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ВСТУПНЕ СЛОВО

Нинішня епоха – час швидкоплинних, часом радикальних 
змін, коли невпинно зростають потужності двигунів, швидкості в 
комп’ютерних мережах, створюються нові біотехнології, медич-
ні препарати, хімічні сполуки, виникають нові слова, трансформу-
ються цивілізаційні ритми історії… Пройшов майже рік від вихо-
ду у світ другого тому усної історії нашого університету, а наша 
Аlma mater здобула вже оновлену назву – Дніпровський національ-
ний університет імені Олеся Гончара. Але в нашому колективі, як 
і в країні в цілому, відбуваються не тільки зовнішні, а і глибинні 
внутрішні трансформації. 

Ми вступили в період, коли актуалізувалися проблеми ефек-
тивності управління, оптимізації структури підрозділів, пошуку 
нових форм і технологій освітнього процесу, сучасних і перспек-
тивних напрямів наукових досліджень, матеріально-технічного 
оновлення, рішучої інтеграції в європейський та світовий освітньо-
науковий простір, розвитку університетської автономії та само-

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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врядності. Без розв’язання цих нагальних проблем важко вистоя-
ти за умов жорсткої конкуренції. 

Звичайно, вирішення зазначеної проблематики можливе лише 
на основі системної розробки новітньої теорії та методології управ-
ління, впровадження в університетське життя сучасного освітньо-
наукового менеджменту та маркетингу, мобілізації всіх наявних і 
пошуку нових кадрових, інтелектуальних, матеріально-технічних та 
фінансових ресурсів. Утім, не слід применшувати значення й істо-
ричного досвіду попередніх поколінь, а це той необхідний ресурс, 
який дозволяє залучити до процесу університетського оновлення 
й модернізації всі пізнавальні, етичні та морально-психологічні 
резерви, пов’язані з конкретною особистістю та колективом. І в 
цьому контексті наш університетський усно-історичний проект є 
вельми важливим і унікальним. Адже у ньому закарбовано пере-
гук доль неординарних постатей і різних поколінь університет-
ського співтовариства, які дуже часто в непростих умовах буття 
розвивали рідний університет, зміцнювали його авторитет та ін-
телектуальну потужність. 

 Сьогодні Дніпровський національний університет вступив у 
сотий рік своєї діяльності. За декілька місяців ми будемо урочисто 
відзначати 100-річний ювілей. Тритомне видання «Усної історії» – 
добрий подарунок нашому колективу, який без перебільшення є 
флагманським у вищій школі на Придніпров’ї і одним із найпопу-
лярніших та найвпливовіших серед класичних університетів в усій 
Україні. Нашу Аlma mater знають у світовому освітньо-науковому 
просторі. Звичайно, високі узагальнюючі рейтинги не мають за-
спокоювати – у сучасному університетському господарстві чима-
ло проблем. Респонденти нарисів підготовленого видання відвер-
то ведуть про них мову. А бачення проблем – це перша запорука 
їх вирішення. Проте цілком природно, що автори 27 нарисів зде-
більшого наголошують на тому креативному й позитивному, що 
було зроблено ними і колективом у цілому. 

У виданні представлено широку панораму університетського 
життя другої половини ХХ – початку ХХІ ст. В центрі уваги опо-
відачів знакові постаті та події, справжні «родзинки» освітянсько-
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го, наукового та виховного індивідуального й колективного досві-
ду, актуалізація якого є вельми корисною особливо для молодих 
поколінь, яким оновлювати наш університет у майбутньому. Вод-
ночас у представлених оповідях часто подано й ширший історич-
ний контекст, який дозволяє дізнатися, чим жили люди не тільки 
в університеті, а і в країні в цілому. А це значно розширює персо-
налістичні, тематичні та хронологічні рамки підготовленої книги. 

Впевнений, що третій том «Усної історії Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара» буде з цікавістю 
зустрінутий освітянсько-науковою громадськістю не тільки в на-
шому колективі, а й у значно ширшому колі. Тож, дорогий чита-
чу, запрошую Вас до змістовного читання.

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

 професор М. В. Поляков
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ПЕРЕДМОВА
 ДО «УСНОЇ ІСТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

Вельми прикметно, що напередодні 100-річчя від дня наро-
дження нашого рідного вищого навчального закладу виходить у 
світ 3-й том серії джерел з історії Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара «Аlma mater», заснована у 2013 
р. Можна без перебільшення вести мову про динамічне творення 
університетського ґранд-наративу, який є фундаментальною пер-
шоджерельною основою для написання в майбутньому і узагаль-
нюючих праць з історії університету, і монографій про знакових 
репрезентантів нашого великого колективу. 

Стрімкий розвиток нового для нас напряму oral history 
пов’язаний з його величезним пізнавальним потенціалом, оскіль-
ки усно-історичні джерела актуалізують цілі пласти університет-
ського життя і є цінним доповненням до офіційних документів. 
Останні розкривають загальні особливості освітнього процесу, 
динаміку науково-дослідних робіт, форми і методи виховної ро-
боти, але в силу своєї своєрідності побічно висвітлюють особис-
тість науково-педагогічного працівника, наукового співробітни-
ка, або керівника того чи іншого підрозділу. А саме особистість з 
її особливим життєвим шляхом, традиціями, принципами, харак-
тером, емоціями часто є вирішальною ланкою на шляху від заду-
му до його реалізації в університетському житті. Часто саме осо-
бистість, долаючи безліч перешкод, наполегливо і творчо, крок за 
кроком, веде себе і свій колектив до професійного успіху й визна-
ння. Власне, саме на неординарних особистостях завжди тримав-
ся і тримається наш університет. І усна історія дозволяє закарбу-
вати життєвий і професійний досвід таких освітян і науковців для 
прийдешніх поколінь.

Динаміка розвитку нашого проекту, а це три томи за одну 
п’ятирічку, цілком співвідноситься з активною розробкою цього 
напряму в західному освітньо-науковому просторі. Хоча б стис-
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ло підтвердимо цю тезу на характерних археографічних прикла-
дах самого останнього періоду. Так, у серії «Palgrave Studies in 
Oral History»1 у поточному році було опубліковано кілька моно-
графій, присвячених усно-історичним дослідженням. Серед них – 
«Усна історія та освіта: теорії, дилеми і практики»2, яка тематич-
но є близькою до проекту оral history, котрий протягом останніх 
років реалізується, головним чином, творчими зусиллями та ка-
дровим ресурсом кафедри історії України історичного факультету 
ДНУ. У цій роботі з серії «Palgrave Studies» демонструється спо-
сіб, у який наявність усної історії як навчальної дисципліни змі-
нює саме викладання історії (як на рівні початкової школи, так і 
в системі вищої освіти). 

У цьому ж 2017 р. зазначена серія поповнилась монографі-
єю «Усна історія португальської колоніальної війни: Призивне 

1 Дана серія усно-історичних досліджень на сьогодні є світовим лідером 
серед англомовних серій книг з усної історії, що об’єднує та залучає праці як 
академічних учених, так і активістів та практиків. Книги цієї серії розраховані 
на широку спільноту читачів; вони використовують відредаговані інтерв’ю з 
усної історії для вивчення різноманітних тем та сюжетів у всіх сферах історії, 
розташовуючи інтерв’ю від перших осіб у широкому історичному контексті та 
залучаючи проблеми історичної пам’яті та наративної конструкції. Свіжі підходи 
до використання та аналізу усної історії, як і до організації тексту є сильною 
стороною цієї серії, як і проектів, котрі використовують усне опитування для 
висвітлення питань прав людини. Редакторами серії виступають Девід П. Клайн 
(David P. Cline) – історик, який спеціалізується на американських соціальних 
рухах ХХ ст., усній, публічній та цифровій (діджітал) історії та є доцентом 
історії та цифрової гуманітаристики в університеті Сан Дієго (San Diego 
State University). У 2016 р. в межах серії було видано монографію: Memory, 
Subjectivities, and Representation Approaches to Oral History in Latin America, 
Portugal, and Spain / Edited by R. Benmayor , M. E. Cardenal de la Nuez and  
P. D. Prats. – New York, NY : Palgrave Macmillan, 2016. – 254 p. 

2 Oral History and Education: Theories, Dilemmas, and Practices / Ed. by 
Kristina R. Llewellyn and Nicholas Ng-A-Fook. – Palgrave Macmillan, 2017. –  
388 p. У цьому томі серії епізодично згадується також усно-історичний проект, 
котрий стосується також і України: йдеться про інтерв’ю, котрі було проведено 
з колишніми примусово відправленими на працю у Німеччину респондентами 
з 2008 р. у межах дослідження «Примусова праця 1939-1945» (Берлін) (Ibid. –  
P. 363). Інтернет-архів налічує 590 інтерв’ю гастарбайтерів з України, Польщі 
та Росії.
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покоління»3 – працею, в якій зроблено акцент на сприйнятті у пор-
тугальському суспільстві феномену колоніальної війни (в Анголі, 
Гвінеї-Бісау та Мозамбіку) – через вивчення живого досвіду ко-
лишніх комбатантів4. У книзі поєднано три тенденції, котрі скла-
дають мейнстрім сучасного історіописання: кон цепцію поколінь, 
пов’язані з нею різноманітні теорії пам’яті («військової» та «пу-
блічної») та дисциплінарний контекст oral history, у змістовний 
простір якого й вписано попередні дві концепції.

2017 рік позначено також появою й кількох фундаменталь-
них досліджень з oral history, котрі було опубліковано у видавни-
чій системі Oxford University Press, у тому числі й таких, що сто-
суються історії СРСР взагалі та УРСР зокрема. Так, усній історії 
єврейських родин на території СРСР стосується монографія Анни 
Штерншіс «Коли Соня зустріла Бориса: усна історія єврейського 
життя під Сталіним»5. З методологічної точки зору дослідження 
цікаве тим, що звично для євроатлантичного історіописання по-
єднує усно-історичний підхід з історією кількох поколінь й все-
бічно охоплює такі відмінні ділянки людського буття, як родина, 
фах та загальнокультурний контекст. Показово, що історія Бориса, 
ім’я якого винесено у назву роботи, – це історія 90-річного хірур-
га з України, котрий народився у невеличкому містечку на Хмель-
ниччині (м. Славута) й завершив свою медичну освіту в Києві  
1937 р.6 – в кульмінаційний період сталінських репресій. 

Знаковою подією на пострадянському просторі, котра вод-
ночас засвідчила високий статус дисципліни «oral history» на ін-
телектуальному полі світової гуманітаристики та її ефектні ін-
тервенції в сучасну белетристику стало нагородження білорусь-
кої письменниці (народженої в Україні) С. Алексієвич Нобелів-
ською премією за 2015 р. 

3 Campos A. An Oral History of the Portuguese Colonial War: Conscripted 
Generation. – Cham : Springer International Publishing, 2017. – 351 p.

4 Ibid. – P. 2.
5 Shternshis A. When Sonia met Boris: an oral history of Jewish life under 

Stalin / Anna Shternshis. –New York : Oxford University Press, 2017. – 264 p.
6 Ibid. – P.3.
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Власне, тексти письменниці за 80-ті – початок 90-х рр.  
ХХ ст. вдало та, напевно, неочікувано для самої авторки розміс-
тилися у межах тренду усно-історичних досліджень, що має по-
силити інтерес до oral history, у тому числі в Україні. Такому їх 
усно-історичному дисциплінарному маркуванню сприяли, окрім 
змістовного моменту, і трансформовані в англійських перекладах 
назви її творів, спеціально підлаштованих під дисциплінарний про-
стір oral history. Так, ще у 2005 р. англійською мовою перекладе-
но знаковий роман С. Алексієвич, котрий побачив світ у 1997 р. 
під оригінальною назвою «Чернобыльская молитва. Хроники бу-
дущего». Переклад отримав іншу ж назву, котра відповідала популяр-
ному в англомовному світі тренду oral history – «Voices from Chernobyl. 
The Oral History of a Nuclear Disaster»7 («Голоси з Чорнобиля. Усна істо-
рія ядерної катастрофи»). 

Відлунням отримання С. Алексієвич Нобелівської премії став 
подальший активний переклад її творів англійською мовою. «У 
війни не жіноче обличчя» – текст, написаний ще 1983 р., вийшов 
2017 р. англійською мовою під титлом, у якому знову яскравим 
додатковим дисциплінарним маркером виступила «oral history» 
(Alexievich S. The Unwomanly Face of War. An oral history of women 
in World War II8). 

Як бачимо, усна історія стрімко входить у навчальні, наукові 
та літературні практики, безсумнівно, розширюючи і збагачуючи 
їх предметне поле, насичуючи оригінальним змістом. Така дина-
міка може бути притаманною і нашій усній історії, інформатив-
ний потенціал якої є цікавим і для молодого вченого, який пише 
наукову статтю, і для професора, котрий працює над узагальню-
ючою монографією. Коло дисциплін, для яких усна історія може 
бути вартісним першоджерелом, вельми широке. Її інформаційні 
можливості можуть бути використані істориком і соціологом, мо-
вознавцем і політологом, журналістом і юристом…

7  Alexievich S. Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear 
Disaster. – New York: Picador, 2006. – 236 p.

8  Alexievich S. The Unwomanly Face of War. An oral history of women in 
World War II. – Penguin Classics, 2017. – 384 p.
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 За своєю внутрішньою структурою та археографічними осо-
бливостями третій том «Усної історії Дніпровського національ-
ного університету імені Олеся Гончара» наближений до попере-
днього. У ньому представлено 27 інтерв’ю респондентів, які опи-
тувалися студентами ІІ та ІІІ курсів історичного факультету впро-
довж лютого – березня 2017 р. Другокурсники працювали з рес-
пондентами в ході навчальної краєзнавчої практики, а третьокурс-
ники – в процесі виконання творчого завдання в курсі новітньої іс-
торії України. Керівництво перебігом археографічно-краєзнавчої 
експедиції здійснювали науково-педагогічні працівники кафедри 
історії України, зокрема, проф. Світленко С. І. (ст. укладач і нау-
ковий редактор видання), проф. Святець Ю. А., доц. Іщенко О. В., 
доц. Репан О. А., а також завідувач навчальної лабораторії архе-
ології кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства, 
маг. Іванцов А. В. та доц. кафедри міжнародних відносин факуль-
тету суспільних наук та міжнародних відносин Грушецький Б. П., 
який зладив іменний покажчик. Передмову до видання написали 
проф. Світленко С. І. разом із проф. Ващенком В. В.

Критерії відбору респондентів, кандидатури яких затверджу-
вались редакційною колегією тому, не відрізнялися від двох попе-
редніх видань серії. Серед 27 респондентів є і «фізики», і «лірики», 
які представляють технічні, природничі та соціо-гуманітарні фа-
культети. Шість респондентів в різний час працювали проректора-
ми, сім – деканами. Значна частина опитаних науково-педагогічних 
та наукових працівників мали великий досвід роботи на інших 
важливих посадах. Серед них є начальник НДЧ, завідувачі ка-
федр, заступники декана, професори. Методика і технологія ро-
боти інтерв’юерів, техніків та транскрипторів із респондентами в 
ході підготовки матеріалів для третього тому серії не відрізняла-
ся від попередніх. При цьому цілком виправдало себе певне ско-
рочення й укрупнення запитань (до 65-ти), яке було апробовано 
ще в ході роботи над другим томом. 

Розшифровані студентами транскрипти у подальшому під-
давалися науковому й літературному редагуванню. При цьому 
редактори прагнули максимально зберегти мову і стилістику ви-
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кладу респондентів, виправляючи лише очевидні мовні помилки, 
повтори та незрозумілі місця текстової частини. Кожне інтерв’ю 
супроводжується паспортним листом, який містить інформацію, 
важливу для атрибуції усного джерела.

Безперечно, майбутні дослідники нашого ґранд-наративу ма-
ють зважати на те, що опубліковані усно-історичні джерела мають 
як сильні, так і слабкі сторони. З одного боку, опрацьований дже-
рельний комплекс вирізняється, здебільшого, значною інформа-
тивністю, часто містить унікальний біографічний та просопогра-
фічний матеріал, і це дозволяє вести мову про достатньо репре-
зентативну вибірку, застосовану у виданні. З іншого боку, оповіді 
респондентів часто є емоційними, певною мірою суб’єктивними, 
адже нерідко базуються не на перевірених документах, а на осо-
бистих згадках, спогадах чи споминах інших людей. Але найваж-
ливіше, найсуттєвіше усно-історичні джерела все ж таки переда-
ють. А тому ця інформація є вельми цінною для розробки історії 
освіти та науки, інтелектуальної, соціально-культурної, жіночої та 
сімейної історії, створення наукових біографій тощо.

Підготовлений третій том «Усної історії Дніпровського наці-
онального університету імені Олеся Гончара» є органічним про-
довженням двох попередніх і утворює з ними єдиний джерельний 
комплекс, що налічує 81 інтерв’ю. Зазначена археографічна серія 
сприятиме поглибленому вивченню історії нашої Аlma mater, що 
входить до групи найпрестижніших національних університетів 
держави Україна.

 Науковий редактор, д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко;
 д-р іст. наук, проф. В. В. Ващенко
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* Додаток розроблено проф. С. І. Світленком.

ДОДАТОК*

Протокол №
усного опитування учасника історико-краєзнавчої  

й археографічної експедиції
«УСНА ІСТОРІЯ ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА»

Дата(число, місяць, рік)  Місце опитування (місто, смт, село)
Респондент (ПІБ)   Інтерв’юер (ПІБ)

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 осві-
ту Ви здобули?

6. Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам найбіль-
ше 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, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени?

9. Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто і як 
її проводив?
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10. Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як прохо-
дили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та лаборатор-
ні заняття?

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

12. Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних занят-
тях і в позааудиторний час?

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

14. Зазначте матеріально-технічну базу навчального про-
цесу. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні тех-
нічні 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 на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях.

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

18. Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча 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 гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у сту-
дентському колективі?

21. Як було організовано проведення залікового тижня і се-
сії? Чи траплялися якісь курйозні випадки?
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22. Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося науко-
ве керівництво?

23. Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спе-
ціалізації?

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 студент-
ські олімпіади, конференції тощо, якого рівня, чим вони 
запам’яталися?

29. Що Ви можете сказати про організацію студентського са-
моврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали Ви в ньо-
му 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 охарактеризува-
ти 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, сек-
ціях, 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, док-
торантурі?

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

36. Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
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37. В чому основні результати Вашої праці як науково-
педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося за-
стосувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

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 їхні ке-
рівники? Які відкриття вони зробили?

40. Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх видан-
ня? 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? Згадай-
те 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 Ва-
ших колег?

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

48. Чи можете Ви сказати, що дослідження наукової школи, 
до якої належите, мали чи мають світовий рівень? Якщо так, на-
ведіть конкретні приклади.
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49. Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків та 
інших форм студентської наукової роботи?

50. Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчально-
го 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 на-
вчальної та наукової діяльності? Як обсяг навчального навантажен-
ня 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 госпдо-
говірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були ефективними?

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

55. Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робо-
та в університетському житті?

56. Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, науково-
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-
просвітницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах ху-
дожньої самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, 
культпоходах 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, видавни-
цтва, редакційно-видавничого відділу, центру гуманітарних про-
блем освіти інформаційно-аналітичного агентства УНІ-ПРЕС, ре-
дакції газети «Дніпропетровський університет», табору «Сосно-
вий 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 уні-
верситету, факультету?

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

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

64. Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення сту-
дентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педагогічного, 
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 зовнішньополітич-
ного життя в країні на життєдіяльність університету?
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ІНТЕРВʼЮ № 1

Паспортний лист

Дата проведення інтервʼю 22.05.2017 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, імʼя, по батькові Бондаренко Зоя Петрівна
Дата й місце народження 01.05.1956 р., с. Золоті Пруди 

Олександрівського р-ну Донецької 
обл.

Доступ до інформації Відкритий
Національне та соціальне 
походження

Українка, із колгоспників

Освіта, навчальний заклад Вища, Дніпропетровський державний 
університет (1980), Запорізький 
національний університет (2008)

Професія, перелік посад Педагог, доцент кафедри педагогіки та 
корекційної освіти, заступник декана 
факультету психології з виховної 
роботи ДНУ ім. Олеся Гончара

ІНТЕРВʼЮЕР (ПІБ): Цуканова Аліна Миколаївна
ТЕХНІК (ПІБ): Кісенко Михайло Миколайович 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Таранущенко Ярослав Іванович 
ІНТЕРВʼЮ:
Загальна кількість часу запису 1 год. 40 хв.
Вид і марка аудіотехніки –
Вид і марка відеотехніки Nikon D5300
Основний зміст інтервʼю Згідно з анкетою опитування
Місце проведення інтервʼю Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара, 
корп.1, ауд. 613; корп. 17, ауд. 61

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтервʼю

Респондент доброзичливо йшов 
на контакт та із зацікавленням 
відповідав на поставлені запитання

Кількість зустрічей 
з респондентом

2

Примітка і коментарі –
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Добрий день, представтеся будь ласка.
Мене звуть Зоя Петрівна, прізвище моє – Бондаренко. 
Так, вкажіть де і коли Ви народились.
Я народилася першого травня, 1956 року, у селі Золоті Пру-

ди Олександрівського району Донецької області. Це дивовижний 
край, і, мабуть, неспроста село має таку назву – Золоті Пруди… У 
дитячому віці я пам’ятаю сім ставків. На сьогоднішній день, безу-
мовно, там їх набагато менше, залишилось лише чотири…

Скажіть, будь ласка, що Ви знаєте про своїх предків, маму, 
тата, бабусю чи дідуся, якого вони походження, яку мали осві-
ту і чим займались?

Так, дякую. Мої батьки… батька звуть Бондаренко Петро Тим-
офійович, він 1929 року народження. Він уродженець Донеччи-
ни і проживав у селі Софіївка, теж Олександрівського району До-
нецької області. Треба сказати, що його дитинство було таким… 
він навчався у початковій школі, закінчив середню школу, тобто 
він має освіту сім класів. А потім почалася війна. Але війна… він 
був підлітком, і під час війни треба було працювати. …Спочат-
ку він працював, як і всі хлопці, які залишалися в той період. Піс-
ля звільнення Донбасу у 1943 році від німецько-фашистських за-
гарбників молоді довелося розчищати поля, бо дуже багато було 
брухту… А ще він був трактористом, бо він навчався на курсах, 
він встигнув за оці роки закінчити ще курси механізаторів і він 

БОНДАРЕНКО 
ЗОЯ
ПЕТРІВНА
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працював. Уже в останні роки, коли закінчувалась війна, він пра-
цював трактористом. 

Тому, знаєте, я пишаюся тим, що мій тато ще юнаком отри-
мав високу нагороду. Це – медаль «За доблесну працю у роки ві-
йни 1941–1945 рр.» і в 1946 р., йому було вручено цю медаль. Ось 
це якраз свідчення того, що людина не байдужа до краю… доне-
цького, до сільського господарства… Він почав працювати спочат-
ку помічником бригадира тракторної бригади, а потім його було 
мобілізовано до лав армії, він служив на Далекому Сході. Оскіль-
ки він був механізатором, то його взяли танкістом. І три роки він 
був із своїми односельчанами ось там, бо про це свідчать світли-
ни, такою людиною, ви знаєте, дуже чемною… Нещодавно бать-
ко мені показав одного листа, якого він десь зберігав. Цей лист від 
керівництва військової частини, де він служив, і там було напи-
сано, що: ми дякуємо батьку за виховання сина, Бондаренка Пе-
тра, який сумлінно служить, і який є політично підкований, і який 
має бажання захищати батьківщину і все таке. Знаєте, було дуже 
[приємно. – Ред.], безумовно, там печатка, підписи, я навіть собі 
відксерокопіювала цей варіант, ось. Тому якраз після повернення 
із лав армії він був підвищений, він був уже керівником трактор-
ної бригади. Йому дозволили управлінську роботу. І ті, хто пра-
цював з ним, згадували, що Петро Тимофійович був дуже такою, 
знаєте, відповідальною і строгою людиною, яка весь час переві-
ряла – жодна сівалка не могла виїхати в поле, коли Бондаренко не 
перевірить її. Жодний трактор не вийде в поле без на то дозволу, 
ось, керівника тракторної бригади. І в цьому, мабуть, і була запо-
рука успіху. І колгосп підтримував це, в скажімо, повоєнні роки. 

Він просувався, отримував якісь, позитивні такі схвалення… 
І люди бачили, що він є відповідальною людиною, його було на-
правлено на навчання. В ті часи було, так знаєте, прийнято людей-
лідерів, людей, які були відомими, їх посилали в радянську партійну 
школу на навчання. А тією школою був заклад у місті Харкові, і три 
роки батько провів на навчанні у харківській радянсько-партійній 
школі, і він отримав кваліфікацію агронома і керівника управлін-
ня агрономії, ось так. І тому він, повернувшись до рідного кол-
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госпу, він був відразу призначений агрономом, і через якийсь час 
його навіть було обрано секретарем партійної організації колгос-
пу, в ті часи це така виборна посада, на якій мала бути людина, 
якій довіряють, яка виправдовувала своїми діями. Тому так, тато 
був людиною такою, відповідальною, і лідером своєї справи. І че-
рез якийсь час він був підвищений до голови колгоспу, але в су-
сідньому колгоспі, цей колгосп називався «Ленінський шлях», бо 
якраз кандидатура мого тата підходила, бо цей колгосп мав певні 
недоліки, він відставав у збиранні врожаю – там були погані по-
казники і коли призначили тата головою колгоспу. Це трапилося 
в 1968 році, безумовно, що він докладав всіх зусиль, щоб цей кол-
госп вийшов у передовики, і дійсно-таки цей колгосп вийшов у лі-
дери в районі, і мав високі показники і надоїв молока, і збирання 
врожаю. Я навіть пригадую цифру, це було 33,5 центнера з гекта-
ра… Ну, якось так це все друкувалося в газетах, і батька було, на-
віть, відзначено, він був членом бюро райкому партії, на той час 
це також така, скажімо, посада, яка давала можливість ще більше 
бути відповідальним за ту справу, якою ти займаєшся. 

Далі тато… через деякий час, це через років 12 він повернувся 
до рідного колгоспу, бо треба було з родиною бути, і, мабуть, мама 
вплинула на це, він приїхав і почав працювати головним агроно-
мом «Колгоспу ім. Куйбишева». І він працював тривалий час, аж 
до виходу на пенсію, в цьому колгоспі, де була наша родина, і він 
був обраний під час цієї роботи Почесним громадянином Олексан-
дрівського району, тому, коли приїздиш у Олександрівку, це се-
лище районного типу, є така дошка, де позначено, що ось, з 2003 
року Бондаренко Петро Тимофійович обраний Почесним грома-
дянином Олександрівського району. Треба сказати, що таких лю-
дей небагато в тому списку, але ось тато посідає там місце. 

Хочу сказати, що він до останніх часів, навіть ще десь рік 
назад, він був Головою Ради ветеранів Золотопрудської сільської 
ради, ось. Він займався ветеранською справою, тому ось ці всі 
справи, допомогти ветеранам, допомогти пенсіонерам, односель-
цям, це якраз було обов’язковим завданням. Я пригадую, що кож-
ного разу він мав десь виступати, і одного разу я приїхала, було 
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якось так, що це були травневі свята, перед 9 травня, і він сказав 
мені: «Ти ж філолог, допоможи мені, прочитай ось текст висту-
пу, бо я якось, бачиш, не розумію, що тут головне, що другоряд-
не», і сказав, що: «Ти ж це можеш». Знаєте, коли я почала читати 
це, то я собі, в мене так аж думка промайнула, що я б так не змо-
гла написати, хоча філологічно-журналістській справі навчалась. 
То, треба сказати, що жвавий розум, така, знаєте, світла свідомість 
і взагалі така мотивація до життя залишилась і до сьогодні. Тато 
живий-здоровий, він займається домашніми справами, городиною 
тощо. І хочу сказати, що… тато був відзначений у тисячу… (вдя-
гає окуляри, читає з аркуша) зараз там я подивлюся, щоб не по-
милитися, він був відзначений такою нагородою, як «Орден Тру-
дового Червоного Прапора», це 1973 рік, коли він працював го-
ловою колгоспу, і тоді колгосп увійшов у число тих, які посідали, 
ну, перші місця в районному змаганні щодо розвитку сільського 
господарства. Медалі «За доблесну працю у Великій Вітчизняній 
війні», потім «За трудову відзнаку» 1966 року, і він мав іще безліч 
різних нагород різного рівня, це і за участь у Всенародній вистав-
ці народного господарства, і ювілейні медалі, тобто можна ска-
зати що достатньо. Але ось ці три є найвизначними і головними. 

Оскільки ми говоримо про тата, то хотіла сказати про його 
рідню. Його батьки… батько – Бондаренко Тимофій Євдокимо-
вич був до війни бухгалтером у колгоспі. Під час війни йому було 
доручено державну справу – евакуювати худобу у ті місця, де не-
має німців. Тому дідусь мав таке надзвичайне завдання… Він у 
східних областях якраз займався, ось, збереженням худоби і, та-
ким чином, поставляв, я так розумію, продукти тваринництва на 
фронт. Дідусь після закінчення війни повернувся в колгосп і був 
підвищений до головного бухгалтера, працював у бухгалтерсько-
му відділі, але прожив він не дуже багато, він прожив десь… 52 
роки, і через хворобу, я так думаю, що війна, мабуть, позначила-
ся на його здоров’ї, і він помер. 

Бабуся, тобто моя бабуся, татова мама, Бондаренко Ганна 
Прокопівна, 1898 року народження, така, знаєте, симпатична, міц-
на жіночка, з таким стальним характером, бо я пригадую, що вона 
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полюбляла командувати і говорила: «Так, Зою, ти швиденько йди 
зараз до фельдшера, приведи його сюди, а потім піди на став, ви-
гони гусей, які ніяк не хочуть виходити з того ставу, а потім, до 
приходу рідних, треба ще й приготувати». Ось такі були справи. 

То моя бабуся мала трьох дітей: найстарша донька була Ніна, 
вона 1920… 1921 року народження, вона працювала вчителем, і, 
я так розумію, вона ще працювала піонерською вожатою, бо вона 
була організатором і була обрана секретарем учительської ком-
сомольської організації. Вона була… за фотографіями дуже така 
симпатична, усміхнена… дівчина, дуже молода, бо вона попроси-
лась добровольцем на фронт і пішла медичною сестрою, і вона три 
роки знаходилася в… на війні, рятувала бійців, і останній бій за-
кінчився… у районі річки Сіверський Дінець, коли вони наступа-
ли і, мабуть, було тяжке поранення, тому Ніна загинула. Хочу ще 
сказати, що її прізвище занесено в Книгу пам’яті учасників Вели-
кої Вітчизняної війни по Донецькій області, тому ця книга є, і мені 
її подарував тато, тому я пишаюся, що є в нашій родині така тітка. 

Друга дитина – це тітка Наталія, яка теж працювала медсе-
строю, вона 23-го року народження, яку теж поважали односель-
ці, бо вона так чи інакше допомагала в медичній справі, а до цьо-
го вона мала освіту, навчалась лікарняній справі. 

Тато наш, найменший, 29-го року народження, тому ось така 
родина бабусі. Про бабусю ще хочу знаєте що сказати? Що, маючи 
трьох дітей на руках в 30-ті роки, непрості роки, коли був голод, 
їй довелося взяти з поля колосків… і за ці колоски її ув’язнили до 
Соловецького табору особливого призначення, і вона там відбу-
ла цей термін, три роки, і повернулася. Але, знаєте, перебування 
там, у в’язниці, не зламало її духу, і вона залишилася ось такою 
впевненою, що справу треба доводити до кінця, дітям дати раду, 
навчання і таке інше. 

Стосовно моїх рідних за маминою лінією, можна сказати, що 
моя мама, Щусь Ганна Захарівна, так, це дівоче її прізвище, вона 
1930 року народження, народилася у місті Краматорську Доне-
цької області. І знаєте що цікаве? Вона ходила спочатку в 6-ту шко-
лу, там, де Леонід Биков навчався, відомий актор і режисер [філь-
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му. – Ред.] «В бій йдуть одні старики». І мама говорила, що потім 
з 6-ою школою щось трапилось, і всіх учнів перевели в 11-у шко-
лу. І я пригадую, що Леонід Биков теж перейшов туди, він на рік 
старший від мами був, то мама говорить: «Час від часу я його зу-
стрічала, він такий, говіркий був, веселої вдачі, такий-собі ось… 
і оце я запам’ятала, що був такий хлопчина, коли вже потім дізна-
лася, що це ось така, відома постать – мені стало навіть приємно, 
що я знала таку людину». 

Мама… безумовно, теж мала 6 класів навчання, і війна пере-
рвала… Під час війни наша бабуся перевезла дітей до ось цього 
села, в якому я народилася, це Золоті Пруди Олександрівського 
району… Моя бабуся провела свого чоловіка, мого дідуся, Щусь 
Захарія Йосиповича. Так, краще сказати – Захара Йосиповича. На 
війну він призивався із Краматорського військомату… 

Мій дідусь… Щусь Захар Йосипович, 1904 р.н., проживав у 
місті Краматорську. Юнаком пішов працювати на Старокраматор-
ський машинобудівний завод і працював у ливарному цеху. Він 
був юнаком веселої вдачі, він грав на гармоні, його, безумовно, 
оточували люди, які співали пісень, які розповідали історії. І од-
ного разу їх побачила бабуся моя й вона не могла пройти мимо, 
тому що він був таким, який виділявся серед інших юнаків, і вона 
залишилась послухати його пісні, бо він мав дуже чудовий голос. 
І коли вона дослухала до кінця, то потім почала аплодувати. А 
ніхто не зааплодував! Бо, мабуть, всі знали, що він ось так співа-
ти вміє, і він поглянув на неї і сказав: «Боже, яка чарівна дівчина! 
Скажіть як Вас звуть?». 

То вона говорить: «Мене звуть Марія». – «Прекрасно». 
То ось так дідусь познайомився, і вони побралися, і бабу-

ся завжди була рада, що оце такий чоловік в неї – високий, кра-
сивий, знаєте, таке високе чоло, густе волосся, і сьогодні я можу 
говорити, що в нас є найменша дитина Захарія Йосиповича, дядя 
Вітя, Віктор Захарович, то він – копія, він дуже красивий, він ко-
пія. І Захара Йосиповича було призвано до фронту. Коли він пі-
шов – він воював і був важко поранений, знаходився у шпиталі у 
місті Міллєрове, Ростовської області. 
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Пробувши там, він, навіть, прислав листи додому, до рідних, до 
Краматорська, що він одужує, він вже хоче повернутися, але поки 
що додому рано, він хоче повернутися до своєї військової частини, 
до побратимів. І надіслав, що: «Чекайте мене, я обов’язково повер-
нуся». Мама і до цього часу береже цього листа, але, безумовно, 
що вони не дочекалися його, тому що були бої в районі ось цьо-
го міста, в Ростовській області, і є інформація, що він у 1943 році 
пропав безвісти у регіоні Міллєрова Ростовської області. 

Старший його син, Іван Захарович Щусь, у свій час займав-
ся пошуками тата, пошуками інформації. Він писав у різні орга-
нізації, в різні комітети. Йому відповідали, що інформації зама-
ло, є інформація, що був у такій-то військовій частині, але що по-
тім, далі – невідомо, і йому відповідали, що пропав безвісти. І сказав 
дядько, що він знайшов… Йому одного разу прислали такий матері-
ал, що «дивіться кінохроніку 1943 року, можливо ви побачите там ба-
гато портретів воїнів, можливо побачите». І дійсно-таки ми знайшли 
цей матеріал, і можна припустити що це наш дідусь… Там показа-
но, що коли пересувалися від Міллєрова до Ростова, ну, оці грузо-
ві машини, то на машині зверху сиділи бійці, і посерединці сидів та-
кий хлопець, ось він схожий на нашого Віктора Захаровича, ми мо-
жемо припустити, що він і є наш дідусь. Він грав на гармоні, звуку 
безумовно не було, але видно, що всі веселі… Це вся інформація, 
яка залишилась про дідуся, і ви знаєте, пам’ять залишилась про 
нього в його онукові. 

У його сина, Віктора Захаровича, є онук, якого назвали За-
хар, у честь діда. Цей онук вже студент, навчається в університеті, 
в м. Донецьку, де вони і проживають. Тому хочеться сказати, що 
бабуся… це мамина мама, Дяченко Марія Анікіївна, вона прожи-
вала, ось під час війни, в селі Золоті Пруди. Проживали, ховались 
вони від німців у землянках, і було важкувато, тому що на руках 
було троє хлопчиків, у мами три брата – Іван, Григорій і Віктор, 
ну і маленька Нюся, як її називали, Анна Захарівна, але її звали 
Нюсею. Ось так вони проживали. Бабуся дуже хворіла, і, знаєте, 
вона померла дуже рано, в дуже ранньому віці – вона померла у 
52 роки. Тому можна сказати, що війна позначилася на багатьох 



27

Інтерв’ю № 1  БОНДАРЕНКО Зоя Петрівна

людях… Це лише бабуся по папиній лінії, Анна Прокопівна, вона 
дожила, ну, скажімо, до своєї вікової норми, як зараз у психології 
ми говоримо. Вона дожила до 82 років, тому пішла з життя, ось, 
як годиться старій людині. 

Мама моя, Ганна Захарівна, має гарну пам’ять і сьогодні. 
Вона часто згадує ті воєнні роки і післявоєнні, пригадує, як вони 
навчалися, і як час від часу їм доводилося вирізувати портрети 
членів Політбюро, керівників районів і так далі, вони розуміли, 
що це так потрібно. В роки війни, мама, Ганна Захарівна Щусь, 
вона працювала в наряді, можна сказати, прибирала зерно 
на току, і потім, під час визволення вже нашого Донецького 
краю, вона що робила? Їх просили збирати металобрухт і не 
тільки… Збирати загиблих воїнів, як з однієї сторони, так і 
з іншої, і мама говорила: «Ми мали це робити, доводилося і 
могили копати, і складати туди в одну могилку – радянських 
бійців, в іншу – німецьких бійців, і найстрашніше було те, що 
ми мали ще дістати оці «смертнички», і прочитати, записати, 
скласти такі довідки і відправити до військомату». То теж оці 
такі справи були. 

Потім вона працювала і на прополці, і в сільраді була люди-
ною, яка переправляла, доправляла інформацію до найближчого 
міста, найближче місто було в Харківській області – Барвінкове, 
і треба було… це, я розумію, телефонограми такі були. Надійшла 
якась телефонограма, що очікується приїзд когось там, чи потрібно 
було посівну організувати раніше призначеного терміну, то ось це 
в ці 46–49 роки, якраз от займалися цим. І мама пригадує, що до-
водилося долати велику відстань, і інколи були ситуації, які були 
непростими. Після війни не всі [поля. – Ред.] були оброблені, то 
були такі зарості, що виходили вовки звідти, і вона говорить, що: 
«Одного разу я йшла в Барвінкове, то вийшов вовк і сів посеред 
дороги! Я не знаю, що мені робити, але згадала, що мені колись 
казали: якщо ти побіжиш – він тебе наздогоне, то я, дивлячись на 
нього, йшла назад, крок за кроком, долаючи оцю боязнь, і потім я 
почула, коли на бідарці, з однією конячкою їхав чоловік. Він сказав: 
дівчинко, куди ти йдеш? Я говорю: мені треба ось в Барвінкове 
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передати такого листа. Він каже: Сідай, я тебе підвезу». І оце так 
маму мою було врятовано від звіра. 

Потім мама працювала дояркою. Моя мама все життя пропра-
цювала на тваринницькій фермі дояркою. В ті часи важко було ро-
бити високі надої, але вона робила їх: встаючи о 4-й ранку, бо о 5-й 
треба було, а потім об 11-й і о 17-й – тричі на день, не було ніяких 
автоматичних оцих засобів, ось, і в ручну все доїли, тому коли ди-
вишься на руки мами, і пальчики… оці кісточки мають зовсім не 
ту форму, то думаєш: «Це наслідки цієї ручної роботи». Але ви-
сокі надої, увага з боку керівництва, були відзначені. Відзначена 
її праця медаллю ю «За трудову відзнаку» і «Орденом Трудово-
го Червоного Прапора». Тому батьки в мене орденоносці. Часто, 
знаєте, говорили: «Ну, як це так? Тато – головний агроном, голова 
колгоспу, а дружина його – проста доярка, не може цього бути». 
Але мама дуже скромна жінка, і вона говорила: «Кожен має роби-
ти свою справу, а я не вивчилася, щоб бути бухгалтером чи ким, 
я ось роблю те, що я вмію». І до кожної корівки вона ставилася як 
до рідної, вона їх знала всіх по іменах, вона їх знала, хто, що і як, 
тому ось мама працювала дуже довго. 

Мама жива, здорова, скажімо… має такий добрий запал жит-
тя, і коли ми інколи приїжджаємо з ріднею, говоримо: «Треба вже 
поставити крапку з тим городом, і нічого там не висаджувати, крім 
квіточок», – мама говорить: «Ви хочете, щоб ми з татом сіли на 
лавочці, на вулиці й дожидалися смерті? Ні, такого не буде, ні, ми 
ще маєм порох у наших порохівницях». Ну, ось такі вони. Це пер-
ше питання було, так?

