы были оборудованы новыми компьютерами, по-
скольку если посмотреть то, что у нас было, то лучше о них и не 
говорить. Так что они оснащены достаточно хорошо на процентов 
80, все остальные 20 процентов мы подтянем. Вообще-то совре-
менные классы, которые подключены к сети интернет, достаточно 
хорошо используются и говорит о том, что неплохо учат победи-
телей олимпиад с информатики.

Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх 
керівники? Які відкриття вони зробили?

На факультете семь кафедр и каждая из них возглавляется 
доктором наук, учёными, специалистами в своей области и за то 
время, пока я работал деканом, уже около 20-ти лет, вообще-то 
изменился качественный состав преподавателей. Появилось мно-
жество докторов и если сравнить с тем, что было, скажем, в 95-м 
году, то это небо и земля, – факультет вырос. Есть специализиро-
ваный совет, есть журналы, есть докторантура, есть аспирантура. 
Так что достаточно хорошо мы продвинулись.

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



488

Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Все проводятся и международные, и украинские. Достаточно 
популярная конференция была проведена этой весной кафедрой 
экономики управления предприятия. Это представительная кон-
ференция, принимают участие учёные и из Польши, и из России, 
так что достаточно неплохо.

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

Конференции служат для того, чтобы встретиться со своими 
коллегами, доложить им свои результаты, послушать их резуль-
таты, обменяться идеями, и это всегда даёт толчок в дальнейшем 
культурном развитии и научных исследованиях.

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 
Згадайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

У нас работало два специализированых учёных совета: это 
по финансам и по методам экономики и предриятий. Сейчас у нас 
остался один специализированый совет, но мы наверное вернёмся 
к тому, чтоб восстановить работу и учёного совета по финансам. 
Это очень престижно и наши преподаватели, и аспиранты могут 
защитить там свои десертации. Защита каждой дисертации прежде 
всего для того, кто защищается, очень серьёзный этап в становле-
нии будущего учёного.

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

Мы отмечаем все дни рождения и юбилеи. Последний был 
у нашего професора Попковой (75) лет, и Людмилу Васильевну 
мы поздравили с таким юбилеем и вкладом в факультет. Точно 
также не забываем и остальных, и отмечаем. Ну, а празднование 
университетских дат проходит тут особенно, и есть именные ау-
дитории, не забываем тех, кто у нас работал.

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 
процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то наве-
діть конкретні приклади?
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Никакого влияния не было, поскольку это были математиче-
ские методы решение каких-то задач, минимум это дело влияния, 
так что там нет никакой ссылки, что влияла.

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

Нет, не могу. То есть это непересекающиеся какие-то направ-
ления, и вообще-то никакого влияния это не оказывало.

Чи можете Ви вести мову про інтегрованість наукової 
школи або напряму, до яких належите, в євроатлантичний 
або євроазійський інтелектуальний простір? З яких джерел 
інформації дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?

Сейчас это совсем просто. Раньше мы получали информацию 
из переводных журналов, а сейчас всю информацию мы черпаем 
из различных научных баз, обмениваемся информацией с нашими 
коллегами, которые переехали в другие страны, так что сейчас эту 
информацию получить проще.

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

Любые контакты помогают развитию, и в последнее время мы 
больше всего контактируем с Познанским университетом, у нас есть 
совместный проект по аспирантуре и докторантуре. В этом плане 
мы добьёмся успеха, откроем новые специальности и направления.

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

Мировой уровень, трудно сказать, по крайней мере то, что 
эти [достижения. – Ред.] известны в Украине и среди учёных, 
с которыми общаемся, это да, а мировой уровень, я не знаю, что 
имеется в виду. Может Нобелевскую премию? Никто не получал 
Нобелевскую премию с экономики на нашем факультете. Может 
всё впереди.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи? 



490

Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Активно учавствуют студенты в научной работе, у нас есть 
плакатик с журналом нашим, электронным журналом, где публику-
ются, обязательно с результатами по магистерским работам, тоже 
достижение. И практически все наши магистры по окончанию учёбы 
имеют публикации, выступления на конференциях и публикации 
в этих сборниках.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Обеспеченость наверное всё-таки на среднем уровне, студенты 
не жалуются. У нас есть своя библиотека на факультете, на третьем 
этаже. Там можно взять книги, почитать, познакомиться. Ну, и мы 
организовали сервер научной литературы и художественной на 
факультете. Он пополняется, и думаем в этом плане развиваться. 
Конечно, книги – это очень важно, и то что есть возможность их 
в электронном виде получать, это тоже хорошо, ну и надо отдать 
должное, что мы получаем от различных организаций, с которыми 
сотрудничаем, также достаточно дорогостоящие учебники и по-
полняем наши библиотечные запасы.

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

Конечно, эта связь не может быть разорвана и результаты 
последние используются при чтении лекций и практических за-
нятий. Я сделал один вывод – чем больше человек загружен, тем 
больше он успевает. И загруженность не является существенным 
препятствием для достижения каких-то научных целей. Скорее 
наоборот, люди, которые занимаются только наукой успевают не 
больше, чем преподаватели, которые читают лекции и занимаются 
научной работой.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Скорее это обязательный элемент, насколько он полезен, 
трудно судить, наверное есть и польза. Лучше повышать свою 
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квалификацию в каких-то организациях, где можно получить 
последнюю информацию.

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

Госбюджетная тема у нас заканчивается, она была достаточно 
эффективная и интересная, по её результатам были защищены док-
торские и кандидатские дисертации. По хоздоговорным серьезные 
проблемы, найти тех, кто платил бы за научные исследования, 
очень трудно.

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

Недостаточное финансирование, потому что мы пытаемся 
сами закрывать все бреши, любыми способами.

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

Она обязательно присутствует. Всё зависит от куратора, пре-
подавателей, от непринужденного общения, от личного примера.

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

Коммунистическая партия влияла достаточно сильно и ком-
сомол. Сейчас влияния не ощущается.

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

Проведение конференций, отмечание юбилейных дат уни-
верситета, когда я вступил в [19]68 году, университет отмечал  
50-летие, он получил Орден Трудового Красного Знамени.

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

В КВНах брал участие, они были достаточно популярны и ра-
спространены. Это было достаточно весело и интересно.
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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, редакційно-видавничого відділу, центру гумані-
тарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агентства 
УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський університет», 
табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Им всем очень тяжело, финансирования нет никакого, и как 
они живут – непонятно. Очень сожалею за «Сосновый бор», где мы 
отдыхали и было очень хорошо, жаль, что он в таком состоянии, 
надеюсь все станет намного лучше, и как-то он возобновит свою 
деятельность. И Дворцу студентов, и Палацу спорта я сочувствую, 
но они работают на том уровне, на котором это возможно. Я там 
часто бываю.

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

Ну, у нас конкурс всегда высокий, проблем с госзаказом не 
бывает, проблемы с тем, чтобы набрать достаточно по контракту.

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

Работал в приёмной комиссии, был замом ответственного 
секретаря и ответственным секретарём, и работали мы достаточно 
чётко, и результаты висели на следующий день. Работа выполня-
лась квалифицированно.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

У нас сейчас сосредоточены связи с Познанским университе-
том, есть совместная программа, надеемся её расширять. Человек 
по пять мы отправляем на обучение в европейские страны.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Лично я был в Англии в [19]86–87 году, и там было из Со-
ветского Союза человек сорок, это было достаточно престижно.
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Чи впливало на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Конечно влияло. Те, кто ездили, пытались рассказать и вне-
дрить новые методики. Это всегда приносило пользу.

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

Был участником строительства 9-го корпуса. Работали на 
стройке по месяцу.

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

На факультете обновления есть и в университете наверное 
тоже есть, но я еще раз повторю, что все это своими силами, мы 
давно ничего не получали.

Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення 
студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педа-
гогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персоналу 
в час Вашої роботи в університеті?

Если посмотреть, то положительная динамика есть, но денег, 
как всегда, не хватает, поэтому люди стараются заработать здесь 
и в других учебных заведениях.

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

Всё это есть в планах роботы, всё отмечается, ничто не про-
пустили, и все, которые были в этом плане, мы их отмечали.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Бог миловал.
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ІНТЕРВ’Ю № 26

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 25 травня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Сясєв Валерій Опанасович
Дата народження 28 лютого 1945 р.
Місце народження м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Білорус, інтелігенція

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Мехмат, професор, зав. кафедри, 
декан

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Беззуб Денис Арнольдович
ТЕХНІК (ПІБ): Завадський Дмитро Сергійович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Зюбін Андрій Дмитрович
Загальна кількість годин запису –
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

–

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

–

Кількість зустрічей 
з респондентом

–

Примітка й коментарі Не погодився на аудіо- та відео- 
запис
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СЯСЄВ  
ВАЛЕРІЙ 
ОПАНАСОВИЧ

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

Сясєв Валерій Опанасович, народився 28 лютого 1945 року 
у  м. Дніпропетровськ.

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

Мій батько родом з Білорусії, мав середню, технічну освіту. До 
війни працював горновим на металургійному заводі ім. Петровсько-
го, м. Дніпропетровськ. Під час Великої Вітчизняної війни у 1943 
році на Курській дузі був тяжко поранений, став інвалідом другої 
групи (без ноги). В післявоєнні роки працював спочатку в артілі 
інвалідів, а потім начальником цеху на хлібзаводі. Моя мати родом 
з Царичанки (Дніпропетровська область), мала середню медичну 
освіту. Усе життя працювала медичною сестрою спочатку у лікарні 
ім. Мечникова, а потім в лікарні № 16.

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

В родині не було традицій, пов’язаних з освітою і наукою.
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?
Мої рідні не мали впливу на здобуття моєї освіти.
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Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 
Ви здобули?

Навчався в середній школі № 2 м. Дніпропетровська. Здобув 
середню освіту.

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

Запам’яталися такі учителі: Приварніков Констянтин Федо-
рович – вчитель з математики, Равінський Данило Ізраільович – 
учитель з історії, Єрьоменко Марія Ісаківна – учитель з української 
мови і літератури, Виноградова Маргарита Ізотівна – учитель 
з фізики. Вони вплинули на формування моєї особистості.

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

Мій професійний вибір зумовив учитель з математики – При-
варніков К. Ф. Люблю читати гумористичні оповідання, історичні 
романи.

Коло моїх інтересів: писати ювілейні привітання на мотиви 
популярних пісень; вболівальник футболу.

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

Вступив в університет у 1962 році на механіко-математичний 
факультет. Конкурс був 2,5. Здавав іспити: математика (письмово, 
усно), фізика (усно), твір, англійська мова (усно).