Так, скажіть, будь ласка, чи були у Вашій родині традиції, 
пов’язані з освітою чи наукою, і в чому вони виявились?

Ці традиції, мабуть, пов’язані з оцією тіточкою, яку я нази-
вала. Це Бондаренко Ніна Тимофіївна, сестра мого тата, яка пра-
цювала вчителькою початкових класів у Золотопрудській шко-
лі, звідки вона й пішла на війну. Інколи мені здається, що я на неї 
схожа – з того, що переповідала мені бабуся… Вона спочатку пі-
онерською вожатою працювала, була таким організатором, а по-
тім вчителювала і з дітьми організовувала багато таких різних ці-
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кавих заходів. І була такою, дуже відповідальною. І вирішила від-
разу, не говорячи нікому, йти на фронт. Тому мені здається, що 
оця якраз педагогічна якась, знаєте, риса її… оцей освітянський 
напрям, передався й мені. Більш не можу сказати, що хтось є на-
уковцем, я ж із роду колгоспників, тому ось так.

А, скажіть, будь ласка, чи мали Ваші рідні вплив на здо-
буття Вами освіти, чи мали вплив на Ваш вибір професії?

Батьки радили, щоб я була педагогом, їм подобалась вчи-
тельська праця, і на той час коли я вступала в педагогічне учили-
ще, в 1971 році, це Красноармійське, нині Покровське, так? Доне-
цької області училище, то тато, я пригадую, що тато мене споря-
джав, возив до приймальної комісії, і це йому доставляло, таких, 
знаєте, приємних клопотів. Він говорив усім, що: «От, моя донь-
ка буде вчителем, і вона повернеться працювати у школу». То, ма-
буть, вони мали ось такий вплив. Не настоювали, але радили, і я 
скористалася їх порадою.

Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, про Ваше навчання у по-
чатковій і середній школі, і яку освіту Ви здобули?

Я навчалася у сільській Золотопрудській восьмирічній шко-
лі… Я пішла в 1963 році в перший клас, я навчалася там 8 років, 
то я пригадую, що це були такі, знаєте, роки планомірного навчан-
ня, такого сумлінного навчання, тому що, по-перше, навчання до-
бре тим, хто його представляє, тобто була плеяда таких кваліфі-
кованих вчителів. Я можу сказати, що це були представники того 
покоління, які були дорослими, які багато чого знали… Це – Кре-
менчуцька Ніна Матвіївна, наприклад, Шкарупіло Анастасія Йо-
сипівна, потім це був учасник війни, який втратив ногу, був вчи-
телем історії – Мелешко Володимир Ілліч, який був дуже таким, 
знаєте, ну, життєрадісним, і він передав оцей запал нам, людина, 
яка втратила кінцівку, але не втратила цього оптимізму, я знаю 
що це нас захоплювало. 

Мені дуже подобалася українська мова. Це нас Анастасія 
Йосипівна Шкарупіло навчала, і я думала, що було б дуже добре, 
якби я була фахівцем з української філології, і потім я таки реалі-
зувала цю думку. В школі в мене був дуже гарний клас, мене од-
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нокласники і зараз запрошують на зустріч у сільську школу. Це – і 
Кременчуцький Микола, і Бахвалова Валентина, і Лісняк Вален-
тина, Дереза Клавдія, і Шкарупіло Микола, і люди, які завжди хо-
чуть бачити ось мене серед свого оточення. То школа дала певні 
знання, ці знання були, знаєте, розбавлені ще працею. Треба було 
в осінньо-весняний період збирати врожай, прополювати ланки, 
навіть допомагати сільському господарству. Але це ніяк не зава-
жало вчитися, бо субота – був навчальним днем. Ми працювали 
і по суботах. 

Скажіть, які, можливо, є чинники, які вплинули на Ваш 
професійний вибір, і назвіть коло Ваших інтересів, або читан-
ня, які книжки можливо Ви прочитали що вплинули на Ваш  
вибір?

На мій вибір, мабуть, вплинула, знаєте, праця «Серце віддаю 
дітям» Василя Олександровича Сухомлинського… про Сухомлин-
ського ця книга, так? І… «Павлиська середня школа», його пра-
ця, і… «Сто порад учителеві», це його праці. Те, що писав Василь 
Олександрович Сухомлинський, якось було близьким і зрозумі-
лим… Саме робота з дітьми у початковій школі стала головною. І 
я вирішила організувати екскурсію до Павлиської середньої шко-
ли, навчаючись у педагогічному училищі, і це ще раз підкресли-
ло, ось, коло інтересів, що треба займатися саме навчанням і ви-
хованням дітей початкової школи. 

А, скажіть, будь ласка, Зоє Петрівно, коли Ви вступили в 
університет, який був конкурс, які були правила прийому і хто 
приймав у Вас екзамен?

Ой, це цікаве питання. Знаєте, я вступила в 1975 році, після 
закінчення Красноармійського педагогічного училища. Я закінчи-
ла педагогічне училище з відзнакою. Мала направлення до Сах-
новщенської середньої школи № 1, і, навіть, з’їздила туди, поди-
вилася на це містечко, на школу, зустрілася з директором шко-
ли, всі чекали мене, мені так сподобався цей центр – Сахновщи-
на, і раптом... раптом, я почула інформацію, що у Дніпропетров-
ську здійснюється такий набір, відкривається новий корпус, рек-
торат на проспекті Гагаріна, і це мене так зацікавило, що я поду-
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мала: «А чому б не спробувати поїхати вступити?». І я подумала, 
що: «Не знаю, чи я вступлю, але спробувати треба». Можливо, я 
на заочне відділення, тому що дуже мене приваблювала вчитель-
ська професія, і хотілося б до Сахновщини приїхати. 

Приймальна комісія знаходилася в 5-му корпусі. Це Карла 
Маркса, тоді, 35, адреса. І я почала писати, заповнювати заяву, і 
там була черговий викладач – Мисливець Надія Миколаївна. Як 
потім з’ясувалось – це моя майбутній куратор. Вона чітко слідку-
вала, як і що я пишу, я заповнювала заяву на російське відділен-
ня, на російську філологію. Чому? Тому що мені в ті часи дуже 
подобалася російська мова, література. Саме чому? Тому що у 
нас в педагогічному училищі викладала одна педагог, яка дуже 
добре володіла... Галина Олександрівна, вона володіла настіль-
ки, що ми були всі в захваті. Вона використовувала різні методи-
ки, ми і писали конспекти, і робили якісь картки, вона завжди го-
ворила – ви маєте вночі прокинутись і добре відповісти на те, як 
пишеться «жи», «ши», «где твердый знак», «где мягкий». І це на-
стільки [захоплювало. – Ред.]. Вона сама красива була гречанка, і 
її манера викладацької діяльності захоплювала. І я вирішила, що 
я хочу стати ось саме такою викладачкою, саме схожою на Гали-
ну Олександрівну. 

 Коли я писала, Надія Миколаївна побачила, що я пишу – ро-
сійське відділення, і коли я підсіла до неї – вона задала мені пи-
тання: «Вибачте, а Ви школу в селі Золоті Пруди закінчили якою 
мовою?». 

 Я кажу: «Українською я навчалася». – «А в педагогічному учи-
лищі?» –«Українською». –«То чого це Ви написали російська мова 
і література? Хто це Вам дозволив так?». –Я кажу: «Ось так...» –  
Я гадаю, що у Вас потенціал є. Переписуйте!». 

І, знаєте, я подумала: «Дійсно, українська мова і літерату-
ра – це прекрасно». Я як зараз пригадую, я закреслила цей ря-
дочок – «російська мова і література», і зверху пишу українська 
мова. Вона каже: «Ні, так не можна, це – документ, візьміть но-
вий аркуш». Тому отой перший варіант зберігається у мене в до-
машньому архіві! Є таке... 
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 Потім Надія Миколаївна, коли я оформила, сказала дату іс-
питу, і на той час був такий експеримент, який проводився: тре-
ба було набрати 9 балів, із 4 іспитів ти мав набрати 9 балів, ска-
жімо, якщо ти набираєш – ти проходиш. Це два іспити треба було 
скласти. І дійсно, вийшло так, що в мене високий бал диплому, 
і я складала один іспит – українська мова, твір, я писала твір. І в 
мене його на іспиті приймала, ось, Надія Миколаївна, і ще один 
викладач, прізвище я його не пам’ятала тоді... Здається, це Мико-
ла Пилипович Коломоєць, от, і вони перевірили і поставили висо-
ку оцінку – я отримала п’ятірку і, оскільки в мене ще і за диплом 
була оцінка 5, то я безумовно, що вже пройшла. Але я про це не 
знала, що я вже майже зарахована до вузу, я прийшла, я готува-
лася до другого іспиту, це українська мова та література усно, і я 
прийшла на цей іспит, і пригадую, що була екзаменатором Поліна 
Єгорівна Мішуренко, я сіла їй відповідати, що мені там, апостроф 
дістався, і раптом відчиняються двері, заходить Надія Миколаївна, 
наш куратор, і говорить: «Зоя? Бондаренко? А що Ви тут робите?». 

Я кажу: «Як? Я складаю іспит». 
«Ви вже зараховані, Ви маєте вже поїхати до колгоспу, від-

працьовувати практику! Швиденько встали, пішли, зібрали речі, і 
ось такого-то часу від’їзжають ті, хто вступив». Ось так я потрапи-
ла в число тих студентів, хто відпрацьовували практику, в ті часи, 
бачите, організовували самовиїзд на лани, ось, Дніпропетровсько-
го району, збирали овочі, ось так. І, таким чином, я потрапила в 
групу ЛУ-75-2, коли йшов розподіл, то я обрала саме літератур-
ний напрям, я хотіла стати не мовознавцем, а саме літератором. І 
ось таким чином була сформована група ЛУ-75, і я пригадую по-
святу, яка була уже біля першого корпусу, це вже після побудови, 
він будувався, і це була якраз така святкова, урочиста подія, що 
саме в цьому корпусі відбулося, ось, посвята в студенти, це так, 
біля корпусів відбувалось. Це зараз ми маємо Палац студентів, у 
Парку Шевченка, тоді ось саме так було організовано. 

Цікавим був той момент, що коли ми прийшли, то я дізнала-
ся, що вже робочі органи були сформовані: були обрані староста, 
обрана, тоді в той час, ви знаєте, що комсомольська організація 



33

Інтерв’ю № 1  БОНДАРЕНКО Зоя Петрівна

мала великий вплив на формування свідомості молодих людей, і 
я дізналася, що мене призначено було комсоргом групи, і ці по-
чаткові роки, початкові місяці перебування були приємними. Пер-
ший корпус, де ми знаходимося і зараз, він, філологічний факуль-
тет, знаходився на 7 поверсі і всі кімнати були нам знайомі, і 707, 
і 709, де були лекційні, але ходили і на 11-й, і на 13-й… 

Деканом у той час був Баранник Дмитро Харитонович, учас-
ник війни, професор, доктор наук, член-кор. Академії1 він був 
така поважна людина. Що мені подобалося в ньому: він був та-
ким, дивовижно сором’язливим. Я всі дивувалася: «Як можна, 
займаючи таку посаду, – декан факультету...». Чоловік він був 
дуже шляхетним, дуже вихованим, і я знаю, що дівчата довго за-
тримувалися біля нього, тому що з ним приємно було спілкува-
тися. Заступником декана з навчальної роботи був Білецький Фе-
лікс Мар’янович. Зараз є в цьому корпусі кімната пам’яті Білець-
кого Фелікса Мар’яновича. Він теж на кафедрі української літе-
ратури працював, як і інші викладачі, які позначені в моєму жит-
ті – це і Клавдія Павлівна Фролова, вона була завідувачем кафе-
дри української літератури, дивовижна постать, і яка володіла ак-
торською майстерністю, потім ми дізнались, що вона працювала 
в театрі, і що вона вміє впливати на аудиторію. Коли вона захо-
дила до аудиторії і починала читати «Поему про цибулину» Івана 
Драча, то ми всі були просто у захваті: «Як вона, звичайнісінька, 
такі рядки могли притворити в театралізовану виставу?» Ця поема 
запам’яталася нам спочатку, бо це перше наше знайомство було. 
Наш факультет був цікавим саме тим, що на ньому були представ-
лені цікаві особистості. Ось, Клавдія Павлівна, Власенко Василь 
Онуфрійович, це професор, відома людина, він учасник Другої 
світової війни, можливо ще відомий він тим, що він разом вою-
вав із Леонідом Іллічем Брєжнєвим. І оце раз, спогади, які в «Ма-
лій землі» були описані, про роботу політрука Брєжнєва, то там і 
згадується про Власенка Василя Онуфрійовича. То ми пишалися. 
Як нам подобалося дивитися на цю дивовижну людину, тому що 
він був, знаєте, не багатослівним, але таким, який міг що-небудь 

1 *Д. Х. Баранник був академіком АН вищої школи України (1993). – Ред.
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підмітити... це зараз я знаю, що це називається «педагогічна спо-
стережливість», коли він міг побачити і сказати: «Знаєте, ось за-
раз треба так зробити, не поспішайте». 

І ідеї, які були на той час на кафедрі, і ті ідеї йшли від студент-
ської групи, підтримувалися викладачами, ким? Нашим курато-
ром, Надією Миколаївною Мисливець. Другий куратор був – Дуб 
Кость Семенович, поет взагалі. І на кафедрі були ще цікаві такі 
люди, як Людмила Каніболоцька, яка керувала клубом «Друж-
ба народів», і ця особистість була цікава тим, що вона теж вмі-
ла розповідати про «Витязя в тигровій шкурі» дуже театралізо-
вано і дуже цікаво. Ми поезіями Кавказу захоплювалися не мен-
ше, ніж пані Каніболоцька. 

Далі хочу сказати, що цікавою особистістю і людиною, яка 
приймала перший іспит у моєму житті студентському, була Ма-
рія Василівна Калініченко. Вона читала Усну народну творчість, і 
вона була такою, скажімо, жіночкою, яка була наче проста в спіл-
куванні, але вона була дуже вимогливою, не можна було прийти 
на іспит, не вивчивши дитячих пісень, колискових, не вивчивши 
прислів’їв, загадок, казок... І я пригадую, ми витрачали дуже бага-
то часу, щоб можна було вивчити і подати це на іспиті. Іспит був 
зараховано на «відмінно». 

Марія Василівна була іще такою особистістю, яка сподви-
гла мене писати курсову роботу, я писала у неї на першому кур-
сі... От, зауважимо, що на першому курсі ми вже писали курсові 
роботи, зараз у нас із другого курсу починається... От з першого 
курсу ми писали курсові роботи з народної творчості, і я прига-
дую, що Марія Василівна дуже принципово ставилася до усіх пи-
тань, які були в змісті цієї роботи, мені доводилося дещо додат-
ково працювати, щоб подати цю роботу такою, яка була б цікава. 

Ще що цікавим було, те, що в моєї групі, студентській гру-
пі, були люди дуже такі відомі. В нашій групі навчався Микола 
Петрович Чабан, зараз це відомий краєзнавець, журналіст, член 
Спілки журналістів, він вивчає спадщину Дмитра Івановича Явор-
ницького, він написав багато праць і про просвітницьку роботу в 
Катеринославі, і про спогади про Нестора Івановича Махно, і про 
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оточення Дмитра Івановича Яворницького, і мені приємно, що я 
контакти й до сих пір підтримую з Миколою Петровичем, він за-
вжди запрошує на заходи, які відбуваються у Садибі Яворницько-
го2 або у Краєзнавчому музеї3. У нас у групі ще був син Фелікса 
Мар’яновича Білецького, заступника декана факультету, Володя 
Білецький, теж дуже цікава особистість, Володя після закінчення 
працював директором в Одесі, директором школи, зараз він пра-
цює вчителем.

Далі можна сказати, що у нас були представлені люди, які 
мали певний досвід, наприклад, Валентина Олесь, яка приїхала 
з Москви, вона здобула там освіту після професійно-технічного 
училища, і ми на неї дивилися вже як на дорослу, і вона пізніше 
від’їжджала в будівельні загони, і працювала там на рівні з чоло-
віками, дуже така неординарна особистість, цікава, і ми з нею й 
до цього часу підтримуємо зв’язки, дружні зв’язки. Вона прожи-
ває в Білій Церкві, і я пишаюся тим, що оці наші дружні зв’язки 
зі студентських років вони є міцними такими, які прикрашають 
наше життя.

Дякую. А скажіть ще, будь ласка, які методи або форми, 
що використовували викладачі в роботі зі студентами, були 
найефективнішими, і які Вам сподобались і запам’ятались?

Скажу, що це були традиційні методи: семінарські заняття, і 
форма контролю... це була самостійна робота або колоквіум, або 
це, можливо, написання того, що нам подобалося – творчих ро-
біт, есе, наприклад... Я вважаю, що це розвиває, по-перше, ну, таку 
креативність, уяву, і можливо, такі навички, уміння аналізувати 
і зіставляти з власною концепцією «Я». Форми роботи стосовно 
педагогічного контролю, то можна сказати, що вони залежали від 
особистості педагога.

Опишіть, будь ласка, матеріально-технічну базу вашого 
наукового процесу. Чи використовувались на заняттях якісь 

2 Мається на увазі Дніпропетровський національний історичний музей 
ім. Д. І. Яворницького. – Ред.

3 Мається на увазі Дніпропетровський національний історичний музей 
ім. Д. І. Яворницького. – Ред.
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наочні засоби, наприклад схеми, карти, таблиці у Ваш час і чи 
використовуєте Ви їх сьогодні на своїх заняттях?

Дякую. Того періоду, це 1975–1980-ті роки ми навчалися ось у 
цьому корпусі, першому, і цей корпус тільки став до ладу, тому він 
був новий, чистенький і мав теж наочну агітацію і технічні засоби 
навчання, [які] можна було замовити... Це сьогодні буде зовсім так 
смішно і диковинно: такий був апарат «Летті», куди можна була 
ставити ці картки, і ці картки демонструвалися на екран, і з цього 
екрану студенти могли зчитувать, записувать або вести певні роз-
повіді. Такі види навчальних занять були притаманні не на кожно-
му уроці, це чесно скажімо. Ну, ті заняття, які можна назвати – це 
у провідних фахівців. Це була Клавдія Павлівна Фролова – док-
тор наук, професор, і вона мала таку можливість, бо вона була за-
відувач кафедри української літератури, вона була відома і знана. 
Тому я думаю так, що матеріально-технічна база, за якою я готу-
валась, як і інші студенти, була у кращому вигляді. Потім можна 
було назвати ще такі науково-педагогічні і навчально-педагогічні 
лабораторії. Ці лабораторії знаходились на 11-му поверсі, і вони 
теж мали своє технічне оснащення. Там були і магнітофон, там 
були і оці апарати, і був телевізор, то можна було використову-
вати, але щоб це зробити, треба було зараннє замовляти заявку і 
потім чекати, доки дійде черга до тебе і використати. В принци-
пі, якось, ви знаєте, такі часи були, що якось і без технічних засо-
бів було цікаво, було, ось так, натхненно завжди. І я не пригадую 
такого, як ми маємо зараз справу, коли студенти морщать лоба і 
кажуть: «О-о-ой, нету у нас мультимедийных средств, о-о-ой, что 
это снова нудно, снова не интересно». Ні. Як говорив, знаєте, Ва-
силь Олександрович Сухомлинський, найголовніший метод тех-
нічного такого викладу це є слово, слово лектора. І цим словом 
безумовно треба вміти користуватися. На сьогоднішній час мож-
на сказати, що на факультеті психології, який я представляю, є на-
вчальний корпус четвертий. На жаль, так склалася ситуація, що 
ми мали місце постійного проживання – навчальний корпус № 2, 
ви знаєте, на проспекті Дмитра Яворницького, 36, але так сталося, 
що цей корпус в аварійному такому стані і нас перевели до кор-
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пусів № 4 і № 5. В четвертому корпусі, де є Інститут підвищен-
ня кваліфікації4, де є магістратура для тих, хто хоче підвищувати 
свій рівень знань і де є підготовчі курси, і сюди нас також прийня-
ли радо. І ми ще маємо деякі такі місця на економічному факуль-
туті у п’ятому корпусі. То можна сказати, що такі технічні засо-
би, як оце мультимедійні засоби – є, але їх не багато. Це вже зна-
єте, справа кожного із викладачів, хто може мати такий… Якщо 
кафедра, скажімо, пані Носенко Елеонори Львівни має такий, то 
ми записуємось у чергу і просимо: «Дайте, будь-ласка, мені, бо в 
мене, ось там історія волонтерства, наприклад. 

Я хочу показати в малюнках, як це було в історичному пла-
ні». То, дякувати, дають. Ще така добра людина, як пані Зелен-
ська Любов Іванівна – це завідувач кафедри географії, доктор 
наук, професор. Вона теж радо ділиться ось цими технічними за-
собами сучасними, які приходять нам на допомогу. Студенти ви-
користовують ноутбуки, планшети, і інколи це дуже приємно, що 
вони дуже обізнані, що вони володіють такими технологіями, які 
їм допомагають не тільки проводити вільний час, а й навчально 
працювати, то тут якраз можна сказати, що це є теж одним із еле-
ментів матеріально-технічної оснащеності факультету.

Дякую! А згадайте, будь ласка, про своїх одногрупників. Які 
вони прийшли за своїм рівнем підготовки, чи були вони одно-
го віку, чи були різних вікових категорій. Ну, також, там, со-
ціальний їх статус, національне походження, що Ви можете 
про них сказати?

Дякую. У нас рік вступу – 1975-й. До складу академічних груп 
у нас був курс, ось тоді було таке звання – «курс», і курс складав-
ся, і з першої групи, і з другої групи. В кожній групі було по 25 
чоловік. Загальна кількість 50 була. Це була, перша група, група 
мовників – ЛУ-75-1 і ЛУ-75-2 – це була група літераторів. Про 
що це свідчить? Це певні характеристики подальшої співпраці із 
кафедрами, профілюючими кафедрами. У нас, зокрема, в нашій 
другій групі, яку я представляю, це група літераторів, бо ми якраз 
і спеціалізувалися по кафедрі української літератури, де Клавдія 

4 Мова йде про Центр післядипломної освіти. – Ред. 
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Павлівна Фролова очолювала цю кафедру. У нас були студен-
ти, як такі, що мали більш вікові переваги, ну, тобто були хлоп-
ці, які прийшли з армії. Це був Микола Блящук, Сашко Холод-
ний, Юрій Олійник, які вже, ну, дорослі зовсім і вони знали, наві-
що вони сюди прийшли. Були, ось, наприклад, такі, які вступили 
після професійно-технічних училищ. Ось така моя однокурсниця, 
як Валентина Омесь, яка навчалася у місті Москва у професійно-
технічному училищі будівельного спрямування. Вона, безумовно, 
прийшла старшою від нас і була така вже, яка багато в чому розу-
мілася. Також була ще Харченко Наталія – дівчина, яка мала теж 
досвід педагогічної роботи до цього. Вона працювала у складі пі-
онерських вожатих, десь помічниками у школі, то вона теж мала 
такий досвід. Серед однокурсників є багато таких відомих поста-
тей нині. Це, наприклад, Микола Петрович Чабан, який сьогодні є 
відомий краєзнавець, журналіст, письменник, і я хочу сказати, що 
мені приємно, що я навчалась разом із Миколою. Він завжди, не 
дивлячись, які вітри гортають сторінки нашої історії, він завжди 
мав принципову точку зору щодо історичних подій, щодо краєз-
навчих таких, знаєте, інтересів і уподобань, і він завжди відсто-
ював цю точку зору. І ще можна назвати таку визначну людину, 
як хлопець, який був активним і комсомольцем у ті часи, і потім 
він став старостою академічної групи, познайомився із Тетяною 
Бондюк, і це була пара студентська. І вони були таким прикладом 
гармонійності, любові і відповідального ставлення до усього, що 
відбувалося в групі і з ними зокрема. Сашко також разом із мої-
ми однокурсниками і зі мною навчався у групі журналістики. Це 
певна така спеціалізація була на нашій кафедрі, яку очолював ві-
домий педагог, якому я, скажімо, схиляюсь низенько. Його вже 
немає в цьому світі – це Іван Юхимович Шашкін, доцент кафедри 
української мови. Він узагалі така активна людина, яка сподвига-
ла всіх студентів на якісь нові цікаві дії. Сам він служив на Чорно-
морському флоті, обороняв Севастополь, потім був і проректором 
із заочної форми навчання, відбудовував редакційно-видавничий 
відділ, друкарню нашого університету. Тобто дуже активна лю-
дина і в житті він багатьом запам’ятається тим, що він очолював і 
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продумував навчальні програми тієї спеціалізації, очолював клуб 
«Люди і подвиги». Так ось Іван Юхимович до свого кола зібрав 
таких людей, які зараз є відомими. Це – Володимир Білецький, 
син Фелікса Мар’яновича Білецького – заступника декана філо-
логічного факультету, який працює в Одесі вчителем української 
мови та літератури; далі – це Леонід Ясинський теж відомий жур-
наліст, який працює в Казахстані, це Алла Савицька, яка теж пра-
цює в газеті, це Алла Лимарева, яка теж пов’язала своє життя із 
газетярською справою, Тамара Собка, яка працювала в нашій га-
зеті «Дніпропетровський університет» і ще багато особистостей, 
наприклад, до них можна назвати Таїсію Омелян, вона була сту-
денткою, а потім Кузьменко – вона зараз є відповідальним секре-
тарем обласної газети «Зоря». Тобто про що мова йде, що ці якраз 
навчання, ця спеціалізація, вона визначила основний професійний 
напрямок випускників і моїх однокурсників. Я теж навчалася в цій 
групі і була старостою цієї групи і коли інколи Володимир Дми-
трович Демченко – декан факультету журналістики5 нинішній – го-
ворить, що ось журналістика починалася з останнього періоду, то 
ми говоримо, що: «Ні, вона починалася з 1976 року, коли на філ-
фаці була відкрита ця спеціалізація, і вона мала, ну, знаєте, такий 
великий інтерес у багатьох студентів. До нас приходили і студенти 
із старших курсів, або з молодших курсів і спочатку це була така 
велика кількість людей – 30. Але залишалися найвідчайдушніші, 
яким полюблялась газетярська справа. Перший випуск був 12 чо-
ловік, потім пізніше після нас ще 6 чоловік і ось так. То серед цієї 
групи можна назвати ще Валерія Ніконенка, який працює в Киє-
ві. Він був прес-секретар футбольної команди київського «Дина-
мо» і його донька є спортивний коментатор, то можна сказати, що 
багато цікавих ось таких особистостей маємо в числі однокурсни-
ків. Любов Кужильна, яка працює в Криворізькому педагогічному 
університеті, вона кандидат філологічних наук, теж одна із моїх 
однокурсниць, відмінниця, яка науковою роботою займалася май-
же з першого курсу, і Клавдія Павлівна Фролова взяла її до себе в 
аспірантуру. І пані Люба закінчила її з відзнакою, потім захисти-

5 Мова йде про факультет систем і засобів масової комунікації. – Ред.
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ла успішно дисертацію в Інституті літератури у Києві і отримала 
призначення до Криворізького педагогічного університету. Вона 
нещодавно була на зустрічі, коли ми вшановували пам’ять Фелік-
са Мар’яновича Білецького ось три роки назад, то пані Кужильна 
приїздила до нас і ділилася своїми спогадами.

 А ще розкажіть, будь ласка, за Вашу курсову роботу, пер-
шу, на яку теми Ви її написали? Про Вашу дипломну роботу і 
хто був Вашим науковим керівником?

 Дякую. Знаєте, в ті роки якось так повелося, що курсові ро-
боти писалися чомусь із першого курсу. Тобто, якщо ми зараз ма-
ємо варіанти з другого курсу, тоді з першого курсу ти мав завдан-
ня наукового плану. І в мене перша курсова робота була присвя-
чена, оскільки я закінчила педагогічне училище і я добре володіла 
українською мовою, російською мовою, то пані Мішуренко Поліна 
Єгорівна, викладач української мови з кафедри української мови, 
дала мені таке відповідальне завдання, вона сказала так: «Знаєш, 
Зою, треба включати педагогічне спостереження і слухати, що гово-
рять у студентському колективі, які говірки, які нові терміни вжива-
ються і які слова-паразити вживаються між студентами, тобто тре-
ба відслідкувати, яка мовленнєва культура у студентському серед-
овищі. І мені це настільки було цікаво, що я, безумовно, скрізь, де 
я бувала, я записувала якісь слова, якісь цитати і кожного разу ці 
слова були науковою знахідкою такою. То після того, як я подала, 
пані Мішуренко зробила певні такі побажання, що цю роботу мож-
на оформити навіть як наукову статтю і подати в будь-який журнал 
чи часопис. Але справа ця реалізована була аж на третьому курсі. 
На першому, мабуть, я ще була неготова. Так ось, на другому кур-
сі в мене була цікава робота по кафедрі української літератури – це 
пані Калінніченко Марія Василівна, яка читала українську народну 
творчість і вона дала завдання теж написати роботу згідно з укра-
їнськими традиціями, які використовуються у родинному серед-
овищі. Вона мала на увазі, які пісні, які прислів’я, які говірки, які 
поезії вживалися саме в родині. То я пригадую, що це було після 
фольклорної практики, яку ми провели у Апостолівському райо-
ні. Був якраз дуже великий матеріал, і я його особисто викорис-
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тала у своїй курсовій роботі. Тому, що ми набирали дуже багато 
матеріалу і які пісні співались, і які пісні передавались із роди-
ни в родину, і з покоління в покоління, і ми мали зустрічі, скажі-
мо, з людьми, яким було по 90 років, розумієте, такі собі жіноч-
ки, які могли співати пісень, які ще працювали в домашніх таких 
умовах, на городі…

Дипломною роботою в мене було дослідження щодо порів-
няльного аналізу романів Михайла Шолохова «Поднятая целина» 
і українського письменника Михайла Стельмаха «Кров людська 
не водиця». І цим дослідженням керувала Заверталюк Нінель Іва-
нівна. На той час вона була кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української літератури. Вона подобалась мені саме тим, 
що давала можливість науково підійти до висвітлення цієї про-
блеми, творчо та індивідуально. Вона приймала думки особисто-
го плану стосовно порівняння праць двох відомих письменників. 
І вона вважала, що моя точка зору має право бути. Бо інколи ми 
вважаємо, що я ще студентка, ще не маю такого великого достат-
нього досвіду виступати таким, скажімо, рецензентом, аналіти-
ком. І ось пані Заверталюк якраз, знаєте, мотивувала. Вона гово-
рила: «Ось тут прекрасна думка щодо праці Михайла Стельмаха, 
а ось тут можна поглибити. Знаєш, почитай, будь ласка, ось пра-
цю..». І вона називала конкретну працю і прізвище автора, я за-
писувала і доповнювала. Йшла до бібліотеки і доповнювала ось 
саме цей матеріал. То саме Нінель Іванівна дала мені можливість 
побачити і перевірити, чи можеш ти взагалі писати якусь наукову 
роботу, чи можеш ти досліджувати фундаментально працю укра-
їнських класиків. І саме Нінель Іванівна була тією людиною, яка, 
знаєте, поєднувала як і професійні характеристики, ну, скажімо, 
кваліфікованість, принциповий підхід, і разом з тим доброзичли-
ве ставлення, поважне ставлення до студентки та увагу до її ду-
мок. Хотілось би ще сказати, що дипломну роботу було захище-
но на «відмінно». Їй передували дві курсові роботи, які я писала 
на кафедрі української літератури у, знаєте, незвичайних особис-
тостей, творчих. Однією з цих особистостей був Леонід Олексан-
дрович Сахно, відомий журналіст, був старший викладач кафедри. 
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Він не мав, знаєте, наукового ступеня, але він був розумний, він 
був скажімо, таким викладачем, який викладав те, що ми могли до-
хідливо сприйняти і над чим нам було цікаво працювати. Він чи-
тав, скажімо, і про журналістику також на цій спеціалізації, читав 
про український критичний реалізм, він читав «Журналісти, сучас-
ники розвинутого соціалізму», тоді так було. Ці теми актуальні. І 
взагалі ця людина керувала літературною студією «Гарт». На той 
час була літературна студія, яка вже існувала десь мабуть років 
30 до цього і Леонід Олександрович якраз був таким, на мій по-
гляд, вдалим керівником, тому що я і там побувала із своїми пер-
шими такими поетичними пробами, де мене, безумовно, розкри-
тикували, ось. І особливо Анатолій Шкіль, який сказав, що, «зна-
єш, тобі треба ще відграновувати свій стиль літературний, треба 
ще багатенько попрацювати». І я, мабуть, обрала собі правильний 
шлях, пішовши в журналістику, тому дописи, інтерв’ювання – це 
те, що було мені цікаво.

Розкажіть ще, будь ласка, як відбувався захист курсових і 
дипломної Вашої роботи.

Захист дипломних, курсових робіт… взагалі не було захисту. 
Я пригадую, що достатньо було взагалі просто подати на кафедру, 
був визначений термін і всі знали що, скажімо, от я запам’ятала 
знаєте яке число? Я навіть і у власній викладацькій діяльності на-
магаюсь його використовувати – 16 квітня. Нам було сказано, що 
саме до 16 квітня ми мали подати курсову роботу. Пізніше вони 
не приймалися. Це зараз ми можемо слухати студентів, їхні різні, 
скажімо, причини, чому вони не можуть вчасно підготувати, так. 
Ось останньою причиною став указ Президента стосовно заборони 
соціальних мереж, тобто це також є причиною для багатьох. Але я 
вважаю, що той час не потребував такого публічного захисту, бо 
передзахист відбувався під час навчальних занять. Ось якось так 
це було у вигляді такого реферування. Короткий, стислий аналіз 
твоєї наукової теми подавався на заняттях. І, можливо, викладачі, 
керівники цих курсових робіт вважали, що цього було достатньо. 

Публічний захист був під час дипломування. Так, це була 
комісія, державна екзаменаційна комісія і у нас я пригадую пріз-
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вище – Чернов, який приїздив із Києва, він був такою поважною 
людиною, і усі ми хвилювалися. Були на столах квіти. Я ось на-
віть не пригадую чи мінеральна вода була, чи ні, а ось квіти були 
обов’язково. Була, скажімо, така прикрашена аудиторія і наші хви-
лювання були. Ось цього я запам’ятала надовго. Але комісія себе 
поводила таким чином, що це не було, знаєте, якесь таке перепи-
тування, допитування. Це був якийсь спільний обмін думками. 
Мені, навіть, це більше схоже було на якусь науково-практичну 
конференцію, де ти заявляєш про тему, викладаєш її сутність, тобі 
задають запитання, і ти навіть від цього отримуєш задоволення. 
Чого не можна сказати про сучасні захисти. Я знаю, як пережива-
ють ці студенти, як вони готуються і вони сприймають це надто 
тривожно – сам публічний захист курсових робіт. 

Щодо захисту дипломних робіт, то можна сказати, що там 
вже і відповідний механізм захисту, бо цьому передує передзахист 
і ті студенти, які виходять на захист, вони вже і емоційно врівно-
важені, і озброєні гарними роботами, які викладачі, особисто ось 
я, наприклад , я дуже, скажімо прискіпливо ставлюсь до синтак-
сису, до орфоепії, до технічних правил оформлення і це мені дає 
можливість якраз не хвилюватися на захисті курсових робіт сту-
дентів, бо я знаю, що попередня робота дала мені можливість бути 
впевненою, що вони все зроблять ідеально, але вони ж хвилюють-
ся, бо вони ще новачки в науковому дослідженні, для них це є но-
вим. Тому дуже добре, що зараз є публічні захисти. Мені здаєть-
ся, що це є запорукою успіху їх ефективного захисту під час ди-
пломування. Ось так.

А скажіть ще, будь ласка, Ви згадали про Вашу універси-
тетську практику, як вона проходила, що було там цікавого, 
що Ви там робили?

Університетська практика у нас мала такий вигляд: після пер-
шого курсу ми їхали на фольклорну практику. І я, зокрема, попала 
за призначенням свого керівника – це була у нас Калініченко Ма-
рія Василівна, я потрапила до села Велика Апостолівка в Апосто-
лівському районі. Ми проживали у бабусі. Нас було троє: я, Таня 
Омелян і Валентина Омесь. І ми ось втрьох збирали усі ці фоль-
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клорні надбання, які існували. Саме чомусь був обраний Апосто-
лівський район, бо він був багатий на оці традиції українські. І там 
дійсно існувало багато цікавих таких пісень, самобутніх історій, 
бувальщин, поговірок. Але я хочу вам сказати, була така дуже ці-
кава історія з приводу нашої практики. Оскільки ми проживали у 
старенької бабусі – Дарини Олександрівни, їй було, знаєте, десь 
тоді йшов 92-й рік, але вона була така жіночка ще моторна і три-
мала городину, і я, як дівчина, яка приїхала з колгоспного краю, 
із Донецької степової зони, то я мала вже досвід догляду за горо-
диною. На той час квітувала картопля. І на картоплі хто був? – ко-
лорадські жуки. І бабуся самотужки збирала, оце старістю ходила 
із таким чаном і туди складала оцих колорадських жуків, і мені було 
дуже так знаєте, якось боляче дивитися, що вона збирає ось оцих па-
разитів, які поїдають цвітіння картоплі. Я запропонувала своїм одно-
курсницям вийти на город і зробити такий «десант». Ось ми взяли, 
кожна взяла по баночці, туди налили сольовий розчин і почали зби-
рати і складати цих колорадських жуків у ці баночки. Безумовно, що 
ми за один раз не визбирали їх, а за декілька разів, і було приємно, 
що ми цій бабусі допомогли. Але коли ми приїхали вже до Дніпропе-
тровська, то я вислухала все від своїх однокурсниць, що вони й гад-
ки не мали, що їм доведеться ще й там колорадських жуків збирати і 
вони в житті своєму ще ніколи не робили цієї справи. Ось завдяки в 
лапках «моїй такій активності» їм довелось, але вони ні капельки 
не жалкують. Ось така була весела історія з нашого перебування.

На другому курсі була діалектологічна практика. Ми вивчали 
діалекти та говірки Закарпатської області. І ми знаходилися, наша 
групка невеличка – це було 4 чоловіки, ми працювали у селі Яси-
ня, там, де центр Європи знаходиться, у Рахівському районі. І ми 
теж ходили із магнітофоном по цьому селу і записували ось такі 
діалектичні говірки. Було дуже цікаво. Нам розповідали, нам по-
казували. Жили ми в гуртожитку. Я пригадую, що цей гуртожиток 
вікнами виходив на кладовище, яке для мене було якимсь незна-
йомим. Там були одні плити покладені і якісь прізвища. І ці пли-
ти були однакові. Потім нам сказали, що це єврейське кладовище, 
де поховані якраз євреї, які загинули під час Великої Вітчизняної 
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війни 41-го – 45-го років. І це є їх рідні в знак шанування покла-
ли однакові їм усім ось такі пам’ятники-плити. 

Ми мали дуже цікаві зустрічі із людьми, які були старожила-
ми у цьому краї, і одного разу, я пригадую, що навіть ми прийшли 
до однієї родини Грицаків, у яких гостювали чехи. Ми говоримо: 
«А звідки тут чехи?». А вони говорять: «Так ось, через гору пере-
йшли і вже тут». А ми кажем: «А як це?» – «Та так. Ми маємо, зна-
ємо стежку, по якій можна проходити». І тому наше спілкування 
ще було ось із чехами, які завжди цікавилися, що нового є в укра-
їнській літературі, українській культурі. І це нам також було при-
ємно, тому що вони вільно розмовляли українською мовою, бо ви-
являється, це із родини Грицаків дівчина вийшла заміж за чеха і 
безумовно, що вона поїхала туди, але вона до батьків навідується. 
Ось так. Діалектологічна практика, керувала нею пані Левун Ніна 
Віталіївна, вона з кафедри української мови, і зараз вона нині така 
життєрадісна і дійова; вона працює на кафедрі, і ми часто згаду-
ємо наші перебування і ось бачимо, що ось знаєте що тоді можна 
було поїхати, університет виділяв на це кошти і, мабуть, і Мініс-
терство освіти фінансувало ось всі ці поїздки і практики. 

Далі, на третьому курсі була піонерська практика. Я проходи-
ла її у Новомосковському районі, в піонерському таборі «Дружба» 
разом із Сашком і Тетяною Міщенками і з Любов Кужільною та Та-
їсією Омелян. Ми були піонерськими вожатими. І піонерське життя 
було цікаве для дітей, тому що ми організовували для них гарні по-
запланові такі заходи, які мали вигляд сучасного тренінгу, скажімо 
так, щось було таке, що пов’язано було із розвитком особистості.

І потім була на четвертому курсі педагогічна практика в 120-й 
школі і на п’ятому курсі вже переддипломна практика, була теж 
педагогічною у середній школі № 9. І ось бачимо, що, починаю-
чи з першого курсу, були практики. Це також організовувало сту-
дентів, зобов’язувало їх запасатися знаннями, бо що ти будеш ро-
бити під час практики, якщо багато чого не знаєш.

Останніми практиками педагогічними керував Василь Іва-
нович Ткачук, який на той час був завідувачем кафедри педаго-
гіки. Це унікальна особистість, це такий, знаєте, Сухомлинський 
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того часу. Він мав досвід роботи у партійних структурах, він був 
розумним, підготовленим і педагогіка завжди проходила, як така 
дисципліна, яку залюбки сприймали. Ми всі йшли, бо, знаєте, він 
звертався до всіх на «Ви». Цю ще форму звертання ще один викла-
дач презентував – Ігор Іванович Меншиков. Нині він доктор наук, 
професор, працює на кафедрі російської мови. Ось так.
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ІНТЕРВ’Ю № 2

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 23 березня 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ: Гуня Володимир Олександрович
Дата й місце народження 1940 р. н., м. Москва
Доступ до інформації 
(відкритий, частковий, 
закритий, анонімний)

Частковий

Національне та соціальне 
походження

Українець

Освіта, навчальний заклад, 
який закінчено

Дніпропетровський ракетобудівельний 
технікум

Професія, перелік посад Викладач економічного факультету 
на кафедрі «Статистики, обліку і 
економічної інформатики»

ІНТЕРВ’ЮЄР (ПІБ): Жук Анна Сергіївна
ТЕХНІК (ПІБ): Селезньова Ірина Віталіївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Першина Алевтина Святославівна
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 02:26:07
Вид і марка аудіотехники Телефон Samsung J1
Вид і марка відеотехніки Камера Samsung ЕС-СТ 90
Основний зміст інтерв’ю Студентське і викладацьке життя 

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

м. Дніпро, вул. Моссаковського, 
35, корпус № 5, аудиторія № 48 
економічного факультету ДНУ 

Ставлення респодента до 
питань, його готовність дати 
інтерв’ю

Ставлення позитивне

Кількість зустрічей з 
респодентом

5

Примітка й коментарі Транскрибований текст був 
перероблений за бажанням респондента 
і тому не повною мірою відповідає 
фонозапису
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Гуня Володимир Олександрович, 1940 року народження, на-
родився у місті Москва, українець.

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

 Пам’ятаю своїх дідусів і бабусь як по батькові, так і по ма-
тері, безумовно й своїх батьків. Батько був кадровим військовим, 
ветераном Великої Вітчизняної війни. На фронті був тяжко пора-
нений. Певний час після лікування працював викладачем в одно-
му з військових училищ, а потім на військових кафедрах різних 
вищих навчальних закладів. Мати – вчителька. У свій час закін-
чила педагогічне училище, а після війни – геолого-географічний 
факультет Дніпропетровського державного університету.

Дідусь та бабуся по батькові родом з Житомирщини, по ма-
тері – з Гомельщини. У кожного з них цікаві складні біографії. 
Хочу звернути увагу на таку обставину: у деяких поселеннях на 
малій батьківщині батька та діда, де я бував неодноразово, пріз-
вище Гуня зустрічається дуже часто.

Історикам відомо, що одним зі сподвижників Богдана Хмель-
ницького був козацький полковник і певний час, навіть, гетьман 
України Дмитро Гуня. Приблизно співпадають межі територій 

ГУНЯ
ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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останніх його боїв і загибелі з місцем проживання моїх родичів 
та однофамільців. Я не стверджую, що Дмитро Гуня мій предок, 
але такого припущення не виключаю.

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

Не мали.
Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку осві-

ту Ви здобули?
Всю освіту отримав у Дніпропетровську. Закінчив середню 

школу, механічний технікум, який зараз має назву ракетобуді-
вельного. Після цього вступив до Дніпропетровського державно-
го університету на фізико-технічний факультет за вечірньою фор-
мою навчання. Через два роки праці на Південному машинобудів-
ному заводі та одночасного навчання в університеті перевівся на 
денне відділення того ж факультету.

Після закінчення університету певний час знов працював на 
тому ж підприємстві. Далі – перевівся на роботу в науково-дослідну 
частину університету, на посаду спочатку інженера, а потім нау-
кового співробітника. Далі навчався в аспірантурі і захистив кан-
дидатську дисертацію у Львівському відділенні Інституту еконо-
міки Академії наук УРСР.

Моим первым учителем в младших классах была Эльвина 
Ивановна, фамилии которой, к сожалению, не помню. Она учи-
ла нас азбуке, грамматике и чтению, азам арифметики, чистопи-
санию. Был такой предмет для изучения. Он был предназначен 
для выработки у школьников красивого и аккуратного почерка. 
При том использовались чернильные ручки и специальные мета-
ллические перья. Самым ходовым было перо № 86 (были и дру-
гие их номера). Писать ими нужно было с «нажимом», т. е. с лег-
ким нажатием на перо при написании отдельных частей каждой 
буквы. Эльвина Ивановна запомнилась своей добротой и мягкос-
тью характера, даже была чем-то похожа на няню. Но, главное, 
чем она запомнилась – ее работа постоянно велась в направле-
нии осмысления и восприятия нами таких человеческих ценнос-
тей и понятий, как честность, порядочность, достойное поведе-
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ние, дружба, уважительное отношение к старшим и т. д. Будучи 
уже в более старшем возрасте, я по достоинству смог оценить ту 
огромную и важную воспитательную работу, которую она посто-
янно проводила с нами школьниками – малышами, за что я при-
знателен и благодарен ей до настоящего времени.

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

Среди учителей старших классов особенно запомнился 
классный руководитель Ровинский Даниил Израилевич. Он был 
первым учителем, который с нами, школьниками начал обращать-
ся на «Вы». Это было необычно. «Данил» – так мы называли его 
между собой, не только организовывал интересные познавательные 
экскурсии, но и длительные пешие туристические походы. Их было 
два – по южному берегу Крыма и по берегу Днепра от Канева до 
Киева. Для нас, 15–16-летних, эти походы оставили незабываемые 
впечатления. 

Даниил Израилевич был историком по образованию. Во 
время первого похода от него мы узнали много подробностей о 
памятных местах, по которым проходили, и исторических памят-
никах, которые видели. Он как бы оживил события, связанные с 
русско-турецкой войной и предшествующими войнами, начиная 
со времен Древней Греции. Аналогичные впечатления остались 
и от маршрута Канев – Киев. Кстати, от него я впервые узнал о 
Дмитрие Гуне.

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

Выбор профессии – это процесс, поиск. Он не может быть 
одномоментным. На него оказали влияние и школьные учи-
теля, о которых я уже говорил, и формулирующиеся знания и 
интересы, и накопившийся жизненный опыт. Мой окончательный 
профессиональный выбор был сделан уже в годы обучения на 
физико-техническом факультете. Повлиял на него один из препо-
давателей – заведующий кафедрой экономики предприятий Юрий 
Трофимович Колиберда, который читал нам дисциплину, совпада-
ющую с названием кафедры. Прежде всего, я обратил внимание на 
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то, что его вузовское образование было техническим, очень близ-
кое к тому, которое получали студенты на физико-техническом 
факультете. 

Его лекции были органично связаны с основными положени-
ями экономической теории, которые изучали в курсе политичес-
кой экономики. По содержанию они четко укладывались в логичес-
кую цепочку: «экономические законы – производство продукции 
на отдельных предприятиях – технология ее изготовления – тех-
ническое обеспечение производства оборудованием, сырьем, ма-
териалами – финансирование производства – организация труда 
и заработной платы».

Значительную, базовую часть знаний студенты физтеха по-
лучали из его лекций. Многие профессиональные качества Юрия 
Трофимовича склонили меня к выбору профессии преподава-
теля экономических дисциплин в ВУЗе, и не только меня. На 
экономическом факультете такие выпускники физико-технического 
факультета, как профессор заведующий кафедрой экономики и 
управления предприятий Патоков Олег Федорович, доцент заве-
дующий кафедрой банковского дела Куликов Юрий Сергеевич, 
доцент Кливец Павел Григорьевич и другие.

О первичности технической составляющей процесса произ-
водства Юрий Трофимович высказался однажды так: «Хороший 
инженер всегда может стать хорошим экономистом, а экономист 
инженером – никогда». Я благодарен ему за то, что он убедил 
меня в этом. Теперь об увлечениях. Начиная со школьного воз-
раста: авиамоделирование, радиолюбительство (посещал ради-
оклуб, собирал радиоприемники и даже любительские радиос-
танции), нумизматика, туризм. Пробовал себя в живописи мас-
лом. Несколько картин сохранились у меня до сих пор, особен-
но нравилось изображение природы на полотнах Шишкина, Ле-
витана, Айвазовского. Неоднократно посещал его Дом-музей в 
Феодосии. Пытался подражать им. Некоторые из увлечений сохра-
нились у меня до сих пор.

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени? 
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В университет поступил в 1960 году. Какой был конкурс уже 
не помню, сдавались следующие вступительные экзамены: сочи-
нение, математика и диктант в письменной форме, и иностранный 
язык и физика – в устной. Предпочтение при зачислении отдава-
лось школьникам-медалистам, выпускникам механического тех-
никума с «красным» дипломом, лицам отслужившим в армии, а 
также имеющим определенный трудовой стаж.

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

Первая лекция была по чисто технической дисциплине – на-
чертательной геометрии, которая призвана была развивать у бу-
дущих инженеров пространственное изображение. Читал её Игорь 
Александрович Рейнгард, педагог по образованию. Лекцию он на-
чал оригинально, примерно так: «Преподаватель Иван Иванович 
Иванов достал из портфеля пачку пожелтевших потрепанных бу-
мажек и, поглядывая в них, попросту читая текст, начал излагать 
материал…!» Смысл сказанного далее, в той же юмористичес-
кой форме, сводился к тому, что преподаватель должен постоян-
но обновлять лекционный материал, свободно владеть им, рабо-
тать в тесном контакте с аудиторией и т. д. Он рассказал нам об 
основных положениях педагогического мастерства, что пригоди-
лось впоследствии в моей преподавательской работе.

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

Факультет размещался в корпусе № 3, в котором позже разме-
щался факультет прикладной математики. В те времена аудиторного 
фонда в университете явно не хватало. Заниматься приходилось в кор-
пусе № 2 и других корпусах университета, порой даже в две смены.

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

Давать оценку работы преподавателей физико-технического 
факультета, на котором когда-то был студентом, с сегодняшних по-
зиций преподавателя экономического факультета затруднительно.
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Если говорить о студентах экономического факультета, то у 
них параллельно с лекциями и практическими занятиями по про-
фессионально ориентированным дисциплинам (это 2–3 курс) начи-
нается подготовка к проведению самостоятельной аналитической 
работы. Ее элементы включаются в домашние задания, текущие 
контрольные работы, практические занятия и семинары. Все эти 
элементы являются составной частью курсовых работ, отдельные 
разделы которой служат основой бакалаврской дипломной работы. 
Аналогичным образом дальнейшее развитие полученных резуль-
татов работы бакалавра находил свое выражение в дипломной ра-
боте более высокого уровня. Мы добиваемся того, чтобы эти тре-
бования по форме и содержанию были приближены к требовани-
ям к кандидатской диссертации. Это достигается путем исполь-
зования комплекса методологического обеспечения к дисциплине 
«Методология и организация научных исследований». Обязатель-
ное требование к подготовке магистра – наличие опубликованных 
научных статей и тезисов выступлений на научных конференциях. 
Таким образом, обеспечивается беспрерывность подготовки студен-
тов в получении высшего квалифицированного уровня – магистр. 
Не принижая роли самостоятельной работы студентов, я придер-
живаюсь мнения некоторых специалистов о том, что лекция, т. е. 
прямое общение преподавателя и студента, является наилучшим 
способом передачи информации аудитории. К сожалению, рабо-
чие планы регламентируют минимально возможную нагрузку на 
аудиторную работу, в том числе и на лекции. В тоже время на са-
мостоятельную работу отводится больше времени, которое ис-
пользуется студентами нерационально и поэтому неэффективно.

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

Если проиллюстрировать эволюцию изменений использо-
вания технических средств обучения (ТСО) на всех факульте-
тах, в т. ч. и на экономическом, то она выглядит следующим об-
разом. Доска с мелом, плакаты с таблицами и графиками одно 
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время (60–70-е годы) были основным средством сопровождения 
лекционного материала. Кинопроекторы и учебные кинофильмы, 
которые демонстрировались в специально оборудованных ауди-
ториях, появились позже.

Применение вычислительной техники развивалось таким пу-
тем. Расчетные работы в начале производились с помощью ручных 
счетных машин «Феликс», которые позволяли производить про-
стейшие арифметические действия сложения и вычитания путем 
прокручивания набора дисков с нанесенными на них цифрами. 
Впоследствии они были заменены электронными калькуляторами 
и электро-механическими машинами типа «Ятрань» и др.

На смену им пришли первые мощные ЭВМС с программным 
обеспечением, «Минск» и др. Этими машинами был оснащен межву-
зовский центр обработки научной информации (МЦОНИ), который 
находился в корпусе № 5, в котором расположен, в настоящие вре-
мя экономический факультет. Он занимал первые два этажа зда-
ния, включая подвальное помещение. Общая характеристика этих 
машин такова. Каждая из них представляла собой совокупность 
блоков высотою до двух метров и более с системой воздушного 
охлаждения, и занимала площадь размером аудитории примерно 
на 40 человек. По операционным возможностям эта техника соо-
тветствовала одному–двум современным компьютерам, которыми 
оснащены несколько учебных лабораторий экономического фа-
культета. Эти машины использовали все факультеты университе-
та, в т. ч. и экономического. Кстати, они обслуживались штатом 
сотрудников численностью около 80 человек.

При появлении на факультете первых компьютеров мне за-
помнилась одна, в то время «новация», в которой принимал учас-
тие и я. Для выполнения одной из лабораторных работ по курсу 
экономики труда нами была создана программа, которая имити-
ровала на экране процесс изготовления на токарном станке про-
стейшей детали. Суть лабораторной работы состояла в хрономе-
трировании затрат рабочего времени на изготовление этой детали 
при ее различных параметрах и различных режимах работы станка. 
Зафиксированные затраты времени в дальнейшем использовались 
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для расчета заработной платы условным рабочим. Кроме названных 
ТСО на факультете широко применяется аудио-видеотехника. Од-
нако при всем при этом доска и мел также используются, остава-
ясь подручным для преподавателя средством.

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

На физико-техническом факультете были отличные пред-
метные аудитории, соответствующие специфике подготовки 
специалистов, именных аудиторий не было. На экономическом 
факультет есть три именные аудитории: имени первого декана 
экономического факультета доц. Губы И. Е.; заведующего кафе-
дрой экономики и управления производством проф. Патокова О. Ф; 
заведующего кафедрой экономической кибернетики проф. Марюты А. Н.

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

Оценить состав моих сокурсников, уровень их подготовки, 
социальный и национальный состав в настоящее время мне не 
предоставляется возможным. По возрасту – это студенты 16–25 
лет. Выпускников средних учебных заведений (школьников, тех-
никумов) было меньше, чем остальных, имеющих определенный 
жизненный опыт, полученный ими за время работы на производ-
стве и службы в армии. По половому составу – это в основном 
мужчины. Девушек – единицы.

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

Однозначно, дисциплина у студентов, когда я учился, была 
выше, чем сейчас. Основная причина такового явления в настоя-
щее время заключается в том, что меры порицания за ее наруше-
ние (предупреждения, выговоры по университету), а тем более 
отчисление имеют место в редких случаях. Опоздание на занятия 
студентов бывают часто, преподавателей – иногда.

Яким був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті? 
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Ссоры, разногласия, резкие противоречия между студента-
ми моей группы отсутствовали. Споры и эмоциональные диспуты 
имели место. Группа была дружной. Поэтому можно считать, что 
психологический климат в ней был нормальным. О моральном об-
лике некоторых студентов в настоящее время я уже, кажется го-
ворил. Использование нецензурной лексики, которая имеет мес-
то в общении студентов, особенно у девушек, не поддается ника-
кой оценке, они ниже всякой критики.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

Ответ краток и интересен тем, что старостой группы был я.
Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 

Чи траплялися якісь курйозні випадки? 
 Организация зачетной недели и сессии практически не отли-

чается от той, которая существует в настоящее время. Особеннос-
ти их проведения состоят в том, что и зачеты, и экзамены прини-
мались в устной форме. В настоящее время зачеты могут быть 
поставлены по результатам выполнения студентами заданий по 
кредитно-модульной системе оценок. Экзамены проводятся в 
письменной или тестовой форме и составляют только часть об-
щей оценки, в которую входит оценка по результатам текущего 
модульного контроля.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спе-
ціалізації? 

Мне в свое время пришлось работать заведующим несколь-
кими кафедрами экономического факультета: экономики труда, 
экономики народного хозяйства, учета и аудита. На каждой из них 
организовывались определенные специализации, в результате чего 
были открыты новые специальности: «Управление трудовыми ре-
сурсами», «Финансы», «Банковское дело», «Учет и аудит». Отно-
сительно недавно кафедра «Учета и аудита» была объединена с 
кафедрой «Статистика» и стала называться кафедрой «Статисти-
ки, учета и экономической информатики». Кроме того, Министер-
ством образования все ранее существующие названия специаль-
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ностей отменены и введены новые. Поэтому говорить об органи-
зации каких- либо специализаций на любой кафедре, в том числе 
и на той, где я работаю, в настоящее время рановато. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт? 
Курсові роботи захищалися в установлені кафедрою терміни 

комісією, яка складалася з декількох викладачів. Організація їх за-
хисту залишалася практично незмінною як і зараз. Але за змістом 
цих робіт і формою захисту відбулися зміни. Вони стали більш на-
ближеними до дипломних. Особливістю захисту дипломних робіт 
у роки мого студентства було те, що він відбувався на виробни-
цтві за місцем проходження переддипломної практики. При цьо-
му до складу ДЕК залучалися представники відповідних підроз-
ділів цих підприємств.

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

Практики, в настоящее время, не по вине преподаватилей, 
не по вине руководства университетов, факультетов проводят-
ся безобразно. Основной причиной такого положення дел явля-
ется неоправданно заниженые сроки их прохождения, которые 
регламентированы министерскими учебными планами. На учеб-
ную и производственную практики в совокупности отводится не-
сколько недель. За это время студенты успевают лишь поверхност-
но ознакомиться с сущностью производства и характером пред-
стоящей работы по профилю своей специальности. Такие практи-
ки, по сути, напоминают экскурсии.

В годы моего студенчества производственная практика без 
перерыва переходила в преддипломную. Они не разъединялись во 
времени и проводились в течении полугода. Студенты инженерно-
технических специальностей на время производственной практи-
ки принимались на работу с соответствующей отметкой в трудо-
вой книжке на должности помощников мастеров, и на специаль-
ности экономического профиля, соответственно, на должности 
экономистов, финансистов, бухгалтеров и т. д. Преимущества та-
кого подхода очевидны.
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Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися? 

На факультете ежегодно проводятся научно-практические 
конференции, в которых принимают участие молодые ученые – 
студенты и аспиранты. По результатам конференций издаются 
сборники тезисов выступлений или статей. Конференции прово-
дятся на разных уровнях: университетском, региональном, респу-
бликанском и международном.

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

Давайте рассмотрим некоторые обобщенные характеристи-
ки студенчества в целом и их изменения в течении последних лет 
10–15. Студенты предшествующих лет были более дружными, 
дисциплинированными и инициативными. Это можно обьяснить 
тем, что самоуправление изначально формировалось с первых дней 
студенческой жизни, когда практиковались ежегодные выезды 
студентов вместе с преподавателями на сельскохозяйственные 
работы.

Совместное проживание, работа и общение в течение месяца 
и более в неординарных для всех условиях позволяли им основа-
тельно познакомиться и узнать друг друга. Очень быстро прояв-
ляются характер каждого, его отношение к работе и сокурсникам, 
круг интересов, способности и возможности и т. д. Естественным 
образом выделялись и лидеры, и отстающие, добросовестные и 
не очень. После завершения трудового семестра, как назывались 
сельхозработы, к учебе приступала достаточно сплоченная, друж-
ная, хорошо знакомая с куратором группа, которая на собрании са-
мостоятельно, не по назначению, избирала из числа лидеров ста-
росту, его заместителя, профорга, культорга и др. Из академичес-
ких групп формировался и состав студенческого совета факуль-
тета, отдельные члены которого представляли интересы в ученом 
совете факультета. Сущность самоорганизации, которая изначаль-
но не происходила естественным способом в среде самого коллек-
тива, приводит к формальному ее существованию. Простой при-
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мер: в настоящее время, пожалуй, трудно найти академическую 
группу, по инициативе которой организован хоть один субботник 
по уборке территории, прилегающей к учебному корпусу и обще-
житию, уборка аудиторий, лабораторий и т. д.

Згадайте, які форми організації дозвілля мали місце у сту-
дентів економічного факультету. 

Задача куратора группы во все времена состояла в организации 
культурно-массовой и воспитательной работы на экономическом 
факультете. Кураторы совместно со студентами организовывали 
клубы по интересам, проводили различного рода экскурсии, по-
сещали театры и кинотеатры. Несколько лет на факультете суще-
ствовал так называемый студенческий театр эстрадных миниатюр 
(СТЭМ). Ребята (человек 6–7), его участники – просто артисты от 
Бога, под стать профессиональным артистам 95-го квартала. Од-
ной из форм проведения досуга были соревнования команд КВН. 
Состязались команда студентов и команда преподавателей, в со-
ставе которой состоял и я.

Особое внимание обращалось на организацию проведения 
различных праздников (особенно Нового года) со студентами, 
которые оставались в эти дни в общежитии и участвовали во всех 
мероприятиях, проводимых там, одновременно обеспечивая дис-
циплину и порядок. Много культурно-массовых мероприятий про-
водилось во Дворце студентов. К сожалению, со временем такая 
практика общения студентов и преподавателей практически со-
шла на нет.

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

Скажу так: я никогда не хотел стать первоклассным спортс-
меном, не ставил перед собой такой цели. С самого детства играл 
в футбол, занимался гимнастикой, выполнял элементарные упраж-
нения на уровне третьего разряда. Попробовал себя в боксе. В  
14 лет пошел в секцию, но не понравился мне этот вид спорта. За-
нимался легкой атлетикой, и опять-таки не ради того, чтобы вели-
ких успехов достичь, а чтобы развить свои силы и здоровье. Боль-
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ше всего времени уделил в свое время мотоспорту. Таким образом, 
мне нравилось заниматься физкультурой, а не спортом.

В чому основні результати Вашої праці як науково-
педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдало-
ся застосувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях? 

Наукова і педагогічна діяльність вони щільно пов’язані. Ро-
зумієте, наукову та педагогічну діяльності роз’єднати неможливо. 
Главным результатом своей научно-педагогической деятельнос-
ти считаю подготовленность моих студентов к самостоятельному 
написанию статей, выступлениям на конференциях и использова-
ния этих материалов в дипломных работах, требования к которым 
приближены к требованиям к кандидатским диссертациям. К ре-
зультатам моей работы можно отнести также подготовку к защи-
те и защиту диссертаций аспирантами.

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

У нас на каждой кафедре издаются зборники совместно с 
разными университетами и институтами. Название зборников 
достаточно большое, издаються также монографии, учебники в 
самых разных издательствах. 

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому фа-
культеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Все тече, все змінюється. Навіть відносно короткий проміж-
ок часу на нашому факультеті функціонувала Вчена рада по за-
хисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Фінанси», по-
тім – за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Статисти-
ка». Після чергового реформування на факультеті залишилася спе-
ціалізована Вчена рада тільки за спеціальністю «Економіка підпри-
ємства». Реформування продовжується, і от ми маємо, що маємо.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь в організації студентських наукових гурт-
ків та інших форм студентської наукової роботи? 
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Конечно, на каждой кафедре, на которой я работал заведую-
щим, я руководил научными кружками студентов. В данный мо-
мент наша кафедра называется кафедрой «Статистики, учета и 
экономической информатики». Большей частью решением этих 
вопросов занимается новый заведующий и его заместитель по на-
учной работе.

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? 

На каждой кафедре есть подборка самых ходовых изданий по 
специальности «Облік і аудит» і «Статистика». Есть кафедральные 
библиотечки, есть факультетская, в которой представлены, правда 
в ограниченом количестве, отдельные экземпляры учебной лите-
ратури, необходимые студентам при подготовке к тому или иному 
экзамену. Есть, само собой, университетская библиотека, которая 
обеспечена учебниками также недостаточно, так как финансиро-
вание пополнения библиотек плохое. Кроме того, через интернет 
можно ознакомиться с любой литературой, которая интересует 
студента. Поэтому, остро вопрос обеспечения студентов учебной 
и методической литературой не стоит. 

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

Университет, до последнего времени, занимал такую позицию 
по отношению к тем политическим событиям, которые происходят. 
Всем студентам и всем преподавателям разрешалось высказывать 
своё мнение, суждение по поводу происходящих событий в любой 
форме, на любых собраниях в рамках действующего законода-
тельства, но за пределами университетского корпуса. Поэтому по-
литические события никоим образом не повлияли на нормальный 
ход протекания учебного процесса.

 Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на 
Вашому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися 
Вам? 
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Организовывались соревнования и другие спортивные 
олимпиады под руководством преподавателей кафедры физичес-
кого воспитания университета. У нас формировались команды 
футбольные, волейбольне. И сейчас формируются. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету? 

В определенный период было время, когда наш факультет по 
составу студентов был явно интернациональным. У нас учились 
студенты разных национальностей, из разных стран: грузины, чехи, 
немцы, французы, студенты из Африки, Комбоджи, Афганистана 
и др., особенно после развала СССР. Если говорить о препода-
вателях, опять-таки с помощью отдела по зарубежным связям, к 
нам приезжали преподаватели из Германии, Польши, США, и мы 
поддерживаем с нимы контакты и в настоящее время посредством 
издания общих сборников, обучения наших студентов в вузах 
Франции, Голландии, Польши.
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ІНТЕРВ’Ю № 3

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 08 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Дзюба Анатолій Петрович
Дата й місце народження 30 листопада 1948 р., м. Ромни, Сумська 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець 

Освіта, навчальний заклад, 
який закінчено

Вища, ДНУ ім. Олеся Гончара, 
спеціальність «Механіка»

Професія, перелік посад Д.т.н, проф.
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Лисаченко Олександр Ігорович
ТЕХНІК (ПІБ): Оксенюк Тетяна Андріївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Лисаченко Олександр Ігорович,

Оксенюк Тетяна Андріївна
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 1
Вид і марка аудіотехніки Nikon D5300
Вид і марка відеотехніки Не використовувалася
Основний зміст інтерв’ю 
(перелік тем і сюжетів із 
зазначенням хвилин запису чи 
метрів плівки)

Згідно з анкетою опитування

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

ДНУ, механіко-математичний факультет

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з 
респондентом

2

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

Анатолій Петрович Дзюба. 30 листопада 1948 року. Народив-
ся в місті Ромни Сумської обл.

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

Дід Пилип і бабуся Ульяна були з хутора Рубанів. Бабушка 
прожила 92 роки. Один дід помер від голоду у 43-му, а другий – у 
52-му після хвороби. Усі вони були робітниками і селянами. Бать-
ко працював на залізниці, мама – швея. Освіти не мали (війна за-
вадила): мама – 3 класи, а батько – 7.

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

 З урахуванням того, яку освіту мали мої родичі – ніякої тра-
диції не було.

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

Батьки хотіли, щоб я навчався. Слідкували за тим, щоб я усе 
робив правильно. Так і вийшло. Закінчив школу із золотою ме-
даллю.

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

ДЗЮБА
АНАТОЛІЙ 
ПЕТРОВИЧ
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Закінчив Роменську середню школу № 11. Поступив в уні-
верситет, далі – в аспірантуру і далі-далі…

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

В той час у нас були дуже віддані справі вчителі. Мар’я Да-
нилівна Чуприна – мій класний керівник. Ми були першим класом 
у неї після випуску педагогічного університету. Була дуже квалі-
фікована, любила свою справу. Як на мене, математичну підго-
товку в середній школі я отримав від неї. Дуже чудові вчителі фі-
зичної культури були – Борис Тарасович, Микола Петрович. Вчи-
тель початкових класів Ганна Андріївна – учасник бойових дій.

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

 Я знав, що буду займатися математичними чи технічними 
науками, а все інше сталося випадково. Гуманітарної цікавості не 
було, хоча я був переможцем олімпіад, твори писав. Ніхто не спо-
нукав мене кудись там вступати, а оточення, яке в мене було, не 
дуже було проінформоване.

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

На рік вступу якраз були два випуски. Конкурс був подвій-
ним, а місць не дуже багато. Це було у 1966 році. За результатами 
у нашій групі було 28 студентів, троє з них мали пільги, а 23 – ме-
далісти. Згадати чиєсь ім’я зараз уже важко, але екзамени прийма-
ли особисто, не тестами.

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

Одна з перших лекцій, яка мені запам’яталася, читала її Нон-
на Василівна Варех – це відомий наш викладач.

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

На той час університетського Ботанічного саду не було…був 
перший корпус на вул. Шевченка, другий корпус і третій, четвер-
тий корпус на проспекті Д. Яворницького. Заняття наші прохо-
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дили в п’ятому корпусі, там була невеличка кімната й для кафе-
дри, на якій я спеціалізувався. Деякі заняття проходили в першо-
му корпусі – технічні науки, креслення. Аудиторій не вистачало. 
Такі дисципліни, як іноземна мова, проходили у школах. Занят-
тя часто були у дві зміни. Я вступив в університет саме в той час, 
коли ректором став молодий, енергійний Моссаковський Воло-
димир Іванович.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисциплі-
ни, які вони викладали.

 Нонна Василівна Варех – викладала геометрію та алгебру. 
Петро Антонович – був деканом, викладав теоретичну механіку. 
Камілл Миколайович Гопак – програмування. Арифмометри були, 
ми крутили за ручку, а у нього все було прораховано до 5–6 зна-
ка… Запам’ятався легендарний викладач, учасник Великої Вітчиз-
няної війни – Василь Каленикович Голуб, надзвичайно обдарова-
ний та високо професійний Євген Васильович Бінкевич, ну, і зви-
чайно ж, професор Володимир Іванович Моссаковський.

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

 На той час ніяких спеціальних аудиторій не було. Лаборато-
рія обчислювальної техніки вирізнялася тим, що на полицях сто-
яли арифмометри….і була лабораторія механічних випробувань, 
де в присутності студентів проводили випробування електрокон-
струкцій, зразків різних моделей. Був лінгвістичний клас, де ми в 
навушниках від магнітофонів слухали матеріал.

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

 Коли я навчався, довіри до викладачів було значно біль-
ше і тому у викладачів була змога, студенту, який цікавився, зда-
вав щось, ставити якісь додаткові бали впродовж сесії. Кількість 
приходів студента для здачі заліку чи екзамена не обмежувалась: 
можна було прийти 5,10, 15 і більше разів, і тому ніхто не дивив-
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ся, скільки занять було прогуляно. Можу згадати один такий кур-
йозний випадок, хоча, на мою думку, він виховний. Здавали мате-
матичний аналіз, зібралася велика група і викладач, як завжди: «Які 
є питання? Що не зрозуміло? Усім зрозуміло?», а потім каже: «Я тут 
поспішаю, давайте швидко будемо все робить. От хто впевнений, що 
він виучив на 5?». Ну, підняли руку3–5 студентів, вийшли. А викла-
дач говорить: «Ви впевнені?», – «Впевнені» і поставив відмінну оцін-
ку. Далі каже: «Хто недовчив, не розібрав, можливо, не зрозумів ма-
теріал і згоден на 3?», вийшло також декілька студентів – отримали 
свої трійки. Викладач і говорить: « Хто з вас ще впевнений, що знає 
на 5?». Ну, звичайно, що більшість кинулась, але їм він уже не поста-
вив скільки і сиділи вони до восьми вечора здавали».

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

Курсова робота на третьому курсі у нас починалася. Я на-
вчався в тій групі, де було 23 медалісти із 28. Як кажуть «шустрі», 
були студенти і, поки я думав куди, всі вони познаходили собі ке-
рівників. Залишився фронтовик Василь Каленикович Голуб, ну, і 
нас двоє з Колею Максименко – ми потрапили до нього. Зробили. 
Захистили. Виявилася одна з кращих. Наступну курсову роботу 
я писав у Євгенія Васильовича Бінкевича – дуже талановита лю-
дина, знав 15 мов, інтелектуально розвинений. Виконав роботу у 
нього. Мене відправили на всесоюзний конкурс і там отримав ди-
плом переможця. Отак я писав курсові роботи.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спе-
ціалізації?

 Спеціальність «Механіка» мала три групи і Моссаковський 
організував таку спеціалізацію – динаміка і міцність машин. При 
розподілі ніхто не заперечував, на яку він потрапив спеціалізацію. 
Як поставили, так поставили.

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

На той час завідувач кафедри Володимир Іванович Мосса-
ковський був на стажуванні за кордоном у США. Бачив там різні 
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лабораторії. Приїхав і каже: «Я хочу, щоб у нас лабораторії були 
не гірші, ніж там». Це йому вдалося. Він побудував лабораторію 
міцності і надійності конструкцій, де працювали і студенти.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
 Раніше захист відбувався на засіданні кафедри. Питання міг 

задавати будь-хто. Наочних приладів ніяких не було, писали все 
на дошці. Взагалі, курсові роботи захищалися дуже прискіпливо. 
На захисті курсової чи дипломної роботи могли запитати про все, 
одночасно про всі дисципліни.

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

 Займався велоспортом, веслувальним. Тоді були і байдар-
ки, човни. У нашому університеті була водна база невелика. Са-
мостійно, ще зі школи, я грав у хокей. Потім про це дізнався Мос-
саковський, а я вже тоді був аспірантом. А в газеті «Советский 
спорт» вийшла критика, що у нашому університеті погано розви-
нений спорт, немає спортзалу і т. д. Моссаковський дав мені здо-
ровий ящик з шайбами і каже: «Іди займайся з студентами». От 
таким чином я організував при нашому університеті хокейний 
центр. І наша команда довгий час була призером в Україні по хо-
кею. А коли мені було вже 60 років я приймав участь у міжнарод-
ному турнірі з хокею.

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

 Взагалі-то я не збирався йти в аспірантуру. Я отримав осві-
ту механіка і збирався спокійно собі десь працювати. Але чинни-
ком був мій керівник Бінкевич і він спонукав мене вступити до 
аспірантури.

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

 Багато чого залежало від наукового керівника і його зацікав-
леності в тому, щоб студент займався наукою.

 Хто був Вашим науковим керівником? Чим характеризу-
вався його стиль наукового керівництва?
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 Євген Васильович Бінкевич. У нього була велика бібліоте-
ка. Знав літературу. Гумор на високому рівні. Всі ці особливості 
приваблювали до нього людей.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Найбільше я ціную в людях порядність і працездатність.
Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 

Вашому факультеті, науково-дослідному інституті? Хто їхні 
керівники? Які відкриття вони зробили?

 Академік Володимир Іванович Моссаковський – ректор – по-
будував весь комплекс університетського містечка. Він був орга-
нізатором, науковим керівником відомої Дніпропетровської шко-
ли механіків.

 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 нашій кафедрі, яка була основою школи механіки разом 
із лабораторією міцності і надійності конструкцій виходили такі 
збірники, як «Гідромеханіка й теорія пружності», «Динаміка й міц-
ність важких машин». Пізніше відкрив нові три фахових збірни-
ки наукових праць: «Проблеми обчислювальної механіки й міц-
нення конструкції», «Механіка», «Методи розв’язування приклад-
них задач механіки».

 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?

 За час Володимира Моcсаковського як завідувача кафедри 
таких конференцій було чимало, зокрема: Всесоюзна конферен-
ція «Змішані задачі механіки», «Пакети прикладних програм» та 
ін. Останні роки, за час мого завідування кафедри, ми провели і 
будемо проводити в цьому році VI конференцію «Механіка де-
формованих тіл і конструкцій», вона буде в Запоріжжі. Проводи-
ли конференції в Ялті. Дуже значна конференція була проведена 
в пам’ять академіка Моссаковського, на якій були присутні відо-
мі вчені України. На ній були 23 академіки, [член]-кореспонденти 
[АН] України. І вони приїхали як на саму конференцію, так і щоб 
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вшанувати пам’ять видатного вченого. Зараз ми приймаємо участь 
у цілому ряді конференцій. Нашу кафедру і наших співробітників 
залучають до конференції, присвяченій 100-річчю Кожевнікова.

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

Я вважаю, що наукові конференції, якщо вони організовані 
належним чином, – найкращий спосіб підвищити свою кваліфіка-
цію. Виходить людина і відверто пояснює ті знання, для отримання 
яких треба прочитати товсту книжку, а доповідач пояснює в дуже 
короткий час. Раніше конференції навіть оплачувалися. Мені до-
велося побувати на конференціях у тодішньому Радянському Со-
юзі в багатьох містах Сибіру, містах Уралу, Омську, Прибалтиці 
та інших. Міг це зробити аспірант. Отримати кошти, сісти на лі-
так чи на потяг і бути там.

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

Датою, яка найбільше згадується – це ювілейні дати, присвя-
чені академіку Моссаковському. В минулому році було відзначе-
но 100 років з дня народження видатного професіонала з міцнос-
ті конструкцій Павла Івановича Нікітіна. Він працював на нашій 
кафедрі, доктор наук, професор.

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

Досягнення наукової школи, очолюваної Моссаковським, ви-
знані. Свого часу, я це відчуваю, коли приїжджаю на конференції. 
Дуже багато посилань у літературі, монографіях, різних публікаціях. 

 Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та на-
уки характерний для часу Вашої роботи.

 Не можна вважати, що фінансування завжди було на високо-
му рівні. Але в той час аспірант, інженер чи будь-який співробіт-
ник міг собі дозволити полетіти на конференцію з повною опла-
тою його перебування. Зараз це майже фантастика – ні студенти, 
ні аспіранти такої можливості не мають. Я, на даний момент, є ке-
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рівником держбюджетної теми, яка йде через Департамент науки 
і техніки України, 3 роки – 2,7 млн, тобто на рік – майже мільйон. 
В той же час співробітники знаходяться на частині ставки – на 
0,5– 0,8. Якісь відрядження чи матеріально-технічні засоби – мрі-
яти неможливо.

Чи були Ви учасником будівництва університетського міс-
течка? Як воно відбувалося?

 Про будівництво університетського містечка можна більш 
детально почитати у книзі за моїм співавторством «Моссаков-
ський – вчений, ректор, особистість». Воно, головним чином, від-
бувалося на ентузіазмі Моссаковського. Є такий епізод, коли він 
приїхав до Міністерства освіти і науки держави, де міністр його 
питає: «Ну, добре, ти збираєшся будувати корпуси, що в тебе є?», 
а Моссаковський відповів: «В мене є тільки яр». Потім, звичайно, 
було і якесь фінансування. Та група, в якій я навчався, будувала 
науково-дослідну лабораторію, яка знаходиться в районі корпу-
сів три, чотири, п’ять. Ми там, хто вмів, цеглу клав, розчин коло-
тив, хтось земляними роботами займався, підносили. Потім при-
ємно було подивитися, коли зробили.
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ІНТЕРВ’Ю № 4

Паспортний лист 

Дата проведення інтерв’ю 8 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Д’яченко Михайло Павлович
Дата й місце народження 10 липня 1958 р. 
Місце народження м. Хабаровськ 
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, із службовців

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Дніпропетровський 
державний університет 

Професія, перелік посад Фізик, проректор з міжнародного 
співробітництва

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Барабан Ірина Вікторівна
ТЕХНІК (ПІБ): Довбиш Богдан Олександрович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Кисельова Олена Вадимівна 
ІНТЕРВ’Ю
Загальна кількість годин запису 1 година 11 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Fly Era life 6
Вид і марка відеотехніки Codak 5x
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 проректора ДНУ, корп. 1

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе, відкрите

Кількість зустрічей з 
респондентом

одна

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

Д’яченко Михайло Павлович, народився 10 липня 1958 року 
у м. Хабаровськ.

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

Батько – Д’яченко Павло Васильович військовослужбовець, 
має вищу освіту, військовий лікар; мати – Д’яченко Ганна Дани-
лівна має середню освіту, бухгалтер. Батько народився на Укра-
їні, мати родом з Алтайського краю. Дідусь по батьківській лі-
нії – Д’яченко Василь Антонович, народився на Україні, с. Водя-
не Дніпропетровської області, за професією був сільським кова-
лем, бабуся – Олена Іванівна, родом із села, була селянкою. По 
материнській лінії бабуся Пелагея Кузьмінічна родом також ро-
дом із села Бійська, селянка; дідусь був співробітником колгоспу, 
мав середню освіту.

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

Професійних підходів стосовно освіти і науки не було, я пер-
ший із нашої родини, хто професійно цим зайнявся.

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

Д’ЯЧЕНКО
МИХАЙЛО 
ПАВЛОВИЧ
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Ні, мені був наданий карт-бланш, я сам обирав, чим я хочу 
займатись і що вивчати. Була підтримка, ніяких заперечень щодо 
мого вибору не було.