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Факультет і кафедра розміщувалися у корпусі № 3 по про-
спекту Карла Маркса. Там же у більшості проходили навчальні 
заняття, а також у корпусі на вул. Шевченківська та у корпусі № 2 
пр. Карла Маркса.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали.
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Викладачі: Вакарчук Борис Савич (аналітична геометрія), 
Кільберг Єва Мусійовна (математичний аналіз), Полєжаєв Василь 
Минаєвич (лаб. роботи з гідромеханіки), Деркач Павло Христофо-
рович (гідромеханіка), Ковтуненко В’ячеслав Михайлович (газова 
динаміка), Ковальова Валентина Олександрівна (аеродинаміка 
крила), Давідсон Веніамін Євгенович (аеродинаміка великих швид-
костей), Тульчинський Борис Григорович (теоретична механіка). 
Ці викладачі запам’яталися найбільше. Їх лекції слухались з вели-
ким інтересом. Вони були доступні майже для кожного студента. 
Завжди на цих лекціях була майже 100 % присутність студентів. 
Вони знаходили таку форму викладання, що кожний студент був 
в змозі розібратися з матеріалом лекцій.

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під конт- 
ролем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Індивідуальна робота зі студентами під контролем викладача 
була лише при виконанні курсових і дипломних робіт. А також 
традиційна форма – це консультації, які проводили викладачі і не 
обов’язково за графіком або регламентом.

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися?

Не пам’ятаю, щоб були якісь форми організації самостійної 
роботи студентів. На факультеті був математичний кабінет, а та-
кож читальня зала у корпусі на вулиці Шевченківська, де студенти 
виконували різні види самостійної роботи.

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?

Будучи студентом, я не відчував будь-яку роль в організації 
навчального процесу з боку ректората, деканата, кафедри.

Чи використовували викладачі технічні засоби навчання: 
аудіо-, відеоприлади? Чи застосовували Ваші викладачі інно-
ваційні, творчі методи навчання? Хто з Ваших викладачів 
найбільше вплинув на розвиток Ваших творчих здібностей?
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На розвиток моїх творчих здібностей вплинули викладачі: 
Абрамовський Євген Романович, Приварніков Аркадій Констян-
тинович, Деркач Павло Христофорович.

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

В групі, де я навчався, було 25 студентів, з них 13 студентів – 
випускники середніх шкіл, три студенти, які повернулися з акаде-
мічної відпустки, п’ять студентів, які повернулися зі служби в армії, 
і чотири студенти, які вже мали певний стаж роботи. В групі було 
14 хлопців й 11 дівчат.

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

Крім мене, на «відмінно» навчалися: Чмирь Лариса, П’яних 
Олександра.

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

Навчальна дисципліна у студентів була високою. Відсутність 
студентів на заняттях була тільки з поважних причин. Домашні 
завдання виконувалися майже усіма студентами і в становлений 
термін. Трудова і виконавська дисципліна у викладачів завжди 
була на високому рівні. Не пам’ятаю, щоб хтось зірвав заняття 
або запізнився на пару.

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 групи була Третьякова Олена, куратором на пер-
шому та другому курсах був Поляков Рудольф Валентинович (ка-
федра матаналізу), на третьому курсі куратора не було. На 4-му та 
5-му курсах куратором була Ковальова Валентина Олександрівна 
(кафедра аерогідромеханіки). Ніяких засобів боротьби за навчальну 
дисципліну та якість знань вони не використовували, тому що не 
було необхідності.
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Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними?

Форми контролю за підготовкою студентів:
Перевірка виконання домашніх завдань на практичних та 

семінарських заняттях.
Проведення колоквіумів з дисциплін.
Проведення контрольних робіт.
Перевірка розрахункових робіт.
Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 

Чи траплялися якісь курйозні випадки?
Пригадую один випадок на першому курсі, який трапився 

з моїм товаришем. Я навчався на потоці механіків, а він – на потоці 
математиків. Лекції з аналітичної геометрії йому читав доцент 
Лещинський Єфим Федорович. Він цікаво читав лекції, а іспити 
приймав прискіпливо і дуже довго. Іспити починалися о восьмій 
годині і у більшості випадків закінчувались о 23–24-й годині.

Одного разу він приймав іспит в групі, де навчався мій то-
вариш, в той день, коли йому потрібно було їхати у відрядження. 
До відправлення потягу залишалось небагато часу, тому він запро-
понував трьом студентам, які не встигали здати іспит, проводити 
його до вокзалу і по дорозі відповідати на питання білету. Студенти 
погодилися і пішли з ним пішки від корпусу № 3 до вокзалу. Ле-
щинський Є. Ф. задавав студентам питання, вони відповідали або 
не відповідали. Дійшли до вокзалу, сіли на ступеньках приміщення 
вокзалу і продовжували бесіду. Потім він дістав з кишені гроші 
і послав одного студента в гастроном купити булочку і лимонад. Той 
виконав замовлення викладача. Лещинський Є. Ф., з’ївши булочку 
і запивши лимонадом, продовжував бесіду із студентами. Коли 
залишалося 10–12 хвилин до відправлення потягу, вони пішли на 
перон. Лещинський Є. Ф. зайняв місце у вагоні, а студенти через 
вікно вагону продовжували відповідати на його питання. Потім 
потяг почав рухатись, і із вікна вагону одна за одною вилетіли три 
залікові книжки, в тому числі і мого товариша. На радість студентів 
оцінки в залікових книжках були позитивними.
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Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося наукове 
керівництво?

Мій вибір курсової та дипломної роботи визначався інтересом 
займатися розрахунком аеродинамічних характеристик літальних 
апаратів. Керівником курсової роботи була Ковальова Валентина 
Олександрівна, керівником дипломної роботи був Абрамовський 
Євген Романович. Під час дипломування працював на 0,5 ставки 
лаборанта по госпдоговорній тематиці кафедри.

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

Захист курсової та дипломної роботи відбувався перед комісією 
в присутності студентів групи, які могли також задавати питання 
на рівні з членами комісії. Кожний член комісії (усього 5 членів 
комісії) виставляв свою оцінку, а потім виставлялася загальна 
середньо-арифметична оцінка. Атмосфера роботи комісії завжди 
була доброзичливою.

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

Після закінчення навчання в університеті я отримав призначен-
ня на роботу в п/я м. Арзамас. Але мені було також запропоновано 
кафедрою вступати до аспірантури, і я вибрав аспірантуру.

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

Моїм науковим керівником був Санін Федір Павлович, який 
працював на кафедрі сумісником (0,5 ставки). Основне місце його 
роботи – КБ «Південне», де я і проводив експеримент за темою 
дисертації. Санін Ф. П. характеризувався як доброзичлива, але 
вимоглива людина з великим науковим досвідом.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?
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Про досягнення зарубіжних колег дізнавався з публікацій 
в різноманітних наукових журналах, наукових збірниках, яких 
було в науковій бібліотеці в достатній кількості.

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

Навчальна і наукова діяльність мали органічний зв’язок. На 
базі наукових досліджень розроблялись і формувались спеціальні 
курси, які впроваджувались в навчальний процес для поширення 
знань зі спеціальності.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Основною формою підвищення кваліфікації було ФПК (семе-
строве), причому у провідних ВНЗ СРСР (м. Москва, м. Ленінград, 
м. Київ, м. Львів). Стажування було як виняток, але не на один 
місяць, як тепер у більшості.

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

На кафедрі була одна держбюджетна тема і 2–3 госпдоговірні 
теми. Результатом виконання цих тем було: достатня кількість 
публікацій, авторських свідоцтв на винаходи, економічні ефекти 
впровадження результатів на підприємствах.

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

Не знаю, який був рівень фінансування, але в той час на ка-
федру можливо було придбати обладнання для лабораторного 
устаткування, поліпшити матеріальну базу лабораторій, не вносити 
кошти за публікацію статті в науковому збірнику і таке інше.

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

Питому вагу у виховній роботі займав комсомол. Питання 
навчання студентів, організація суботників, участь у святкових 
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демонстраціях вирішувались, як правило, комсомольською орга-
нізацією факультету або академічної групи.

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

Студенти і аспіранти виховувались на особистому прикла-
ді викладачів і науковців, з якими вони спілкувалися на протязі 
навчання.

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

Пам’ятаю на першому курсі вечір відмінників університе-
ту, який проходив в університетському клубі, а також вечори, 
присвячені святам: Перше травня, Восьме березня, День Пере-
моги – 9 травня, 7 листопада та Новий рік. Культура студентів, 
етика і мораль тодішніх студентів була на високому рівні. Хлопці 
не материлися, не палили при дівчатах. Не кажучи про дівчат, 
які зовсім не материлися і не палили. Студенти захоплювались 
Пушкіним, Єсеніним, Рождественським, Євтушенком і таке інше.

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

Брав безпосередню участь у міжфакультетських змаганнях 
з баскетболу серед викладачів. Наша команда, яку очолював проф. 
Моторний В. П., займала призові місця.

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

Був членом редколегії (фотокореспондент) факультетської 
газети «Знание». Приймав участь у змаганнях КВК.

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовувалися в університеті, на факультеті? Що Ви може-
те сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Вашою 
спеціальністю?
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В основному профорієнтаційна робота проводилася викла-
дачами факультету в середніх школах. Конкурсна ситуація за 
спеціальністю усі періоди була 1–2 абітурієнти на одне місце. Але 
на спеціальність і на факультет в цілому документи подавали ті 
абітурієнти, які були захоплені математикою, і тому контингент 
студентів був достатньо сильним. Підготовка учнів у середніх 
закладах освіти була набагато краща, ніж зараз.

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

Брав неодноразово участь у роботі предметної комісії. Усні та 
письмові іспити давали змогу об’єктивно оцінити знання абітурієн-
тів. Зараз ми набираємо студентів на перший курс майже «всліпу». 
Тестування не дозволяє виявити істинну картину знань учня.

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

Колективом університету відзначалися такі свята: Перше 
травня, Восьме березня, День Перемоги – 9 травня, 7 листопада. 
Моє ставлення і ставлення більшості моїх колег до цих свят було 
позитивним.

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

Скоріше негативна динаміка реальних доходів співробітників 
університету, особливо для допоміжного персоналу.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Міжнародна співпраця університету, факультету в теперішній 
час значно розширилася. Якщо раніше на факультеті 2–3 співро-
бітники співпрацювали з іноземними науковими організаціями, то 
зараз десь 11–12. Є міжнародні договори про співпрацю, поширена 
така форма, як обмін студентами, стажування викладачів, аспіран-
тів, студентів за кордоном. Раніше це були поодинокі випадки.
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ІНТЕРВ’Ю № 27

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 14 червня 2012 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Федаш Володимир Петрович
Дата народження 18 лютого 1938 р.
Місце народження м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, службовці

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДХТІ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Хімік, викладач, старший 
науковий співробітник, доцент

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Глоба Кирило Петрович
ТЕХНІК (ПІБ): Ісакова Олена Олександрівна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Швед Наталя Юріївна
Загальна кількість годин запису 55 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Іnver MP 3 player
Вид і марка відеотехніки –
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки)

Відповідно до структури інтерв’ю

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

Квартира респондента

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе, повна відповідь на 
питання

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі –
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ФЕДАШ 
ВОЛОДИМИР 
ПЕТРОВИЧ

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

Федаш Володимир Петрович, місто Дніпропетровськ, 18 лю-
того 1938 року.

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

Про це можна багато розповідати, почнемо так: зверху вниз, 
тобто мій батько з селян, він закінчив ДДУ, тобто, Дніпропетров-
ський державний університет у [19]40-му році. Потім була війна, 
на якій він воював. Був поранений. Потім повернувся знову на 
хімфак ДДУ, де працював викладачем. Згодом поступив до аспі-
рантури, закінчивши яку, знову працював в інституті на хімфаку 
аж до самої пенсії.

Мати, вона закінчувала теж хімфак ДДУ, але працювала вчи-
телем. Також мої доньки теж хіміки і кандидати хімічних наук 
(прослідковується династична традиція).

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

Авжеж, якщо вони хіміки, то я знав хімію більш-менш, але 
мені не сподобалася спеціалізація тут в ДНУ, а більше сподобалася 
в ДХТІ, тому і вступив туди.

Де Ви навчалися у початковій та середній школі?
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У Дніпропетровську з 1945 по 1955, ходив до школи № 33.
Назвіть шкільних учителів, які Вам запам’яталися найбіль-

ше і які, як Ви вважаєте, вплинули на Вашу особистість? 
Це вчителька початкових класів Наталія Миколаївна, потім 

у середній школі була Марія Семенівна, яка викладала українську 
мову, і тому я більш-менш володію українською мовою. Потім 
була хімічка Есфірь Ісаївна, здається Сапожнікова, але мені дуже 
сподобалась також інша викладачка, яка вела фізику – це Антоніна 
Михайлівна Мірошниченко. Вона дуже подобалась як педагог, 
я навіть вагався, куди піти – на хімію чи на фізику.

Коли Ви вступили в університет, був якийсь конкурс і які 
були правила прийому, і хто приймав?

Для вступу було потрібно здавати п’ять іспитів, але я вже не 
пам’ятаю, які. Хоч це точно була хімія, іноземна мова і математика 
і по цих предметах точно пам’ятаю, що були п’ятірки, але були 
й інші оцінки. Моя тітка працювала в ДХТІ. Може вона в деяких 
випадках і допомагала, але я цього не знаю. Що вона мене агіту-
вала – то точно.

Пам’ятаєте свою першу університетську лекцію або того, 
хто її проводив?

Це я не пам’ятаю, це був 1955 рік. Хоч пам’ятаю інше, що 
пов’язане з фізикою. Нам викладала дуже молода і дуже красива 
жінка, якій на той момент було, мабуть, років 26, але вона була 
доцент чи кандидат фізмат наук. Це перше. А чому я пригадую її 
так? Вона дуже симпатична, дуже молода – це друге. Третє – вона 
була нашим куратором. Тому ми й запам’ятали її. Це була Шапо-
валова Оксана Михайлівна, яка надалі була професором у ДНУ 
і мала ступінь доктора фізіко-математичних наук. А взагалі мені 
поталанило, тобто, нашому курсу, що лекції нам читав Лошкарьов 
Михаїл Олександрович. Потім він був ректором інституту. Також 
читав лекції Стендер Володимир Євгенійович... Так що нам було 
в кого вчитися, адже нам викладали досить серйозні та авторитетні 
викладачі.

Чи пам’ятаєте, як розміщувалися Ваш факультет, кафе-
дра, де проходили навчальні заняття?
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Авжеж, була тільки одна будівля і в нас було не так вже й 
багато студентів. Я закінчував кафедру прикладної хімії, тобто 
прикладної електрохімії. І ця кафедра була або в підвалі, або на 
другому поверсі інституту. І якщо я правильно пам’ятаю, – це була 
224 лабораторія і взагалі ліве крило. Це були кафедри прикладної 
хімії або фізхімії. Кафедрою завідував ректор – Лошкарьов, а потім 
Стендер. Лекції ми слухали у 236-й аудиторії. Це була величенька 
аудиторія у  формі амфітеатру.

Пам’ятаєте, які форми індивідуальної роботи використо-
вувались?

З хімії у нас були тільки лабораторні, також у нас були се-
мінари – це практичні заняття інженерних дисциплін, і були ко-
локвіуми. Також було декілька курсових робіт по теплотехніці, по 
електрохімії та електротехніці.

Яку роль у навчальному процесі відігравали деканат, рек-
торат?

Не знаю, це мене не стосується, я був простий студент.
Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу, 

чи використовувались карти, схеми, таблиці?
Так, все це використовувалось на лекціях і лабораторних, 

були і такі роботи, що зараз вони вже давно забуті.
Зазначте, яким був склад ваших однокурсників за їх підго-

товкою, віком статтю та соціально-національним складом?
Був вчитель серед моїх одногрупників, який був старший від 

мене на 10 років. Він був провідним, так би мовити, для всіх нас. 
А взагалі нас було в групі 27 чи 26 чоловік і мабуть 20 – це хлопці, 
а інші – дівчата. Я був одним із самих молодих на курсі. І, забі-
гаючи наперед, скажу, що з цієї групи вийшло багато серйозних 
керівників. У нас був, вже покійний, Мазанка Анатолій Федорович, 
який був директором Московського заводу НІІ Азоту. Також наш 
староста – Віктор Данилович Шепель – був директором заводу.

Чи пам’ятаєте, якою була дисципліна?
Серйозна: викладачі були строгі.
Чи пам’ятаєте, хто був Вашим старостою?
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Віктор Данилович Шепель – це наш був староста. Заняття 
в нас ніхто не пропускав, бо, якщо побачили б, що прогулюєш, то 
з стипендії знімали. А стипендія у той час була досить величень-
ка, – без неї важко було жити. Але я рідко, коли її отримував, бо 
тоді був ще ценз. Мій батько добре заробляв, і був закон, якщо 
на родину більше 250 карбованців, то стипендію не виплачували.

Як було організовано заліковий тиждень, чи траплялись 
якісь курйозні випадки?

Не знаю. Курйози звичайно були: дівчата на таких дисци-
плінах, що зв’язані з інженерією, використовували шпори-бомби 
і тоді заходить одна, трясеться, протягує руку до білета, а приймав 
професор Дятлов, і в неї з-під кофти всі шпаргалки падають. Я не 
дуже користувався цим – не вмів. Хоч бувало.

Пам՚ятаєте щось із навчальних практик?
Так. У нас були серйозні практики, – не такі, як зараз. Перша 

практика була в Запоріжжі на алюмінієвому заводі, два місяці – 
в квітні і травні. Як отримували алюміній. Це була наче ванна 
здорова і температура тисячу градусів. І таких ванн стоїть штук 
сорок і якщо всі ці ванни працюють, то в цеху температура градусів 
60–70, а ми були в металургійних робах і у валянках. Можна було 
дуже серйозно поранитися або обпектися.

Друга практика була під Києвом, у сосновому лісі, це був завод 
з виробництва хлору, отрути. Тут ми вже ходили з протигазами 
і, значить, заходиш, сідаєш і дивишся на ванни, яких було штук 
двадцять, – чи немає зеленого пару. А якщо з’являється, то біжиш 
у будь-які двері (вони стояли через кожні 10–15 метрів) вдягаєш 
протигаз і назад. І також було там багато ртуті. Самі знаєте – це 
дуже шкідливий метал.

Чи були на Вашій кафедрі наукові лабораторії? Як була 
організована їх діяльність?

Я почав займатись наукою з третього курсу. В мене була дуже 
хороша викладачка, вона хімію вела у нас, Віра Іванівна Кісільова, 
і я починав у неї свою наукову роботу.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
на Вашому факультеті?
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Був Лошкарьов – це теоретична хімія. А також була практична 
хімія, яку репрезентував Стендер В. Є. Напрями були дуже важливі 
для електрохімії. Також було зроблено багато винаходів, особливо 
при добуванні міді, цинку, коротше кажучи, по багатьох металах 
у них є авторські роботи.

Чи пам’ятаєте збірники наукових праць, журналів чи мо-
нографій, що виходили на Вашому факультеті?

І досі виходить журнал Всеукраїнський «Хімія і хімічна тех-
нологія» – це хороший журнал.

Які наукові конференції проводились на Вашому факуль-
теті?

Не пам’ятаю. Наше місто було закрите.
Як було організовано відбір і навчання в докторантурі та 

аспірантурі?
Як в докторантурі було – не знаю. А в аспірантуру було ого-

лошення і відповідно деякі кандидати на місця вже були відомі. 
В мене вже на той час були друковані роботи, наукові праці, тобто 
науковий доробок для подальшої праці.

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних вчених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті, як вони проходили?

Авжеж пам’ятаю: це відзначення ювілеїв Лошкарьова Юрія 
Михайловича і, переважно, Малиновського Михайла Сергійовича.

Чи проводилися на Вашому факультеті олімпіади, кон-
ференції?

Так, кожного року. Брав участь у проведенні шкільних олім-
піад з хімії.

Чи були у Вас якісь наукові дискусії?
Звичайно, були. Адже будь-яка кафедра, вона ж з різних ви-

кладачів складається, і кожний має свою думку. Й ці дискусії кож-
ний день ідуть. А так, щоб офіційно, то це звичайні конференції, 
захисти, де відбуваються дискусії та обговорення.

Чи впливали методологія та політика на розвиток нау-
кового процесу?

Я ніколи не був членом партії, тому, на мій погляд, все це 
впливало на розвиток науки в цілому. На розвиток хімії, мабуть, 
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партія трохи впливала, а може і не трохи – не знаю. Я аполітичний, 
так би мовити. В мене був керівник моєї кандидатської Олексій Пав-
лович Бринза, то він весь час був секретарем партбюро факультету.