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

Навчався я 9 років у середній школі № 1 Верхньодніпровська, 
Дніпропетровської області, на останній рік перевели у середню 
школу № 3 Верхньодніпровська. Вища освіта – Державний уні-
верситет (тодішня назва ДНУ ім. Олеся Гончара), у 1975 р. – по-
ступив, у 1980 р. – закінчив. Потім була аспірантура.

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

Найбільше на мене вплинув і запам’ятався мій вчитель ма-
тематики – Лобода Василь Петрович. Він для мене визначна лю-
дина, оскільки надихав на серйозну роботу і завжди підтримував. 
Незважаючи на те, що я пішов на фізичний факультет ДНУ ім. 
Олеся Гончара, саме цей мій вчитель для мене найяскравіша осо-
ба, яка певним чином і вплинула на формування моєї особистості.

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

Фізикою я цікавився в школі досить серйозно, я навчався в 
фізико-математичній школі Московського фізтеху, це тоді був та-
кий досить серйозний навчальний заклад. Поштовхом для мене ста-
ла передача «Очевидное – невероятное», вів цю передачу профе-
сор Капиця. В цій передачі були досить цікаві висвітлення фізич-
них проблем і я вважаю, що саме ось це стало потужним поштов-
хом до вивчення фізики. Коло читання залежить від віку, коли був 
трохи молодшим, мене цікавила фантастика, детективи. До речі, 
останні були для мене як приклад задач та їх розв’язання. Потім 
мене цікавила класична література, зокрема такі автори: Чехов, 
Булгаков, Салтиков-Щедрін, також читав деякі твори Толстого, 
починав неодноразово читати також твори Достоєвського, але не 
зміг дочитати їх. Читав і Шевченка, особливо тоді, коли мені по-
дарували «Кобзар», і читання в мене почалося відразу і букваль-
но із перших сторінок захопило мене.
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Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени?

Вступив я в університет у 1975 р. На той час правила прийо-
му були такі, що особи, які мали золоту медаль, здавали лише один 
вступний іспит і якщо він був складений на «відмінно», то абіту-
рієнта зараховували. А оскільки я мав таку льготу, то звичайно, я 
нею скористався і поступив. Хто приймав екзамени, я так і не зга-
даю, бо це було декілька років тому.

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

Я не впевнений, що це була перша лекція, але одну із пер-
ших я пам’ятаю. Це була лекція з курсу «Механіка», читав її до-
цент Пясецький.

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

Фізичний факультет тоді розміщувався у корпусі № 4, кафе-
дра, до якої ми тоді були прикріплені – це була кафедра оптики до 
3-го курсу, тоді була спеціалізація, і я пішов на кафедру теоретичної 
фізики. На мою точку зору, тоді навчальний процес був більш інтен-
сивним, пари були по 2 години: пара 2 по 45 хвилин, потім 5 хвилин 
перерва і знову пара 2 по 45. Таких пар завжди було чотири, ми почи-
нали десь о пів на дев’яту і закінчували десь о пів на п’яту. Тоді був 
шестиденний робочий день, і навчання було таким інтенсивним.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисциплі-
ни, які вони викладали.

Я пам’ятаю кількох викладачів – це Коркіна Марина Петрівна 
і Ваняшин Володимир Степанович, їм у цьому році виповнилося 
80 років, і вони і зараз працюють в університеті. Це такі найбільш 
яскраві особистості. Володимир Степанович взагалі незаурядна 
людина, оскільки мав таке незвичайне почуття гумору, яке вияв-
лялось на лекціях. А Марина Петрівна – це така матінка, я би ска-
зав, тому що вона дуже піклувалася про студентів, допомагала їм.
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Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних 
заняттях і в позааудиторний час?

На мою думку, лекції були найбільш ефективними формами 
роботи, але з точки зору з’ясування деяких подробиць, то безу-
мовно практичне заняття дуже допомагало, оскільки на лекції не 
можна було все охопити і все запитати. В позааудиторний час це 
були консультації, вони були регулярними, також ми користува-
лися, як і нинішні студенти, додатковою інформацією, але зрозу-
міло, що перед сесією інтерес зростав.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали де-
канат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Коли я навчався, то деканом був Ярошенко Аркадій Павло-
вич – доцент кафедри теоретичної фізики. Деканат впливав май-
же як зараз, оскільки кафедра здійснювала таке оперативне керу-
вання, а деканат визначав стратегічні завдання. Принципових від-
мінностей між тим, що є зараз і було тоді, коли я навчався, немає.

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

Тоді із таких технічних засобів я пам’ятаю у нас була демон-
страція фільмів, звичайно тоді ще не було такого технічного осна-
щення, мультимедійних засобів, як зараз. В основному це були тра-
диційні способи навчання: дошка, крейда, але цього нам вистачало.

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

В той час було важко оцінити, що той чи інший метод був 
інноваційним, але були стимулюючі заходи. Наприклад, хто сис-
тематично працював, той отримував автомат, зараз такого немає. 
Найбільше на розвиток творчих здібностей вплинув, мабуть, ку-
ратор нашої групи Тутик Руслан Семенович, на жаль, зараз покій-
ний. Він був активним таким куратором, і от як я раніше казав, що 
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Марина Петрівна була матінкою, то про нього я можу сказати, що 
він був таким своєрідним батьком для нас.

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

Іменних аудиторій я не пам’ятаю, щодо спеціально обладна-
них аудиторій – то це були навчальні лабораторії. Аудиторії були 
оформлені майже як і зараз, але на сьогодні вони більш сучасні, 
ефективні і наглядні. Тобто в оформленні аудиторій немає таких 
різких змін, окрім того, що вже з’явилися іменні аудиторії, і, на 
мій погляд, це дуже розумний крок.

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

Я буду розповідати за останні три роки, оскільки перші два 
це була кафедра оптики, як я вже казав і групи було складено так, 
як ми вступали. Я не знаю технологію цього розподілу, а на 3-му 
курсі вже пішли, хто куди бажав. Група у нас була невеличка – 14 
осіб, хлопців було більше, а дівчаток, здається, було лише троє. 
Майже всі це були випускники середніх шкіл, лише один хло-
пець був вже після армії. Щодо соціального і національного по-
ходження, тоді це не дуже кого і цікавило, і ніхто не звертав на це 
увагу, ніхто не цікавився національністю, мовними проблемами. 
За рівнем підготовки у нас були такі явні талановиті особистості, 
які мали як то кажуть «дар Божий», а так у всіх рівень підготов-
ки був майже однаковий.

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

З викладачами все, як і зараз, у них завжди було все вчасно. 
Оскільки я не пам’ятаю жодного випадку, коли була якась відмі-
на занять або зрив із-за вини викладача. А ось щодо студентів, то 
вони, як і зараз, дехто запізнювався, хтось не приходив на занят-
тя з якихось причин. Інколи бувало, коли вже було достатньо те-
пло, була ідея, що треба сходити кіно подивитися. Тут був кіно-
театр «Октябрь», в народі він називався по-студентськи «сачок». 
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Тобто, якщо вже наступна лекція не йде, то тоді збирались і йшли, 
але, звичайно, не всі. Таких зривів, щоб вся група зібралась і піш-
ла, не було.

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

Студентське життя досить веселе, окрім двох випадків узим-
ку та влітку, коли приходить сесія. Був завжди чудовий настрій, 
така тепла атмосфера. Я завжди згадую студентське життя як най-
більш яскраве і веселе з усіх сторін життя. Навіть і в сесію були 
веселощі, тобто я вважаю, що був дуже непоганий морально-
психологічний клімат.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

 Куратором нашої групи був професор Тутик Руслан Семе-
нович, старостою групи був я сам. Такої ієрархії адміністратив-
ної не було, у мене були певні обов’язки як старости, і я їх вико-
нував. Також були лідери щодо організації дозвілля – дійсно хо-
роші хлопці і дівчата, які займалися цим напрямом. Щодо неофі-
ційного лідера, то його не було.

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

Проведення залікового тижня і сесії мало відмінності від су-
часних. По-перше, всі заліки повинні були закінчитися до 31-го 
грудня, оскільки з 2-го або 3-го січня розпочиналася сесія, тобто 
організація трошки відрізнялася від тої, що ми маємо зараз. Кож-
на сесія, починаючи з третього курсу, містила 6 заліків і5 екзаме-
нів, тобто це був стандарт, і була така напружена сесія. До 2о-х 
чисел січня вона тривала, а потім була пара тижнів канікул. Щодо 
курйозних випадків, то це ж майже як і зараз, дещо траплялось. 
Наприклад, хтось там з грохотом книжку на іспиті впустив з-під 
парти або ще щось. Все було майже як і зараз.

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося нау-
кове керівництво?
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Курсову я писав у професора Капустнікова. Він, на жаль, вже 
покійний. Я, чесно кажучи, зараз не згадаю вже, чому я вибрав 
саме його. Але пам’ятаю, що тема була досить складна. І такими 
спільними зусиллями, скажімо так, вдалося її завершити. Диплом-
ну роботу я виконував в Інституті технічної механіки. Керівником 
її був професор Яншин Олександр Михайлович. Вона була при-
свячена, зараз згадаю тему, – «Магнітно-градієнтний ефект штуч-
ного супутника Землі». Врізалася в пам’ять. Від кафедри, здаєть-
ся, керував Ваняшин Володимир Степанович. Але виконувалась 
вона практично під керівництвом Яншина.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спе-
ціалізації?

Таких спеціалізацій, які зараз є, не було тоді. Фактично, всі 
спеціальності були визначені, вступали на спеціальність, яка вже 
була заздалегідь визначена. Тобто вибрали спеціальність теоре-
тична фізика

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

 Я не брав такої участі у науково-дослідних роботах. Дехто з 
нас там брав участь. Але, здається, з нашої групи ніхто. В інших 
групах таке було. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Практично нічим не відрізняється від того, що є зараз. Це комі-

сія на кафедрі. Якщо це курсова, то сідаєш, [відповідаєш на. – Ред.] 
питання. І захист практично такий самий. Тобто комісія держав-
на. Приходиш, розповідаєш, ставляться питання… 

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

Навчальну практику я теж проходив в Інституті технічної 
механіки. Коли я почав тільки працювати, ознайомився з тим, що 
не опрацював. Запам’яталася мені і педагогічна практика. Коли 
я кілька тижнів викладав вже як вчитель фізики в одній із шкіл. 
Це було щось таке зовсім нестандартне. Тому це і запам’яталось. 
Також те, що я проходив практику там, де я надалі працював, то 
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це звичайно допомогло. Оскільки, коли я прийшов туди на роботу, 
я фактично знав, що треба робити. І це мені зекономило щонай-
менше кілька місяців. 

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

Студентське наукове товариство було, це точно. Чесно ка-
жучи, не пам’ятаю, входив я туди чи ні. Скоріше таки ні, бо тоді 
я б запам’ятав.

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

Були і олімпіади, і конференції, але, здається, вони були не 
студентські. А, скажімо так, дорослі. Ті, що проводилися на фа-
культеті, то там брали участь. Десь на перших рівнях пару разів і 
я брав участь. Це було, як шкільна олімпіада, лише завдання були 
трошки складніші.

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

На факультеті була студрада, як і зараз, але функцій було 
трошки менше, і, можливо, не всі центральні. Що стосується гур-
тожитку, я в гуртожитку якраз і мешкав, у четвертому. І саме гур-
тожиток справляв такий великий вплив на життя. Я пам’ятаю, що 
студрада, якщо хтось мав певний негатив, то вона рекомендувала 
не поселяти такого студента. Адміністрація прислуховувалась до 
цього. Тобто, це була дійсно неформальна організація. До керів-
ного складу студради я не входив. Також я пам’ятаю кілька захо-
дів щодо поведінки певних студентів.

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

Тоді не було таких проблем з газом, тобто у гуртожитку було 
практично завжди тепло. На мій погляд, у побуті все дуже гарно 
функціонувало. Як ви розумієте, «лакшері» умов не було. Але на 
мій погляд, все, що тоді було треба, щоб було, було.

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя. Як Ви можете охарактери-
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зувати стан тодішньої культури, етики, моралі у студент-
ському середовищі?

Це важко порівнювати з тим, що зараз є. Але я б не сказав, 
що студенти зараз відрізняються принципово чимось. Наприклад, 
культ грошей – раніше вони були не головними. Та все ж таки, я не 
можу нічого поганого сказати про нинішню молодь. Тобто я прак-
тично не вважаю, що тут щось змінилося в погану сторону. Щодо 
культурного дозвілля, то раніше ніяких нічних клубів не було. А 
так із дозвілля був «СТЕМ» – це студентський театр естрадних 
мініатюр, був КВК. Традиційно головним був День факультету. 
Тоді він називався День фізика. Навіть, здається, що тривав два 
або три дні, і декан давав дозвіл на відміну занять. Це було дійсно 
таке свято, яке запам’ятовується.

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

У мене із школи був перший розряд із шахів. Я тоді потра-
пив до нашої збірної університету з шахів. Це допомагало, чесно 
кажучи, отримувати залік з фізкультури. Оскільки ти входиш до 
складу збірної університету, то фактично залік тобі гарантований. 
І це мені спрощувало життя. Я брав участь у складі нашої збірної 
в кількох змаганнях. Вони були не дуже високого рівня. Але були.

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

Я сам хотів займатись цим – наукою. І в технічній механіці 
були певні наробки. Але потім мені запропонували аспірантуру 
за моєю спеціальністю. Там спеціальність була трошки інша. І це 
мене завжди цікавило.

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

Відбір був згідно з правилами прийому тоді. В докторанту-
рі я не навчався. А щодо аспірантури, то оголошувався конкурс, 
складали вступні іспити, і якщо все добре, то зараховувалися. Я 
пам’ятаю іспити зі спеціальності. Це запам’яталося. Англійська 
мова теж, здається, була. 



82

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

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

Керівником був професор Цауне А. Я. На жаль, покійний вже 
зараз. Про нього можна говорити дуже багато. Розумієте, керівни-
цтва як такого, що ось роби це, то такого не було. Була співпра-
ця в повному розумінні цього слова. Тобто обговорювалися якісь 
проблеми, що виникали, шукались шляхи вирішення, висловлення 
підтримки, критики. Розумієте, я не відчував, що це такий началь-
ник. Більш був як наставник. Дійсно, як старший товариш, який 
веде, куди треба йти. Мені пощастило, скажу чесно. 

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
По-перше, це професійний підхід до справи. Особливо це сто-

сується і науковця, і педагога. Студенти завжди відчувають під-
хід. Можливо, це я зараз так у Вашій присутності міркую. Мож-
ливо, занадто демократичний, може, я б додав металу або трош-
ки гаєчки закрутити. Чесно кажучи, це важкувато. Тобто, я вважав 
завжди, що студенти – це партнери. Так, ми робимо одну справу. 
Але коли один з партнерів не дуже, скажімо, напрягається, то у 
іншого виникають проблеми. 

У чому основні результати Вашої праці як науково-
педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдало-
ся застосувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Я вважаю головним своїм досягненням, що не викреслив зі 
списку студентів жодного. Тобто, якщо я навіть ставив двійки, 
то завжди давав можливість перескласти. За моєю ініціативою 
жодного студента не відрахували. Мені щастило з дипломни-
ками. Це я вважаю також своїм досягненням. Таким, що вони 
практично самостійно робили дипломні роботи. Це їх заслуга 
чи моя, це мені важко сказати. Я вважаю досягненням те, що 
дипломники були досить самостійними. Мабуть, все ж таки це їх 
заслуга. 

Нові ідеї? Мені тут важко щось сказати. Наукові досліджен-
ня були взагалі пов’язані з теоретичними дослідженнями. Тобто 
мені потрібні були книжки, потужний комп’ютер. Тому якихось 
нових підходів важко пригадати. 
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Що Ви можете розповісти про організацію та функціо-
нування на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та нау-
кових лабораторій?

Я працював довгий час на факультеті прикладної математи-
ки і на мехматі… Там було навчання в лабораторії комп’ютерів. 
Там вони працювали, проводились лабораторні. Але це не було 
пов’язано з якимись дослідними діями.

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

Розумієте, в мене спеціалізація, як я вже сказав, була пов’язана 
з теоретичною фізикою. А працював я на факультеті прикладної 
математики. Тобто, напряму зв’язку з тематикою факультетською 
не було. Можна було тільки його трактувати, так скажімо, як пев-
не моделювання фізичних процесів. Я б не міг сказати, що ті на-
прями, які були, якимось чином таким рішучим вплинули на жит-
тя факультету. 

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?

Тут знову ж таки мені важкувато відповісти. Оскільки я знаю, 
що видавалися книжки, і видаються зараз. І презентації проводять-
ся. Але тематика їх трошки відрізняється від того, чим я займав-
ся. Тому детально я нічого такого не скажу. 

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?

Проводились міжнародні конференції на факультеті. Конфе-
ренції були, але, знаєте, зараз я деталі не можу згадати. Зараз ре-
гулярно на факультеті прикладної математики відбуваються між-
народні конференції, пов’язані з чисельними методами розробки 
математичного моделювання. Залучаються фахівці з-за кордону і 
з України. Таке регулярно відбувається.

Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця та педагога?
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Скажімо, конференції, в яких я брав участь, не обов’язково 
були в університеті. Я брав участь і в міжнародних конференці-
ях, і у всеукраїнських. Всесоюзні ще тоді були. Звичайно, це дуже 
корисна, надзвичайно корисна справа для молодих науковців. Ди-
вишся практично, як треба працювати, як треба робити доповіді, 
на що треба звернути увагу. Головне – це встановлення професій-
них контактів з колегами, організація спільних проектів. 

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому фа-
культеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Спеціалізовані ради є на факультеті прикладної математики, 
голова Кисельова Олена Михайлівна, декан факультету, але це 
специфічний напрям… Захист – це стандартна процедура і неор-
динарно – це завжди не дуже добре. Якщо захист йде за планом, 
то це нормально, дисертант тоді залишиться живий.

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

 Останнє, найяскравіше, що я згадав, це було святкування, 
буквально місяць тому, восьмидесятиріччя Ваняшина Володими-
ра Степановича і Коркіної Марини Петрівни. Це була конферен-
ція, яку проводив факультет фізики, електроніки та комп’ютерних 
систем, досить цікава, із залученням учнів, які вже є викладача-
ми з Харкова, Києва.

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

Безпосередньо я б не сказав, що це впливало. Були курси, які 
відображали домінуючу на той час ідеологію. Такі предмети, які 
зараз студенти не вивчають, політекономія соціалізму, політеконо-
мія капіталізму, научний комунізм, історія КПРС були офіційними.

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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Певний критицизм був у досить значної кількості студентів, 
але це не виливалося у такі форми, які б ускладнювали життя сту-
дентів і життя після закінчення університету.

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

Професор Цауне, який фактично сформував школу молеку-
лярної спектроскопії у місті Дніпропетровську. Тут його послі-
довники, учні. Я вважаю, що теж належу до цієї школи. Контак-
ти були з університетами колишнього Союзу – Томським, Казан-
ським, Ленінградським, Київським. За кордоном теж були контак-
ти. Це університет П’єра і Марії Кюрі у Парижі, університет Ді-
жона, в яких працювали наші колеги. Тобто контакти були і до-
сить плідні. Були запрошення на конференції, що організовува-
лися в цих закладах.

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

Скажімо так, вони були досить помітними. Так, професор Ца-
уне розвивав підхід, який відрізнявся від стандартного, технічно-
го. У нього був свій погляд, свій підхід, його помічали. Чи нале-
жало це до світового рівня? Тут мені важко сказати. Посилання 
ж на його роботи були досить значними. Непоганий рівень був.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь в організації студентських наукових гурт-
ків та інших форм студентської наукової роботи?

Коли я був студентом, були гуртки. У нас діяли наукові гурт-
ки, але щось найяскравіше в пам’яті не залишилося

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчально-
го та науково-дослідного процесів через функціонування біблі-
отек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-
методичну періодику, засоби масової інформації?

Основним джерелом інформації була бібліотека, бо Інтерне-
ту тоді не було. Хочеться відзначити, що тоді дуже непогано роз-
вивалася книжкова продукція. Було дуже багато підручників, на-
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укових книг, які виходили пристойними тиражами і були не дуже 
дорогими. Ви не пам’ятаєте, мабуть, і не знаєте, що на місці ма-
газину Hugo Boss на проспекті Карла Маркса6 був магазин науко-
вої книги, досить великий. Там була наукова і навчальна літера-
тура. Чи вистачало на той час цього? Як правило, вистачало. Коли 
ж я був аспірантом, і наша бібліотека не отримувала необхідних 
журналів з-за кордону, то була така практика – аспіранти їздили в 
ГПНТБ (Государственная публичная научно-техническая библио-
тека) у Москві на Кузнецькому мосту. Там була фактично вся най-
новіша наукова періодика. Сидиш там 5–7 днів, робиш ксероко-
пії останніх надходжень, а потім з ними працюєш. Зараз, звичай-
но, все набагато спростилося, Інтернет у цьому випадку дуже до-
помагає, хоча є певні труднощі, оскільки доступ є не до всіх най-
новіших журналів, і, зрозуміло, що це чимало коштує, тому наша 
бібліотека не в змозі оплатити такий електронний доступ. Тоді ви-
ручають закордонні колеги. Звертаєшся до них, що потрібна пев-
на стаття, вони надсилають її.

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

Навантаження коливалося. Коли я прийшов асистентом, було 
пристойне навантаження. Зараз воно зменшується, я маю на ува-
зі аудиторне навантаження. Щодо впливу, можна було запропо-
нувати дипломникам певні питання саме тієї наукової тематики, 
якою я займався. І я це робив, тобто, можна вважати, що був для 
мене цікавий момент, як і для студентів. Вони і зараз підтриму-
ють зі мною зв’язок.

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

Коли ще був радянський період, то була практика підвищен-
ня кваліфікації, коли один раз на п’ять років викладач міг поїха-
ти до університету іншого міста, наприклад, Москви, Ленінграда. 
Зараз ситуація, зрозуміло, інша, але для викладачів підвищення 

6 Нині – просп. Дмитра Яворницького. – Ред.
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кваліфікації залишається, проте воно обмежується університета-
ми, які знаходяться тут. Ситуація важкувата, адже університет по-
винен оплатити курси. У мене, як у проректора, підвищення ква-
ліфікації відбувається один раз на п’ять років у Києві, в Інститу-
ті підвищення кваліфікації. Чи були ефективніші курси, що були 
раніше? Так, було дуже цікаво слухати лекції провідних вчених. І 
необов’язково це відбувалося в Києві або в Москві, а навіть у на-
шому місті. Мені було цікаво слухати лекції і з точки зору роз-
ширення простору кругозору. Дуже великий вантаж знань істо-
ричних, професійних, безумовно, ця справа дуже корисна. Проте, 
коли кілька місяців триває підвищення кваліфікації і, коли, як за-
раз, місяць, то, зрозуміло, що об’єм інформації, який отримували 
тоді і зараз трішки не співпадають.

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

За час, коли був студентом, то, зрозуміло, не знаю. На фа-
культеті ж державна тема була, ми її виконували, а госпдого-
вірна тема – це така не дуже проста сама по собі процедура, 
і, щоб отримати таку високу господарську тематику, фактич-
но треба з об’єктом підприємницької діяльності укласти певну 
угоду й виконати певне замовлення. Проте були спроби госп-
договірної тематики, але не на нашій кафедрі. Виконували пев-
ний обсяг завдань, а наскільки вони були корисні в ті роки важ-
кувато сказати.

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

Усім відомо, що є труднощі з фінансуванням. Фактично за-
раз держава фінансує тільки заробітну плату викладачам і стипен-
дії студентам, а все інше, це те, що університет заробив особис-
то. Мається на увазі надання освітніх послуг іноземцям, де уні-
верситет заробляє кошти. Певні кошти заробляє частина науков-
ців, виконуючи науково-дослідні роботи, які фінансуються дер-
жавою. Усі вони є конкурсними, конкурентними, тобто заробити 
не так просто. Ось те, що фактично є зараз. Фінансування потріб-
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но було б збільшити на придбання обладнання, комунальні витра-
ти... Важкуватий час зараз.

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

Регулярним елементом виховної роботи були збори групи 
кожного тижня, приходив куратор. Крім того, що він з’являвся, 
коли виникала якась організаційна потреба, були і контакти. На 
зборах групи проводилися політінформації, обговорення... Певні 
заходи університетські теж були такого роду, але не можна порів-
няти частоту зборів групи і такі університетські заходи.

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

Мабуть найбільший вплив був саме на систему виховних за-
ходів. Як вони впливали на наукову роботу важко сказати. Це, ма-
буть, тільки у формуванні певних пріоритетів, а в основному це 
було направлено на виховання – збори, політінформації.

Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на Ва-
шому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися 
Вам?

Це були найбільш спортивні заходи, олімпіади або універсіа-
ди з різних видів спорту – футболу, волейболу, шахів. Такі універ-
сіади проводила кафедра фізичного виховання. Особисту участь 
брав у шахових заходах. 

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

Культпоходи були, звісно, але особисто дуже активної учас-
ті в КВК, Дні фізика не було. Я не співав, не танцював, на гіта-
рі не грав.

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

Оскільки я проректор з міжнародної співпраці, то можу ска-
зати кілька слів про функціонування служб ректорату. Це відбу-
вається у відповідності з Уставом нашого університету. Постійно 
діючим органом, який інформує керівників підрозділів, є засідан-
ня ректорату. Проводиться один раз на тиждень, за необхідністю 
два рази, де заслуховуються найбільш важливі й актуальні питан-
ня для університету, приймаються відповідні рішення з цих пи-
тань. Один раз на місяць збирається Вчена рада університету, яка 
приймає життєво важливі рішення. Оперативною діяльністю уні-
верситету керує ректор. Він є головою Вченої ради. Служби рек-
торату функціонують згідно з Уставом університету. Це, фактич-
но, документ, який визначає діяльність, крім того є функції, які 
прописані у Законі України про вищу освіту і постановою Кабіне-
ту Міністрів, що визначають певні повноваження або обмеження. 
Те, що Ви перелічили, багато. Просто в силу своєї професійної ді-
яльності дуже часто ми контактуємо з бібліотекою і Палацом сту-
дентів. Заходи за участю іноземних делегацій, які приїжджають 
до нас, проходять або в бібліотеці, або в Палаці студентів. Це два 
підрозділи, які дуже допомагають у такій роботі.

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

Коли я був студентом, то на фізичний факультет був реаль-
ний конкурс – 2–2,5 особи на місце. Було у нас п’ять груп по  
25 осіб, тобто, на курс набирали тоді 125 осіб. Це тільки фізичний 
факультет, радіофізичний був окремо. Зараз їх об’єднали. Тобто 
попит був на спеціальності, конкурс був. Вступити можна було 
тільки складаючи іспити. Всеукраїнського зовнішнього оцінюван-
ня не було, кожний університет приймав окремо. На жаль, посту-
пово попит на фізичні спеціальності зменшувався, і зараз це є про-
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блемою для університету. Тільки професійні кадри досить потужні 
на факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем, а сту-
денти не дуже цікавляться фізикою у масовому плані. Окремі сту-
денти є, адже завжди будуть люди, для яких фізика буде цікавим 
предметом. Але, на жаль, зараз конкурс, м’яко кажучи, не дуже 
високий. Це для мене дуже неприємна, чесно кажучи, ситуація.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю уні-
верситету, факультету?

Університет має понад 100 міжнародних угод з іншими уні-
верситетами за кордоном. Це двосторонні або багатосторонні уго-
ди, які направлені на розвиток співпраці з таких напрямів: нау-
кове, освітянське, культурне, спортивне співробітництво. Тобто 
такі угоди дають можливість фахівцям або студентам проходи-
ти навчання, стажування або проводити науково-дослідні роботи 
в університетах-партнерах. Наш університет є одним із лідерів у 
країні з числа виграних європейських освітніх проектів. Мабуть, 
чули про такий проект Темпус? Це досить престижна програма 
Євросоюзу. Вона фінансується досить непогано Євросоюзом, і ми 
знаходимося на третьому місці в Україні із загальної кількості та-
ких Темпус-проектів. Зараз виконується один із Темпус-проектів 
з фінансуванням 900 тисяч євро. Звичайно, ці кошти не всі уні-
верситетські, тут, крім нашого університету, є консорціум універ-
ситетів, і українських, і закордонних. Крім того, у нас є 13 угод 
з академічної мобільності студентів і викладачів. Тобто, уклада-
ємо угоду із закордонним університетом країн Євросоюзу, і Єв-
рокомісія дає кошти на те, щоб студенти поїхали на семестр, на-
приклад, навчатися в цьому університеті. І ось, зовсім недавно, 
пройшов відбір наших студентів до університету Туреччини. За-
раз буде проходити відбір до університету Греції. Пройшов від-
бір в університети Іспанії, Франції. Будемо знову відбирати до ін-
шого французького університету. Тобто це працює, і треба збіль-
шувати кількість таких угод, щоб більша кількість студентів мо-
гла поїхати. Але тут і студенти повинні відповідати вимогам. Го-
ловне, крім, зрозуміло, відмінного навчання, це і відмінне знання 
іноземної мови, оскільки там є певні вимоги, на які наші студен-
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ти, на жаль, не в змозі відповісти, і ми замість п’яти студентів мо-
жемо направити тільки трьох. Тобто потрібна підготовка. Отже, 
це такі основні напрями – міжнародні проекти наших науковців. 
Наприклад, україно-французька програма «Дніпро», для якої ко-
шти надає французька сторона і наша. Для науковців це – взаємні 
обміни, візити, проведення наукових досліджень. Ще важливі так 
звані програми двох дипломів. Це зараз актуальна задача. У нас 
уже їх сім таких програм, тобто студенти-магістри або по одній 
програмі навіть бакалаври, можуть отримати дипломи не тільки 
нашого університету, а й європейського університету. Це універ-
ситети Німеччини, Франції, Польщі. Я сподіваюсь ми збільшимо 
кількість таких програм, але це залежить у значній мірі від само-
го факультету. Чи готовий факультет провести певну підготовчу 
роботу для того, щоб його студенти мали таку можливість. Тобто 
повинні бути студенти, які готові витратити певний час, сили для 
того, щоб брати участь у таких проектах. На щастя, це є, і студен-
ти є, і партнери є. Зараз проводяться перемови про відкриття ще 
трьох таких проектів двох дипломів, тобто працюємо.

Чи були Ви учасником будівництва університетського міс-
течка? Як воно відбувалося?

Так, студентом я пам’ятаю, що ми брали участь не в самому 
будівництві, а в обладнанні дев’ятого корпусу. Там, де зараз фа-
культет журналістики, юридичний, міжнародної економіки. Було 
це влітку, трудовий семестр називався. Тобто, певну кількість, два 
або три тижні, ми працювали в університеті, допомагали, все, що 
треба було робити, робили.

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-
технічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

Фінансування зараз не дозволяє придбати обладнання, тому, 
фактично, єдиною можливістю покращення матеріального стану 
університету є участь в Темпус-проектах. І за рахунок цих Темпус-
проектів університет отримав кілька найновіших комп’ютерних 
класів. Це – факультет прикладної математики й фізико-технічний 
факультет, факультет засобів масової комунікації, факультет укра-
їнської й іноземної філології та мистецтвознавства, соціально-
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гуманітарний факультет. Зараз виконується ще один проект, ми 
ще отримаємо один клас. Тобто, фактично, це зараз пріоритетні 
напрями, де можна отримати обладнання.

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.

Це питання проблемне. Усе визначається Постановами Кабі-
нету Міністрів і Законом України. Тобто, тут, якщо порівнювати 
заробітну плату в радянський час і зараз, то в радянський час заро-
бітна плата доцента складала 320 рублів тодішніх. Інженер отри-
мував 120–140 рублів. Тобто, доцент – це була дуже високоопла-
чувана посада. Зараз тут важко порівнювати. Не можна порівню-
вати зарплату професора університету й особи, яка займається біз-
несом, особливо, якщо цей бізнес є успішним. Певні кроки, я так 
бачу, робляться для того, щоб покращити стан заробітної плати. І 
Ви знаєте, що зросли стипендії. Зараз є ідеї встановити підвищені 
стипендії для студентів технічних спеціальностей. Це правильно, 
адже вони, фактично, забезпечують науковий розвиток і техніч-
ний розвиток держави. Я не кажу, що не треба платити гуманіта-
ріям, це особливий вклад, але науково-технічний прогрес визна-
чають саме технічні дисципліни. Хотілося, щоб студентам плати-
ли стипендію, щоб вони не були стурбовані тим, що треба шука-
ти роботу. Це впливає на навчання, і іноді робота заважає навчан-
ню. Хотілося, щоб стипендія була така, щоб принаймні робота не 
носила системного характеру. Кожен день по 3–4 години, а на на-
вчання з такою головою залишається небагато.

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

На щастя, у війнах я участі не брав. У революції, якщо маєть-
ся на увазі революції, що відбувалися у нас в останні роки, учас-
ті в активній фазі не було. На майдані я не був, не буду собі цього 
приписувати. Як це вплинуло? Розумієте такі потрясіння в держа-
ві мають вплив. Коли все стабільно й розвивається поступово, це 



93

Інтерв’ю № 4 Д’ЯЧЕНКО Михайло Павлович

одна справа. А коли відбуваються революційні зміни, вони впли-
вають на все, і, у тому числі, на освітянські процеси. Тому буде-
мо чекати певної стабілізації, розв’язки наших проблем на схо-
ді, тоді можна буде конструювати державу. Оголошено, і я так 
сподіваюсь, що збільшиться зарплата освітянам, мається на увазі 
шкільним учителям. Це теж дуже важливий момент. Через шко-
лу формується контингент, який буде приходити до університе-
ту. Тому будемо сподіватися, що все ж таки ми будемо рухатися 
в правильному напрямку.
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ІНТЕРВʼЮ № 5

Паспортний лист

Дата проведення інтервʼю 02, 15, 21 березня 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, імʼя, по батькові Зверковський Василь Миколайович
Дата й місце народження 23 вересня 1947, с. Матіївка 

Гощанського району Рівненської області
Доступ до інформації Відкритий
Національне та соціальне 
походження

Українець, із селян

Освіта, навчальний заклад Вища, Дніпропетровський державний 
університет, біологічний факультет

Професія, перелік посад Біолог, завідувач кафедри геоботаніки, 
ґрунтознавства та екології

ІНТЕРВʼЮЕР (ПІБ): Кулеба Сергій Андрійович
ТЕХНІК (ПІБ): Нечет Максим Олександрович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Бандура Юрій Юрійович
ІНТЕРВʼЮ:
Загальна кількість часу запису 2 год. 26 хв.
Вид і марка аудіотехніки Xiaomi Readminote3, 3 файли формату 

mp3 загальним обсягом 92,46 мегабайти
Вид і марка відеотехніки Не використовувалася
Основний зміст інтервʼю Відповідно до структури листа 

опитування
Місце проведення інтервʼю ДНУ ім. Олеся Гончара, корпус № 

17, факультет біології, екології та 
медицини, кабінет 612

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтервʼю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з 
респондентом

3

Примітка і коментарі –
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Доброго дня!
Доброго дня!
Представтесь, будь ласка.
Я, Зверковський Василь Миколайович, завідувач кафедри 

геоботаніки, ґрунтознавства і екології, доктор біологічних наук, 
професор. Ну, і працюю на цій кафедрі, починаючи з 1975 року.

Скажіть, будь ласка, коли і де Ви народилися?
Я народився у вересні 1947 року, це було село Матіївка, Го-

щанського району, Рівненської області – це Західна Україна. Так 
воно склалося, що тепер я тут.

Скажіть, будь ласка, що Ви знаєте про ваших предків, бать-
ка та матір, дідуся, бабусю? Звідки вони? Якого походження? 
Чи мали якусь освіту? Чим займались?

Так, це можна розказувати дуже багато, в мене є багато та-
ких відомостей і матеріалів про наших предків. Я не знаю, на-
скільки це важливо в даній ситуації, ми ж хочемо вияснити іс-
торію нашого університету, а не історію якоїсь окремої сім’ї і їх 
предків. Я можу лише сказати, що оцей наш родовід прослідко-
вується, десь починаючи із кінця XVIII сторіччя, приблизно так. 
Ну, а далі були різні неприємні моменти і приємні, і багато було 
різних подій трагічних, і цікавих. Наприклад, от уже дідусь мій 
був, у 1893-му році він народився, от. А потім він воював у Пер-
шій світовій війні, це було в Карпатах і в нього було в ті часи три 

ЗВЕРКОВСЬКИЙ
ВАСИЛЬ
МИКОЛАЙОВИЧ
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Георгієвських хрести, і були ще медалі, ордени – вони зберегли-
ся. Але ж вийшло так, що він був тяжкопоранений, куля пройшла 
на вильот, шрами були, але він лікувався, тут у Полтаві. Ну, а по-
тім, коли він уже видужав, то повертатися було нікуди, бо почала-
ся революція. Це уже1917-ий рік, восени 17-го року він повертав-
ся пішком практично додому, бо поїзди не ходили. І він розказу-
вав іще, що от збирається на станції натовп народу. І треба їхать, 
а нема на чому їхать на залізничній станції. Ідуть до начальника 
станції, винтовку приставили до грудей: «Давай поїзд!». 

Він каже: «Поїзд у мене є, і паровоз є, і вагони є, а вугілля не-
має». – «Ну, а скільки? Що, зовсім немає?» – «Та там трошечки, 
на 20 км може вам хватить». – «Давай все». 

Завантажили вагони, сидять на кришах люди. Поїхали… 
Стали серед ночі в степу. Стоять. Що робить? А там десь горять 
вогники, якесь село. Пішли всі товпою туди, і несе, хто що – забор, 
із кладбіща хрести – це все дрова. Поприносили, кинули й поїхали 
далі. Ну, потім йому надоїло і він уже пішов пішком, то він там 
розказував деякі моменти про революцію. Про те, як розправлялися 
з поміщиками; люди тягнуть величезний паровий котел топить у 
річку. – А нащо ви його тащите?

– Буржуйскоє, ну, значить треба його втопить.
Такі були тоді події. Але ми змушені були переїхати в Кривий 

Ріг із Західної України. Це відбулося в 1950-му році. Вийшло так, 
що мій батько служив в армії і був на фронті, а повернувся він у 
1946 році. Радянська влада прийшла в наш край у вересні 39-го 
року, коли почалася Друга світова війна. І виходило так, що ми 
під Польщею жили, із кінця громадянської війни до 39-го року, 
це була територія Польщі. Так воно вийшло, що ця територія була 
такою, що поляки вважали її своєю, в них же тут недаром була 
фортеця у Кодаку, польська фортеця. Вона була нижче впадіння 
Самари, але перед першим порогом. Запорожці її зруйнували по-
вністю. Я там був у тих місцях, вони цікаві, ландшафти були дуже 
гарні, але ж пройшов час. А потім поляки хотіли захопити-відво-
ювати собі цю територію, а одночасно здобути незалежність від 
Росії, бо вони входили до складу імперії, до революції. І ця війна 
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привела до того, що вона виснажила обидві сторони, і поляків, і 
Росію, і вирішили так, що де став фронт – там буде границя. А 
фронт проходив кілька раз, зупинився тоді у Корці, а Корець від 
нас кілометрів 60 на схід, і тоді вийшло так, що ми залишились 
під Польщею. А вже потім, коли прийшла ця радянська влада, то 
батько, як грамотна людина, він розбирався і знав добре польську 
мову, бо тоді у школах вчили тільки польською мовою. І відповід-
но дещо знав цікаве з політики, бо перечитував журнали, газети. 
В селі тоді жило чотири національності: німці, українці, поляки і 
євреї. І всі мирилися один з одним. Він як грамотна людина, його 
поставили секретарем сєльсовєта. Сільська рада, і він там працював 
як секретар. А вже потім після війни його чекали місцеві влади, 
тому що в наших краях бандерівський рух був дуже поширений, 
суттєвий і відповідно ніхто не хотів йти на роботу ось в оці органи 
влади. Тому що піти на цю роботу – підписати собі смертний вирок. 
Але ж люди якось старалися уникнути цієї роботи і притворялися, 
що вони неграмотні і вони нічого не знають. Якщо перебирають 
кандидатури, які можливо призначити на цю посаду: ну, ось з оцим 
поговоримо. Ну, починають з ним говорити, а він писать не вміє, 
читать не вміє і вообще дурень (хоч це він тільки притворяється). 
Тобто виходить так, що безвихідне становище. А директива була 
така, що на всі ці посади призначати тільки місцевих, бо якщо хтось 
буде приєзжий, то уб’ють зразу. А місцевий ще якийсь час може 
продержаться. А вже посада секретаря сєльсовєта була вільна, 
аж поки батько не повернувся з армії. Він і ховався від влади і не 
хотів, і знав, що це дуже небезпечно, но вони його вговорили, і 
він пішов працювати. Таким чином, уже він проробив там 4 роки, 
до 50-го на цій посаді. Багато всяких неприємних речей, але ж він 
справлявся з роботою, а потім йому сказали. Десь з того боку при-
йшли люди із бандеровців, розказали, що він потрапив у чорний 
список. Це була СБ. СБ – це служба безпеки бандерівська. А чорний 
список – це значило, що рано чи пізно його все одно приберуть. 
Вони б його прибрали. Просто чекали зручного моменту. Ну, що 
ж було робить? Треба було тікати звідти. І ото ми завербувалися. 
Була там форма така цікава – називалася вербовка. Вербували в 
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основному на Донбас, людей пересилали туди. Ми поїхали, а я 
був 47-го року народження, то мені було неповних 3 роки, коли 
ми виїхали звідти. Ще був менший брат. І отож ми помчали до-
рогами сюди на Схід, виїхали без пригод, а там вийшло так, що в 
Кривому Розі була тривала зупинка, а тут приїхали вербовщики із 
рудніка криворізького – руднік імені Кірова. Приходить-заходить 
у вагон, розказує:

– Так і так, плотники єсть?
– Ну, єсть – батько каже, – єсть.
– Ну, хто хоче остаться, виходьте, вигружайтеся. Умови цієї 

вербовки зберігаються – ми даємо вам житло і роботу.
Але батько поговорив там, бо їхали родичі, знайомі, то ви-

йшло півтора вагона людей – так ми залишились в Кривому Розі. 
Я вчився в Криворізькій середній школі № 31. І з нами виїхали 
наші дідусь і бабуся. Так що сім’я в нас була велика. У Кривому 
Розі я жив тривалий час, у 70-му році вступив сюди в Дніпропе-
тровський національний університет, він тоді був держуніверси-
тет, ну і почав учитись, так воно і пішло.