Чи можете говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи, чи напряму в євроатлантичної чи євразійський інте-
лектуальний простір?

Я був двічі відряджений за «бугор» – до Африки. Першого 
раз був у Алжирі – там працювали і французи, і алжирці, так що 
знав про їх наукові досягнення.

Що Ви можете розповісти про наукову роботу студентів, 
чи брали Ви участь у студентських наукових гуртках?

Раніше у нас такої форми роботи не було, мабуть таке з’яви-
лося значно пізніше.

Які форми підвищення кваліфікації застосовувалися най-
частіше?

Відправляли в ДХТІ, де було в мене багато знайомих, з якими 
були дискусії. А відрядження були тільки на роботу.

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти і науки 
характерний для Вашого часу?

Все залежить від того, де працюєш. Мені довелося працюва-
ти в Нікополі, де було поставлено завдання випустити титанові 
труби. Товщина стінки – 1,1 мм. Треба було випустити 30 м – для 
атомних човнів. Та цю роботу курирував з  Москви секретар ЦК 
КПРС і кожен день всі старші повинні були збиратися на 5-ти 
хвилинках. Фінансування було належне й нам давали дуже стислі 
строки. Хоч все одно впоралися. А в інших галузях, самі розумієте, 
не поспішали і фінансування надавалося більш повільно.

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

Займався вихованням. Хоч я повинен тут сказати таку річ, 
що кожен викладач повинен на свої лекціях займатися виховною 
роботою. Обов’язково. Тобто, є лозунг: «Роби як я» – студенти 
рівняються на викладача. Особливо старші курси. Вони розуміють: 
скоро треба починати працювати.
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Як впливали партійні, молодіжні організації на характер 
університетського життя?

Дуже активно, коли вони були. Зараз партії немає, а раніше 
була дуже серйозна.

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

Я у гуртожитку не жив.
Яку роль у Вашому житті відігравала фізкультура та 

спорт?
Дуже активну. Займався баскетболом і волейболом. Також 

грали у настільний теніс.
Які форми профорієнтаційної роботи застосовувалися 

щодо абітурієнтів?
Починали зі шкіл, бо ми в першу чергу випускали вчителів. 

Також проводилося таке і для викладачів «Інституту вдосконалення 
учителів». Туди запрошували наших викладачів читати їм лекції.

Чи брали участь у приймальній комісії?
Так, звичайно, коли був молодий, то кожного року.
Чи були Ви учасником війн, революцій?
Ні, не був я учасником. Дещо пам’ятаю про окупацію і ева-

куацію, але учасником не був.
Щось пам’ятаєте про співпрацю університету та інших 

університетів?
Ні, в подібних заходах участі не брав.
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ІНТЕРВ’Ю № 27

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 5 червня 2014 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Шептун Юрій Дмитрович
Дата народження 11 вересня 1937 р.
Місце народження м. Дніпродзержинськ, 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, з родини вчителів, 
службовців

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ

Професія, перелік посад Інженер, ст. інженер, керівник 
групи, ст. наук. співробітник, 
доцент, професор, зав. кафедри

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Левченко Ганна Олександрівна
ТЕХНІК (ПІБ): Міщенко Яна Юріївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Наум Марина Василівна
Загальна кількість годин запису 90 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Nokia Х2
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 питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей 
з респондентом

1

Примітка й коментарі —
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ШЕПТУН  
ЮРІЙ  
ДМИТРОВИЧ

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

Шептун Юрій Дмитрович. 11 вересня 1937 року. Народився 
в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.

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

Батько і матір були шкільними вчителями. Про діда та про 
бабу, про одного і другого не знаю нічого, крім того, що вони 
проживали десь на Чернігівщині й були селянами. Чернігівські 
селяни. Батько і матір закінчили вчительські інститути. Батько був 
вчителем у школі з фізики і хімії, а мама – філолог.

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

Батько і матір – вчителі, тобто традиції були чітко виявлені, 
я їх бачив кожного дня і мені казали: «Вчись, вчись, вчись».

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

Кожну хвилину мені говорили: «Вчись, вчись, вчись».
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 

Ви здобули?
Школа № 6, м. Дніпродзержинськ, середня. Закінчував я школу 

вечірню, номер її я не пам’ятаю. Здобув середню освіту.
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Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості?

Я пам’ятаю декілька вчителів без прізвищ: Марія Іванівна – 
перший вчитель: її образ я пам’ятаю. Далі був вчитель, десь п’ятий 
клас, математики – Борис Іванович, прізвище не пам’ятаю. А образ 
я пам’ятаю. Хто найбільше вплинув на формування моєї особи-
стості? Був такий вчитель, теж з великої літери. Коли мені було 
одинадцять- дванадцять років, запросив до себе в секцію з легкої 
атлетики і я в нього вчився, в цій секції. От він дуже вплинув на 
формування моєї особистості. Коршун Петро Петрович. Чоловік 
і вчитель з великої літери. Але і батько мій і матір особливо.

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

Я вже казав: це батько, матір.
Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-

вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени?
Вступив я до університету в 1953 році. Конкурс був, мабуть 

чоловік сім на місце, а може навіть більше. Правила прийому: 
я здавав сім екзаменів: математика письмово та усно, російська 
мова усна та письмово, фізика, хімія та іноземна мова. Хто при-
ймав екзамени, я не пам’ятаю цих людей. Я пам’ятаю професора, 
який приймав у мене екзамен з російської літератури та мови, 
вигляд його пам’ятаю, знаю, що він був поранений на війні – він 
шкутильгав на ногу; ім’я не пам’ятаю, але пам’ятаю, що він був 
дуже доброзичливий.

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

Першу лекцію читав професор з хімії за темою: «Загальна 
хімія». Це було в корпусі, що по проспекту Карла Маркса, там, де 
біологічний музей. Не пам’ятаю його ім’я та прізвище. Але лекція 
була цікава.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?



515

Інтерв’ю № 28  ШЕПТУН Юрій Дмитрович

В третьому корпусі проходили і на Шевченківській вулиці, де 
були приміщення університету, потім це приміщення було продано.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по-бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисципліни, 
які Вони викладали?

Дисципліни були всі ті, що є і зараз: математика, фізика, 
хімія і т. д. Я не пам’ятаю всіх викладачів, але деяких пам’ятаю: 
з математики –  Тополянський Борис Давидович, з фізики – Макси-
менко Олександр Павлович. Скажу, що це були достойні вчителі, 
професори, доценти, вихованці цих професорів і доцентів – молоді 
викладачі – і вони дуже уважно ставилися до своєї роботи, до нас, 
до студентів; нинішні викладачі часто їм поступаються.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін. Які професори, доценти, викладачі запам’яталися 
найбільше? Чим?

Я вже казав: Тополянський. У нього було явно виражене 
бажання нас навчити. Він все робив, щоб нас навчити. І він свою 
справу знав.

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

Такі ж самі форми, як і зараз. Але, ставлення до навчання з боку 
студентів було інше. Ми всі розуміли, що нам необхідно вчитися. 
Більшість із нас вчилися з великим ентузіазмом. Всі викладачі 
дуже відповідально ставилися до своєї роботи, дуже відповідально. 
Значна кількість з них пройшла війну. І відповідально відносилася 
до своєї роботи.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні і техніч-
ні засоби навчання: карти, схеми, таблиці, аудіо-, відеоприлади?

Все це використовувалося. Але ми свої знання накопичува-
ли краще, ніж це роблять нинішні студенти. І, на мій погляд, це 
обумовлювалося нашим бажанням і зацікавленістю до навчання. 
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І бажанням наших вчителів, більш відповідальним, ніж я бачу зараз. 
І зараз існують відповідальні педагоги, які свою справу знають.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії? Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?

Лабораторні з хімії, з фізики були обладнані. Іменних аудито-
рій я не пам’ятаю. Навчальних спеціально обладнаних не пам’ятаю. 
Я зараз твердо впевнений у тому, що результат навчання залежить 
від того, хто заходить, як викладач, в аудиторію, з яким наміром 
він заходить в аудиторію; також залежить від того, який намір 
у студентів. Достатньо крейди і дошки для того, щоб навчити і ма-
тематиці, і хімії, і фізиці. Але, вирішальну роль я віддаю тому, хто 
заходить, і настрою тих, хто вчиться. Якщо заходитиме в аудиторію 
вчитель, професор, доцент, який знає свій предмет і бажає навчити, 
якщо студенти бажають навчитися, то тут буде успіх.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Було багато вчителів, які вплинули. На жаль, я їх не пам’ятаю. 
От Тополянський, Максименко, що фізику викладав. Всі вони. Якщо 
продивитися ці роки, всі вони достойні поваги. Всі викладачі, які 
працювали з нами протягом 1953–1958 років, достойні поваги.

Яким був склад Ваших однокурсників за рівнем підготов-
ки, віком, статтю, соціальним, національним походженням, 
життєвим досвідом?

В основному це були випускники шкіл. Було у кожній групі 
декілька осіб, хто в армії побував, але вони не були учасниками 
військових дій і були старші за нас років на чотири. Підготовка 
у випускників шкіл була непоганою. Ті, хто армію пройшов, були 
слабшими, але вчилися старанно. Розумієте, всі здавали екзамени, 
абсолютно всі. Математика, російська мова і література здавалися 
і письмово, і усно. Із 35 у мене було 33. Тобто дві «четвірки», а інші 
«п’ятірки», при цьому я був впевнений, що блат не працював, 
списування не було. Кожен отримував свою оцінку.
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Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і 
виконавча дисципліна у викладачів?

Викладач заходив в аудиторію не пізніше дзвоника. Ніколи 
я не пам’ятаю, щоб викладач заходив пізніше дзвоника. І студенти 
всі були на місці. Не було такого, як зараз: проходить 30 хвилин – 
іде один, ще 15 хвилин – ідуть двоє. Такого не було. Всі були на 
місці, деканат дуже старанно слідкував за дисципліною студентів. 
В деканаті були окремі відповідальні за процес з денної та вечірньої 
форми навчання. Обов’язково всі старости кожного дня давали 
рапорти: скільки студентів не було, чи спізнилися на заняття. Дуже 
рідко пропускали студенти заняття, бо за ними слідкували, і якщо 
якийсь не хотів вчитися, його відраховували. Трудова і навчальна 
дисципліна були кращі, ніж нині. В організації трудового процесу 
значний вклад приносили комсомольці. Комсомольське бюро було 
на кожному факультеті і курсі, слідкували за вчасним виконанням 
курсових завдань, курсових проектів, здачу заліків. Декан був на 
чолі організаційної трудової роботи. Він керував і комсомольцями, 
і своїми підлеглими, відповідав за процес. Я, як студент, бачив цю 
роботу декана.

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

У нас в групі все було гаразд. Був доброзичливий клімат. Всі 
один одному допомагали і все було гаразд. Старостою був той, хто 
пройшов армію. Це був Олександр Олександрович Ляхов.

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

Призначили – приходь і здавай. Не здав два рази – пішов з уні-
верситету. Ніяких поблажок не було, у тому числі залікового тижня 
і сесії. Всі заліки та екзамени здавалися усно. Курйозних випадків 
не знаю. І не пам’ятаю, щоб оцінки ставилися незаслужено. Мож-
ливо й були одиничні випадки.

А відрахування були? Багато відраховували?
На першому курсі двох відрахували, а далі всі вчилися. 

Я пам’ятаю, на першому курсі був студент, по-селянському вигля-
дав, і з перших днів він заявив, що він дуже погано розуміє лекції 
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і практичні заняття, які ведуть не професори, і вимагав направити 
його до Московського університету; вступав до ДНУ, а вимагав: 
направте до Московського університету – хотів слухати професо-
рів. Його не перевели, а через те, що він вчився дуже погано, його 
просто відрахували.

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

Взагалі, теми курсових та дипломних робіт видавав викладач. 
Дипломний проект я виконував на підприємстві в м. Злагоусті, Урал. 
Там мені сформував тему дипломного проекту провідний інженер 
однієї з машин. Я його бачив двічі, звати його Анатолій Михайлович 
Ваганов: коли він мені дав тему, і коли він підписував дипломний 
готовий проект як керівник. Усьому мене вчили, пояснювали, 
допомагали інженери того підрозділу, де я проходив практику, 
виконував дипломну роботу. До дипломного проектування ми всі, 
нас було чоловік 15, не менше, відносилися однаково: з’являлися 
до конструкторської зали першими і останніми йшли з зали.

Скажіть, а Ви пам’ятаєте як у радянських фільмах, де 
в кімнаті гуртожитку один молодий чоловік постійно готу-
вався до екзамену вночі? Було таке, щоб хтось заважав, і які 
відносини до нього були взагалі?

Взагалі, всі студенти, що проживали у кімнатах гуртожитка, 
займалися спортом. Один одному не заважали. Учив я здебільшого 
у бібліотеці, в якій спеціально був читальний зал, де готувалися 
до екзаменів. Наукова бібліотека була на вул. Шевченка, там був 
читальний зал і бібліотека, заповнена підручниками. Перший та 
другий курс, може навіть третій, я там завжди учив. Протягом се-
местру я вчився не дуже регулярно, але завдання та курсові проекти 
здавав вчасно. Під час сесії готувався дуже ретельно. А пізніше, 
коли нам почали читати спецпредмети і книжок не було, ми писали 
в спеціальних зошитах і працювали вже у спеціальних аудиторіях.

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



519

Інтерв’ю № 28  ШЕПТУН Юрій Дмитрович

Я вже говорив, участь брав. І з мене вийшов легкоатлет II 
розряду і майстер вітрильного спорту. І я Вам скажу, що просто 
необхідно для студента займатись спортом, просто необхідно. Це 
велика втрата для студентів нинішніх, що вони не займаються так 
спортом, як займалися ми.

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

Я закінчував аспірантуру заочно і в цей час працював у під-
розділі КБ-Південне. Всі, хто були в підрозділі, окрім мене, були 
моїми науковими керівниками. Вони мене навчили всьому. Це був 
Зиков Микола Юхимович, Ігдалов Йосиф Менделевич, Герасюта 
Микола Федорович та інші.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Я орієнтуюсь на труд. На труд і практику. І як науковець, 

і як педагог.
Пригадайте основні віхи Вашого творчого шляху, в чому 

його особливості?
Праця, праця, праця.
В чому основні результати Вашої праці як науково- педа-

гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Основні наукові результати стосуються теорії сталості руху 
ракет-носіїв КА. Маю 15 винаходів. У наукових дослідженнях – 
праця, праця, праця. Що стосується навчальної роботи, то твердо 
розумію: вчитель, викладач повинен іти в аудиторію підготовлений 
на всі 100 %. Треба самому добре розумітися у всьому, а потім лише 
викладати. Знову ж таки, це праця, спрямована на підготовку до 
кожної лекції. Це довгі ночі підготовки до лекцій. У нашій справі, 
особливо в ракетній техніці, все настільки швидко змінювалося, що 
нове сьогодні завтра вже буде застарілим і треба покласти багато 
зусиль, щоб не пасти останніх.

Які наукові школи, напрями визначали напрям науки на 
Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їх 
керівники? Які відкриття вони зробили?
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Дуже великий вплив на розвиток школи і підготовку викла-
дачів, професорів, доцентів на фізтеці зробив Герасюта Микола 
Федорович, він був заступником генерального конструктора ДКБ 
«Південне», у мене був консультантом з докторської дисертації, 
дуже багато зробив для фізтеху. Донині все те, що він зробив, 
працює, ми донині цим користуємося.

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

Зараз проводиться конференція «Людина і космос». Це дуже 
корисна робота, вона проводиться вже 16 років.

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

Контакт з КБ «Південне». Я був на багатьох конференціях, 
але найбільша користь від контакту з КБ «Південне».

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність?

Я протягом багатьох років член спеціалізованої ради. Дуже 
добре Рада працює і зараз переоформлюється. Вона спеціалізова-
на. Рада заслухала захист багатьох кандидатських і докторських 
дисертацій. Зараз Раду очолює Поляков М. В.

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

Яскравих ювілеїв видатних вчених та педагогів не пам’ятаю. 
Пам’ятаю, як відмічали ювілеї М. Ф. Герасюти, В. І. Мосаковського.

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

Таких прикладів не знаю. От комсомольці впливали. А іде-
ологія та політика – в рамках комсомольської організації. Тоді 
студенти виконували комсомольські обов’язки.

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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Мені приклади не відомі. Я б не сказав, що інакодумство мені 
десь було на заваді. На заваді були приклади заздрощів і бажання 
звести рахунки.

Чи можете Ви вести мову про інтегрованість наукової 
школи або напряму, до яких належите, в євроатлантичний 
або євроазійський інтелектуальний простір? З яких джерел 
інформації дізнавалися Ви про досягнення зарубіжних колег?

Бачите, напрями оці наукової школи, це були напрями, які 
протягом десятиліть відносилися до таких, у яких успіхи не розго-
лошувалися. Я кажу про секретні досягнення, які належать до тих, 
що визначають оборону держави. І про них не розповсюджувалося. 
І таке завдання ставили відповідні організації.

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

От з місцевими центрами контакт був постійним і корисний. 
Із зарубіжними – ні. А вітчизняні, це ті підприємства, які розви-
вали ракетно-космічну техніку у Союзі. Це були великі, великі 
об’єднання. І контакти підтримувалися.

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

Звісно. Два тижні тому, навіть декілька днів назад був мор-
ський старт «Росія–Україна» – досягнення російської науки і тех-
ніки, української науки і техніки.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи?

Постійно, один-два студента на рік зі мною працює. Більш-
менш успішно. Деякі попрацюють і їдуть за кордон. Там вступають 
в навчальні заклади, щоб продовжити навчання, а до мене зверта-
ються за рекомендаціями і посилаються на ті статті, які ми разом 
тут публікували. Раніше вони в аспірантурі залишалися, а тепер 
ідуть за кордон.
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Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального на-
вантаження впливав на результативність Вашої науково- до-
слідної роботи?

Повний зв’язок. Одне від одного невід’ємне. Ви знаєте, на-
вчальні навантаження, кінець-кінцем, спрямоване на підвищення 
можливості виконувати наукову роботу тому, що навчальне наван-
таження постійно обумовлює бажання вчитись, вчитись і вчитись. 
Вивчати нові та різні розділи математики, механіки, фізики, бо 
постійно поновлюються програми навчальних курсів. А це все 
дуже допомагає у науковій роботі. Дуже впливає організаційна 
робота по кафедрі і необхідність писати велику кількість всіляких 
справок та інше до ректорату.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Використовувалися настільки, наскільки вони були потріб-
ними. От коли почалась робототехніка, то в Союзі кафедри ро-
бототехнічної спрямованості поєднались. Це об’єднання було 
організовано кафедрою МВТУ імені Баумана, під керівництвом 
Євгена Павловича Попова. Було організовано так: завідуючі кафедр 
збирались в різних вузах (Москва, Ленінград, Київ, Воронеж тощо) 
і обмінювались досвідом. Я пам’ятаю, це були не одногодинні 
зустрічі протягом зимових канікул: Ленінградський політехнічний 
інститут, Воронезький політехнічний інститут і Московські інсти-
тути, в Київ ми їздили. Оце і було підвищення кваліфікації. Зараз 
підвищення кваліфікації – справа кожного спеціаліста.

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

Вони були ефективними протягом роботи в Союзі. Я, ма-
буть, років 30 керував держбюджетними, госпдоговірними темами 
і робив це під наглядом Миколи Федоровича Герасюти, сумарно 
були захищені три докторські, 15, а може і більше, кандидат-
ських дисертацій, і результати роботи використовувалися у роботі  
КБ «Південне».
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Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів?

Про комсомол я Вам уже говорив. В партії я ніколи не був.
Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на 

Вашому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися 
Вам?

Про це я вже говорив.
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, куль-
тпоходах тощо?

Ні, участі не брав. На вечори ходив з дуже великим бажан-
ням. У спортивних змагання участь приймав; постійно був членом 
збірних ДНУ, міста, області.

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

У 70-х роках XX століття спеціальність була популярною. 
Вона завжди була популярною, вона і зараз популярна. Але платня 
невелика.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Не був.
Чи були Ви учасником будівництва університетського 

містечка? Як воно відбувалося?
Як керівник студентів – був. Відбувалося [це керівництво. – 

Ред.] на будівництві корпусів ДНУ, гуртожитків.
Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення 

студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педа-
гогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персоналу 
в час Вашої роботи в університеті?

У мене таких даних немає...
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Згадайте, які державні, офіційні та неофіційні свята від-
значалися колективом університету? Яке було до них ставлення 
Вас та Ваших колег?

Усі державні відзначалися. День Перемоги, День Революції, 
День Конституції – все це з великим задоволенням і емоційно.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету?