А серед Ваших рідних хтось, можливо, вплинув якось на 
вибір того, куди Ви пішли навчатися? Можливо, факультет?

Я не знаю. Коли я вчився, мене цікавило все підряд, географія 
цікавила, біологія цікавила, математику я любив, фізику трошки 
менше, але теж любив, і хімію, я нічого не знав про майбутнє, не 
орієнтувався. Я не знав, що мене більше всього приваблювало. І 
це тривало досить довгий час. І тому якось так склалося, що це 
була вже така доля. В шкільні роки я багато читав; батько купував 
різні книжки, в основному класику – і російську, і українську, і 
зарубіжну. Окрім того, я був записаний у трьох різних бібліотеках. 
Я поступав в 65-му році, після 11 класу поступав у наш універси-
тет, але на мєхмат – і не добрав там одного балу. Тоді був конкурс 
приблизно 4,5 на одне місце, в ті часи. Ну, а потім, на наступний 
рік, я вже не встиг, бо мене забрали в армію, а потім я вернувся 
із армії. А потім вже вступив сюда в 70-му році на біофак. А щоб 
якось хтось впливав, підказував – я б не сказав. Читав просто до-
відник для випускників. Просто батько мав такий досить солідний 
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об’єм знань і ми виписували досить багато газет і журналів. Зокре-
ма, приходили польські журнали, багато різних журналів, газети 
там – «Трибуна люду», «Глос праці», «Довкола свята», «Шпількі», 
«Магазин географічний» і т. д. Я так переглядав картинки, щось 
цікаве, але хочеться й прочитать. Він мене не вчив польської мови, 
але я трохи розбираюся в цих польських мовах. То виходило так, 
що він сам цікавився всім, зокрема політикою, і в нього завжди 
була своя точка зору на все, бо він багато чого пройшов і побачив і 
польську владу, і в армії він був, і воював з німцями і т. д. При цьому 
він любив природу, безумовно. І воно якось передалося, любов до 
природи і увага до того, що відбувається в природних явищах. Ну, 
і я вирішив, що мені досить цікава була в шкільні роки біологія і я 
прийшов на біологію. Але, коли я вчився, у нас біологія закінчилась 
в 9-му класі. Це був 63-й рік, коли я ще вчився в школі. А коли я 
прийшов здавати екзамени вступні сюди, то я дивлюсь у людей в 
руках підручник «Общая биология» – «Загальна біологія». Мене 
це здивувало, я і не знав, що такий підручник вийшов. То я почав 
прямо в коридорі там вичитувать щось з того підручника. Ну, а 
потім пішов, здав екзамен на «п’ять» і відповідно там в мене були 
непогані оцінки, ми здавали письмово фізику, контрольну роботу 
писали – це єдине, що я написав на «чотири». А там була ще й 
математика, ми писали. Там були легкі завдання, я ж на мехматі, 
все це зміг здати нормально. В мене навіть було більше на 1 бал, 
за пропускний бал – ну, і мене зарахували. Отак воно було.

А чи пам’ятаєте Ви, хто у Вас приймав екзамени ці?
Я їх пам’ятаю в лице, а уже їх немає, тих людей, в живих. То 

вони мене, коли я здавав ці вступні документи, якось зорієнтували: 
«Ідіть на геоботаніку, бо там хлопців мало. Там потрібні хлопці».

 А я думаю, ботаніка так ботаніка. Мені що? Я не розбирав-
ся. Не знав зовсім, які є спеціальності на біофаці. Ну, записали 
мене на ботаніку, то я там і залишився. І навіть не жалкую, тому 
що це був такий вдалий вибір, я вважаю, цікава наука і відповід-
но можна працювати. 

А Ви пам’ятаєте Вашу першу лекцію в університеті? Хто 
її проводив? Як вона пройшла?
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Пам’ятаю першу лекцію. Це був курс «Введение в специаль-
ность», читав її Мельников Георгій Борисович. Він раніше був рек-
тором університету якийсь час, а у нас на біофаці він був завіду-
вачем кафедри гідробіології, а читав такий загальний курс, ми всі 
сиділи, увесь курс, слухали ці лекції «Введение в специальность». 
Російською мовою звичайно. Він цікаво читав, головне, що здати 
йому екзамени було дуже легко. Тобто, якщо розкрив рот, щось 
сказав, для нього цього уже достатньо. Тобто не було ніяких про-
блем і відповідно, це виховувало. Тому що ми бачили, наскільки 
людина розуміється на загальній біології і на завданнях, що вирі-
шує ця наука. Оце можна говорити про першу лекцію.

Скажіть, будь ласка, де розміщувався Ваш факультет, ка-
федри цього факультету? Де проходили заняття? Можливо, 
лекції, семінари?

Це були часи, коли університет лише тільки починав розбу-
довуватися. Першого корпусу не існувало взагалі. Перший корпус 
був раніше на перехресті вулиць Карла Лібкнехта7 і Шевченка, 
навпроти церкви, через дороги. І там й досі стоїть той корпус, 
величезна будівля багатоповерхова. Я там був один раз, подивив-
ся – там дійсно гарні кабінети. Але ми його якось втратили, цей 
перший корпус, і в основному всі заняття в нас проходили в друго-
му корпусі, на Карла Маркса. Але там був хімфак тоді, зоомузей і 
біофак. І оце ми там в основному працювали. Але вийшло так, що 
у 68-му році восени здали в експлуатацію 7-ий корпус, і кафедра 
наша була вже в 7-му корпусі. Але на молодших курсах був роз-
клад такий, що основну частину занять проводили в 2-му корпусі. 
Вийшло так, що зараз територія, яка оточує другий корпус або за 
корпусом – вона не наша. Тоді не придавали ніякого значення тому, 
за ким значиться земля, наскільки вона оформлена, все було наче 
нашим, ніяких не було тоді думок про те, що хтось може забрати 
цю територію. Це була територія університету, але вона не була 
оформлена. У той час існував іще 3-й, 4-й і 5-й корпуси, і вони 
працювали. Я здавав вступні екзамени в 4-му корпусі. Це була спо-
руда на Карла Маркса; розказують, що там раніше було духовне 

7 Нині – вул. Михайла Грушевського. – Ред.
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училище, де зараз 4-й корпус. Ну, і все. За 6-й корпус я нічого не 
знав взагалі, а 7-й працював уже тут. Будували чому 7-й корпус, 
бо Інститут чорної металургії намагався розширити свою терито-
рію, у них були запроектовані будинки якраз на нашій території. 
Але, щоб цього не сталося, вирішили побудувати триповерховий 
корпус, невеличкий, щоб його швидше закінчити, якраз близько до 
границі Ботсаду і близько до самого Інституту чорної металургії. І 
це вдалося, і у 68-му році здали цей сьомий корпус, а далі ми вже 
почали освоювати цю ж територію самостійно, побудували інші 
корпуси, ну, і далі були певні успіхи. Працював багато у цьому плані 
проректор по капітальному будівництву Гриневський, я вже забув 
ім’я та по батькові. Оце таке було по корпусах, була така історія. 
Але студентів тоді залучали на будівельні роботи періодично, я 
декілька днів працював на 9-му корпусі.

А стосовно різних занять, наприклад лабораторні чи прак-
тичні заняття проходили поза межами корпусу…?

Та це переважно в корпусах, не бувало такого, що ми десь 
не могли притулитись. Вийшло так, що в нас практика проходи-
ла в Кочережках, ми туди їздили і там були побудовані житлові 
будинки, адміністративні будівлі, там було цікаво. А на старших 
курсах їздили на практику в Андріївку, там теж була територія 
наша, сільська будівля, ми там ставили палатки, вагончики, в 
яких можна жити – і там теж практика проходила непогано. А так, 
взагалі, практичні заняття проходили в аудиторіях; у ті часи ще 
виходило так, що гараж університету був у дворі 2-го корпусу, а 
типографія була на вулиці Шевченка, через дорогу, від першого 
корпусу. Там у дворах була типографія, своя, наша університетська, 
і у дворі цього першого корпусу була одноповерхова будівля, де 
викладали військову справу, так я там був на заняттях і там було 
досить просторе таке приміщення, де група поміщалась. І там же, 
у підвалі корпусу була бібліотека, у цій будівлі, де перехрестя 
вулиці Чернишевського, Карла Маркса і Шевченка, в ті часи ми 
там брали літературу. А так взагалі ми розклад знали, і на старших 
курсах перебазувалися сюди, в 7-й корпус, так що ми не були без-
притульними, все було нормально.
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Добре, а скажіть, будь ласка, стосовно викладачів, кого 
пам’ятаєте, можливо якісь яскраві такі постаті, як вони з ау-
диторією себе поводили, якісь були засоби впливу, які навчаль-
ні дисципліни вони викладали, якісь яскраві такі моменти?

Це можна говорити, багато розказувати про людей старшого 
покоління. Хоча прізвища забуваються, але я добре пам’ятаю – 
Олександр Люціанович Бельгард, він був раніше завідувачем 
нашої кафедри. А вже, коли я вчився, він був просто професором 
кафедри. Він був ученим світового рівня, написав багатенько 
книжок, цікавих. Ну, він сам литовець за походженням і 1902 року 
народження, вони також переїхали сюди під час Першої світової 
війни, тому що німці наступали, вони евакуювалися сюди. От він 
на батьківщині вчився в гімназії, де викладали риторику, тобто це 
вміння говорити. І він дійсно це проявляв під час лекції, і всі уважно 
слухали, бо він володів голосом, знав, коли треба підняти голос, 
коли треба говорити тихше. І це все було досить цікаво, і матеріал 
він знав чудово, він читав без конспекта, нікуди не підглядував, 
багато знав чудових речей. Це можна говорити про Бельгарда. А, 
крім того, був у нас ще Анатолій Павлович Травлєєв, був у нас 
завідуючим кафедри, він теж видатний учений, який став член-
кореспондентом Національної Академії наук, і він теж написав 
багато гарної літератури, і підручники, і статті, і він організатор 
був непоганий, авторитет на кафедрі в нього був дуже високий, 
і він вмів скерувати, бо в нього є заслуги, які піднімали весь уні-
верситет на більш високий рівень. 

У той час існувала спецрада по захисту дисертацій зі спеці-
альності «Екологія», на весь Радянський Союз у той час було три 
таких спецради по екології, це був – Красноярськ, далі Ленінград 
і Дніпропетровськ. До нас у Дніпропетровськ їздили люди на за-
хист кандидатських і докторських дисертацій з усього Радянського 
Союзу, приїжджали з Магадану, приїжджали з Туркменії, із Грузії. 
Дуже багато ми бачили людей, багато цікавого вони розказували. 
Але ця спецрада існує до нашого часу, із 72-го року, вона зоргані-
зувалась, в «застої». Тоді він був головою спеціалізованої вченої 
ради – Травлєєв Анатолій Павлович. Там було багато цікавих мо-
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ментів у роботі, що збагачували знаннями. Коли я захистив док-
торську, увійшов до складу цієї спецради. Так що було дійсно ба-
гато видатних вчителів. Був Апостолов Леонід Георгійович – ви-
кладач на кафедрі зоології, до нього був Бровко Степан Максимо-
вич, читав нам лекції, він знав безхребетних, знав дуже гарно пара-
зитологію і теж читав без всяких конспектів, він дуже багато знав, 
Степан Максимович. Апостолов, працював теж по безхребетних і 
по шкідниках. У нього вийшли монографії, і він працював завіду-
вачем кафедри, згодом його перевели, він був у Сімферополі рек-
тором Сімферопольського державного університету. Там він і по-
мер. А так деякий час він жив у цьому будинку, що на Козакова, 
4; зовсім недовго, бо цей будинок будувався, я жив тоді у гурто-
житку і виходило, що його здали, приблизно в 73-му році, цей бу-
динок. Так розбудовувався університет, і дійсно все це мало таку 
солідну матеріальну базу в ті часи.

І стосовно навчального процесу, може згадаєте, як саме 
проводились лекції, заняття, які форми й методи роботи були 
серед викладачів?

Я б не сказав, що тоді була якась різноманітна методика, все 
це було на таких класичних варіантах – давалися лекції, але ці-
каво, був наглядний матеріал – його було багато, наочний якийсь 
матеріал – таблиці розвішували, показували все це, і нічого такого 
особливого, щоб хтось придумав, якусь таку новинку, яка б дуже 
захоплювала і цікавила – ні, просто лектор мовою та своєю інто-
нацією, і своїм знанням міг підкорити аудиторію, вона буде слу-
хати й задавати питання, все буде цікаво. На практичних занят-
тях все було побудовано так, що ми могли працювати, для біоло-
гів це важливо. Ми самі розбирали річкового рака, акулу різали, 
потрошили, досліджували, дивились під мікроскопом, тобто все 
було це доступно і все це було. Коли ми вивчали рослини, то теж 
були бінокуляри, препарувальна голка, зразки рослин, які ми роз-
глядали, вивчаючи морфологію рослин, потім систематику рос-
лин, гербарій для цього існував – тобто усе це було забезпечено, 
реально непогано, а це основне. Практика завжди проходила ціка-
во і в повному обсязі, не було того, щоб ми так нудьгували на за-
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няттях, не встигали зробити всю заплановану роботу, але це було 
на користь нашу, підіймало інтелектуальний рівень деяким чи-
ном. Так що не сказати, щоб там хтось особливий, але всі викла-
дачі викладали по-своєму. Але ж тих оригіналів, які методику мі-
няли, там щось таке нове, що треба було повторювати, такого б я 
не сказав. Всі вони були різними людьми, але по-своєму цікавими. 

А стосовно деканату, кафедри? Яку вони виконували роль 
в організації навчального процесу?

Та, той же деканат у нас був тоді у 2-му корпусі, я навіть 
пам’ятаю, де, в якій кімнаті він був, цей деканат. Але їх завдання 
було – контроль успішності, і щоб був розклад, потім, щоб цей роз-
клад дотримувався, за цим вони слідкували уважно. У нас деканом 
був Земляний, як же його, Земляний Іван Опанасович. Земляний, 
він доцентом був, всі його слухались, але головне, що я тоді ста-
ростою курсу був. Назначали стипендію, Земляний сидить, і я си-
джу, і оце вдвох ми розбираємо список всього курсу, і дивимося, 
кому видавать цю стипендію, але ж ми орієнтувалися тоді загалом 
на оцінки, тоді існувала п’ятибальна система, було зрозуміло, що 
«трієчка» чи дві «трієчки» – то шансів немає. Не всі одержували 
стипендію тоді, але 60 % людей одержували. Вона була сама по 
собі мізерна, ця стипендія, якби не допомагали батьки, то було б 
важко, але люди трошки працювали, зараз працюють поголовно 
всі, в основному в різних конторах, а тоді цінилась фізична праця, 
фізичний труд, студенти йшли розгружали вагони з цементом, де-
які влаштовувались на одну-дві зміни на м’ясокомбінат. Було ці-
каво, бо вони звідти приносили шматок м’яса в гуртожиток. А так, 
дехто працював з них у лікарнях, а дехто оформлявся кочегарами 
взимку, бо це робота така, що не дуже важка (газокотельна), але 
там треба було проходити курси, підготовку кочегара, і всю ніч 
можна там за приладами спостерігати і паралельно писать своє, 
відповідно це робота була доступна. Так що вільного часу у сту-
дентів було малувато, але встигали все це зробить. Деканат, що 
можна сказати про деканат, всі дійсно його поважали, шанували, 
тому що це організація навчального процесу, перш за все, органі-
зація практики, відповідно до цього не було таких періодів, щоб 
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ми могли сказати, що деканат не працює або погано працює. Були 
взагалі такі декани, що забезпечували увесь об’єм робіт.

А ще ми з Вами говорили стосовно викладачів. Чи був серед 
викладачів хтось, хто на Вас дуже вплинув, у творчому напрямі?

У творчому напрямі – Травлєєв, звичайно Травлєєв. Тому що 
так вийшло, що він вмів помітити, що людина хоче працювати, 
і тому дійсно Травлєєв формував багато знань. Я ходив до 
нього на лекції, іноді додатково, будучи аспірантом приходив 
на заняття, то він читав досить цікаво, давав багато гарного 
матеріалу. Дійсно, це була така постать – видатна. Оце коротко 
так про викладачів. 

А згадайте, як були оформлені аудиторії. Чи навчалися 
Ви у спеціально обладнаних, якихось іменних, предметних ау-
диторіях?

Нічого такого не було. Тут виходило так, що аудиторії були 
цікавими, але більш цікавою була тема заняття, викладач, який все 
це робить. От ми навчалися, наприклад, в 64-й аудиторії, в 2-му 
корпусі, в підвалі 2-го корпусу. Казали, що це «гамбузіальник», а 
чому «гамбузіальник», тому що там стояв басейн посеред аудиторії, 
де раніше вирощували гамбузії, до війни ще. Гамбузії – це така 
риба, що їсть малярійного комара, і до війни була серйозна епідемія 
малярії в наших краях. Вийшли з положення так, ми розводили в 
аудиторії цю рибу, розвозили по ставках, випускали малька і вона 
там приживалася, і таким чином повністю ми одержували перемогу 
над малярією. І от сидимо ми кругом цього басейну, а викладач 
проводить заняття. Щоб були якісь аудиторії, де було багато техніки 
якоїсь, я б про це не говорив. І коли я вчився, був студентом, в ті 
часи не було таких видатних якихось аудиторій, де було б щось 
таке гарне, чого б ми не знали. Але дають гербарій, а гербарний 
лист, він у собі має багато таємниць, треба визначити рослину, 
за якимось ознаками, треба визначник рослин брати, працювати 
з ним, і це само по собі цікаво. Технічних якихось засобів тоді не 
існувало практично, але наглядні матеріали були, взяті з природи, 
і були досить цікавими. Тому ось так у нас на кафедрі близько 100 
тисяч листів гербарію, він входить там до міжнародної спілки, 



106

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Нью-Йорк присилає нам свої якісь листи, ми їм відправляємо. Це 
дає якийсь розвиток.

Таке питання: чи були Ви членом студентського науко-
вого товариства, чи проводились на Вашому факультеті якісь 
студентські олімпіади, конференції тощо якогось факультет-
ського рівня? 

 Звичайно, такі конференції щорічно були, і вони були досить 
цікавими. Для нас найцікавішим були виступи наших викладачів, 
які розповідали про методику польових досліджень і про набуті 
якісь результати, які були цікавими. Студенти самі працювали на 
полях тоді, в лісових насадженнях не так багато й не такий трива-
лий час. Але тоді була практика, яка тривала після 4-го курсу, тоді 
не було ні бакалаврів, ні магістрів, було всього 5 років, після 5-го 
курсу був захист дипломної роботи. Після 4-го курсу була така 
практика, яка дозволяла зібрати матеріал для дипломної роботи у 
природі. Практика починалася 12-го травня і закінчувалась 30-го 
липня, тобто 2 місяці і 20 днів – це нормальний строк для диплом-
ної роботи, для практики взагалі. А зараз, воно якось так виходить 
із цим бакалавратом, що після 4-го курсу ніхто нікуди взагалі не 
їде, бо бакалавр – одержаний ступінь. 5-ий курс залишається, на 
якому треба захищати дипломну роботу, а матеріал хто збирав і 
коли для цієї дипломної роботи? Аж ніхто і ніколи. Це треба після 
3-го курсу, де є практика, а вона маленька, зібрати матеріал і для 
бакалаврської роботи, і для магістерської роботи, щоб і на 4-му 
курсі захистити практичну роботу і на 5-му курсі захистити. Ніхто 
не подумав про це, і от бакалаврат – сприймається, як зарубіжна 
практика досконала; ми скопіювали, але для біофаку це не дуже 
підходить, тому що нам треба польові дослідження, саме в цей 
період, влітку, й набирати польові матеріали. Поки людина не 
набрала матеріал, їй доповідати на конференціях практично нічо-
го. Так що у нас зараз вони є, такі конференції, але раніше вони 
були більш змістовними, бо після 4-го курсу та й після 3-го була 
практика. Це були практики, які давали можливість працювати 
й розробляти якусь наукову тему. А ось 1-й та 2-й курс була на-
вчальна практика, тоді ми збирали гербарій, тоді збирали зразки, 
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оволодівали методами польових досліджень. Зоологи виходили 
слухати птахів вранці рано. Десь о 3-й годині ночі їм треба було 
вийти на якісь шляхи, де мігрують тварини, йдуть на водопій і 
так далі. Але все це було цікаво, бо треба було визначати, вони 
навчилися за співом птахів розрізняти, називати вид птахів. Ну, а 
ми збирали, нам треба було здати гербарій – 150 аркушів гербарію. 
А треба його не просто зібрати, а й зберегти, висушити, щоб він 
був на щось схожий: етикетки вставити, визначити, що це таке. 
Тоді викладач бере, перевертає гербарій, що етикетки не видно, 
відкриває: «Називай, що це таке». А ти розказуєш, ти ж збирав і 
маєш знати, як називається ця рослина, і далі ти вже розказуєш 
систематику цього виду, де він зустрічається, де його знайшли. 
Це навчальна практика, а якщо після 4-го, то це вже науково-до-
слідна практика, де кожен має якусь цікаву тему і там дослідження 
ґрунтів або дослідження лісових угруповань, щось цікаве. Ну, і 
відповідно до цього там можна було тоді по зібраних матеріалах 
щось доповідати. Так що, дійсно, такі конференції були, але вони 
були не частими. Це так, десь один раз на рік нам можна було ді-
ждатися виступів студентів, і з груп десь 3– 5–6 чоловік виступало 
там, робили доповіді, і це було як апробація така, коли ще можна 
задавати запитання цілком слушні. Це давало можливість трошки 
розвиватися студентам. Ми зараз стараємось не відставати, але ж 
оцей бакалаврат, по-перше, а по-друге, короткі терміни практики, 
надто короткі терміни, і це дещо стримує ось це одержання на-
укового багажу, стримує.

Зрозуміло, а стосовно організації студентського самовря-
дування на факультеті, в гуртожитках, яким воно було, яким 
був студентський побут, форми дозвілля?

Форми дозвілля могли бути досить цікавими і зовсім різними, 
в кожного ж були якісь свої вподобання, хтось ходив на спортив-
ну якусь секцію – займався спортом, дехто ходив у яхт-клуб. На 
Комсомольському острові8 тоді був яхт-клуб, можна було туди 
ходити і там щось цікаве, спочатку ремонт, а потім вихід на річ-
ку. По-своєму кожен старався організувати ось це дозвілля і не 

8 Нині Монастирський острів. – Ред.
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дуже ділився, хто де був, але це дозвілля інколи бувало таке, що 
закінчувалось п’янкою, і не один раз, але бувало таке. А от щодо 
самоврядування, то воно дійсно було, тому що на кожному курсі 
був культмасовий сектор, організаційний сектор і люди відповідали 
за свою роботу і вміли її провести.

Староста курсу все це організовував, були старости груп, 
він їх збирав на бесіди, розказував про поточну, невідкладну ро-
боту і далі, які необхідні рішення. Організовувались суботники 
або їздили в колгоспи, тоді ж були колгоспи, і от після 1-го кур-
су ми були, а це був спочатку влітку стройотряд, я був команди-
ром цього стройотряду, у Сурсько-Михайлівці ми працювали, ба-
гато цікавого зробили і люди заробили ще й гроші там. А восени, 
після 1-го курсу, це був жовтень місяць, нас повезли в село, со-
вхоз «Зоря» – це туди, по дорозі Попова-Баловка, якесь сусіднє з 
ним село. Там ми працювали цілий місяць – збирали помідори в 
основному, гарні урожаї були. Там теж були концерти, які ми да-
вали місцевим жителям, і в стройотряді ми також давали концер-
ти, це ж велике село Сурсько-Михайлівське. От ми і з піонерами 
працювали і там, дійсно, була змістовна робота. А що стосуєть-
ся гуртожитка, так вийшло, що я прожив у гуртожитку 12 років. 
Це я, спочатку в 1970-му році одержав гуртожиток, 2-й гуртожи-
ток, тоді була комендант Надєжда Назаровна, я вже забув прізви-
ще. Але цей гуртожиток, він відомий тим, що на республіканських 
конкурсах він одержував перше місце із благоустрою, по органі-
зації роботи й не один раз до цього. Там були великі кімнати, ви-
сокі стелі, дійсно, все було так організовано, що уборщиці при-
ходили прибрати в кімнаті, мили поли в нас. Тоді велика кімна-
та – 5 чоловік, по-моєму 54 кімната, на 2-му поверсі. Вона захо-
дить, вона може зробити зауваження: «Ось це не так. А це, що ви 
накидали? Поприбирайте». Мила повністю пол, там поли краше-
ні й гарні були. Порядок там був, телевізор стояв прямо в кори-
дорі, всі збиралися, стояли й сиділи, дивилися цей телевізор. Але 
душ там був. У 2-му гуртожитку ще на першому поверсі жили де-
які викладачі. Ми-то з ними не товаришували, але вони інколи на 
гітарі грають або на піаніно грають – нам цікаво. І на 2-му повер-
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сі, крім того, був профілакторій, тобто тоді ж було матеріальне 
забезпечення краще, ніж зараз. І виходило так, що профілакторій 
людина одержувала безплатно, але там було триразове харчуван-
ня безплатне, у 3-му гуртожитку була столова – туди всі ходили, 
а жили у другому гуртожитку, де й ми жили. Там були кімнати, 
не знаю, 6 чи 5 великих кімнат, де з усього університету був про-
філакторій, люди місяць там живуть, і там же є медичний огляд, 
і там же медичні процедури, і масажі, і так далі, тобто це можна 
було організувати. В ті часи медсестри там працювали, лікар там 
один був, значить, як правило, за фахом він був терапевт. Оце таке 
було в той час у студентські роки. Ну, у 2-му гуртожитку ми про-
жили не так довго – це ми поселилися у вересні місяці, а в квітні 
[19]71-го року нас переселили в 4-й гуртожиток, ось цей 4-й гур-
тожиток здали якраз у квітні [19]71-го року. Було цікаво тим, що 
ми перші, хто там поселився і жив у цьому гуртожитку, але там ви-
ходить на один етаж 28 жилих кімнат, по три чоловіка, ну, і всьо-
го набирається 80 з чим-то людей, народу багатенько, шумно. Але 
це було краще, аніж жити десь на квартирі, тому що платили за 
гуртожиток тоді копійки, там чотири вісімдесят на рік – це зовсім 
мало, ну, а якщо на квартирі, то треба було платить 20 рублів в 
місяць, не менше, а це ж уже гроші. А крім того, хазяйка дивить-
ся, скільки ти там свєта спалив – лічильник-то один, а хазяйка не 
дуже вітає, коли до тебе хтось прийшов у гості, а послухать му-
зику теж не дуже вдало получається, тому всі люди намагалися 
йти в гуртожиток, і не всім вистачало гуртожитка, бо на розподіл 
місць гуртожитка приходив староста курсу, староста поверху, де-
кан. Декан кожне прізвище розбирав, і якщо студент був поміче-
ний у якихось порушеннях, там п’янка чи ще щось, десь міліція 
його піймала, десь якісь були неприємності, то його можуть просто 
не поселить на наступний рік у гуртожиток і все. Так що тут мо-
гли бути різні такі форми роботи уже в гуртожитку, але, що було 
цікаво, ми першими одержали все забезпечення, тобто меблі, по-
стєль, потім радіо було в кожній кімнаті, праска, чайник, оце все 
було безплатно, бери все, одержуй і користуйся. Меблі були но-
вими, ці серванти, тумбочки – все це було обладнано в гуртожит-
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ку, будь ласка, користуйтеся, тільки не ламайте. Також на кожно-
му поверсі був такий оргкомітет, староста поверху був, був куль-
тсектор, далі спортсектор і організаційний сектор, хотя би три ак-
тивіста там було, що працюють разом із старостою. Ну, декілька 
років, я уже на старших курсах був старостою цього поверху, і на 
п’ятому поверсі був старостою. Я після закінчення університету 
в аспірантурі був і від університету одержав місце в гуртожитку, 
а після закінчення заочної аспірантури (4 роки), я ще протягнув 
якусь резину, поки не женився, і вже, значить, треба вибиратися. 
Так що досить тривалий час прожив у гуртожитку, практично без-
платно, але як староста кращого поверху був, мені доводилося ор-
ганізовувати роботу в самому гуртожитку, на самому поверсі, по 
ось цим всім секторам, і там було складно. Практично виходило, 
що одну десь годину в день я витрачав на те, щоб працювати тут, 
на поверсі і щось робить, організовувать якусь роботу. 

 Скажіть, будь ласка, що саме зумовило Ваш вибір подаль-
шого творчого шляху після здобуття вищої освіти?

Я не знаю, якось ось ця практична робота, яка почалася на 
полях, в лісах і на порушених землях мене зацікавила, і тоді завід-
увач кафедри – Травлєєв Анатолій Павлович, він спланував так, 
щоб мене залишити. Я залишився інженером на госпдоговорній 
темі, це Інститут біології був. Інженер тоді одержував 120 гривень, 
точніше рублів російських. Ця зарплата, начебто була мізерною 
і ненабагато кращою, ніж у якогось робітника нижчих там розря-
дів. Тим не менше, все-таки гуртожиток безплатний, майже без-
платний. Я женився, то одну зарплату ми просто ложили на книж-
ку, а іншою, другою зарплатою користувалися і все, нам вистача-
ло. Так що тоді якось було набагато простіше у питаннях побуту, 
харчування там, забезпечення і я тоді пішов на цю роботу, але там 
немає занять, там просто науково-дослідна робота і більше нічо-
го, так що я сидів увесь час у Павлограді або в Андріївці… Були 
завдання, які мені давав керівник, я із задоволенням працював і 
тому зібрав досить об’ємний матеріал для кандидатської дисер-
тації. У мене вийшло 135 таблиць одних великих. А куда їх? Їх 
не всунеш просто в кандидатську роботу, прийшлось третю час-
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тину залишити, а решта – вони так… Так що ця робота була тоді 
і цікавою, але вимагала досить багато таких зусиль, у польових 
умовах, не завжди все є, що хотілось би, прилади і так далі. Оце 
таке було тоді, постановка цих завдань. Так, які там ще питання?

А скажіть, будь ласка, як був організований відбір і навчання 
в аспірантурі, докторантурі?

Ну, можна сказати, що на це в першу чергу відіграє покликання 
людини, якщо вона дійсно цікавиться наукою і якоюсь роботою, 
вона буде вести себе активно, і тоді ту людину одразу помічають і, 
дійсно, якщо на таких виїздах людина працює і привозить якийсь 
матеріал, а далі з’являється можливість опублікувати все це, то це, 
як кажуть, неозброєним оком видно, і людину примічають, тоді 
стараються якось залишити людину в аспірантурі або просто вона 
була пошукачем, тоді була така категорія – «соискатель». Ну, і 
відповідно оформляла всю роботу, якось тоді була сама ця аспіран-
тура не так ретельно організована, як зараз, практично самостійно 
людина готувала кандидатські екзамени, йшла і здавала їх, ніяких 
занять вона не відвідувала, там по спеціальності або по філософії. 
Оце самостійно там щось вивчив, питання, пішов на кафедру на 
філософію, дали питання, от по них можна готуватися, ну і все. 
Що в цьому плані для біологів основне – це польова робота і до-
слідження десь у природі. Тому у нас тут така специфіка.

Розкажіть, будь ласка, про Ваших однокурсників, які вони 
були за віком, хто переважав статево, можливо приїжджі були 
люди з інших республік.

Ну, в основному це були українці і процентів 40, мабуть, було 
росіян і було в кожній групі 4–5 євреїв, а інших національностей 
не було. Але ще грузинки були, так, з Грузії хлопців не було, ді-
вчата були, але ж біофак він завжди такий, що процентів 70 – це 
дівчата, а процентів до 30 – хлопці, ну і це все. Вікова структура 
була неоднорідна, бо я із 47 року народження, а у нас в основно-
му вчився контингент 52 року народження. Це було в основно-
му більшість народу, але було декілька чоловік навіть 46 року на-
родження старші за мене на 1 рік, так. Але порівняно з основним 
контингентом, у мене все-таки п’ятирічна різниця, крім того, ар-
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мія, робота на підприємстві, я це все пройшов і бачив. Тому якось 
так вийшло, що я став старостою курсу, працював деякий час ста-
ростою поверху.

Яка була навчальна дисципліна у студентському серед-
овищі того часу?

Не сказати, щоб там було щось таке видатне. Нічого такого ці-
кавого там не у той час не було. Група сидить і багато різного шуму, 
який заважає лектору, так хтось про щось розмовляє. Все це було. 
Навчальна дисципліна полягала в тому, що ми мало пропускали 
заняття. Зараз, начебто, часи досить пристойні, і ми вважаємо, що 
досягли певних висот, але ж оця матеріальна обстановка заставляє 
студентів іти кудись і працювати, а якщо вони працюють, то при-
ходять втомлені, або буває так, що у групі відвідування низьке, бо, 
де він – та на роботі, а що ж це за знання, коли людина не ходить на 
лекції – тоді такого не було, 1–2 може не бути з якихось там причин. 
А решта приходить на заняття, тому будемо говорити, що дисципліна 
ця – наукова або учбова була на більш високому рівні, ніж зараз. 
Але, що сприяло цьому, – значить стипендію платили, і люди були 
зацікавлені. Якщо будеш погано вчитися, не одержиш стипендію. 
Але матеріальні фактори і моральні фактори – все це було задіяне, 
спрямоване на те, щоб отримати нові знання. І самі студенти теж 
цікавилися біологією, і їх інтерес підкріплювався викладачами, бо 
вони більше знали, набагато більше, ніж ми знали. Можна сказати 
про біофак, взагалі підсумовуючи це навчання, що людина (і це 
продовжується із тих часів і до наших днів) людина, яка провчилася 
5 років на біологічному факультеті виростає і сильно відрізняється 
від усіх інших людей, які закінчили інші вузи, тому, що тут людина 
виростає інтелектуально, стає на більш високі сходинки, вона більше 
бачить, більше знає, краще організована, розбирається і оці знання 
вони якось піднімають людину, вона сама стає більш свідомою. 
Тому сказати про біологічний факультет можна однозначно, що 
дійсно тут одержують люди високу кваліфікацію, і це було і в той 
час, колись давно, і зараз це зберігається поки що.

А стосовно викладацького складу –трудова і виконавча 
дисципліна у них яка була?
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Серед викладацького складу? Ну, не було у нас ніяких таких 
зауважень, або щоб ми побачили, що десь щось хтось не так ро-
бить. Вони виконували і суспільну роботу, і виховну роботу як 
куратора, і просто наукові дослідження; вони ж у природі прово-
дяться, то викладачі виїжджали із студентами на пробні площі, 
все розказували, все показували, і методику цих польових дослі-
джень. То всю цю роботу вони виконували на висоті і не було та-
ких відхилень, щоб ми сказали: та це ж уже не норма, а щось таке 
незвичайне. Ні, такого не було. Всі вони були свідомими. Я б не 
сказав нічого, щоб десь там люди не так себе вели, як треба було 
вести. От виходило так, що у кожного свій характер, і студенти 
все це оцінюють, знають, у кого є свої якісь звички або особли-
вості. Але це не використовувалося на шкоду ділу, все це просто 
так добродушно сприймалося.

А стосовно атмосфери в групі академічній, на курсі, який 
був морально-психологічний клімат, можливо, відносини?

Ну, тоді ж ми були більш молодими, а для всієї молоді харак-
терний такий, значить, веселий настрій і живе сприйняття всього, 
що відбувається; ми вміли перевести на жарт якісь важкі моменти, 
так що моральний клімат був досить такий серйозний, непоганий. 
Якщо десь хтось пропустив заняття або не вивчив, погано здав, 
то це переживалося, і люди якось намагалися підтримати тих, які 
не одержали тієї оцінки, яку хотілося. Була дійсно взаємопоміч, 
дружба була, ,і дійсно, всі тоді трималися на високому морально-
му рівні, і це вдавалося. Ну, не було таких якихось випадків, щоб 
ми жалкували, що так вийшло. Не було ніяких таких конфліктів 
між людьми, не було пригод таких, щоб хтось десь у місті пішов 
і десь там попався у руки міліції, такого не було.

Ви казали, що були старостою курсу. Можете сказати, хто 
був куратором у Вашій групі і чи збігалася ієрархія офіційних і 
неофіційних стосунків у колективі?

Ну, неофіційних стосунків тоді взагалі не було. Були офіцій-
ні стосунки, і ми все це розуміли. Так, а куратором у нас була Пи-
сарева Марія Єфімовна, доцент. Вона була вже в літах тоді. Воно 
вийшло так, що коли ми перебралися із 2-го корпусу в оці кор-
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пуси, і зоологи переїхали, а вона сама була зоологом. От зооло-
ги переїхали в 9-й корпус, то вона ще сюди прийшла пішки, при-
йшла подивитися. От, я її бачив тоді в останнє. Вона вже була на 
пенсії. Можна сказати, що кураторство – це гарна річ, і його тре-
ба підтримувати, щоб воно не пропало, бо куратор все-таки пере-
живає за свою групу, вміє провести бесіду, зорієнтувати людей на 
досягнення тих чи інших висот.

А як організовувався заліковий тиждень, сесія чи, можли-
во, були якісь курйози з цим пов’язані ?

Ну, курйозів практично не було, так виходило, що заліко-
вий тиждень і екзамени – це була подія, ми до цього готували-
ся, а вчити приходилося дуже багато; ми й слова такого не знали 
тоді ще – «комп’ютер», а от в бібліотеці брали гарну літературу і 
все це треба було опрацювати і прочитати, і тому з конспекту ми 
менше брали, ніж з підручників, але підручники дійсно відпові-
дали вимогам наших програм, і це все підтримувало нас, ми зда-
вали непогано сесії, особливо на старших курсах; на молодших 
курсах там математика, яку не всі знали, а крім того, значить, і ан-
глійська мова, німецька мова і фізика перші два курси була, то не 
всі це люди сприймають нормально. Але коли вже починаються 
спецкурси, то там більш зацікавлені в матеріалі і їм легше здавати 
цей екзамен. А от такі якісь курйозні випадки я не можу пригада-
ти, щоб дійсно вони у нас були. Розповідали більш старше поко-
ління, що були викладачі Пергат Марія Захаровна, по-моєму, так 
от, що приймала вона екзамени приблизно до 11 часов вечора, і 
це кожний раз повторювалося. А тоді якраз були такі часи, коли 
людей програвали в карти, та хтось привкинув записку (це сту-
денти організували), що викладача цього програли в карти і що 
це значить йти додому буде неможливо, то вона подзвонила і чо-
ловік прийшов і її забрав. Таким чином закінчився екзамен. Ко-
лись був у нас математик, він читав, викладач я вже забув як його, 
здається, Цвєтков, але він приходив трошки випившим на лекції, і 
він міг сам заплутатися, він писав-писав якісь формули, щось рі-
шав, потім брав витирав усе заново, а ми сиділи мовчки спосте-
рігали. Ну, а був викладач, він не у нас викладав, а у наших біо-
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хіміків і біофізиків, там була така більш інтелектуально наванта-
жена спеціальність, от, а він читав їм математику. Бур’ян у ньо-
го було прізвище. Теж не пам’ятаю я його ім’я і по батькові, от 
Бур’ян, а математику він читав дуже гарно і сам ректор Мосса-
ковський колись слухав його лекції. Але вийшло так, що він під 
час війни втратив обидві ноги, і він їздив на колясці, а цю коляс-
ку треба було винести разом із ним на 2-й поверх у 2-му корпусі, 
і хлопці виносили його, то він своєрідно досить проводив заняття, 
бо він був дуже строгим і голос у нього був і все. І він отож, зна-
чить, сидить на цій колясці і журнал перед ним, і він викликає до 
дошки двох студенток. Вони вийшли він прізвища назвав, так ді-
літь дошку на дві частини, а він українською мовою говорив, що 
була рідкість, вони поділили дошку на дві частини, пишіть, інте-
грал (підвищив голос) і вони пишуть інтеграл і далі приклад і він 
спостерігає, дивиться одне й те саме дав однакове завдання. Ну і 
от потім він дивиться-дивиться і «куди?» – (підвищує голос) кри-
чить, що неправильно щось, вони обидві швиденько витирають 
та не Ви зітріть, а Ви-Ви зітріть, а вони обидві пишуть це те саме 
та не Ви зітріть (а не показує кому), а Ви зітріть. Знову обидві пи-
шуть. «Ні чорта ви не понімаєте сідайте». Сіли. Тишина мертва, і 
от він у цій колясці: «скри-скрип», туда-сюда. «Ідіть знову до до-
шки – ті ж самі обидві виходять, ну, а потім він їм починає пояс-
нювати, як це потрібно все вирішити, і дійсно це все було гарно. 
Ну, от він наче злий був такий, його боялися, але відповідно зна-
ли непогано математику. Наші біофізики, біохіміки знали вищу 
математику досить гарно, ми знали гірше вищу математику, а от 
вони – краще.