Учасником війни не був.
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ЯКУШКІН 
МИХАЙЛО 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Якушкін Михайло Олександрович. 25 березня 1938 року на-
родження, місто Петропавловськ-Камчатський.

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 
та бабу, звідки вони родом?

Батько в мене військовослужбовець. Дідусь та бабуся із обох 
сторін були звичайні працівники. Дідусь будував залізні дороги. 
Він так би мовити був прорабом у свій час. Бабуся – мати-героїня. 
Похована на Новодівочему кладовищі у Москві.

Звідки вони родом?
Родом вони зі Смоленської губернії. Принаймні, дід.
Якого походження?
Вони були, мабуть, селянами.
Яку, мали освіту?
Ну, яка освіта. Дід самотужки вивчився і став досвідченим 

прорабом по будівництву мостів та тунелів.
Чим займалися?
Працювали. Чим вони ще могли займатись? Бабуся народ-

жувала дітей. 12 душ.
Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-

укою, в чому вони виявлялися?
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Це покоління більш старше із наших родичів. Там продивля-
ються різні родинні лінії. З України це Тобілевичі, Карпенко-Карий – 
ось такі родинні зв’язки ми вбачаємо у себе. Ну, а традиції дуже 
відомі з історії України. В Україні ми живемо з сорок четвертого 
року. Я тоді ще був шестирічним хлопчиком, коли у післявоєнний 
період батько був переведений в Дніпропетровськ. Він воював 
і залишився в Дніпропетровську працювати, і ми тут з сорок чет-
вертого року жили.

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

Авжеж. Батько мав вищу освіту. Він історик за цивільною 
спеціальністю. Мати все життя працювала у бібліотеці. Була за-
відувачем бібліотеки. Ми своє життя не уявляли і не уявляємо 
без книжок.

Чи мали вони вплив на Ваш професійний вибір?
Ну, в мене старший брат закінчив фізтех у свій час. Це був 

перший випуск фізтеху. І, взагалі, на мій вибір також далі впливав.
Де Ви навчалися в початковій, середній школі?
У Дніпропетровську, в  середній школі № 100. Я її закінчив. 

Ну, це була звичайна школа. Закінчив із срібною медаллю. Тоді 
ще були і срібні медалі. Ну, і поступив до університету.

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

Підбір вчителів у післявоєнний період був досить сильним. 
Це були: вчитель математики, звали її Валентина Мойсеївна. На 
жаль, прізвище не пам’ятаю. Потім вчитель історії, дуже впливова 
жінка на свідомість. Вчитель літератури та іноземної мови. Взагалі 
дуже добрі відчуття залишив той склад педагогів, який у той час 
викладав у школі.

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір?
В основному – це компанія брата, студентське оточення. Мені 

доводилось в цьому оточенні спілкуватись. Всі вони, як показав 
час, стали гідними людьми. І саме вони вплинули на наш вибір. 

Назвіть коло Вашого читання, інтересів.
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Ну, в той час, так би мовити, телебачення не було, і ми в ос-
новному займались читанням літератури. Це були радянські та 
зарубіжні класики. Взагалі не існувало автора, якого мені не до-
водилось прочитати у повному зібранні творів.

Коли Ви вступили в університет?
У 1955-му році я поступив в університет, на фізико-технічний 

факультет. У нас був конкурс, навіть для медалістів був дуже ве-
ликим. Я здавав два іспити як медаліст. Це – математику та фізику. 
Пройшов за конкурсом.

Який був конкурс?
Я вам скажу, так що це було приблизно чоловіки чотири чи 

п’ять на місце.
Хто приймав у Вас екзамени?
Я пам’ятаю, що фізику в мене приймав професор Коломой-

цев. Це я пам’ятаю. А потім була письмова математика. Це я вже 
не пам’ятаю.

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію?
Так пам’ятаю, вона проходила у другому корпусі на проспекті 

Карла Маркса. Це була лекція з історії партії. Історія КПРС – в нас 
був такий предмет. Потім ми вчились у школі, бо не було ще фіз-
техівського корпусу. Пам’ятаю бігали із однієї аудиторії до іншої.

Хто і як проводив Вашу першу?
Я пам’ятаю доцента Батаріну. Була така жінка, ветеран уні-

верситету...
Де розміщувався Ваш факультет, кафедри?
На Шевченківській вулиці в основному проводили заняття. 

Там був університет, наукова бібліотека в свій час, у школі 22-й, 
у другому корпусі. Далі побудували фізтех. І ми переїхали до нього. 
Це став третій корпус.

А де і як проходили навчальні заняття: лекції, семінари, 
практичні та лабораторні заняття?

Ну, в класах, в аудиторіях. Все проводилось у школах, доки 
не побудували факультет.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвище, ім’я та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання.
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Ну, скажу Вам. Математику читав Чернишенко Віктор Ми-
хайлович. Це я пам’ятаю до сих пір. Фізику читав Дішкант. Це був 
такий доцент, дуже цікава особистість в усіх розуміннях. Потім, 
на більш старших курсах, Тополянський читав лекції. Із загальних 
дисциплін пам’ятаю Батаріну. Потім були наші перші викладачі – 
Філюлін, тут, на факультеті, спеціальні предмети читав. Багато 
нам читали викладачів: Зародін – це відомий викладач, засновник 
нашої кафедри; Герасюта Микола Федорович – член-кореспондент 
Академії наук... Взагалі склад викладачів формувався із перших 
випускників нашого факультету та викладачів із заводів.

Якою була мова та манера їх викладання?
Російська мова, це точно. Контакт з аудиторією у вигляді 

дискусії, читали лекція я би сказав професійно, бо це були випус-
кники нашого університету, нашого факультету чи випускники 
НГУ, МГТУ ім. Баумана, тобто, спеціалісти досить освічені та 
професіонали достатньо підготовлені.

Які засоби впливу на аудиторію вони використовували?
Особисту чарівність та, перш за все, рівень підготовки. Це 

саме те, що дає змогу аудиторії вірно сприймати той матеріал, 
який підноситься студентам.

Згадайте свої враження про рівень викладання навчальних 
дисциплін.

Як я вже казав це залежало від їх професійного рівня. Вони є 
авторами підручників, які зараз використовуються. А також вони 
були авторами проектів у нашій галузі. І взагалі це були люди, 
з якими просто було приємно працювати.

Які професори, доценти, викладачі запам’яталися най-
більше? Чим?

Це завідувач кафедри член-кореспондент академії наук, профе-
сор, доктор наук Герасюта Микола Федорович; це також Ярошевич 
Світлана Миколаївна, доцент; Константінов Микола Петрович, 
доцент, – професійні люди, які викладали в університеті.

Які форми і методи роботи науково-педагогічних працівни-
ків зі студентами були найбільш ефективними на аудиторних 
заняттях і в позааудиторний час?
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Основний, так би мовити, напрямок, який ми сприйняли від 
спілкування з представниками промисловості з грамотними людьми, 
інтелектуалами – це організація конструкторських бюро, в яких ми 
брали участь і якими внаслідок керували після захисту дисертацій. 
Це спілкування в аудиторіях, це дискусії, семінари, колоквіуми. 
Ну, взагалі всі види нормальної навчальної роботи, на відміну від 
сьогодення. Бо практичних, лабораторних занять в тому обсягу, 
в якому ми їх проходили, на жаль, на сьогодні, вже немає.

Які форми індивідуальної роботи зі студентами під конт- 
ролем викладача використовувалися? Наскільки вони були ефек-
тивними?

Я Вам скажу, що, по-перше, – це інститут кураторів. Це був 
цілком інший інститут, порівнюючи із сьогоденням. Спілкування 
безпосередньо – в групах. Це знання кожного студента куратором, 
обізнаність в їх особистому житті, спілкування, так би мовити, 
позаштатне. Це поїздки на різні екскурсії, походи і тому подібне. 
Стосовно наукових справ, то ми у свій час використовували інститут 
створення різних гуртків та конструкторських бюро. Ось у мене 
на кафедрі працювало 56 студентів у конструкторському бюро та 
із них зросли нормальні спеціалісти. Вони від видачі технічного 
завдання до промислової продукції робили все своїми руками.

А наскільки воно було ефективним?
Я вважаю, що рівень ефективності підтверджений результа-

тами виховання та подальшою долею в різних галузях техніки, 
промисловості та взагалі соціального життя. Вони усі виросли 
гідними людьми. Багато із них захистили кандидатські дисертації 
та докторські.

Які форми організації самостійної роботи студентів за-
стосовувалися?

Видавали домашню роботу, ми самі вирішували по 50–60 
прикладів самостійно на кожне заняття. У нас позакласне навчання 
було однією із форм, якою користувались наші викладачі. Тобі 
дали домашнє завдання, на наступне заняття ти повинен був про-
звітувати. Ми залишалися після занять вирішувати різні приклади 
по різним заняттям.
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Яку роль в організації навчального процесу відігравали рек-
торат, деканат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх 
керівників, стиль їхньої роботи?

Я скажу, що ми працювали у тісному зв’язку із кафедрами, 
а ректорат не заважав працювати. Це – основна задача ректорату, 
на мою думку. Не заважати працювати кафедрам та готувати нор-
мальних спеціалістів. Якщо ж викладач відволікається на виконання 
якихось громадських заходів, я маю на увазі – будівництво нашого 
корпусу (в цьому приймали участь майже усі викладачі і студен-
ти, які навчались тут); будівництво заводу, який функціонував 
і випускав і печатні плати, і парти для оснащення аудиторій. Було 
побудовано і студентське містечко за цей час. Ось на ці заходи 
відволікались сили викладачів і студентів. Щодо ректорату та 
деканату, то я вважаю: це були нормальні, гідні люди, керівники. 
Я то прийшов в університет працювати після десяти років роботи 
у КБ. Керівником нашої кафедри був Микола Федорович Герасюта. 
Я з ним працював в КБ і продовжував працювати до самої його 
смерті тут. Після нього моїм напарником став професор Ларін. 
А зараз очолює кафедру мій учень Кулабов Анатолій Михайлович.

А що Ви можете сказати про стиль їх роботи?
Людяність, порядність та компетентність.
Як проходили засідання ректоратів, Вчених рад, зборів 

трудового колективу тощо?
Я Вам скажу, що в цьому відношенні, на мій погляд, коли ще 

я приймав участь у цих заходах, вони проходили традиційно – один 
говорить, всі інші слухають. І цей стиль залишився у спадок від 
всіх інших ректорів.

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

Ось все, що в нас було, до початку цього самостійного життя, 
все і залишилось. Бо, починаючи з двадцятирічного стажу, ми не 
отримали ні разу навіть канцтоварів на кафедру, не кажучи вже 
про матеріально-технічне забезпечення. А ось коли ми навчались, 
завод нам безкоштовно надавав обладнання, техніку, посібники 
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і все інше необхідне. Все це використовувалось у навчальному 
процесі. Використовувались і наглядні посібники, з однієї сторони, 
жива апаратура, – з іншої, використовувались і слайди. Це були 
примітивні засоби порівняно із сучасним обладнанням, але тим не 
менш ми ними користувались. В нас були аудиторії усі зашторені. 
Тобто, зараз Ви не знайдете жодної заштореної аудиторії, а в нас 
були, де ми демонстрували фільми, показували слайди. Причому 
усе це діло відчинялось-зачинялось автоматично. Але з плином 
часу усе занепало. І, до речі, дуже важливим моментом було те, 
що двадцять років тому фізтех мав власні індивідуальні плани, бо 
університет підпорядковувався Міністерству вищої освіти СРСР. 
Ми мали власні індивідуальні плани, кожного року по два рази 
на рік зустрічалися із профільними кафедрами таких провідних 
закладів, як МГТУ ім. Баумана, Московським авіаційним інститу-
том, Московським автодорожнім інститутом, Ленінградським 
воєно-механічним інститутом. І ми при участі Міністерства за-
гального машинобудування і провідних машинобудівних інститутів 
обирали перелік дисциплін, які треба давати студентам і на основі 
цього виробляли та складали індивідуальні навчальні плани. Зараз, 
на жаль, цього не має.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання?

Я Вам так скажу. Так як викладачі були високоінтелектуальні 
люди і техніку, яку вони розробляли,... використовували у навчаль-
ному процесі. Якщо ви маєте справу з творчою людиною, то ви 
завжди зможете отримати від нього достатню кількість інформації, 
яка допоможе у Вашому розвитку в майбутньому.

Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на розвиток 
Ваших творчих здібностей?

Мені пощастило в цьому житті, бо мене оточували люди до-
статньо розумні, інтелектуальні. Це – безпосередні мої керівники, 
доктора наук. Це і Герасюта, Ігдалов, який, так би мовити, почав 
працювати далі на сусідній кафедрі. І зустрічі з такими людьми 
як Михайло Кузьмич Янгель, Кашанов, Сметанін – це працівники 
конструкторського бюро, з якими мені доводилось дуже довго 
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працювати; Ковтуненко В’ячеслав Михайлович, академік; дуже 
великий інститут військових.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії?
Аудиторії оформлювались нормально. Були плакати, були 

посібники, що висіли на стінах, тобто, стіни не були пустими.
Чи навчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, 

іменних аудиторіях?
Як таких іменних аудиторій не було. А ось щодо предметних, 

то, звісно, були спеціальні кафедральні аудиторії, що мали своє 
обладнання тощо.

Як це впливало на якість підготовки?
Ну, коли Ви оперуєте наочними прикладами при розповіді 

студентам, то самі розумієте, що матеріал ліпше засвоюється. 
Тобто, впливало позитивно.

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

Ну, в основному у нас були усі одногодки. Хоч були і ті люди, 
що пройшли військову школу. По тім часам значно старші за нас. 
Тим не менш, рівень підготовки був достатнім. Випуск 60-х років 
був дуже сильним. Там були і академіки, і наш другий президент 
Кучма. Рівень підготовки я Вам скажу, завжди був достатньо ви-
сокий. Багато людей зараз працює і в університеті також. Жінок 
було небагато. Хоч ось одна із них зараз працює у Металургійній 
академії, доктор наук – наш випуск. Дуже гідні жінки були як 
спеціалісти, так і у соціальному розумінні – гарні матері, дружини, 
бабусі.

За соціальним походженням однокурсники були зі звичайних 
працівників, а також селянства. Щодо національності, в основ-
ному, – українці та росіяни. Майже всі стали студентами одразу 
після школи.

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

В нас багато було таких осіб. В одній нашій групі було десь 6–7 
дипломів з відзнаками. Це Кутовий Валерій Матвійович, замісник 
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генерального конструктора у Свердловську. Це Аврахов Федір на 
сьогодні професор на мехматі. Взагалі багато гідних людей. Це 
були і поети, і пісенники. Ви знаєте, що шістдесятники – це окреме 
покоління дуже розумних, високорозвинених людей.

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

У нас всі були пунктуальними, поважали один одного. Відсут-
ність пропуску занять свідчила також про високий інтелектуальний 
рівень як студентів, так і викладачів.

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

Нормальний. У нас був інститут комсомолії, що було цінним. 
Разом із ним не було нічого зайвого. Все було по справі. Ми їздили 
на різні трудові поїздки, що були узгоджені із комсомолом...

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі?
Тоді, коли я вчився, інституту кураторства як такого ще не 

було. В нас не було кураторів від кафедр. А ось староста був. 
І досі пам’ятаю, це був Володя Башко. Потім був Зоїч Іван. Він 
і по гуртожитку був відповідальний за порядок, він і в армії був 
дуже дисциплінованою людиною.

Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість знань 
вони використовували?

У нас самосвідомість, навіть самотворення було дуже на ви-
сокому рівні. Ніяких засобів не потрібно було використовувати. 
Всі самі хотіли вчитись. Таких, яких називають «сачки», в нас не 
було взагалі.

Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків 
у студентському колективі?

Ми займались багато спортом. Спорт був одним із привілеїв 
в нашому університетів, були сильні команди. Кожний студент був 
індивідуумом, він являв собою повноцінну та закінчену особистість.

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

Це семінари, диспути, колоквіум, все як завжди. Вони були 
ефективними. Всі бачили їх результати та намагались їх підняти.
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Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Чи траплялися якісь курйозні випадки?

Сиділи днями і ночами. Вчили та здавали. Не було такого, 
що по декілька разів приходили перездавати. Всі хотіли навча-
тись і робили це на достатньому рівні. Курйозні випадки бувають 
завжди. Вони усі носили нешкідливий характер.

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

Перший пам’ятаю. А останній... Ми працювали на автомат 
вже тоді. Запам’ятались цікавістю матеріалів.

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

У нас були викладачі, що давали загальні варіанти. І у кожного 
був вибір – обрати, що йому є цікавим і далі цим займатись. Моїм 
керівником був професор Ігдалов. Я готував дисертацію в КБ, і він 
був моїм безпосереднім керівником.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

У нас було всього чотири спеціалізації. А коли я вчився – була 
одна спеціальність за нашим напрямком і ще були дві спеціальності.

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

Як правило до захисту спеціально не збирались. Приходив до 
викладача та здавав. Причому підходили до цього з усією відпові-
дальністю. Щодо дипломної роботи, то ми збирались за напрямком, 
комплексно готувались та здавали. На підприємстві готували роботу. 
Була виїзна комісія, яка виїжджала на підприємство та приймала 
роботи. Державна екзаменаційна комісія працювала нормально...

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися?

Нас відправляли на заводи, де ми працювали на робочих 
місцях – токарями, слюсарями, фрезерувальниками – почергово 
віддавали плани.
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Організовували кафедри та слідкували за проходженням прак-
тики. Практики були натуральні. Ніхто їх не пропускав.

Яке мали значення навчальні практики для Вашої прак-
тичної діяльності?

Це достатньо гарний інститут отримання навичок. Навичок 
спілкування із персоналом.

Які на Вашому факультеті, кафедрі функціонували навчаль-
ні та наукові лабораторії? Як була організована їх діяльність?

Лабораторія функціонувала на кафедрі технології виробництва. 
Почали будуватись на інших кафедрах й потрібні вони взагалі. 
Робота лабораторій організовувалась на вищому рівні. Були від-
повідальні особи за обладнання, за матеріальну та технічну базу. 
А на сьогодні, на жаль, цей інститут занепадає. Бо все менше стає 
лабораторних занять. І це прикро.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? 
Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

У нас основна була школа – це напрям, пов’язаний з проек-
туванням і виробництвом ракет-носіїв космічних апаратів. Саме 
на базі такої школи наші аспіранти й захищали свої дисертації. 
І по цьому напрямку й рухалась наша наукова школа. Ця школа 
дуже відома у всьому світі. Спеціалісти, що виходили з наших 
стін, були високої якості. Керівниками були керівники заводів та 
університету. Це – Герасюта, Сметанін, Іванов... Ті, хто були в свій 
час на відповідних посадах. Останні два відкриття зареєстровані 
на кафедрі техніки виробництва по захороненню радіоактивних 
відходів. Отримано патенти та документи на відкриття.

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?

Коли я навчався, багато видавництв не було. Це все почало-
ся пізніше. Факультет був закритим, і ми не могли друкуватись 
у відкритих та загальних виданнях. Чесно скажу, – із публікацій 
знаю тільки свої. І все одно вони друкувались у фахових закритих 
виданнях. Презентації не проводились.
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Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 
(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні?

Таких офіційних конференцій, як сьогодні, – не проводилось. 
Просто це було все так у силу закритості факультету. Були внутріш-
ні конференції та інші наукові заходи. Обговорювали дисертації на 
семінарах. Всіх видатних вчених я вже називав раніше. Запам’я-
талось тим, що це була велика честь приймати участь у будь-яких 
наукових заходах поряд із такими людьми.

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

Під час проведення таких конференцій ми вчились у викла-
дачів стилю викладання, мовлення, розуміння науки, ставлення до 
неї. Дуже багато це дає становленню особи як вченого та педагога.

Чи функціонували на Вашому факультеті спеціалізовані 
вчені ради? Що Ви можете розповісти про їх діяльність?

Так. Вони є і зараз. Коли я вчився – їх ще не було, а коли почав 
працювати, коли почали захищатись, – вони з’явились. Керівниками 
рад були і ректори нашого університету, і інші впливові науковці.

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

Відбір був специфічним. Обирали самих обдарованих і самих 
розумних молодиків.

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

Ювілеї, як правило, відмічались на наукових радах по різним 
напрямам, бо університет – це багатопрофільний ВНЗ. Відмічались 
основні якісь ключові дати факультетів, визначних науковців тощо. 
Приїзд Президента, а також інших гостей був одним із атрибутів 
таких заходів.

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

У принципі, ні. Такого раніше, коли ми навчались, не було.
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Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?

Коли ми вчились, такого ще не було. Коли з’явились моло-
ді вчені на кафедрах, факультетах, університеті, такий інститут 
наукового розмаїття почав формуватись більш яскраво. Почали 
проходити конференції, наукові семінари, почали більш широко 
публікуватися.