Скажіть, будь ласка, а чим був зумовлений Ваш вибір кур-
сової роботи, дипломної роботи, хто був Вашим науковим 
керівником і як проходили ці зустрічі з науковим керівником, 
як здійснювалися ?

Вийшло так, що почали якраз в той час, коли були актуальними 
процеси освоєння порушених земель. Так, це лісова рекультива-
ція, цю тему розробляли. От ми виїжджали гуртом, дипломник, 
значить, студенти, викладачі і їздили на один-два дні на Донбас, 



116

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

там де порушувалися землі, працювали шахти, ну і це цікавило. 
Відповідно я в цю тему вже включився якось в цих екскурсіях, і це 
була і практична робота певна, так що далі тему мені дали по оцій 
лісовій рекультивації, був керівником Травлєєв Анатолій Павлович. 
Я її виконав непогано. У мене були і таблиці, і спостереження, і 
для мене вона не становила ніякої проблеми, тобто все це зроблено 
руками і цілком у повному об’ємі. Так що це була така сходинка 
маленька, але сам захист був приємною подією. Тому що я все це 
бачив, все це пройшов, все це розумів, це було вдалим таким по-
єднанням теорії і практики, а потім курсова і дипломна робота.

А скажіть, як здійснювалася організація кафедральної спеці-
алізації, можливо були якісь методи, щоб обрати спеціалізацію? 

Ну, дійсно якось люди намагалися визначитися з керівни-
цтвом. Перш за все, щоб потрапити до того керівника дипломної 
роботи, який краще розуміється насправді. Бо щось привертає ува-
гу студента. Фактично студенти обирали собі викладачів, а не ви-
кладачі студентів. Але тоді якось все складалося гармонійно, і це 
була спеціалізація, яка відкривала двері у майбутнє, бо багато лю-
дей потрапили на роботу туди, куди вони хотіли потрапити, от і 
були приклади працевлаштування непоганого у наших випускни-
ків. Вони роз’їжджалися по всьому Радянському Союзу, але вони 
працювали за спеціальністю.

Скажіть, будь ласка, а у студентські роки Ви брали участь 
у науково-дослідних роботах?

Це ж якраз була курсова і дипломна робота. Крім того, нас 
брали викладачі на польові роботи, навіть якщо це не дипломна 
робота. Теж досліджували якісь питання, наприклад, трав’янисті 
рослини на пробних площах. Ми повністю скошували на відміря-
ній ділянці, потім розбирали по видах, потім визначали віковий 
стан, записували все це окремими описами. І це було цікаво, дій-
сно без цього не можна обійтись біологам, без польових робіт.

А щодо цих навчальних практик, ким вони організовувалися 
і де, чим запам’яталися?

Дійсно, це були як екскурсії у різних ландшафтних умовах, і 
на цих екскурсіях все це було треба записати. Ми збирали гербарій 
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і цей гербарій треба було підготувати, вивчити і здати. І в той час 
практика була досить тривалою, зараз її скоротили, і для біологів 
це є втрата і фахового рівня, і решти всього. Тому що практика 
дає можливість увійти у виробничий процес. За цей час можна 
назбирати матеріал для нормальної дипломної роботи. Так що 
це ж деканати, кафедра, керівництво кафедри організовували оці 
практики і забезпечували результат.

А Ви казали про курсові та дипломні роботи, а як прохо-
див їх захист?

Треба було підготувати наглядні матеріали, таблиці і далі 
робити доповідь коротку і відповідати на всі запитання. Що Ви 
там шукаєте?

Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади чи конференції?

Ми про це вже говорили минулого разу, конференцій було не 
багато. Вони проводились один раз на рік, фактично. Але це були 
такі конференції, які влаштовувалися серед старшокурсників після 
четвертих курсів. Можна було вже організовувати конференцію, 
де вони розповідали про набуті матеріали, які вони одержували 
після літньої практики. Літня практика була досить тривала після 
4-го курсу, і тоді вони ці матеріали обговорювали. Публікувалися 
тоді значно менше, конференцій теж тоді було таких державного 
рівня не дуже багато, щоб вони кудись могли їздити. Але такі 
внутрішні конференції проводилися. Розповідали і про методики, 
і про зібрані матеріали, як все це обробляти, яке це має практичне 
значення. Тому вони були такими досить змістовними і корисни-
ми для студентів. Ну, і так просувалася потрохи наукова робота, 
завдяки отим роботам дипломним, які виконувалися у природі. А 
що стосується інших таких змістовних конференцій, то практично 
це були скоріше всього робочі наради, просто «совещания», на які 
їздили, брали участь у них у Павлоград-вугілля. Там був такий 
трест-вугілля. Там вирішувалися питання охорони довкілля, нас 
туди запрошували, ми там були. Це були такі розмови начистоту, 
відверті. Ми виступали із своїх позицій, геологи, місцеві геологи 
захищали щось своє, а виробничники хотіли, щоб все було поде-
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шевше і дивилися спрощено. Вони не розуміли, що це таке і які 
будуть порушення ґрунтового покриву, чи ліси, як загинуть. Ну, 
ми про це говорили, і це теж були робочі наради, які давали якусь 
користь. Оце про конференції можна таке сказати.

Добре. А який науковий збірник видавався, чи журнали, 
монографії на факультеті?

Звичайно, на факультеті проводилася досить цікава наукова 
робота. Тут можна говорити про збірник «Питання степового лісо-
знавства», він був міжвузівським і видавався у нас на кафедрі. То 
там можна було печатати свої роботи. Якась була менша заінтер-
есованість у наукових працях студентів, значно нижча, ніж зараз. 
Не орієнтувалися на те, що студенти повинні щось там публікувати. 
Але ж, недивлячись на те, що це були молоді вчені, і просто хто 
працював у науково-дослідному Інституті біології – вони публіку-
вали уже у перші роки під час навчання у аспірантурі. Публікува-
лися і в цьому збірнику наукових праць, але тут виходить так, що 
всього вісім кафедр і вони відрізнялися досить суттєво одна від 
одної. Тобто є такі польові кафедри, які працюють комплексно, це 
кафедри ботаніки, зоології, кафедра гідробіології. А от уже мікро-
біологія, фізіологія рослин, фізіологія людини і тварини, біофізика, 
біохімія – ці кафедри окремо, вони в наших журналах не можуть 
публікуватися, у них зовсім інші інтереси, інший об’єкт вивчення. 
Там у них були публікації, вони, якщо говорити про факультет, то 
вони намагалися їх опублікувати у інших виданнях, не в нашому 
університеті. А от на факультеті ми єдині, хто тоді видавав науковий 
збірник, але він мав комплексний характер, де проходили роботи 
зоологічні, геоботанічні, гідрологічні, лісознавство ґрунтознавство. 
Досить широке коло питань в цьому збірнику було.

Добре. Які спеціалізовані вчені ради були на Вашому фа-
культеті?

Спеціалізовані вчені ради – це була така історія досить скла-
дана. Не всі захищалися із працюючих. Був такий контингент, вва-
жалося, що людина працює асистентом, то вона може і без науко-
вого ступеня дожити до старості і все буде гарно. Тобто це була 
пошана до співробітників наукових і взагалі до співробітників уні-
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верситету і вона була на більш високому рівні. Можна говорити 
про те, що в старі часи, про які нам розповідали, професорів було 
мало, на весь університет могло бути 2–3 професора та і все. І їх 
у місті було мало, якщо якийсь професор ставив питання різко, 
або казав, якщо оце не вирішиться позитивно, то я піду з роботи, 
я звільняюся, то це була така «оказія», яка доходила до обкому. 
Тут приймалося рішення, терміново все вирішувалося, як прави-
ло, професор виявлявся правим. Тобто тоді вага цього науково-
го ступеня була значно більшою. Вона і у грошовому виразі була 
трошки іншою, бо якщо робітник отримував 120–150 рублів, то 
доцент отримував 320 рублів, а професор близько 500 рублів. То 
це було втричі більше, ніж отримував робітник. І відповідно за-
безпеченість тоді була, ціни були не високі і вистачало цих зарп-
лат на безбідне існування. Тобто тоді рівень був трохи вищий цих 
звань і до них відносилися відповідно, що це ж захист кандидат-
ської роботи. Це така досить важлива сходинка у житті, яка від-
криває нові перспективи, нові можливості і, відповідно, нову від-
повідальність. Тоді виходило так, що ми, якщо захищали дисер-
тацію в університеті, то все рівно вона йшла у Москву, був єди-
ний центр, який видавав дипломи. От і затверджувалося рішення 
нашої вченої ради в Москві. Тобто я одержав посвідчення канди-
дата наук із Москви, а вже доктора наук мені затверджував Київ. 
Так що тут все змінилося. 

Якщо говорити про наш факультет, то була тоді така спец-
рада. Я її добре пам’ятаю, на одній спецраді захищалися з різних 
спеціальностей і туди входили і фізики, і математики. У 1972 році 
захищав докторську дисертацію Травлєєв Анатолій Павлович, то 
я був присутній, я тоді мабуть був на 2-му курсі. Був 2-й корпус, 
повний зал на 4-му поверсі, актовий зал був битком набитий людь-
ми. Але ж члени президії – вони сиділи там, усі члени спецради, і 
там були люди зовсім з інших факультетів. Тобто, він був якимсь 
більш широким за своїм складом і тоді, по-моєму, председатель 
був Мельников, який до цього був ректором, а уже у 1972 році був 
Моссаковський ректором. Але ж все-таки тоді були спецради трохи 
ширші, ну, і захистів було трохи менше, але вийшло так, що ми 
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з 1972 року організували нову спецраду – рада із екології. І тоді, 
на той час ще досить тривалий період, наприклад, десь мабуть до 
середини 90-х років, починаючи із 1972 року. Значить, якщо гово-
рити про Радянський Союз, то було три спецради на весь Союз по 
екології. Це був Красноярськ, Ленінград і Дніпропетровськ. Слово 
«екологія» тоді було не дуже вживане, ще ніхто не розумів, що це 
таке, і тоді не було такої моди на екологію, як зараз. Тоді рідко її 
читали у нас, вперше почав її читати у нас професор Бельгард, але це 
був змістовний досить курс. Я сидів, писав, я, по-моєму, був на 4-му 
курсі. От і приходили з інших факультетів і викладачі приходили, 
слухали ці лекції, записували на магнітофон, ну, і відповідно це була 
подія року, лектор мав науковий авторитет, спеціальність – «Степове 
лісознавство», написав взагалі новий підручник, ну, і відповідно 
у нього було велике коло знань з галузі екології, особливо лісової 
екології. І ось таким чином поступово розвивалася ця наука. Але 
ж уявіть собі Дніпропетровськ – це один центр, і на захист до нас 
приїздили практично з усього Радянського Союзу люди на захист: з 
Магадану, з Кавказу, якийсь Шхагапсоєв, я запам’ятав це прізвище, 
і Естонія, Ленінград і Західна Україна. Львівська школа, вона ж 
цілком сформувалася завдяки нашій спецраді. Так що тут можна 
говорити, що наша спецрада, якщо підрахувати, то там більше 60 
докторських і 150 кандидатських захистилося за цей час, і вона 
існує і зараз. Просто термін її скоротили, вона затверджується на 
два роки, потім знову перезатверджувати, а раніше було на 5 років. 
Ну, і відповідно не всі захисти тоді були вдалими, було таке, що 
тут людина захистилася, а поїхала в Москву – не затвердили. Ну, 
але ж у своїй спецраді трохи краще себе почуваєш, якщо знаєш ви-
моги, знаєш людей, які там сидять і вони бачили, що ти працюєш, 
то вже відповідно така атмосфера складується на момент захисту, 
коли ти виходиш більш впевнений у собі. Ну, і от відповідно так 
захистилося багато людей на моїй пам’яті. І дійсно ця спецрада 
відіграла певну роль у формуванні людей, бо нам же приходиться 
оцінювати цю роботу, брати на себе певну відповідальність, зна-
йомитися, вказувати певні недоліки виступати. І один опонент по-
винен бути із спецради, і дійсно, це піднімало рівень науки, нашої 
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обізнаності з питань екології. Тому, оця спецрада, можна сказати, 
досить плідно працювала. Що стосується інших спецрад, то у нас 
зараз на факультеті, мабуть, і немає іншої спецради, щоб була на 
іншій спеціальності. Усі наші гідробіологи, мікробіологи, біохіміки 
їздять в інші спецради, доповідають і, можна сказати, успішно. 
Ну, а ось кафедри зоології, фізіології рослин і геоботаніки – на 
цій спецраді. Зараз є спеціальність «Екологія» для студентів, але 
кафедри такої немає, поки що не організувалася. Там є намагання 
створити кафедру, але обставини несприятливі у фінансуванні, у 
бюджетному забезпеченні, тому це не дуже виходить, щоб відкри-
ти окрему кафедру. Ну, а так по захистам спецрад ми вже, якщо 
людина одержує статус доцента або професора, то приходиться 
ще їздити у інші спецради у якості опонента. Я бував і в Києві, і 
у Львові, і в Чернівцях, і в інших містах в Україні в основному як 
офіційний опонент, то не обходиться без зауваження, зауваження 
в кожній роботі можна знайти, але їх треба сказати відверто, що 
ось такі недоліки є у цій роботі, виступити там, ну, і відповідно 
все-таки давати путівку в життя якомусь молодому спеціалісту – 
це теж відповідальність певна. Тобто це взагалі піднімає рівень 
підготовки спеціалістів, і іншого шляху окрім спецрад по захисту 
практично немає. Якийсь час були такі можливості, що людині 
присвоювали вчене звання за сукупність наукових праць. То якщо 
у нього публікацій багато, монографії вагомі і там все це описано, 
тоді це все треба збирати і подавати це все до якоїсь спецради і 
можна без захисту, присвоювали вчене звання. Це було десь у 
другій половині 80-х років, зараз цього немає. Ну, і правильно, ви-
моги збільшуються, особливо зараз канцелярські вимоги до роботи 
досить такі суттєві, але в той час важче було печатати роботу, бо 
треба це ж надрукувати машинкою під копірку декілька разів, де-
кілька екземплярів і там, якщо траплялися латинський текст назви 
рослин чи щось подібне, то треба залишити місце, витягнути цей 
лист і вставити в іншу машинку з латинським шрифтом і попасти 
точно в цю строчку і щоб воно помістилося, і надрукувати оцей 
англійський текст, наприклад список літератури з іноземними ав-
торами, то теж саме було трошки складніше, а зараз комп’ютерна 
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техніка дозволяє трохи більше і економно, і трохи менше часу 
витрачати і взагалі ефективніше дозволяє працювати у цьому 
відношенні. Я тоді колись був з англійським текстом, але тоді 
був викладач англійської мов на пенсії, і я тоді до неї поїхав, щоб 
вона перевірила мені англійські тексти всі, але це було давно і це 
мабуть такого особливого відношення не має до нашого предмету 
розмови. Вона жила в домі по Карла Маркса, якщо спускатися 
вниз і перед вулицею Дзержинського9 справа є в’їзд у двір і там 
до сих пір є одноповерховий будинок у дворі. Розповідають, що 
там раніше жив якийсь генерал, от вона півбудинку цього займала, 
жила сама, але що цікаво, що вона сама американка в минулому 
була, а потім викладала у нас в університеті англійську мову. Але 
вона потрапила сюди, як будувався Дніпрогес, а потім вона довго 
розповідала про своє життя, і як їх не пускали потім в Америку, 
і як вони зимували і жили всю війну у Сибіру, вони наче їхали у 
Владивосток, а їх потім висадили. А коли американці відкрили 
2-й фронт, то все стало вільно, їдь куди хочеш. От і вона казала, 
ми помітили, що наші листи не перевіряють і таким чином вона 
отримала можливість повернутися і вона вже жила не в Запоріжжі, 
а в Дніпропетровську. Працювала в різних вузах, викладала. Вона 
англійську звичайно знала чудово – Прейкшес за прізвищем. Ну, 
от вона і перевірила, що я їй дав. Там може було дві з половиною 
сторінки взагалі, так все в порядку – ото один раз щось там ви-
правила одну букву і все. Так що це були такі екскурсії досить 
змістовні, але важче було готувати саму роботу до захисту, не 
було оцих мультимедійних засобів, щоб демонструвати там, це 
треба нарисувати таблиці, показати це все по цих таблицях, ну, і 
відповідно тоді можна говорити про успішний захист. Ну, і от це 
все, що стосується нашої спецради і роботи у цих спецрадах. То 
коли перечитаєш не одну роботу екологічну, а досить змістовно 
виконану, то це підвищує твою кваліфікацію, бо знайомишся, слу-
хаєш, бачиш, на якому рівні інші працюють. І відповідно роботу 
спецради треба якось підтримувати зараз, у наші часи, бо це основа 
нашої науки. Може бути, що зараз менші витрати часу, ну, і вза-

9 Нині вул. Володимира Вернадського. – Ред.
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галі мені здається – практики тоді було більше, і роботи фізичної 
в полі було більше. Зараз якось намагаються все це скоротити за 
якимось програмами, робити все це якось математично, щоб усе це 
було і швидко, і корисно, і з ефектом. Тоді, в той час, було більшої 
фізичної роботи в полі, зараз менше, мабуть. Ну, ось це така історія.

Добре. Чи впливала ідеологія і політика на навчальний 
процес?

Звичайно, безумовно впливала, а чому ж не впливала, бо тоді 
той час був побудований на ідеології комунізму, це був досить та-
кий відповідальний час, і практично плани, які жили, які доноси-
лися до широкого відома, ці плани були спрямовані на те , щоб був 
побудований комунізм. І я ще пам’ятаю роки своєї юності в стар-
ших класах як був, висить на вулиці плакат величезний «Партия 
торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских лю-
дей будет жить при коммунизме!». Тобто це була така пропаган-
да, яка супроводжувала людей. Я можу сказати, що в той час оця 
агітація і пропаганда була на більш високому рівні, ніж вона зараз 
є. Ми намагаємося якісь ідеали захищати, але тоді все було побу-
довано досить продумано, і всі журнали, всі газети були спрямо-
вані на те, щоб виховувати у людей відповідальне відношення до 
праці, бо ми маємо побудувати новий суспільний лад, і для цього 
повинно бути матеріальне забезпечення. Тобто, оця ідеологія пе-
реважала і сказати, що вона переживала якісь критичні моменти, 
то ні. Поступово, коли економічно ми опинилися перед фактом, 
що ми не справляємося з цією роботою і економічно ми не забез-
печили достатнього рівня, ну, тоді від цього відмовилися і без ре-
волюції перейшли в інший суспільний лад досить таки тихо, без 
погромів, без революцій, без громадянської війни і практично ми 
перейшли до іншого. 

Але можна лише вітати те, що ми повернули собі релігію, бо 
в радянські часи була антирелігійна пропаганда, в той час вона 
досить сильна була. Атеїзм підтримувався усіляко. Як ходив у 9-й 
клас у Кривому Розі, то взривали школу, не школу – церкву! Вона 
працювала з кінця ХІХ ст., але там був такий живопис, це було 
щось несказанне. Але підірвали, організували людей і взорвали. 
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Це боротьба проти релігії така була тоді. Зараз ми поступово по-
вернулися до цього, будуємо церкви і намагаємося підтримати оце 
духовне виховання на більш високому рівні, це вдається, і слава 
Богу. Якщо говорити про ту ідеологію – вона була в кожному жур-
налі, в кожній строчці, в кожній агітації. У нас був в університеті 
партком, засідання партбюро, парткому. Рішення партії доводилось 
до широкого відома. І далі людина може ризикувати якимось своїм 
положенням по виключенню із партії, якщо ти десь там так про-
крався або ще якось там. Зараз корупція, ніхто нічого зробити не 
може. А тоді «положив партбілет на стол і всьо». А далі ти хто? 
Далі ризик припиняється, займаєшся якоюсь менш кваліфікованою 
роботою. А керівні посади взагалі були недоступні, бо ти не член 
партії. А там тоді людина ризикувала партбілетами. І тоді були 
порушення, але не в таких масштабах, як вони зараз. Тобто, оця 
ідеологія в той час, вона, мабуть, була виправдана сама по собі, 
для того часу було достатньо. Вона була дещо із відхиленнями від 
норм, від моральних, яка нас, молодь, виховувала досить такими 
борцями за майбутнє, але це не завжди вдавалося. Ми бачили, що 
скептицизм старого покоління тут присутній. Бо не дуже-то вірили, 
що все можливо. Але ж оці ідеологічні обґрунтування або підстави 
перші почали девальвувати себе. Ми побачили, що вони не дуже 
й то справджуються, як в часи Хрущова. Ми бачили, що те, що 
він хотів, – він намагався всім доказати. Це все не спрацювало. А 
тоді помінялося керівництво, замість Хрущова став Брєжнєв. Теж 
дуже жорстка була політика. Але економічно ми тоді мали певні 
успіхи, при Брєжнєві. В кінці-кінців ми побачили, що недотягуємо 
того рівня, який мав вже бути. А зрештою, може там організовано 
так було, що інші країни, що сперечалися (бо ж холодна війн), 
постаралися дискредитувати усі ці намагання. І ми практично 
комунізм не побудували. Ну, а люди старі жаліють про те, що Ра-
дянський Союз розпався. Тому що тоді було якось для меншості, 
тих людей, які не дуже-то розвинуті, для тих національностей, 
держав або республік – тоді була більш сприятлива обстановка, а 
зараз вона така досить жорстка. Так що в цьому плані, звичайно, 
була присутня ідеологічна настанова. Не сказати, що вона була 
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досить хибна, але не можна говорити про те, що вона була дійсно 
ідеальна. Мабуть таки не ідеальна.

Зрозуміло. А яким було фінансування вищої освіти?
Ну, то я ж цифр не знаю. Я просто можу порівняти, що було 

і що сталося. Я можу сказати, що був рівень фінансування пев-
ний, бо зарплати були зовсім непогані у працівників вищої осві-
ти, були зовсім непогані. Якщо це просто фінансування зарплат, 
то це одна річ, але якщо ми заключали або укладали господарські 
договори, наприклад, з тим же «Павлоград-Вугілля», то нам на-
давали 20 тисяч рублів на рік, але цього вистачало і на зарплати 
усім працівникам (чоловік п’ять працювали), і на відрядження, 
«командировки» на всі, і на придбання матеріалів – хімікатів у ла-
бораторії, стеклопосуди та інше. Забезпечення було незрівнянно 
вище, ми до сих пір користуємося тими реактивами, які придба-
ли тоді. Для навчальних цілей це можливо, а для науки це вже не 
годиться, не відповідає вимогам стандарту. Тобто ми тоді одер-
жували так багато різних матеріалів, був склад, на який ми їзди-
ли досить часто, з тачкою везли якісь матеріали, було більш до-
статньо забезпечення. Ну, і візьміть самі наші корпуси, як вони 
будувалися. Попробуйте зараз побудувати корпус. Он корпус сто-
їть недобудований! Пам’ятаю, коли були на мітингу і Моссаков-
ський закладав перший камінь, так він уже помер скільки років! 
А цей корпус тут осталося трошки закінчить, а нема сил, нема фі-
нансування, от тобі і все. І він поступово руйнується. Там трош-
ки, там отдєлка залишилась, а там корпус почали будувати, зна-
єте, по дорозі, якщо йти в 9-й корпус, то залишки будівництва. 
Теж недобудували. А стоїть сімейний гуртожиток між 4 і 5 гур-
тожитком – теж не добудували. До 7–8 поверху довели і покину-
ли, до цих пір воно стоїть. Низький рівень фінансування! І ніякої 
добавки нема.17 корпусів построїли? Построїли. Сім общєжитій 
построїли в ті часи? Построїли. А, крім того, в університеті ще ба-
гато різного – акваріум збудований, зоомузей тут є, в Кочереж-
ках тут збудований, де студенти проходили практику, в Андріївці 
навчально-виробничий комплекс цікавий, інтересний. В майстер-
ні гараж тоді працював, було 40 вантажних машин, а зараз усього 
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дві легкових. Тобто можна сказати, безумовно, що фінансування 
було краще. І на це впливає, мабуть, загальний рівень економіки, 
який зараз у нас. Якби ж менше крали, то може воно було краще. 
Ось бібліотеку побудували, гарна бібліотека і забезпечення було 
на досить високому рівні. Зараз, мабуть, для нинішнього фінансу-
вання практично неможливо.

Скажіть, будь ласка, а яке місце мали спорт та культура 
в житті Вашого факультету?

Із задоволенням ходили на фізкультуру. В основному заняття 
проходили у 2-му корпусі, а там ходив трамвай № 2, зараз немає 
цієї лінії, її розібрали. А він ходив до стадіона «Металург». Це зараз 
там, де новий комплекс побудували, де Євро-2012. Стадіон, – де 
проспект Кірова10 і трошки зліва. На цьому місці був стадіон, до 
якого ми їздили на фізкультуру. А ми перевдягалися і гуляли у 
футбол цілу лєнту, а потім поверталися назад. Тобто практично 
можна сказати, що уроки фізкультури проходили цікаво. Були 
спортзали, у 2-му корпусі був спортзал непоганий, великий, і теж, 
якщо взимку ми там ходили на заняття по фізкультурі, тоді таких 
пропусків занять ми не робили. Бо тоді ж залік не поставлять і тоді 
ж відповідно якісь неприємності. Можна сказати, що тоді молодь 
була більш заінтересована і підходила з більшою зацікавленістю 
до цих занять. Вчителів фізкультури, я їх пам’ятаю, можна назвати 
демократами. Якщо людина заморилася, хоче відпочити, – «Ну, 
віддихай. Нічого страшного». І відповідно ми розвивали усю цю 
структуру, намагалися брати участь у змаганнях. А на змаганнях 
високого рівня я не був. Я ходив на секцію велосипедну, недовго, 
2-й та 3-й курс. Ми так виїжджали на треніровки. Там були ви-
кладачі, були велосипеди гоночні. Можна сказати, що по секціях 
люди розподілялися і у секціях людей було не дуже багато. Кудись 
ходили на треніровки. Так що робота була розвинута. Але вона 
враховувала і те, що ми зайняті і те, що ми орієнтовані в основному 
не на фізкультуру, а просто для загального розвитку. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету?

10 Нині вул. О. Поля. – Ред.
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За ті часи у нас не було розвинутої міжнародної співпраці. 
Я думаю, що були на інших факультетах, може фізико-технічний 
факультет. Може на хімічному факультеті підтримували зв’язки. У 
нас такої співпраці із зарубіжними партнерами практично не було. 
Були на факультеті такі співробітники, які поїхали працювати в 
Голландію, кудись в інші вузи за рубіж назавжди, не повернулися. 
З нашої кафедри в 90-х роках один співробітник поїхав у Канаду, 
в Торонто зараз працює. Але, якщо говорити просто про сумісне 
виконання якихось науково-дослідних робіт, то я вам не можу 
назвати, щоб у нас була спільна, щоб ми вирішували якісь питан-
ня. До цього дивились насторожено. Місто наше було закритим. 
Тобто взагалі не пускали нікого, ні під яким приводом не пуска-
ли сюди іноземців. Навіть, якщо родич приїжджав із зарубіжжя 
і хотів зустрітися з кимсь із родичів, то зустріч у Запоріжжі, а в 
Дніпропетровську ні в якому разі. Тобто це був закритий город. 
А так щоб ми кудись їздили, то не було таких командировок, щоб 
дійсно це було відкрито. Просто в межах Радянського Союзу були 
різні республіки. У Тбілісі, наприклад, була конференція по ви-
рощуванню чаю. Травлєєв, наш завкафедри тодішній, їздив туди 
на цю конференцію. Щось привозив, якісь враження, і це якщо 
говорити про різні республіки – Молдавія, Грузія, Естонія, – то 
вони досить сильно відрізнялися своїм укладом і розвитком на-
уки. І це інші природні зони. Це все було цікаво, і там могла бути 
співпраця досить широка. Такі контакти були у нас, дійсно. Обмін 
думками, участь у конференціях. А так у зарубіжжі – Польщу, 
Германію – то я не можу навести приклад. 

А що Ви можете сказати про стипендіальне забезпечен-
ня студентів?

Якщо на курсі 120 людей, то із них приблизно 82–83 чоловіки 
одержували стипендію. Це процентів не менше 70. Стипендії були 
не дуже високі. Якщо 70-ті роки, то 28 рублів. Зарплата у робо-
чого була 130–140 рублів. 28 – це четверта частина, може менше. 
Практично цього не вистачало так, щоб прожити, але ж батьки 
допомагали, родичі допомагали. А повищена стипендія була 35 
рублів. Це було щось більш важливе. Але ж продукти були дешеві. 
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Самі такі ходові, необхідні продукти: молоко (1 літр – 24 копійки), 
хлібина в магазині – 16 копійок, або 22, але це вже високий сорт. 
Це все були вищі ціни і можна говорити про те, що стипендії не 
вистачало. Але, якщо людина одержує якусь допомогу з дому, там 
їй дадуть іще рублів 20 та продуктів, то цілком можливо, що вона 
проживе. Люди жили, не голодали, не було такого, щоб голодали. 
Просто ділилася кому прийшла посилка або хтось привіз з дому 
продукти, поділиться із друзями, знайомими, хто живе в одній 
кімнаті. Були такі, що ходили на підробітки. Тобто десь працюва-
ли, щоб іще зробити грошей собі. Ну, таких було мало людей. На 
групу чоловіки три, не більше. А на курс може 15 чоловік таких, 
що десь працюють. Дівчата працювали медсестрами у больницях 
або лаборантами. Хлопці влаштовувалися кочегарами. Ну, для 
цього треба було закінчити курси. І кочегарам нічна зміна, ти 
постійно контролюєш прилади. Можна було вдень ходити на за-
няття, а вночі – на роботу. Такі люди були і такі заробітки були. 
А то бувало, що на один день пішов на м’ясокомбінат, попрацю-
вав, приніс кусок м’яса додому. І там ще годують за копійки. 35 
копійок заплатив, а там перше–друге з м’ясом. Там такі виходи 
були у людей. Ні разу сам не їздив на такі підробітки. Мені батьки 
допомагали. Інколи люди йшли розгружать вагони. Там більше 
грошей платили, фізична важка робота, або цемент розгружать 
вручну, або ще щось таскати. Ходили деякі люди. А так, щоб по-
стійно – мало! І практично стипендіальне забезпечення враховувало 
ще матеріальний стан людей. Декан знав, в кого скільки грошей, 
кому допомагають батьки, добре чи не дуже добре. І відповідно це 
враховувалось. І оцінки теж враховувались. Жорсткої постановки, 
що там бали отакі-то потрібні і стільки-то процентів мають одержу-
вати стипендії – ні, жорстких вимог не було. Був єдиний критерій, 
щоб не було трійок. Четвірки-п’ятірки є? Є. Значить треба давати 
стипендію. Оце такий був підхід. 

Чи були Ви учасником революції, війни, екологічної ката-
строфи?

Ні, не було такого. Такого на моїй пам’яті тоді ще не було. Я 
ж служив із66-го року і до кінця 68-го. В червні 66-го призвали і 
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2,5 роки пройшло. Участь у якихось зіткненнях або воєнних діях 
я не брав. Так, мені прийшлося служити тоді у Забайкаллі, а якраз 
була дуже напружена обстановка із Китаєм. Гречко, міністр оборо-
ни, він казав, що війна з Китаєм неминуча, що це буде обов’язково. 
Китай же тоді хотів поставити під ружьйо 30 мільйонів чоловік. 
Ми не могли, у нас було менше ресурсів. Але тоді, в ті часи, ак-
тивно споруджувалася система із ракетних точок по всьому Забай-
каллі. І коли ми приїхали туди в часть, нам сказали, що ви будете 
на «положении военного режима». Тобто сказали, що ми повинні 
працювати вдвічі більше, ніж всі остальні. Ми були водії, ми во-
зили вантажі, а стройбат строїв ракетні точки. При нас, ми здали 
два закази, і побудовані були усі ракетні точки. Там дуже багато 
стоїть усіх цих точок. І їх у три рази більше за моїми уявленнями, 
ніж треба, щоб із всього Китаю зробити сажу. Так що після цьо-
го, коли були здані ці точки, нормалізувалися відносини, вони за-
спокоїлися, ці китайці, мирні відносини почали розвиватися. Це 
все я пройшов і тому я знаю ціну цьому всьому ділу, як відноси-
лися люди до цієї праці, самовіддано працювали і вдень, і вночі. 

– После ужина развод. 
– Куда? 
– На роботу.
І часов до двох, до трьох йшли працювати. А потім в шість 

утра все одно підйом, я за рулем засинав. Але ж здали, вчасно зда-
ли ці об’єкти і відповідно уникнули цієї кровопролитної війни. 
Саме завдяки тому, що були побудовані оці ракетні точки. Так що 
все в минулому. А конкретно, якщо якісь військові дії, то на той 
час їх не було. Були у Будапешті, якраз служив. Ні! У Чехослова-
кії, була заворушка у 68-му році. Розмови про це йшли, але ж ми 
були в Забайкаллі, а це тут Чехословакія. Ну, і після того якось 
воно пройшло вже – Афганістан. Уже всі срочники туди поїхали. 
А я працював в університеті. Не було таких призовів великих на 
ці воєнні дії. Так що, слава Богу, все минулося без таких склад-
них моментів. Все пройшло поки що. 

Добре. Зрозуміло. Дякуємо.
Добре.
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ІНТЕРВ’Ю № 6

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 17 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Зеленська Любов Іванівна
Дата 1953 року
Місце народження Володимирська обл., Росія
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українка

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, МГУ (Москва)

Професія, перелік посад Професор, доктор педагогічних 
наук, завідувач кафедри фізичної та 
економічної географії

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) : Потупало Олександр Володимирович
ТЕХНІК (ПІБ) : Потупало Олександр Володимирович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ) : Войт Богдан Андрійович
Загальна кількість годин запису 1,45 хвилин
Вид і марка аудіотехніки HTC Desire HD
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

Бібліотека ДНУ 

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з 
респондентом

2

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

Я, Зеленская Любовь Ивановна, заведующая кафедрой физи-
ческой и экономической географии, профессор родилась в 1953 
году во Владимирской области – это самый центр России. Родилась 
в семье обыкновенной, которая имеет классическую историю. 

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

Мои родители всю жизнь проработали на текстильной фабри-
ке, были связаны с экономикой. Отец был начальник планового 
финансового отдела, мама была бухгалтером, у мамы не было 
специального образования, папа имел неоконченное высшее обра-
зование. Учился он в Московском финансовом институте, но его не 
закончил. Что касается бабушек, дедушек… Я знаю их историю, но 
рассказывать ее долго, по их жизни прокатилось колесо истории, и 
если бы мы занимались не историей нашего университета, а исто-
рией, предположим, семьи, то там было всё: там были войны, там 
были смерти от болезней, была эвакуация, принудительная, будем 
так говорить. Мои бабушка и дедушка, вместе с детьми – родными 
братьями и сестрами моего отца были сосланы в Кулундинскую 
степь. И только благодаря активности моей бабушки, которая была, 
кстати, практически неграмотной, она дошла до приёмной Кали-

ЗЕЛЕНСЬКА 
ЛЮБОВ
ІВАНІВНА
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нина, всероссийского старосты, и смогла доказать, что дед был не 
настоящий кулак, а наполовину пролетарий, т. к. зимой работал на 
фабрике. Поэтому из Кулундинской степи они вернулись. Много 
таких историй, которые интересны, но, наверное, они не очень 
связаны с Днепропетровским университетом.

Чи були у Вашій сім’ї родині традиції, пов’язані з освітою, 
наукою, в чому вони виявлялися?

Бабушки и дедушки были людьми полуграмотными, но хоро-
шими профессионалами. Например, у моего деда не было специ-
ального образования, но он был лучший специалист по качеству 
сырья на текстильной льняной фабрике. А вот уже дети этих, 
практически безграмотных, родителей стремились к знаниям. У 
большей половины моих родственников следующего поколения 
есть высшее образование. Я благодарна своим предкам за тягу к 
знаниям и природные способности. Мой дядя, к сожалению, уже 
покойный, был мастером спорта по шахматам и профессиональным 
военным в сфере ракетной техники. Испытывал на Байконуре 
приборы слежения. У него было не просто высшее образование, 
он был интеллектуалом. Он наизусть цитировал целые главы из 
художественных произведений. Среди моих родственников многие 
имеют отношение к преподавательской работе. Например, моя 
двоюродная сестра является известнейшим педагогом в Латвии, 
в Риге. Наши дети уже все с высшим образованием и тоже имеют 
отношение к науке. Мой сын – кандидат наук, моя дочь защитила 
докторскую диссертацию в Европе. Образовательный уровень 
нарастает. 

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

Я закончила рядовую школу с золотой медалью и поступила в 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 
Это для современных представлений некоторых людей выглядит 
странным, как это так, провинциальная девочка, в семнадцать лет, 
без связей? Ответ прост – вот такая была школьная подготовка, моя 
золотая медаль позволила мне поступить Московский университет, 
учиться там, закончить его с отличием… Каким образом я оказа-
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лась в Днепропетровске и в Днепропетровском университете? В те 
годы, а я училась в университете с 70-го по 75-й год, на курсе на 
географическом факультете нас было 250 человек. Примерно 1/3 
студентов были из Украины. До сих пор мы общаемся, дружим, 
многие из них работают на огромной территории бывшего Совет-
ского Союза, и на территории России, и на территории Казахстана, 
а некоторые в далёком зарубежье. И там мы познакомились и 
учились вместе с моим мужем, который приехал из Украины, у 
нас была студенческая семья, и вот мы уже 43 года вместе, семья 
у нас наполовину русская, наполовину украинская, и дети – сын 
родился в Москве, было записано в паспорте русский, дочка ро-
дилась в Днепропетровске – у неё записано украинка. Моя семья, 
мои родители и родители моего мужа, сейчас, к сожалению, уже 
покойные, никогда не ссорились, жили интересами детей и внуков.

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

В моей школьной жизни была учительница, благодаря ко-
торой я и выбрала этот путь в жизни. Это учительница геогра-
фии – Мальцева Галина Ивановна. Она ходила с нами в походы, 
организовывала для нас экскурсии. Она была очень строгая, но 
ее жизненная позиция и ее одинаковая манера преподавания 
для одаренных и слабых детей, ее воспитательные подходы до 
сих пор мне помогают в работе. Благодаря ей был сделан мой 
профессиональный выбор. 

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

Первую лекцию мне прочитал академик Константин Констан-
тинович Марков. Он был известным палеогеографом, который 
рассказывал нам о новых направлениях в науке, базируясь на 
знаниях предыдущих поколений. Интеллигент до мозга костей, он 
никогда не пользовался на лекции записями. Он говорил спокой-
но, но ты не мог ни на секунду отвлечься, чтобы не потерять нить 
мысли. После первой лекции нам вручали студенческие билеты. 
Мне билет вручил академик Андрей Петрович Капица – один из 
представителей известнейшей советской семьи учёных. 
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Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
ходили навчальні заняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

Мой родной географический факультет Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова был и остается 
флагманом географической науки. Географический факультет на-
ходился в главном высотном здании (он и сейчас там находится), на 
Ленинских (Воробьёвых) горах. Факультет располагался, начиная 
с 17 этажа по 22, а на 28 этаже был музей природы, где проходи-
ло большинство наших лабораторных занятий по минералогии, 
геологии, ландшафтоведению. Там были выставлены красивые 
музейные образцы, а мы работали со студенческими образцами; 
вокруг картины, карты, мини-диорамы. 

В Московском университете был очень демократичный стиль 
работы: любой студент мог зайти на кафедру, пообщаться с ме-
тодистами, преподавателями, научными сотрудниками… Пре-
подаватели разрешали звонить им домой, консультироваться по 
любым вопросам. 

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

Когда я была студенткой (с 1970 по 1975 год) не было термина 
«инновации». Акцент был традиционный: воспитание на собствен-
ном примере, научить конкретным методикам, конкретным при-
емам. Мой научный руководитель профессор Сергей Сергеевич 
Воскресенский (бывший фронтовик) был с нами на практике на 
Колыме. Работа у нас была связана с поиском рассыпных месторож-
дений золота. Нам нужно было перемывать горы песка, в которых 
могли оказаться крупицы золота. Мы составляли карты, которые 
помогали поиску территорий с повышенными концентрациями 
россыпного золота. Он спрашивал меня, умею ли я мыть золото 
так, как это раньше делали люди на Колыме. Конечно я не знала, 
как это делается. И он научил весь наш полевой отряд как пра-
вильно отбирать шлихи (кусочки размытых пород), чтобы потом 
под микроскопом определять их минеральный состав.
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Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті?

Морально-психологический климат был нормальный. Очень 
дружили друг с другом. Мы до сих пор встречаемся каждые пять 
лет. В 2015 году мы встречались в Москве. Люди приехали со всех 
концов бывшего Советского Союза. Кто не смог, мы общались 
с ними прямо в скайпе во время нашей встречи. Наш староста, 
сейчас доктор наук и декан географического факультета в Рязани, 
мы до сих пор с ним дружим. Куратора звали Скорнякова Лидия 
Александровна. Она была просто как наша мама, постоянно за-
ботилась о нас, спрашивала, как дела, как успехи. 

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

Зачетную неделю и экзаменационную сессию я, да и все 
студенты, просто обожали. Это была свобода! В межсессионный 
период пропускать занятия было нельзя, такого и в мыслях не 
было. Люди прошли жесткий отбор при поступлении, и все хоте-
ли учиться. А сессия – это три свободных дня, после которых ты 
идешь на экзамен, получаешь оценку, и ты опять свободен! В сес-
сию мы смотрели больше всего фильмов, ходили в театры, мож-
но было побольше поспать. 

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

Научное руководство заключалось в том, чтобы не мешать 
студенту думать. Только направлять с помощью вопросов: «А что 
ты думаешь?», «А как ты предлагаешь?» и т. д. 

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

Тогда, как и сейчас, я не представляла своей жизни без би-
блиотеки. После занятий люди не бежали домой, а чаще всего шли 
в библиотеки, которые работали до восьми вечера и были полны 
преподавателями и студентами. Темы научных работ мы в осно-
вном выбирали по принципу: нравился преподаватель или нет. 
Темы же все были интересные. Нам нужно было прийти к руко-
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водителю и обосновывать, почему ты хочешь именно этой про-
блемой заниматься.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Кафедральная специализация. У нас было 12 кафедр. Спе-
циализация определялась с учётом самооценки. Например, у нас 
была кафедра экономической географии зарубежных стран. Это 
была самая элитная кафедра, но, чтобы там учиться, нужно было 
знать языки. Или кафедра метеорологии и климатологии, учёба 
там требовала высокой физматподготовки. Нужен был особый 
багаж знаний. А третье «сито» для выбора специализации –полевые 
практики, на которых преподаватели и студенты лучше узнавали 
друг друга. Набор на кафедры проходил по результатам практики. 

 Когда я поступала на географический факультет, я понима-
ла, что география – наука разноплановая, она и физическая, и по-
литическая, и социальная. Мне нравилась экономическая геогра-
фия, это было тогда модно. Но после практики я выбрала кафедру 
геоморфологии – науки о рельефе. Но кафедра не безразмерная, 
был конкурс. Конкурс антигендерный – был ограничен прием де-
вушек, я туда сначала не попала. Но тут позитивную роль сыграла 
рекомендация преподавателя, у которого я проходила практику. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Курсовые и дипломные работы защищались всегда публич-

но, в присутствии членов кафедры. Вместо презентаций мы рисо-
вали плакаты на ватманах. Мы не называли тогда «студенческое 
научное общество», просто вокруг любимого преподавателя воз-
никал круг единомышленников: студентов, аспирантов, которые 
были вместе на семинарах, лекциях, вместе работали над научными 
проблемами.

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

 У нас практики были по всему огромному Советскому Союзу. 
Например, после второго курса, мы были на практике 40 дней в Кар-
патах. Сейчас Вы скажете, что такое Карпаты, мы каждый год туда 
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ездим. Тогда из Москвы мы ездили в Карпаты. Но в то же время, 
после третьего курса у меня была практика в Магадане, на берегу 
Тихого океана, на Колыме, у моего мужа была практика в Сибири 
на Подкаменной Тунгуске, там, где упал Тунгусский метеорит. Мы 
видели всё, студентами мы ездили по направлению университета 
на практики. Но тогда мы были «за железным занавесом», не могли 
выехать за пределы Советского Союза, а сейчас я очень горжусь, 
радуюсь, что мои студенты, и я, бывали во многих странах. Свои 
лекции сопровождаю слайдами, рассказами не о ближнем, как 
мы сейчас говорим, зарубежье, а о дальнем зарубежье! Я могу 
рассказать о системе обучения во Франции, Испании, Германии. 
Я могу рассказать им, например, о процессе, который происходит 
в географической оболочке на базе своего опыта. Тогда мы могли 
больше видеть объектов на территории огромного Советского 
Союза, сейчас мы видим, и студенты имеют право видеть мир и 
учиться за границей. Тогда это было, как будто сейчас полететь в 
космос – выехать за границы Советского Союза. Тогда позитив был 
в одном, сейчас позитив в другом. Но главное, что сохраняются 
традиции, в образовательный процесс вовлечены натуральные 
пейзажи, ландшафты, процессы. Представьте, как бы историки 
учились только по книгам, не работая в архивах? Это невозможно. 
То есть, вот это традиции, они продолжаются.

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

Конференции были обыкновенные. Были они по разным пред-
метам, не обязательно по географии. Был у нас такой предмет как 
история КПСС (история Коммунистической партии Советского 
Союза). Преподавательница Анастасия Павловна Барулина была 
очень строгая. Мы должны были знать все съезды, все пленумы, 
все партийные конференции. Предварительно предлагались темы 
докладов. А потом преподаватель выбирал лучшие доклады на 
публичную конференцию вне лекционного времени. Мой доклад 
однажды выбрали. Его тема была связана с Фридрихом Энгельсом. 
Нужно было достойно выступить, не ударить в грязь лицом перед 
другими. 
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Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали 
Ви в ньому участь? Що запам’яталося найбільше?

В общежитии у нас был свой студсовет, но основная жизнь 
проходила на факультете. У нас были очень хорошие условия, 
хороший быт, комнаты на двоих. Если студенты создавали се-
мью, они приносили справку из ЗАГСА и их поселяли в семейные 
комнаты. Рождались дети. Наш сын родился, когда мы с мужем 
были на пятом курсе и писали дипломные работы. 

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

У нас был свой Дворец культуры студентов. Все лучшие 
фильмы, концерты, спектакли – все это мы посещали. Первые 
диснеевские фильмы мы смотрели в нашем Дворце культуры. 

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

Физкультура была таким же обязательным предметом, как 
и остальные. Занятия были специфическими. На Ленинских 
(Воробьевых) горах у нас зимой проходили занятия – учили «за-
рубаться». Давали ледорубы и учили останавливаться на крутом 
обледенелом склоне, безопасно вести себя в экстренных ситуациях, 
которые могли произойти во время экспедиций. Ты скатываешься 
с ледяного склона, и ты должен остановиться. Это было сложно! 
Также зимой были занятия на лыжах. 

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

Было целевое назначение. В аспирантуру могли быть приняты 
далеко не все. Я попала в заочную аспирантуру МГУ к Сергею 
Сергеевичу Воскресенскому по направлению из Днепропетров-
ского университета. 

 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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 Основной результат моей научно-педагогической работы – это 
студенты и аспиранты. Сейчас у меня 15–16 человек студентов, 
которые стали кандидатами наук. Это большой труд – чтобы твой 
студент, пришедший из школы, стал потом кандидатом наук. Мно-
гими я горжусь. У меня уже учатся внуки моих первых студентов. 

Очень сложно говорить об открытиях в географии... 
«Брендовые» открытия происходят при изучении океанов, 
Антарктиды. Но некоторыми достижениями мы тоже можем гор-
диться. Благодаря фонду Сороса в Днепропетровском университете 
был разработан и создан первый в Украине экологический атлас 
области. Первый электронный учебник по географии Украины 
был сделан у нас. Он получил гриф Министерства образования 
еще в 1995 году, мы были первыми в Украине. Компьютерную 
поддержку этого проекта выполнил замечательный профессионал 
Юрий Алексеевич Агеев – доцент физико-технического факультета, 
ныне находится на заслуженном отдыхе. 

 Мы проводили международные студенческие конференции, но 
приезжали студенты в основном из ближнего зарубежья (из России, 
Белорусии). Сейчас с этим сложно. В данный момент мы готовим 
международную конференцию по урбанистике, которая пройдет 
в сентябре 2017 года. Право на проведение этой конференции 
мы выиграли, предложив совместный проект с географическим 
факультетом Киевского национального университета им. Тараса 
Шевченко и Криворожским педагогическим университетом.

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому фа-
культеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Ученого совета по защите диссертаций у нас на факультете 
нет, факультет небольшой. 

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

Юбилейные даты выдающихся ученых я, конечно, помню. На-
пример, юбилейную дату нашего, к сожалению, покойного декана 
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Григория Васильевича Пасечного, которому тогда исполнилось  
60 лет. Мы отмечали этот юбилей на факультете, на торжестве при-
сутствовал и ректор университета. Главными подарками были книги. 

Моя докторская была обобщением всего того, что было сде-
лано после защиты кандидатской диссертации в 1983 году в МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Это были результаты работы за следующие 
16 лет, диссертация была защищена в 1999 году в Киевском на-
циональном университете им. Тараса Шевченко.

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

Научная школа у нас на кафедре безусловно есть. Мирового 
уровня мы, конечно, не имеем, я честно признаюсь. Очень сложно 
в географической сфере выходить на мировой уровень, нужны 
экспедиции, лабораторные исследования. Думаю, что у моих уче-
ников это получится.

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

Научная работа. Я работаю со многими студентами. Одна 
моя студентка (Алена Лубинец) в 2016 году в Киеве выиграла в 
стипендиальном научном конкурсе научных работ по туризму 2-е 
место, годовую стипендию и приглашение на работу в одну из 5-ти 
туроператорских фирм Украины. Научная работа может быть кол-
лективной, но кружок, на мой взгляд, отживающая форма работы. 
В нынешних реалиях более эффективен метод проектов в группах. 
Группа – это 4 мини-кружка, которые между собой соревнуются. 

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. Хотелось бы иметь со-
временную периодику и украинскую, и зарубежную. Хотя сейчас 
в интернете можно найти почти всё. Но не все студенты могут 
позволить себе иметь хорошую технику. 
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Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації засто-
совувалися найчастіше? Наскільки вони були ефективними?

Повышения квалификации. Я не могу сказать, насколько сейчас 
стажировки на соседних кафедрах эффективны. В 1970–80-е годы 
они были эффективными. Преподавателю давались свободные от 
занятий полгода, чтобы посещать любые лекции в других учебных 
заведениях, ездить в разные университеты. Сейчас это чисто фор-
мально. Я повышаю квалификацию в свое отпускное время, за 
свой счет. 

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

Я 25 лет вела госбюджетные и хоздоговорные темы, на которых 
работали студенты, аспиранты, коллеги. Создавались атласы, карты, 
учебники, экологические проекты.

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

Уровень финансирования – плохой, особенно сейчас. 
Яку, на Ваш погляд, питому вагу займала виховна робота 

в університетському житті?
Я считаю, что нужно воспитывать на собственных примерах. 

Иногда я прошу студентов приходить на различные географичес-
кие выставки, конференции, лекции и написать отзывы, рецензии. 
Такая работа дает студенту новую информацию, дает возмож-
ность поработать с уникальными источниками, познакомиться с 
интересными людьми. Я приглашаю их на мероприятия, в которых 
сама принимаю участие, пытаюсь привлечь их к работе. 

Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на Ва-
шому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?

Культурные мероприятия – это день факультета (первая 
суббота апреля).Я пишу сценарии «капустников», мы готовим 
выступления, репетируем.А также, отмечается День первокурсника, 
туда я прихожу просто как гость, чтобы посмотреть на пополнение.

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, їдалень тощо?

С научной библиотекой мы тесно связаны. Дворец культуры 
студентов – место, где проходят все наши праздники, как и во 
Дворце спорта. В Ботсаду и в Аквариуме мы проводим экскурсии. 
Пишем в газету статьи. В лагере «Сосновый бор» у нас раньше 
проводились полевые практики, сейчас, к сожалению, лагерь не 
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?

Профориентационные работы я постоянно провожу, посколь-
ку являюсь главой жюри городской и областной олимпиады по 
географии и в МАН. До появления ЗНО победители олимпиад и 
МАН поступали на наш факультет, они прекрасно учились, и это 
была настоящая профориентационная работа. Сейчас проводим 
для школьников лекции, мастер-классы, различные мероприятия. 
Дети талантливые. Они побеждают, поступают и учатся в киевских, 
львовских или в польских вузах... 

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

Философы иногда говорят про «корабль Тезея» – если корабль 
стареет, из палубы вытаскивают сгнившую доску и заменяют её, но 
корабль остаётся. А если он весь разрушится, и заменят все доски, 
то что же, корабля не будет? Так же и с университетом, студенты 
приходят и уходят, аспиранты приходят и уходят, стареют здания, 
разрушаются приборы, а что происходит с университетом? Он 
остаётся, и возникает вопрос – а почему он остаётся? Я считаю, 
что и как почти сорок лет назад, когда я пришла в университет, он 
остаётся для меня тем же – самым достойным и значимым. Потому 
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что остаются традиции. И вот я уже почти за 40 сорок лет работы, 
получила практически все звания, закончила заочную аспирантуру 
в МГУ, защитила кандидатскую диссертацию в Москве, тогда это 
казалось нормальным, потому что была у нас страна единая, а уже 
докторская диссертация защищалась в Киевском национальном уни-
верситете, это уже была Украина независимая. А университет – он 
был сначала в подчинении Министерства образования Советского 
Союза, он входил в десятку крупнейших университетов страны, 
а теперь он входит в десятку лучших университетов Украины. 
Изменилась страна, а университет, благодаря своим традициям, 
традициям в преподавании, в обучении студентов, в формировании 
научной элиты, он остаётся. Поэтому, несмотря на то, что у нас 
стареют корпуса, строятся новые корпуса, университет, как флагман 
науки, остаётся. Почему я говорю, что главное – это традиции? 
Потому что, когда я пришла 25-летним человеком в университет, 
я работала с учёными, которые прошли войну, я знаю их рассказы, 
их я передаю своим студентам, возникает связь времён – традиция. 
Традицию можно ощутить, работая в нашей библиотеке. Многие 
книги стали музейной редкостью, их с удивлением в отделе редкой 
книги рассматривают студенты. Там, например, есть атлас, который 
я показываю каждый год, потому что студенты каждый год приходят 
новые, каждый год обязательно привожу их туда, в отдел редкой книги, 
чтобы они увидели атлас 1747 года. Это раритет! Это экспонат, который 
передаёт традиции атласного картографирования до сегодняшнего дня. 
Мы можем показать этот атлас, и можем зайти опять же в библиотеку, 
в компьютерный класс, и показать (мы этому уже учим), как ра-
ботать с электронными картами. Университет не стоит на месте. 
Традиции множатся и передаются новым поколениям студентов.

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

К сожалению, экономические реалии таковы, что мы не можем 
приобретать современное оборудование, например, мультимедийные 
доски, оборудование для проведения интернет-конференций и т.д.

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

Стипендиальное обеспечение напрямую зависит от государ-
ства. Сейчас обслуживающий персонал получил надбавку, я за 
них очень рада. Но, с другой стороны, преподаватели начинают 
поговаривать о том, что их зарплата теперь почти не отличается 
от зарплаты персонала. 

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

Участником войны, революции и катастроф я не была. Все 
события, как внутренние, так и внешние отражаются на нас. Мы 
не выбираем времена, в которых мы живем. Мы просто в них 
существуем и работаем. 
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ІНТЕРВ’Ю № 7

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 10 березня 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ: Карплюк Володимир Іванович
Дата й місце народження 9 лютого 1957 р., м. Дніпропетровськ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне походження Українець
Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, механіко-математичний 
факультет ДНУ

Професія, перелік посад Проректор з наукової роботи, 
професор

ІНТЕРВ’ЮЄР (ПІБ): Водонос Анна Юріївна

ТЕХНІК (ПІБ): Кісенко Михайло Миколайович 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Васильєв Дмитро Дмитрович
Інтерв’ю:
Загальна кількість годин запису 1 година 10 хвилин
Вид і марка аудіотехники Nikon D 5300
Вид і марка відеотехніки Nikon D 5300
Основний зміст інтерв’ю Відповідно до структури опитування
Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр

Кабінет проректора ДНУ, корп. 1

Ставлення респодента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респодентом 2
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Карплюк Владимир Иванович, 9.02.1957, Днепропетровск.
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали освіту, 
чим займалися?

Лявданская Ольга Никифоровна, 1917, Лявданская Мария Ка-
зимировна (Белоруссия, Польша). Жили возле польской границы. 
Был свой хутор. Работали от зари до зари и жили хорошо. Пока не 
пришли большевики. Дед вынужден был все бросить, сгреб жену 
и детей и уехал в Екатеринослав, где его никто не знал. И снова 
строительство дома, работа на госслужбе почтальоном и работа 
по хозяйству.

Карплюк Иван Семенович (Австрия) 1920. Бабушку по папиной 
линии почти не помню. Деда убили во время войны.

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

Необъяснимое, жгучее желание дать сыну образование. Во что 
бы ни стало. Хотели, чтобы был медиком и лечил родителей (маму).

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

Большинство молодых людей, у которых были успехи в изу-
чении точных наук, хотели быть летчиками или конструировать 

КАРПЛЮК
ВОЛОДИМИР 
ІВАНОВИЧ
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ракеты. Тем более мы жили в таком городе, и каждый вечер, ночь 
доносился рев со стороны ЮМЗ и весь город знал, что проводят-
ся испытания очередной партии ракетных двигателей. В книгах, 
газетах на телевидении постоянно рассказывали о успехах СССР 
в ракетостроении, одним из приоритетов страны было развитие 
оборонной отрасли, прежде всего ракетостроения. Да и зарплаты 
инженеров, рабочих в этой отрасли были значительными. Помню, 
на класс старше мальчик поступил на наш ФТФ, так его водили 
по классам, и он с гордость рассказывал о поступлении, как было 
сложно, как интересно учиться. И я в старших классах уже пла-
нировал поступление то ли на ФТФ или на ММФ.

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

Так получилось, что я учился в множестве школ: начинал с 
начальной школы № 31 на ул. Короленко, перевели на Кирова, 
5-й клас – 16 переполненная, 6–10 классы – 37 школа. Все г. Дне-
пропетровск.

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

Прежде всего учителя математики и физики. Хотя многое 
зависит от учителя. Талантливый учитель, то и детям понятен и ин-
тересен предмет. На разных этапах мне нравились такие предметы, 
как химия, биология. Даже участвовал в городских олимпиадах.

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

Увлекался, как и все тогда, прежде всего фантастикой. Любовь 
(и успехи) к занятиям физикой и математикой.

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

В старших классах школы, как я уже говорил, увлекался, пре-
жде всего, математикой и физикой. На любом этапе обучения в 
классах формировалась группа учеников 3–4 человека, увлеченных 
математикой. Нам учителем задавались самые сложные задачи. 
Ночами сидели, пытаясь их решить. Соревновались друг с другом, 
кто сможет. Был участником и призером городских и областных 
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олимпиад по математике, и считал себя вполне подготовленным к 
поступлению в университет. Никакой дополнительной подготовки 
практически не было. И вот такая самоуверенность привела к тому, 
что первый экзамен по математике – «5», второй – «2». Это был 
удар. Но что делать, не поступил – пошел работать грузчиком, 
параллельно готовясь вечерами к поступлению в университет. 
Самостоятельно готовился, ходил на подготовительные курсы и 
в 1975 году после второй попытки поступил на дневное отделение 
механико-математического факультета на специальность «Меха-
ника» кафедры аэрогидромеханики Днепропетровского государ-
ственного университета. Экзамены принимали преподаватели 
кафедры аэрогидромеханики: доцент Харитонов А. А., старшие 
преподаватели Давыдов В. И. и Графский И. Ю.

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

Конкретно первую лекцию не помню. Но хорошо запомнил 
своего куратора Аврахова Федора Ивановича, который действи-
тельно занимался нашим воспитанием. Каждую неделю собирал 
нас, интересовался успехами и проблемами как в учебе, так и дома. 
Контролировал посещение занятий.И действительно помогал. Была 
и культурная программа. Запомнились лекции по математическо-
му анализу Бойцун Л. Г. Ее высокий профессиональный уровень, 
доброжелательность. Лекции по высшей алгебре – Варех Нонны 
Васильевны.

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

Кафедра и факультет располагался на проспекте Карла Маркса, 
нынешний 3-й корпус. Занятия проходили, как правило, там же. 
На втором этаже располагался математический кабинет с хорошей 
библиотекой (читальный зал), где можно было спокойно подгото-
виться к лекциям и практическим занятиям. Все было компактно, 
рядом. Библиотека, учителя.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
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контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Прежде всего это преподаватели нашей кафедры и конечно 
тогда еще доцент Гоман О. Г. Поражали прежде всего высокий про-
фессионализм, знание предмета, умение доходчиво и понятно его 
изложить. Он гипнотизировал своей манерой излагать предмет. Я 
слушал его как завороженный, все было понятно, лекция пролетала 
мгновенно. Запомнилась вся кафедра и прежде всего ветераны: 
Давидсон В. Е., Деркач П. Х., Абрамовский Е. Р., Ковалева В. А., 
из тогдашнего молодого поколения старший преподаватель  
Давыдов В. И., доцент Аврахов Ф. И.

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

Надо отметить, что все мы студенты поступили в результате 
серьезного отбора – конкурса. Конкурс тогда был, по-моему, три 
человека на место. Реальный конкурс хорошо подготовленных 
молодых людей. И все они стремились получить знания, стать 
специалистами, да еще и получить стипендию. Аудиторные заня-
тия, как правило, проводились по пять лент шесть дней в неделю. 
Учеба занимала практически все время.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Декан – царь-бог на факультете. Особо не церемонились: не 
можешь или не хочешь учиться – на отчисление. Попался где-то 
нетрезвым, участвовал в драке – на отчисление. Но это ЧП. При 
том, что ни одного студента из моей группы за пять лет обучения 
не отчислили.

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

Прежде всего аудиторная доска, лектор и мел. Для того пери-
ода достаточно хорошо оборудованные лаборатории. И множество 
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учебных фильмов, в которых наглядно показывали те или иные 
эксперименты, связанные с изучением движения жидкостей и 
газов, лабораторные работы.

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

Научно-педагогический состав кафедры аэрогидромеханики 
был очень сильным. Доцент Гоман О. Г.

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

Для чтения лекций это были обычные чистые аудитории с 
большими и удобными партами. Лабораторные работы выполнялись 
в специализированных аудиториях и лабораториях, в которых 
размещалось необходимое и современное для того времени обо-
рудование: это прежде всего лаборатории с большой и малыми 
аэродинамическими трубами, лаборатория для изучения движения 
жидкости в трубопроводах. И это было оборудование высокого 
уровня, так как многие хоздоговорные тематики по заказу КБ Юж-
ное или Министерства обороны выполнялось в этих лабораториях.

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

В целом уровень подготовки студентов был высоким, выше чем 
сейчас. Но были дети из сельских школ или обычных городских, 
были дети из специализированных школ – их уровень подготовки на 
начальном этапе обучения был выше. Была группа из 5-ти человек, 
которые поступили с ПО после службы в армии. Им приходилось 
сложнее. Но проходили один – два семестра и все становилось на 
свои места. У кого был талант, желание учиться – те выдвигались 
в лидеры, а кто сачковал, переходили в группу «слабаков». У нас 
в группе было 5–7 отличников. Слабых студентов не было – по-
падались лентяи.

Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів?
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Я не припомню случая, когда срывалась лента по вине пре-
подавателя. Бывало студенты, и это единичные случаи, сачковали, 
но они быстро понимали, что от этого будет им же хуже.

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

В целом группа была дружной. В академической группе были 
подгруппы по интересам, была группа с ПО – более старшие, но 
это нормально. Каких- либо серьезных конфликтов или непо-
нимания не было. Хорошим испытанием психологической 
устойчивости в группе были почти ежегодные поездки в колхоз 
на длительный период 1–1,5 месяца, когда все жили в замкну-
том пространстве и практически 24 часа в сутки общались только 
друг с другом.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

На младших курсах назначали старостой кого-то из ПО. Далее 
старостой был Гаркуша Саша, который успешно справлялся со 
своими обязанностями вплоть до окончания университета. Я был 
заместителем старосты группы.

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

В конце каждого семестра полноценная сессия: 5–7 зачетов и 
4–5 экзаменов. Конечно, очень серьезные испытания и психологи-
ческие, и физические, когда на протяжении месяца недосыпаешь, 
учишь 20 часов в сутки за столом. Ну, курьезные случаи, конечно, 
были. Пересдавал наш старший товарищ, после ПО, комиссии 
экзамен по теормеху доценту Загубиженко. На последний вопрос, 
который решал: быть или не быть. А вопрос был: написать фор-
мулу для определения кинетической энергии. Студент числитель 
написал верно, а что писать в знаменателе задумался. Преподава-
тель ему, пытаясь подсказать, говорит: «В знаменателе напишите 
число, соответствующее Вашему уровню знаний». Тогда студент 
аккуратно ставит 3. Правильная формула – делить на 2. Но, тем 
не менее, вся группа закончила университет.
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Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося на-
укове керівництво?

Курсовые работы приходилось писать и под руководством 
доцента Аврахова Ф. И. Дипломную работу писал под руко-
водством доцента Ковалевой В. А. По тематике дипломной 
работы мною была подготовлена конкурсная работа, ко-
торая стала призером Всесоюзного конкурса студенческих 
научных работ. Это был серьезный успех на уровне Со-
ветского Союза. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Я уже говорил, что расписание у нас было 6 дней в неделю и, 
как правило, по 5 лент каждый день. На старших курсах нам чита-
ли множество спецкурсов. И это было очень интересно и полезно 
для нас как будущих специалистов. Преподаватель разжевывал и 
вкладывал в наши головы нужную информацию.

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

Прежде всего это курсовые и дипломные работы. Задания, 
связанные с использованием ЕОМ: ЕС-1022, ЕС-1050. Участие 
во всесоюзных научных семинарах, конференциях. Когда рассма-
тривались реальные прикладные задачи. Участие в выполнениях 
хоздоговорной тематики в области ракетно- космической техники. 
Часто военными ставились такие фантастические и на первый 
взгляд нереализуемые задачи, иногда напоминали сериал агент 007. 
Это захватывало, стимулировало к получению знаний и хотелось 
работать именно по специальности.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Защиты проводились торжественно в присутствии всей группы 

студентов и практически всей кафедры. Задавали вопросы, пере-
живали друг за друга.

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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Я заканчивал инженерную специальность «Гидроаэро-
динамика». Педагогической практики у нас не было. Но на стар-
ших курсах нас учили грамотно преподнести слушателям раздел 
лекции. Был даже спецкурс, на котором мы самостоятельно гото-
вили конспект лекции и выступали перед своими сверстниками с 
чтением лекции УИРС.

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

 Не помню о существовании в то время студенческого нау-
чного общества. И естественно не был членом СНО.

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

Конференции проводилися, но их было значительно меньше, 
чем сейчас. Поэтому, наверное, мы относились к участию в кон-
ференции очень серьезно и ответственно.

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

В те годы существовала диктатура деканата и декана. С нами 
руководство не очень советовалось. Были определенные жесткие 
требования: прежде всего посещение занятий, участие в различных 
мероприятиях (субботниках, поездки в колхоз, правила и нормы 
поведения и т. д.). Думаю, что на том этапе развития общества это 
было правильно.

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

В общежитии я не жил и про быт в общежитии ничего сказать 
не могу. У меня, как и у большинства студентов, прежде всего, была 
учеба: посещение занятий, библиотека, подготовка к контрольным, 
семинарам и т. д. Это занимало большую часть времени. В субботу 
и воскресенье ходил на различные мероприятия, как правило, с 
девушкой (кино, театр, просто погулять в парке). Были праздни-
ки и часто мы собирались всей группой отмечать эти праздники. 
Имела место социальная справедливость: у всех был примерно 
один уровень достатка, никто не выделялся.
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Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя. Як Ви можете охарактери-
зувати стан тодішньої культури, етики, моралі у студент-
ському середовищі?

Гораздо выше, чем сейчас. Сейчас нередко приходится 
слышать, как идут впереди или сзади группа студентов, там и де-
вочки, и мальчики, что-то обсуждают, не стесняясь в выражениях, 
нередко девочки курят. У нас такого не было.

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

На первом курсе ходил на секцию гребли. Затем времени 
было меньше. Участвовал, как и все, в спортивных мероприятиях 
эпизодически. Бег трусцой вечерами. Любил плавать, немного 
подводная охота. Футбол в колхозе, соревнования по пулевой 
стрельбе. Занимались спортом не профессионально, в свое удо-
вольствие.

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

Я закончил университет с красным дипломом и руководством 
кафедры было принято решение предложить мне распределиться 
на кафедру на должность инженера. Это предложение я с благо-
дарностью принял. Тем более приходилось работать по специ-
альности. Предполагалось сделать в течение 2–3 лет задел в виде 
научных публикаций, и далее, поступив в аспирантуру, за три года 
закончить и защитить диссертацию.

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

Вступительные экзамены, конкурс, зачисление. Постоянный 
контакт и помощь кафедры, научного руководителя, университета. 
Обучаясь в аспирантуре, я имел возможность чуть ли не ежемесячно 
ездить в командировки для участия в конференциях или научных 
семинарах. На старших курсах научный руководитель привлекал 
меня к выполнению хоздоговорной тематики по теме моих научных 
исследований. Это позволяло внедрять свои результаты работы в 
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конкретные разработки и получать дополнительные деньги, за-
нимаясь работой по специальности.

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

Моим научным руководителем в период обучения в аспиран-
туре был доцент Гоман О. Г., и я благодарен судьбе за то, что мне 
так повезло с научным руководителем. Я говорил выше о высоком 
профессионализме Олега Гавриловича. Что касается стиля руко-
водств, то основное его требование – все делать на самом высоком 
уровне. Благодаря его требовательности, у меня было около 15 
научных публикаций, треть в центральных изданиях бывшего Со-
ветского Союза. Результаты работы неоднократно докладывались 
на научных семинарах в ведущих московских организациях: ЦАГИ, 
ВВИА им. Жуковского, МАИ, Институт механики. Подготовили 
и издали в издательстве в московском «Наука» монографию. И 
защита проходила в Московском авиационном институте.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Требовательность и порядочность в отношении к студентам 

и коллегам.
В чому основні результати Вашої праці як науково-

педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдало-
ся застосувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Сейчас я работаю проректором по научной работе. И том, 
что наш университет входит в десятку лучших университетов 
Украины, я считаю есть и мой вклад как организатора и руково-
дителя научного направления. У нас очень хорошие показатели по 
публикациям в научных журналах, показателям студенческой на-
учной работы, но есть еще и много проблем, по которым необхо-
димо дорабатывать: добиваться большего финансирования науки 
через различные конкурсы, гранты, особенно денег из-за рубежа.

 Що Ви можете розповісти про організацію та функціо-
нування на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та нау-
кових лабораторій?

В университете работает три научно-исследовательских инсти-
тута: Биологии, Геологии, Энергетики и 21 научная лаборатория. 
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Это 140 штатных сотрудников и несколько сотен совместителей. 
Это серьезный научный потенциал, способный решать научные 
проблемы национального и международного уровня. Есть проблемы 
с оснащением лабораторий современным оборудованием, но над-
еюсь и эту проблему совместно с МОН Украины, сами зарабатывая 
деньги, мы в конце-концов решим.

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

В нашем университете насчитывается около двух десятков 
признаных учеными Украины да всего мира научных школ. Но 
мне, как выпускнику ММФ, ближе наша школа механиков, осно-
вателем которой был В.И. Моссаковский. Достойными продолжа-
телями этой школы являются наш ректор Поляков Н. В., первый 
проректор Кочубей А. А., профессора Гоман О. Г., Дзюба А. П.,  
Лобода В. В. и многие другие ученые университета.

Университет – ракетно-космический университет, 
единственный в Украине. И здесь обязательно необходимо упо-
мянуть научные школы ФТФ: «Фундаментальные и прикладные 
разработки в ракетно-космической техники»: проф. Джур Е. А., Ла-
рин, Малайчук, Петренко А. Н., Пронь Л. В., Дронь Н. М., Давыдов 
С. А. «Физическое материаловедение»: проф. Шаповалова О. М., 
Санин А. Ф.

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 нашем университете сейчас издается 40 научных сборников 
и вестников, из которых 90 % являются специализированными, 
т.е. ВАК засчитывает эти публикации при защитах кандидатских 
и докторских диссертаций. Наши научные издания включены 
также в авторитетные международные наукометричные базы. 
Особая наша гордость – это три Вестника ДНУ серии «Биоло-
гия и экология», «Биология и медицина», «Химия» включены 
до базы «Веб он сайнз». Наряду со «Скопусом» – это можно 
сказать высшая лига.
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 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?

Каждый год в университете проводится 30–40 конференций 
всеукраинского и международного уровня. Прежде всего, хочет-
ся отметить такие, ставшие традиционными, проверенные време-
нем как: Всеукраїнська конференція з фізики напівпровідників – 7, 
19-я Международная молодежная научно-практическая конферен-
ция «Человек и космос», «Международный форум студентов, ас-
пирантов и молодых ученых и т. д. Как правило, это авторитетные 
международные форумы, на которые приезжають ведущие ученые 
не только Украины, но и из-за рубежа.

 Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому фа-
культеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гон-
чара входит в группу ведущих классических университетов Украины. 
Сейчас мы имеем лицензии на подготовку докторов философии по 35 
специальностям. В университете функционирует 15 специализированных 
ученых советов (333 специальности по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций). Каждый год в этих советах защищается более 10 
докторских и около сотни кандидатских диссертаций.

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

Как правило, все значительные конференции (всеукраинского и 
международного уровня) приурочены к юбилейным датам универси-
тета, а чаще выдающихся ученых, которые работали в университете. 
Запомнились конференции, приуроченные к юбилеям выдающихся 
математиков Корнейчука Н. П., Моторного В. П., Бабенко В.Ф., 
механиков Моссаковского В. И., Швайко Н. Ю., Хруща В. К.

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 
процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то на-
ведіть конкретні приклади?
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Мне такие случаи, слава Богу, неизвестны.
Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 

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

Этот вопрос созвучен предыдущему. И я на него уже отвечал. 
Мне такие случаи неизвестны.

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

Вопросы 47 и 48 созвучны и я попытаюсь ответить на эти 
два вопроса.

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

Действительно, как правило, результаты, полученные на-
шими учеными, являются международного уровня. Об этом гово-
рят множество публикаций в ведущих международных научных 
журналах: в рейтинге наукометрической базы Скопус мы 8-е, 
международные гранты, стажировки за рубежом, приглашение на-
ших ученых читать лекции в зарубежных университетах. Прежде 
всего это относится к специалистам и научным школам ФТФ, ММФ,  
ФФЕСа.

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

Одним из направлений деятельности научно-исследователь-
ской части является организация научной работы среди студентов: 
студенческое научное общество, совет молодых ученых, участие 
в различных конкурсах и олимпиадах и, прежде всего, во Все-
украинском конкурсе студенческих научных работ и олимпиа-
дах по предметам. И здесь показатели ДНУ на уровне пятерки 
лучших по Украине: 27 призеров всеукраинских конкурсов и 31 
различных олимпиад, в этом году нашими студентами опубликова-
но 2 260 статей и тезисов докладов, из которых 640 опубликовано 
самостоятельно. Количество студентов дневной формы обучения  
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9 100 человек из них 4 950 принимает участие в различных формах 
научно-исследовательской работы.

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?

На сегодня существует серьезная проблема приобретения 
научными библиотеками, прежде всего, научной периодики. До-
ступ к международным наукометричным базам данных платный. 
Но мы сами издаем 40 научных журналов, каждый год публикуем 
около сотни монографий и учебников, которыми обмениваемся с 
другими ведущими вузами. Доступ к многим научным изданиям 
имеется в электронном виде. Сейчас важнейшей задачей для нашей 
библиотеке является компьютеризация: оцифровка имеющегося 
библиотечного фонда, в том числе и уникального фонда древней 
книги, и предоставление доступа к этому фонду через сеть интернет.

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?

Моя основная должность – проректор по научной работе. 
Я занимаюсь вопросами организации научных исследований в 
университете. Но по совместительству читаю лекции студентам 
ММФ и ФТФ. Считаю, что общение со студентами оказывает 
положительное влияние на мою основную деятельность. Я по-
нимаю, чего они хотят, к чему стремятся, вижу кто придет нам на 
смену. И хотя я жаловался на низкий средний уровень подготовки 
нынешних студентов, в каждой группе есть 3–5 человек действи-
тельно сильных. Но, наверное, необходимо учитывать, что им 
сейчас сложнее: кроме учебы надо думать и о хлебе насущном, 
как подзаработать.

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

Повышение квалификации – это хорошая форма работы, осо-
бенно, как это было раньше, пройти повышение квалификации 
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можно было в других ведущих ВУЗах Украины: Киев, Львов, 
Харьков, при этом что-то позаимствовав из их работы. Еще луч-
ше, если бы повышение квалификации можно было проходить в 
зарубежных ВУЗах. Но, к сожалению, сейчас это нереально в силу 
экономической ситуации.

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

Объем финансирования научных разработок из бюджета МОН 
Украины в 2016 году составил 8,5 млн грн. В 2017 году 10,5 млн 
грн. Объем хоздоговорной тематики в 2016 – 3,5 млн, в 2017 году 
мы надеемся этот объем сохранить. Конечно, этого недостаточно. 
Для развития материально-технической базы факультетов надо 
в 2–3 раза больше. И, мы, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, будем стремиться к этому.

Не могу не вспомнить 80-е годы. Когда представитель за-
казчика встречался с руководством кафедры, ставилась задача. 
Выделялись любые деньги: на оборудование, командировки, 
фонд заработной платы – говорите сколько надо. Единственное 
условие – в оговоренные сроки поставленная задача должна быть 
решена.

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

Недостаточный. Я уже говорил о необходимом уровне фи-
нансирования. Ректор перед всеми подразделениями поставил 
задачу: зарабатывать деньги. И сейчас мы, в научной части, об-
суждаем вопрос об организации на базе ДНУ «Научного парка 
ДНУ», существование которого даст возможность реализовывать 
идеи проектов ДНУ на производстве и получать за это деньги на 
развитие науки и университета.

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

Воспитательной работе всегда, и для этого имеются все 
основани,я уделяется большое внимание в каждом ВУЗе. У нас 
имеется вертикаль: проректор по воспитательной работе, замес-
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титель декана, куратор. Необходимо, чтобы эта вертикаль была 
работающей и прежде всего на уровне кураторов.

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

В 80-е годы существенным образом на функционирование 
университета, впрочем, как всех других ВУЗов Украины, влияли 
партийная организация (КПСС) и помощник партии ВЛКСМ. И все 
мы понимали, что, не принимая активного участия в комсомольской 
жизни, ты не сможешь сделать служебную карьеру. И я прошел 
путь от рядового комсомольца до секретаря потока Механиков 
на ММФ. На этом мой карьерный рост как политика приостано-
вился. Чтобы идти дальше, нужны связи, папы, мамы, дяди, чего 
у меня не было. Хотя это, комсомольская работа, была хорошей 
жизненной школой будущего руководителя: умение выступать 
на собраниях, поручать и выполнять поручения руководителей, 
быть организатором и т. д. По-моему, тогда поступить в ВУЗ, не 
будучи комсомольцем, было невозможно. Сейчас в нашей стране 
многопартийная система и это хорошо. И то, что политикой можно 
заниматься только вне стен университета, это тоже хорошо. Но, а 
учебно-воспитательной работой необходимо заниматься постоянно, 
для этого у нас есть профильный проректор и соответствующая 
вертикаль для выполнения этих функций.

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

Прежде всего День ММФ. Это был настоящий праздник: ау-
дитории факультета украшались шарами, плакатами, разными лен-
точками. Проводился концерт художественной самодеятельности, 
соревнования команд КВН между преподавателями и студента-
ми, различные конкурсы. Этот праздник растягивался на несколь-
ко дней. И он был тем хорош, что все с удовольствием принима-
ли участие в его подготовке и проведении. Не надо было кого-то 
заставлять. Много различных мероприятий ежегодно проводит-
ся в университете. Но одно, самое важное, можно выделить – это 
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100-летие со дня образования университета. И к этой знаменатель-
ной дате все начинают готовится уже сейчас: ремонты, юбилейные 
издания, составляют списки почетных гостей, готовятся юбилейные 
конференции и т. д.

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

Только как слушатель или зритель. Никаких художественных 
талантов не имею. Но у нас на ММФ в 80-е годы была команда 
КВН и попасть на выступление этой команды было великим ве-
зением. По-моему, в какой-то год она даже заняла призовое место 
во Всесоюзном конкурсе КВН. Но все условия заниматься худса-
модеятельностью, в кружках, культпоходах, в университете были 
созданы. Иди во Дворец студентов и тебя обязательно примут в 
какой- либо кружок, а дальше все зависит от твоего таланта.