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

Так. Ми залучали студентів для того, щоб у нас була гарна 
школа молодих вчених.

Чи можете Ви згадати загальну наукову атмосферу Ваших 
студентських чи аспірантських років? Чи характеризувалася 
вона науковими дискусіями?

Вона була клопітка. Нам давали змогу займатись науковою 
роботою у повному обсязі. Можливо було знайти себе. А без на-
укових дискусій таке життя не обходиться.

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

В свій час колишня комуністична партія дуже багато уваги 
приділяла освіті та науці. І це не треба скидати з рахунку. Навіть 
існував напрям, як я вже казав, соціальної підготовки кадрів для 
роботи. При читанні спеціальних дисциплін ми вчили також ос-
новні ідеї ідеологічних вчень.

Щодо прикладів... Пріоритет радянської науки був у кожній 
лекції, яку нам давали. Й ми у це свято вірили. І не під тиском, а за 
власної вихованості та внутрішньої ідеології. Тому, мабуть, наша 
наука була найкращою. Це все виховувало певний патріотизм. Для 
загальноосвітнього рівня це було необхідним.

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

Ні. Ні в якому разі. Ми зростали у атмосфері розмаїття думок. 
І ці надумані речі, які ми сьогодні чуємо по ЗМІ, вони нічого не 
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мають спільного з тим, що було насправді. У нас такого не було. 
Ми навіть не думали про якесь інакодумство. Так, ми не виступали 
ні на яких там мітингах і не старалися цього роботи, бо ми були 
зайняті справою.

Чи можете Ви говорити про інтегрованість Вашої наукової 
школи або напряму в євроатлантичний або євроазійський інте-
лектуальний простір? З яких джерел інформації дізнавалися 
Ви про досягнення зарубіжних колег?

Моя особиста думка. Наш основний напрям – це спільні робо-
ти у науці, особливо у техніці, повинні бути тільки з Росією. Нам 
не потрібна євроінтеграція. Ми їм не потрібні. Мені доводилось 
бути за кордоном і я Вам скажу, що не готовий наш пересічний 
громадянин прийти в Європу зі своїм поглядом. Спочатку треба 
навести у себе порядок, чистоту на вулицях та в житті. Спочатку 
потрібно це.

А ми у свій час отримували інформацію про закордоні дослі-
дження по закритих лініях видавництв.

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

У нас були дуже тісні контакти з кращими ВНЗ СРСР, були 
контакти технічні з підприємствами СРСР. Але з прийняттям неза-
лежності нашою країною всі ці контакти обірвались. Це я вважаю 
дуже велика втрата. Це і велике гальмо у науково-методичному 
плані, недостатній розвиток методики викладання, втрата техніч-
ної бази. У нас була гарна школа, методична робота, лабораторна 
практика, контакти. А зараз цього немає.

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

Зараз я нічого, на жаль, сказати про це не зможу.
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?
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Вона змінила свій характер. Наукова робота – це напрям но-
віших технологій в розробці наших нових наукових досягнень. 
Зараз вона зосереджена на побудові студентського наносупутника. 
В цьому плані все гаразд. В мій час школа була. Я та 56 студентів 
працювали у КБ.

Я також був керівником неодноразових наукових студентських 
гуртків. Ми порушували такі теми, як розробка комп’ютерних 
систем для управління металоріжучими станками. Найбільше за-
пам’ятав прийняття у експлуатацію наших розробок. А коли сам 
був студентом, на жаль, тоді в нас не було взагалі наукових гуртків.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчального 
та науково-дослідного процесів через функціонування бібліотек, 
книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-мето-
дичну періодику, засоби масової інформації?

Для мене основним напрямом освіти до сих пір є бібліотека. 
Хоч, на жаль, наша вітчизняна література по загальним технічним 
напрямам, не існує. Ми користуємось джерелами 70-х – 80-х років, 
які були створені в рамках колишнього Радянського Союзу.

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

Авжеж. Чим більше обсяг навчальних занять, тим менше може 
бути наукових досліджень. Інакшої думки бути і не може.

Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Найчастіше використовувались способи підвищення квалі-
фікації – це робота у КБ, на заводах, спілкування з ВНЗ із Росії. 
Вони є найбільш дієвими, на мою думку.

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

У нас їх немає. Раніше була така тематика і об’ємна. Але це 
було так давно, що важко згадати.
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Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та науки 
характерний для часу Вашої роботи?

Я вважаю, що рівень освіти був на порядок вищий, ніж зараз. 
Рівень фінансування був відповідним. 

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

В цьому плані наші громадські інституції проводили величезну 
роботу. Наш фізико-технічний гуртожиток займав перше місце 
серед гуртожитків міста. Ви це уявляєте? А зараз в цей гуртожиток 
лячно навіть і зайти.

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

Особистий приклад. Як себе веде викладач, як подає свій пред-
мет студентам. Це і є рівень підготовки студентів. Хоч, насправді, 
не слід забувати, що викладач не може заставити студентів читати 
класичну літературу. Він може її лише рекомендувати. У мій час 
було багато моментів, які дозволяли підвищувати рівень власної 
освіченості. Ми саморозвивались. Тобто, були переконання та 
бесіди.

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

Я вважаю на наш факультет дуже сильно впливав комсо-
мол – на все, що проходило у студентському середовищі. Він був 
предметним, справедливим. Наскільки мені відомо. Просто мені 
пощастило, що в мене дипломувались майже усі секретарі комсо-
мольської організації факультету за декілька років. І всі вони стали 
гідними людьми. Вплив був виховним. А на науку... Допомога, 
мабуть.

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

Побут був організованим. Це головне. Ми влаштовували по-
ходи вихідного дня, самодіяльність була, спортивні заходи були, 
команда по баскетболу була найкращою в місті серед студентів. 
У нас в університеті навіть був олімпійський чемпіон, золотий 
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медаліст по греблі на каное – Юрченко. Я від факультету в свій час 
був відповідальним за спортивні заходи. І приділяв багато уваги 
саме розвитку спорту. В нас був Палац спорту, басейн. Все було.

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

В основному – вечори відпочинку. Те, що притаманно для 
кожного часу. Зараз це – дискотеки, мабуть. А тоді ось були такі 
студентські вечори.

Тодішня культура була більш високою, ніж зараз. З точки 
зору моралі та етики набагато краще було (моя особиста думка). 
У спілкуванні між людьми було більше простоти, більше відкри-
тості та взаємодопомоги.

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

Я вважаю, що дуже велику. Ми проводили конкурси, змагання 
та приймали у них участь. Кожну неділю у парку Гагаріна проводи-
ли конкурси, де були присутні ректор, декани усіх факультетів. Усі 
студенти бігали, стрибали, не лінувались. На жаль, цей час минув.

Спорт займав великий відсоток у плані виховання. Він займав 
час у людей. Не було часу на те, щоб ходити по барах, приймати 
наркотики і тому подібне. Ми навіть не знали про такі речі, як 
наркотики. А зараз спитай будь-якого школяра, – він майже сам 
на собі це випробовував.

Я сам, до речі, майстер спорту з баскетболу та у більш зрілому 
віці став кандидатом по парусу.

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

Стандартні. Інколи ходили в театри. Ну, таке. Були екскурсії 
також у Прибалтику, Корею, Урал... У межах Радянського Союзу 
були майже усюди. Запам’яталось це тим, що це мало відбиток на 
моїй родині, починаючи з матері... Я їх брав разом із собою. Це 
давало багато у розвитку власному, а також у спілкуванні з людьми.
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Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-
ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, культ- 
походах тощо?

Так. У КВК. Це перші були ігри. У художній самодіяльності 
я співав. На вечорах співав. У театральних виставах участі не 
приймав.

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

Це агітація по школах, різних регіонах... Виїжджали на полі-
гон. Конкурси були у свій час. До прийняття незалежності були 
не великими – дві-три особи. А потім у нас, в Україні, почалась 
гуманізація і всі ударилися в економісти та юристи. Це все потрібно, 
але перебільшення кількості таких спеціалістів ні до чого гарно-
го не призвело. Ми втратили з цим багато інженерних професій. 
Професіоналів-інженерів.

Останні роки лише конкурси почали зменшуватися. Систе-
ма прийому іспитів, що існує сьогодні (я  про ці тестові завдан-
ня),  вона дуже змінила контингент студентів, що приходить на  
навчання.

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

Безпосередньо. Я був замісником декана у свій час. І робота 
комісій була організовано добре. Приймали кваліфіковані викла-
дачі. Все було на вищому рівні.

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

Перше травня, Великий жовтень, День Перемоги. Усі офіційні 
свята. А неофіційні проводились як факультетні свята. Ставлення 
було найкращим. Приймали участь. Але з часом почали склада-
ти списки, тримати студентів, тобто все стало гіпертрофованим 
і, відповідно, стало таким і відношення.
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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?

Коли ми навчались, нам вистачало. На стипендію можливо 
було зводити дівчину в ресторан, хоча б раз на місяць. Стипендія 
тоді була 400 рублів. Це були великі гроші.

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

Ні. У нас професор отримує заробітну плату як сторож на 
стоянці. Це реальні доходи. І ніде далі він не може офіційно за-
робити ці гроші.

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

Так. Я закривав цей корпус. На зиму вікон не було. Ми зро-
били рами та затягнули плівкою. Робили роботи по штукатурці 
та фарбуванню.

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополі-
тичного життя в країні на життєдіяльність університету? 

Учасником такого не був. Друга частина: так, і дуже сильно. 
Все це вплинуло на освіту взагалі. Ми втратили фінансування, 
взаємозв’язок з нашими колегами, науковими школами, місцями 
практики. Й, на жаль, нічого не отримали, окрім Болонського 
процесу.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Нічого. Факультет завжди був закритий. Сьогодні зв’язки 
лише з Росією. Вони-то і є обірваними. Ми посилаємо студентів 
на навчання. Але мало. Ось наносупутник будуємо разом із гол-
ландцями та німцями. Але це все дрібниці.

Учасником яких заходів міжнародного співробітництва 
Ви були особисто?

Практично не був.
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Чи впливало, на Вашу думку, міжнародне співробітництво 
на розвиток навчального процесу, науково-дослідні роботи 
в університеті?

Ми готуємо аспірантів для інших країн. Наші п’ять аспіран-
тів працюють у Германії і не бажають повертатись, бо вони там 
отримують гідну зарплату та соціальні умови. До нас приїхали 
бразильці. Наші викладачі працюють безкоштовно по їх навчанню 
в аспірантурі. Готуємо їх як працівників...
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