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?

То, что этих подразделений в нашем университете много и в 
тоже время все они необходимы для нормального функциониро-
вания одного из ведущих национальных университетов Украины. 
Их достаточно много, размещены по всему городу. Необходимо 
решать проблемы с их содержанием, ремонтом, охраной. Все это 
требует больших денег. Ректор сейчас перед всеми подразделе-
ниями поставил задачу: найти возможность дополнительного 
зарабатывания денег университетом для поддержки университета 
и его структурных подразделений

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

В 80-е годы никакой особой профориентационной работы, 
по-моему, не велось. Мы сами приходили в ВУЗы, интересовались 
специальностями и выбирали, куда подать документы для посту-
пления. Конкурсы на все специальности были высокими. От 2-х до 
20-ти человек на место. Наверное, было больше молодежи, жела-
ющей получить высшее образование и меньше ВУЗов. В 70–80-е 
годы такой формы обучения, как контракт, не было. Приходил в 
Вуз, подавал оригиналы документов на одну выбранную специ-
альность и сдавал вступительные экзамены. Сейчас, к сожалению, 
и средний уровень подготовки абитуриентов не такой высокий, и 
вузов гораздо больше, чем следовало бы быть. И студенты, за ред-
ким исключением, крайне слабые. Подает документы на 15 разных 
специальностей. Такое впечатление, что все равно, где учиться.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

 Конечно, сейчас практически у всех студентов есть возмож-
ность поехать на учебу или стажировку за границу. У талантливых 
и отличников даже за государственный счет или за счет принима-
ющей стороны, у остальных за деньги пап и мам. Наверное, это 
хорошо. Но возникла, и об этом говорят уже на уровне министер-
ства, проблема: лучшие студенты, молодые специалисты, побывав 
за границей, затем массово и уже навсегда уезжают за кордон. 
Лучшие, наиболее талантливые покидают Украину. На нынешнем 
уровне мы не можем обеспечить их достойной заработной платой 
и условиями труда. А с чем остается Украина?

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

Во время учебы (студент, аспирант) и в начале трудовой дея-
тельности все молодые сотрудники университета привлекались к 
работе по строительству, ремонту нашего университета. Поступил, 
буквально через пару дней попал на стройку в качестве вспомо-
гательной рабочей силы. И все к этому относились как к должно-
му – спокойно. Успевали и учиться, и заниматься научной работой, 
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и строить, и на отдых хватало времени. Участвовал в строитель-
стве 9, 14, 15 корпусов. В ремонте Дворца студентов, 6 корпуса.

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

При том, что государство не выделяет бюджетных средств на 
обновление материально-технической базы университета все-таки 
в этом направлении что-то удается сделать. Что-то приобретается 
за счет международных проектов, что-то за счет хоздоговорной те-
матики, иногда удается найти спонсоров в лице заинтересованных 
в специалистах (как выпускниках, так и в научно- педагогических 
сотрудниках) различных бизнес-структур. Но этого, к сожалению, 
недостаточно.

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?

К сожалению, ни стипендии, ни уровень заработной платы 
научно- педагогического или научного сотрудника не позволяет 
вести нормальный полноценный образ жизни. Часто и студенты, 
и сотрудники вынуждены дополнительно подрабатывать. Все это 
нивелирует престижность получения высшего образования. Пять 
лет учебы плюс 4–5 лет на написание диссертации. Десять лет 
упорного труда, а результат – 5–6 тысяч ставка доцента или ст. 
науч. сотрудника. Из-за этого часть выпускников, лучшая часть, 
пытается выехать из страны. А многие из оставшихся идут работать 
не по специальности в коммерческие структуры.

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

После того, как Украина стала независимой, все мы периоди-
чески в той или иной степени становимся участниками революций. 
От политики стараюсь держаться подальше – слишком много грязи. 
Безусловно все внутри- и внешнеполитические события влияют 
на жизнедеятельность университета.
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ІНТЕРВ’Ю № 8

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 2 лютого 2017 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Ковальчук Микола Савелійович
Дата й місце народження 23 листопада 1949 р., с. 

Трудобедін Дніпропетровської 
області

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, історико-філологічний 
факультет ДДУ 

Професія, перелік посад Філолог, завідувач кафедри 
української мови, доцент 

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Ткаченко Марина Миколаївна
ТЕХНІК (ПІБ): Фролова Вікторія Сергіївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Харченко Зорина Русилівна
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 90 хв.
Вид і марка аудіотехніки LENOVO S660
Вид і марка відеотехніки –
Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр

 Аудиторія ДНУ

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтерв’ю

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

Ковальчук Микола Савелійович. Народився 23 листопада 1949 
року у селі Трудобедін Дніпропетровської області.

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

Вони із Волинської області, тоді Подільська губернія. І діди, 
і баби – усі звідти. Батьки, відповідно, теж. У моїх батьків була 
початкова освіта, а у давніших – не знаю.

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

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

Ваш професійний вибір?
Ні, не мали. У нашій сім’ї не було людей, які вчителювали 

або займалися педагогікою, тому ніхто не міг вплинути на вибір 
професії.

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

Село Попова Балка. Початкова школа Попово-Балківська. 
Там я навчався чотири роки. Тепер це село Долинське. У п’ятий 
клас пішов у Кархутірську середню школу, що зараз Миколаївська. 

КОВАЛЬЧУК 
МИКОЛА 
САВЕЛІЙОВИЧ
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Це все Дніпропетровський район. У 1967 році закінчив школу, а 
у 1969 році вступив до університету на історико-філологічний 
факультет. У 1974 році його закінчив.

Які чинники та люди зумовили Ваш професійний вибір? 
Все сталося випадково. Я їхав подавати документи у тран-

спортний інститут разом з однокласниками. І в автобусі стали роз-
питувати, хто куди їде. Дівчата кажуть, що їдуть на філологічний 
факультет. І це слово, «філологічний» факультет, мене зачарувало. 
Здивувало. Думаю: «Дівчата їдуть вступати на щось дуже гарне, 
а я їду у транспортний». І прямо в автобусі змінив своє рішення й 
приїхав сюди. Але вступав я три роки. У 1967 році закінчив шко-
лу. Перший рік не вступив. Другий рік не вступив. Не вистачало 
півбала. І вже у 1969 році став студентом. 

Назвіть коло Вашого читання, інтересів.
Читання художньої літератури. Останнім часом з’явилося 

багато цікавої художньої літератури. Зокрема, української. 
Я дуже люблю пригодницьку літературу. Це почалося ще з 
«П’ятнадцятирічного капітана» в школі. Сьогодні, в українській 
літературі з’явився молодий талановитий письменник Максим Кін-
друк. Він, зокрема, пише про свої подорожі. У нього є двотомний 
твір «Подорож на пуп землі», на острів Пасхи. Недавно прочитав 
Еда Стаффорда «Уздовж Амазонки». Це не художня література – 
це художня документалістика. Такий стиль мені дуже подобаєть-
ся. А якщо брати вже серйознішу художню літературу – це сучас-
ні українські письменники. Наприклад, Андрій Кокотюха. У нього 
є цікава серія «Ретроромани» про старий Львів. Або, наприклад, 
твори Василя Шкляра, Володимира Лиса.

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

На українське відділення набирали 50 осіб. Складність цих 
іспитів була в тому, що вони були усні. Складно було психологічно. 
Правда? Сидиш перед незнайомими людьми, переляканий. У 1969 
році 50 студентів набрали на перший курс українського відділення. 
У нас півкурсу було таких студентів, які вступили на третій раз, 
на другий. Троє було, які аж на п’ятий рік стали студентами. Вже 
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працювали десь, розуміли, що вони хочуть. Це були професійно 
орієнтовані люди. Вони не вагалися у виборі професії. Іспити такі 
були: твір, українська мова і література усно, іноземна мова та іс-
торія. Іноземна мова – англійська. У школі підготовка була гарна 
з англійської мови. До неї практично не готувався. На той час я 
достатньо добре знав іноземну, щоб можна було скласти вступний 
іспит. Коли я вступив, у 1969 році, пам’ятаю, що усний іспит з 
української літератури і мови приймали Микола Павлович Сірий, 
це була кафедра української мови, та Володимир Олександрович 
Сахно з кафедри української літератури. Я про творчість Тичини 
їм розповідав. І потім я кажу таку фразу: «Для молодого Тичини 
було характерне матеріалістичне світосприйняття». Коли я це ви-
мовив, вони здивувалися. І сказали: «О, це наш студент!» Відмінна 
оцінка. Так я став студентом. 

Зараз студенти подають документи на кілька спеціальностей: 
історія, українська, економіка, юридичний. Раніше такої можливості 
не було і через те ми були зорієнтовані на щось одне. Вагань не 
було. У нас не було відрахованих через те, що студент помилився 
у виборі майбутньої професії. 

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

Першу лекцію не пам’ятаю. Пам’ятаю викладачів, які мене 
вразили: «Як багато вони знають! Які вони розумні?» На першо-
му курсі була Марія Василівна Калениченко. Вона читала україн-
ську народну творчість. Прекрасно знала психологію студентів й 
уміла доносити не тільки знання глибокі, а робити це так, що сту-
денти закохувались у те, про що вона розповідала. Це один був 
такий викладач. Другий – Лідія Яківна Потьомкіна. Вона читала 
історію зарубіжної літератури – література епохи Відродження та 
Середніх віків. У школі ми такої літератури не вивчали. Тому це 
була нова література, незнайома. Але вона так цікаво розповіда-
ла. Ходили чутки, що до нас приходили на лекції навіть студен-
ти з інших факультетів. Клавдія Павлівна Фролова, закінчила те-
атральне училище, якийсь час працювала актрисою у театрі Шев-
ченка, а потім стала доцентом, професором кафедри української 
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літератури. Завідувала кафедрою української літератури. Може-
те собі уявити – актриса. Цікаво – це не те слово! Доцент кафедри 
української літератури Ничипір Олександрович Томашук. Закін-
чив Чернівецький університет, міг говорити трохи крамольні на 
той час речі. Його боялися студенти. Не знаю чому. Це був енци-
клопедист, як і Фелікс Мар’янович Білецький, Віра Олександрів-
на Шадура, Дмитро Харитонович Баранник.

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

Тоді студенти історико-філологічного факультету навчалися 
у трьох корпусах. Студенти українського відділення, російського 
відділення навчалися на вулиці Громова. Це внизу вулиці Робіт-
ничої. Там був деканат факультету і два відділення. Романо-гер-
манці навчалися на вулиці Московській, а історики навчалися на 
проспекті Карла Маркса. Якщо говорити про технічні засоби, то 
були магнітофони. У нас була дисципліна, яка називалася «Ви-
разне читання». Записували тексти на магнітофон, на заняттях з 
фонетики, щоб потім аналізувати вимову звуків. 

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

Традиційні. Лекція, практичне заняття, семінар. Три основні 
форми. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали де-
канат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівни-
ків, стиль їхньої роботи?

Оскільки ми були студентами, то важко говорити про стиль 
роботи керівників. Деканом факультету був спочатку професор 
Павлов, історик. Потім Ковальський. Коли роз’єднали факультет 
та зробили історичний і філологічний, то деканом філологічного 
став Дмитро Харитонович Баранник. Завідувачем кафедри спочатку 
була Віра Олександрівна Шадура, а потім Дмитро Харитонович 
Баранник. Він завідував кафедрою аж до того часу, поки не від-
дав її мені.
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Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су. Чи використовували на аудиторних заняттях наочні тех-
нічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці, технічні, аудіо-, 
відеоприлади?

Кіноапарати «Україна» були, магнітофони, проектори.
Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-

тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Це були люди творчі. Всі потроху впливали. Студенти укра-
їнської філології розподіляються на третьому курсі, як і зараз, на 
мовників, яким читають спецкурси з мови, та літераторів, яким чи-
тають спецкурси з літератури. Серед тих, які вплинули найбільше, 
можу назвати таких викладачів: Віра Андріївна Височина, Дми-
тро Харитонович Баранник, Василь Семенович Ващенко, він тоді 
вже не працював, але був консультантом, і Поліна Єгорівна Ми-
шуренко. Найбільше – Дмитро Харитонович.

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

Оскільки це був час, коли факультет був розміщений у різ-
них корпусах, то про якесь оформлення навчальних аудиторій не 
йшлося. Це було тимчасово. 

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

Я вже говорив, що півкурсу студентів були люди дорослі, ціл-
ком сформовані особистості. Старостою нашої групи, курсу спочатку 
був Сергій Шарапанівський. Хлопець після армії, вступав разів п’ять і 
мав досвід роботи на виробництві. Потім нашою старостою стала Люд-
мила Заярна. Теж яка мала стаж роботи, працювала до вступу. Хлопців 
на курсі було традиційно мало, більшість – дівчата. Як і тепер. 

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

Дисципліна серед студентів була іншою. Це були люди, які 
знали, куди вони прийшли, навіщо вони прийшли і чого вони хочуть 
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від університету. Студенти у вересні – жовтні їхали у колгоспи і 
працювали там місяць на господарських роботах. У цей час дуже 
згуртовувався колектив. Там видно було, хто є хто. Вільний час 
проводили по-іншому. У гуртожитку були читальні зали на кожному 
поверсі, клуби, проводилися зустрічі дуже цікаві. Я і досі пам’ятаю, 
наприклад, зустріч зі співачкою Людмилою Гримальською. Читальні 
зали – це не просто кімнатки, в які ніхто не заглядав. Треба було 
зайняти місце, щоб працювати. Зранку заходив, книжку якусь клав 
або зошит на стіл, щоб було видно, що місце зайняте. У гуртожитку 
була їдальня, профілакторій.

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

Прекрасна була дисципліна. Тепер студенти пізніше стають 
дорослими. У той час не пам’ятаю, щоб куратори телефонували 
батькам, бо студент не ходить на заняття. Не було такого. Студенти 
самі відповідали за свої вчинки. Це були серйозні люди. І ставлення 
до дисципліни – трудової і навчальної – інше. І дисциплінувало 
знаєте що? Була така «Общественно-политическая практика» 
(ОПП), студент мав брати участь у суботниках, недільниках, різних 
заходах, демонстраціях тощо. І, крім того, ця практика впливала 
на нарахування стипендії. Кожен студент звітував, наскільки він 
активний у громадській роботі. Група виставляла йому оцінку. Ми 
на перерві між заняттями повторювали, готувалися до наступно-
го. У гуртожитку виникали стихійні дискусійні клуби, тому що 
серед студентів були поети, які тепер відомі в Україні. Студенти 
обговорювали новинки з літератури – зарубіжної чи української, 
громадські події, італійське кіно, яке тоді було дуже популярне.

Про морально-психологічний клімат на кафедрі я не знаю. 
Студенти боялися підійти до кафедри. Виклик на кафедру студен-
та – це неприємна подія. У групі відносини абсолютно нормальні. 
До цього часу підтримую стосунки з однокурсниками. І спогади 
про ті роки світлі. Бувало ідемо із занять: «Поїхали до Києва? По-
їхали!» Взяли квитки і до Києва на два дні, або в Полтаву, або у 
Львів. Багато подорожували.

Хто був Вашим куратором в академічній групі?
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Куратором була спочатку Віра Андріївна Височина. Вона 
читала в нас старослов’янську мову. Потім став Іван Дмитрович 
Сухомлин. Ми з ним їздили у колгосп на сільськогосподарські 
роботи, на демонстрації він був з нами. Куратори менше опіку-
валися нами.

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

Організовано, як і тепер: сесія як сесія, заліки, іспити. Ви-
кладачі говорили, що перші три курси студент працює на свій 
авторитет, а на четвертому – п’ятому курсах авторитет працює 
на студента. Я пам’ятаю, на четвертому курсі складав іспит з 
історії російської літератури Опришко Олені Миколаївні. Це 
був останній період історії російської літератури і треба було 
прочитати багато текстів. Щось я не прочитав. Сів відповідати. 
Бачу, щось не те. Олена Миколаївна мені каже: «Так! Достаточ-
но. Чем дальше в лес – тем больше дров». Потім гортає залікову. 
Оцінки нормальні були. Олена Миколаївна каже: «Ну что? Не буду 
портить зачетку», – і поставила мені чотири. Хоч явно потрібно 
було трійку ставити. 

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

Студентам пропонували список тем. Обирали тему. Ходили на 
консультації. Захищалися. Я курсову не пам’ятаю у кого писав, а 
диплом… Іван Юхимович Шашкін у нас тоді працював на кафедрі. 
Він досліджував мову засобів масової інформації. Словотворчі 
процеси. І я у нього писав. На п’ятому курсі – у Дмитра Харито-
новича Баранника. Захисти проводили, як і зараз. Чому саме така 
тема? Чесно кажучи я не пам’ятаю. Я, мабуть, вибирав керівника. 
Ходив на мовознавчий гурток на факультеті. Керувала ним Поліна 
Єгорівна Мишуренко, на гуртку обирали теми, над якими хочемо 
працювати. Вона мені запропонувала тему, а нею міг керувати 
Дмитро Харитонович і так я потрапив до нього. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спе-
ціалізації?
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Студентів поділяли на літераторів і мовників. Нам читали 
спецкурси, які стосувалися різних аспектів мови. Загальні спільні 
лекції були, базові дисципліни для всіх.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? 

У нас був мовознавчий гурток, яким керувала Поліна Єго-
рівна Мишуренко. На засіданнях гуртка, крім того, що студенти 
готували окремі теми, виступали з доповідями, ще запрошували 
аспірантів, які глибоко вивчають певну тему. Пам’ятаю, у нас 
була на гуртку Наталка Нікуліна. Вона досліджувала лоцманську 
лексику. Пізніше стала відомою українською поетесою. Поліна 
Єгорівна запрошувала Василя Семеновича Ващенка, корифея 
українського мовознавства. Він запропонував групі студентів, це 
було чоловік п’ять, укласти словник мови Коцюбинського. До цього 
Василь Семенович уклав словник мови Шевченка у двох томах і за 
нього отримав Шевченківську премію. Василь Семенович уже не 
працював, не читав лекції, то запропонував на гуртку таку роботу. 
Це було на третьому курсі. Ми складали картотеку мови творів 
Коцюбинського. Але, я вже не пам’ятаю чому, ця група розпалася і 
роботу над словником припинили. У мене довго лежала картотека, 
яку я встиг зробити. Потім написання дипломної роботи. Це вже 
робота із Іваном Юхимовичем Шашкіним і Дмитром Харитоно-
вичем Баранником. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Звичайно. Комісія. Студент доповідав. Обговорювали робо-

ту і ставили оцінки. Як і тепер. Зараз, звісно, студенти пропону-
ють різні презентації. Тоді такого не було, не було технічних мож-
ливостей зробити це. 

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Хто і як їх організовував? Чим запам’яталися? Яке 
мали значення для Вашої практичної діяльності?

У нас було дві практики. По закінченні першого курсу фоль-
клорна практика. Це були виїзні практики. Група студентів ви-
їжджала в село і там протягом двох тижнів збирала фольклорний 
матеріал. Були програми практик і ми за ними матеріал збирали. На 
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фольклорну практику їздили у Петропавлівський район. У школі 
нас зустріли, поселили, харчування забезпечили. У селі Хорошому 
жила українська народна поетеса Фросина Карпенко, її твори були 
у шкільній програмі. Ми ходили до неї в гості. Вона розповідала, як 
їздила до Києва і зустрічалася з Тичиною, з Рильським. Два тижні 
ми збирали фольклорний матеріал. Враження від цих практик не-
ймовірне. Діалектологічна практика була на другому курсі. Їздили 
у село Коропець, це на півдні Тернопільської області. Керувала 
практикою Тамара Якимівна Токар. Люди прекрасно ставилися до 
студентів. Нас радо приймали у кожній хаті. Педагогічна практика 
була на четвертому курсі та на п’ятому. Я її проходив у 16-й шко-
лі. Керувала цією школою Галина Антонівна Патока, випускни-
ця нашого факультету, Заслужений учитель України, Відмінник 
освіти, прекрасна людина. Портрет її є на вході до університету, 
на стенді «Видатні випускники». Ця школа була базова в області. 
Вчителі-українці були дуже добре методично підготовлені. Було 
чого повчитися. Не можу виділити якусь кращу практику. Всі були 
гарні, кожна по-своєму.

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

Так, я говорив, що у нас був мовознавчий гурток. Студент-
ські наукові конференції були навесні – у квітні–травні: студенти 
готували доповіді і виступали з ними. Гуртківці обов’язково мали 
представити свою доповідь на конференції.

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

З точки зору студента, то ми не знали називається це студент-
ське самоврядування чи ні. Слово старости – це був закон. Кура-
тори довіряли старостам. Пам’ятаю, як уже був викладачем і їз-
див на сільськогосподарські роботи зі студентами. В одному із сіл 
П’ятихатського району. Староста групи каже: «Миколо Савелійо-
вичу, ми самі». У групі старосту слухали. Студенти знали, що ста-
роста – представник деканату і його треба слухати, як і куратора. 
Самі стежили за порядком. Особливо це було помітно в гуртожит-
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ку. Там працювала, дуже ефективно як на мене, студентська рада 
гуртожитку, яка стежила за дисципліною, за усіма розважальни-
ми заходами, які там проводилися, за чистотою. Щодня залиша-
лася група студентів, яка прибирала гуртожиток на всіх поверхах. 
Роботу студентської ради було видно. Якщо треба було студента 
захистити – скоїв якесь дисциплінарне порушення – студентська 
рада втручалася. Якщо можна було врятувати студента – рятувала 
його або ж, якщо справедлива кара була, студента відраховували. 

Як Ви можете охарактеризувати стан тодішньої куль-
тури, етики, моралі у студентському середовищі?

Студенти поводили себе стриманіше. Думаю, що культура і 
стосунки у групі, культура мовлення і мораль були вищі. 

Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та спорт? 
Фізкультура була всі роки навчання. Була ще військова кафе-

дра і хлопці ходили туди, а дівчата – на медицину. Хлопці ще два 
місяці служили у таборах, у військовій частині. Їм присвоювали 
військове звання. А дівчата мали посвідчення медсестри. Вимоги 
до фізкультури були високі. Я пам’ятаю, як студента з 5-го курсу 
відрахували через борги з фізкультури. 

Чи брали Ви участь у спортивних змаганнях, секціях, гурт-
ках, святах?

Ні. 
Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-

чого шляху після здобуття вищої освіти.
Я вже говорив про те, що у нас склалися наукові зв’язки з 

Іваном Юхимовичем Шашкіним і Дмитром Харитоновичем Ба-
ранником, і коли я закінчив університет, Дмитро Харитонович 
запропонував вступати до аспірантури. По закінченні університету 
я поїхав за призначенням, працював три роки у школі, але постійно 
підтримував зв’язок з Дмитром Харитоновичем. Приїжджав до 
університету, статтю написав. Потім Дмитро Харитонович запро-
понував подавати документи до аспірантури. Я подав документи, 
мене прийняли, і він став моїм науковим керівником. 

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі?
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Я зіставляю з теперішніми вимогами до аспірантів. Раніше 
основна увага аспірантів була спрямована на написання канди-
датської дисертації. За час перебування в аспірантурі ми складали 
три кандидатські іспити. Але головною була, звичайно, дисертація. 
Аспіранти багато працювали в бібліотеці університету, у бібліо-
теках Києва, Москви. Складали план, як звичайно, на три роки 
перебування в аспірантурі і, відповідно до цього плану, звітували 
на кафедрі за кожен навчальний рік.

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

Дмитро Харитонович Баранник був моїм керівником. Дмитро 
Харитонович – дуже спокійна людина. Я ніколи не чув, щоб він 
підвищував голос. Він був наскільки дисциплінований, наскільки 
вимогливий до себе, що перед ним було соромно, коли щось не 
зробив вчасно. 

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Колись у школі учитель історії Олександр Григорович Тара-

сенко, пам’ятаю, у 9 класі якось сказав таку фразу: «Хочу, можу, 
доб’юсь». Ці три слова, як орієнтир. Якщо хочеш, знайдеш сили, 
знайдеш можливості і досягнеш свого. 

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 пошуки, – це слово, текст, його дослідження, струк-
тура, особливості. 

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

У нас немає таких лабораторій. 
Які наукові школи, напрями визначали розвиток науки на 

Вашій кафедрі, науково-дослідному інституті? 
У нас працював Дмитро Харитонович Баранник. У 1970-ті 

роки була посилена увага до мови засобів масової інформації: 
мова радіо, мова телебачення і мова преси. Дмитро Харитонович 
давав теми дисертацій і дипломних робіт. І в мене, зокрема, була 
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така. Викладачі теж працювали в межах цієї комплексної теми 
дослідження мови засобів масової інформації. Потім у нас тема 
змінилася – «Закономірності функціонування і розвитку україн-
ської мови», а зараз наукова тема нашої кафедри – «Динамічні 
процеси в лексиці і граматиці української мови». Ті дисертації, що 
на кафедрі захистили, і ті, які будуть ще захищати, всі виконані у 
межах цієї наукової теми.

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 кафедрі є два фахових збірники. Це збірники, які затвер-
джені ВАК України, виходять щороку. Ще ми започаткували тра-
дицію, якщо на кафедрі захищено дисертацію, то викладач готує 
монографію за матеріалами цієї дисертації. Наприклад, монографія 
Н. Г. Майбороди, а найсвіжіша – це монографія В. В. Корольової. 
Вона захищатиме докторську дисертацію. Є методична література, 
навчальні посібники, затверджені Міністерством освіти і науки. 
Була презентація наукового збірника «Український смисл», росій-
сько-українського словника прізвищ мешканців Дніпропетровська. 

Які наукові конференції проводили на Вашій кафедрі (між-
народні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? 

Разом з іншими вищими навчальними закладами, Інститутом 
української мови НАН України кафедра проводить Всеукраїнські 
та регіональні науково-практичні конференції, серед яких найваж-
ливішими є: «Питання сучасної ономастики» (1997), «Українська 
мова – державна мова України» (1998), «Проблеми сучасного та 
історичного словотвору слов’янських мов» (2004, 2006), «Василь 
Семенович Ващенко: особистість, науковець, громадянин» (2005), 
«Культура мови в українському суспільстві» (2008, 2010, 2012, 
2014, 2016).

Хто із видатних учених брав у них участь?
До нас приїздили науковці з Києва, з Інституту української 

мови, з Інституту мовознавства. Серед відомих можу назвати Та-
раненка Олександра Онисимовича, Надію Миколаївну Сологуб. 
Це – випускники нашого факультету, нашого відділення. 
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Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця?

Ці зустрічі збагачують, тому що приїжджають люди зі свіжими 
ідеями, з новими проблемами. Це використовуємо потім на заняттях.

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? 

На факультеті завжди була спеціалізована рада для захисту 
дисертацій. Очолює цю раду зараз Ірина Степанівна Попова – 
професор нашої кафедри, секретар цієї ради – Тетяна Василівна 
Шевченко, доцент нашої кафедри. Кілька викладачів кафедри є 
членами спеціалізованої ради. Колись, років, мабуть, десять, я був 
секретарем спеціалізованої вченої ради.

Згадайте неординарні захисти дипломних робіт. 
Наведу приклад. Захист магістерської роботи К. Лепської. Зараз 

ця студентка працює у фізико-математичному ліцеї університету, а в 
2016 році вступила в Києві до аспірантури. Тема її дипломної роботи: 
«Відображення гендерних стереотипів в українській народній поетич-
ній творчості». Вона почала дослідження ще з найдавніших пісень, 
фольклору, і закінчила творчістю, яка була на Майдані. Як правило, 
студенти досліджують певні художні засоби в тексті, а тут гендер і 
мова. У нас, до речі, таку дисципліну читають на українському відді-
ленні – «Гендерна лінгвістика». Цей курс розробила і читає Валерія 
Володимирівна Корольова. І дипломні роботи стали з’являтися такі. 
Ця тема зацікавила багатьох і питань на захисті було багато. 

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначали на кафедрі? Як вони проходили?

Пам’ятаю ювілейну дату Дмитра Харитоновича Баранника. 
Кафедра запросила його колишніх аспірантів з інших навчальних 
закладів України. В аудиторії 1310 провели урочисте засідання, і 
це було прекрасно. Студенти, аспіранти підготували не просто при-
вітання та прочитали їх, а художні номери з дуже оригінальними 
подарунками і з цікавими виступами. Це незабутньо. 

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 
процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то на-
ведіть конкретні приклади.
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Мабуть, впливала. Студенти історичного та філологічного 
факультетів були під особливим наглядом. Я пам’ятаю, коли був 
студентом, вийшла книга Шелеста «Україна наша радянська». Хтось 
із хлопців у кімнаті купив цю книжку, а потім ввечері передали, 
що її заборонено. Вийшов на екрани фільм «Білий птах з чорною 
ознакою», і у нас тут же було організовано культпохід у кіноте-
атр. Ми курсом дивилися цей фільм, а потім обговорювали його 
і засуджували українських буржуазних націоналістів. Треба було 
бути обережним у розмовах про політику, ідеологію. Викладачі 
на заняттях оминали такі теми. 

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Студенти за результатами наукової роботи можуть публікувати 

статті. У збірнику «Філологічні науки» студенти одноосібно або 
разом із викладачем можуть надрукувати свою працю. На нашій 
кафедрі є збірник, який називається «Молодь прагне осягнення 
слова». Тут теж друкують студенти свої статті. Так само беруть 
участь у конференціях. Ще одне цікаве видання Центру історії та 
розвитку української мови. Студенти опублікували «Соціолінгвіс-
тичні студії. Мовотворчість Шевченка». 

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?

Інформація зараз працює надзвичайно швидко. Ми багато зро-
били на факультеті для введення репозиторію, Офісу 365. Зв’язок 
викладач – студент перестає бути проблемою, де б студент чи ви-
кладач не був. Я вважаю, що рівень інформативної забезпеченості 
достатній. З цим проблем немає ні у студентів, ні у викладачів. 
Було б тільки бажання студентів цікавитися тим, що викладачі їм 
пропонують. Репозиторій пропонує багато методичної та допо-
міжної літератури студентам для занять. 

Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності? 

Звичайно, це пов’язано. Я досліджував, наприклад, синтаксич-
ну структуру мови засобів масової інформації і викладав синтаксис. 
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Я працював у школі, читав багато літератури з методики. Тож є і 
теоретичний, і практичний досвід для викладання методики укра-
їнської мови у школі. Це безпосередній зв’язок науки і практики. 

Як обсяг навчального навантаження впливав на результа-
тивність Вашої науково-дослідної роботи?

Я вважаю, що тут все збалансовано.
Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-

вувалися найчастіше.
Був факультет підвищення кваліфікації, і викладачі мали можли-

вість проходити підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах 
України або Союзу. Наприклад, викладачі нашої кафедри були на 
стажуванні у Львові і Києві. Я, наприклад, був у Київському і М Що 
Ви можете сказати про роботу держбюджетних і госпдоговірних 
тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були ефективними?

У нас немає госпдоговірних тем. У нас є бюджетна тема – 
«Динамічні процеси у лексиці і граматиці української мови».

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

До неї ставилися вимогливіше, коли я був студентом, і потім, 
коли став працювати викладачем. Обов’язковою була виховна 
година. На виховних годинах обговорювали не тільки внутрішнє 
життя групи. Обов’язково обговорювали новинки мовознавства і 
літературознавства, новини з нашої спеціальності. Далі обговорю-
вали політичні події у світі і в країні. Виховну роботу проводили, 
коли студенти виїжджали на сільгоспроботи.

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

Звичайно, впливали. І партійна організація, яка була на фа-
культеті, і партгрупа на кафедрі, і комсомольська організація уні-
верситету, факультету, групи. У кожній групі був комсорг. Тому не 
можна уявити студентів того часу, які не зазнавали такого впливу. 
Це була ідеологія держави і державних органів.

Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів, Наукової бібліотеки, 
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Палацу культури студентів, Палацу спорту, редакції газети 
«Дніпропетровський університет», табору «Сосновий бір» 
тощо?

Коли я був студентом, Палацу спорту ще не було. Ми ходили 
на фізкультуру в спортзал 2-го корпусу. Потім на стадіон «Мета-
лург», зараз стадіон «Дніпро-Арена». Пізніше, коли зробили цей 
прекрасний Палац спорту, студенти стали ходити туди. Наукова 
бібліотека працювала на вулиці Шевченка, потім переїхала у нове 
приміщення. Я думаю, що зауважень до бібліотеки не може бути. 
Багато читальних залів комп’ютеризовано. Розширилися можли-
вості пошуку матеріалів. На факультеті був літературний кабінет, 
де були періодичні видання, літературно-художні та мовознавчі 
журнали, студенти дуже багато читали. Щоб прочитати новинки 
художньої літератури, опубліковані у журналах «Иностранная 
литература», «Всесвіт», «Дніпро», займали чергу. У гуртожитках 
були бібліотеки. Студентам-філологам треба багато читати, тому 
вони були дуже активними відвідувачами бібліотеки гуртожитку, 
бібліотеки на факультеті і наукової бібліотеки. 

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами 
застосовували в університеті, на факультеті? Що Ви може-
те сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди з Вашої 
спеціальності?

Коли був студентом, я не знав, яку профорієнтаційну роботу 
проводили. Конкурси були великі. Зараз цю роботу активно ведуть 
тому, що учні недостатньо професійно орієнтовані після школи. 
Викладачі нашої кафедри багато працюють у школах з учнями, 
проводять зустрічі з випускниками шкіл, педагогічного коледжу, 
щоб випускники продовжили навчання у нашому університеті й 
одержали вищу освіту. Долучаємо до цієї роботи також студентів 
під час Днів відкритих дверей. Викладачі виступають на радіо, 
телебаченні.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Яка тоді була міжнародна співпраця? Це зараз є. Зараз маємо 
можливість поїхати на наукову конференцію за кордон. Маємо 
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можливість публікувати свої праці за кордоном. На кафедрі є такі 
публікації. 

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

Ні. Коли корпус будували, я був студентом, і нас не долучали 
до будівництва. Потім, коли закінчив університет, корпус здали. 

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-
технічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

Звичайно, порівняно з тим, що було, наприклад, років двад-
цять тому, це небо і земля. Зараз три комп’ютери на кафедрі. На 
факультеті є три комп’ютерні класи. Звичайно, наша матеріальна 
база зросла. У деяких аудиторіях на факультеті є плазми. Можна 
під’єднати будь-яку апаратуру, робити презентації. Студенти за-
хищають дипломні роботи, використовуючи технічні засоби.

Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечен-
ня студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-
педагогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персо-
налу в час Вашої роботи в університеті.

Мені здається, що підхід до нарахування стипендії був спра-
ведливий. Якщо студент навчається добре, то має стипендію, а 
якщо дуже добре – вищу стипендію. Це справедливо. 

Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополітичного 
життя в країні на життєдіяльність університету?

Вплинуло на згуртованість людей, на пробудження патріо-
тичних почуттів, на зародження волонтерського руху.
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ІНТЕРВ’Ю № 9

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 08 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Коломоєць Юрій Іванович
Дата й місце народження 15 квітня 1960 р., смт 

Комишуваха Комишуваського 
району Запорізької області

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Дніпропетровський 
державний університет

Професія, перелік посад Історик, декан, доцент 
кафедри української історії та 
етнополітики

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Брик Юлія Олександрівна
ТЕХНІК (ПІБ): Войтюк Данііл Ігорович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Брик Юлія Олександрівна
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 1:08:17
Вид і марка аудіотехніки Lenovo A6000
Вид і марка відеотехніки –
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням хвилин 
запису чи метрів плівки)

Згідно з переліком запитань

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

ДНУ

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 1
Примітка й коментарі –
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Назвіть, будь ласка, Ваше прізвище, ім’я та по батькові, 
число, місяць, рік та місце (місто, селище міського типу, село) 
народження.

Коломоєць Юрій Іванович, народився 15 квітня 1960 року, 
в селищі міського типу Комишуваха, Комишуваського району 
Запорізької області.

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

Я можу тільки сказати, що знаю свій рід, включаючи діда і 
бабусю. По батьківській лінії вони селяни, з села Могилів Цари-
чанського району, все життя пропрацювали на селі. По маминій 
лінії – бабусю я не знаю, а дід з Дніпродзержинська, він був учи-
телем музики.

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

І батько і мати отримали вищу освіту в Дніпропетровському 
сільгоспінституті.

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

Ні.
Де Ви навчалися в початковій та середній школі? Яку 

освіту Ви здобули?

КОЛОМОЄЦЬ
ЮРІЙ 
ІВАНОВИЧ
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Я здобув середню освіту. Спочатку навчався в Гуляйпільській 
середній школі № 1, а закінчив в 1977 році Приазовську середню 
школу № 1, це Приазовський район Запорізької області.

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

Звичайно, вчителі вплинули на формування моєї особистості. 
Найбільше запам’ятались мені: вчитель всесвітньої літератури При-
йма Алла Пантилеєвна та вчитель фізики Переверзєв Владислав 
Васильович. Але, як ви бачите, вони не історики.

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

Я з дитинства цікавився історією, особливо, як мабуть і ви, 
археологією – Картер, Тутанхамон,– багато читав книжок з історії. 
Ось саме вони і зробили мене. Тобто не оточуючі, а саме книжки.

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Чи пам’ятаєте хто приймав у Вас екзамени?

Я був студентом Дніпропетровського державного універси-
тету з 1 вересня 1977 року. Оскільки я закінчив середню школу 
з відзнакою, то я здавав один екзамен – це був екзамен з історії 
СРСР, а приймала в мене екзамен нині працююча Бобилєва Світ-
лана Йосипівна. Екзамен був в усній формі. Навіть пам’ятаю які 
питання були – перше питання було «Селянська війна під про-
водом Пугачова», а друге питання було «Джерела сили перемоги 
радянського народу в Великій Вітчизняній війні».

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

Пам’ятаю. Першу лекцію в нас проводив професор, доктор 
історичних наук Черненко Анатолій Михайлович, дуже добре 
пам’ятаю цю лекцію. Згодом він став деканом історичного фа-
культету.

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

Наші заняття проводились, як і зараз, в першому корпусі. 
Історчний факультет тоді займав п’ятий та шостий поверх, більш 
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за все навчались в аудиторії 608, нас було 75 чоловік. Практичні 
заняття проводились, як правило, на п’ятому поверсі, близько до 
кафедр. Зараз кафедри розташовуються там же, де і розташову-
вались тоді. За винятком кафедри історії України, тому що її тоді 
ще не було.

Назвіть, будь ласка, Ваших викладачів, їхні прізвища, іме-
на та по батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, 
способи контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчаль-
ні дисципліни, які вони викладали. Тих викладачів, які найбіль-
ше Вам запам’яталися.

Звичайно, мені дуже запам’ятався Черненко Анатолій Ми-
хайлович, який викладав історію КПРС. Велике враження на мене 
справила Ковальова Ірина Федорівна, яка викладала у нас археоло-
гію, етнографію. Вони дійсно викладачі від Бога. Із викладачів ще 
я хотів би пригадати Липовську Тамару Дмитрівну, яка працювала 
на тодішній кафедрі історії СРСР (зараз кафедра cхідноєвропейської 
історії) і викладала у нас історію Росії XVII–XVIII ст. Професор 
Пойда Дмитро Павлович викладав історію Росії XIX століття та 
професор Ковальський Микола Павлович, який викладав у нас 
історичну бібліографію. Ще, звичайно, професор Сиротенко Ва-
силь Трофимович, який викладав у нас історію Cередніх віків. Із 
нині працюючих – це Бобилєва Світлана Йосипівна і Мирончук 
В’ячеслав Дмитрович.

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних 
заняттях і в поза-аудиторний час?

Найбільш ефективними, звичайно, під час аудиторних 
занять були практичні заняття, тоді у нас їх було незрівнянно 
більше, ніж зараз, і вони всі засновувались на вивченні першо-
джерел. В позааудиторницй час раз на два місяці влаштову-
вався колоквіум, коли викладач вів з вами бесіду. Дуже мені 
запам’ятались саме колоквіуми, які проводила Швидько Ганна 
Кирилівна з історії тоді ще УРСР. Були історичні гуртки на 
факультеті, свого часу я приймав участь у гуртку з новітньої 
та всесвітньої історії.
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Скажіть, будь ласка, яку роль в організації навчального 
процесу відігравали деканат, кафедри. Що Ви можете розпо-
вісти про їхніх керівників, стиль їхньої роботи?

Під час мого навчання з грудня 1977 року деканом був Чер-
ненко Анатолій Михайлович. Деканат був дуже організований, були 
досить жорсткі заходи до порушників, вилетіти тоді можна було дуже 
легко. З іншого боку, всі кафедри були абсолютно зацікавлені в на-
шому успіху, постійно проводились консультації, але ще раз повто-
рюсь – дуже жорсткі були умови, і вилетіти було легко не тільки через 
навчання, хоча отримати «двійку» – це було скоріше виключення.

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

Так, використовувались карти, зазвичай. Практично на всіх 
заняттях, особливо на лекційних, завжди були карти. Далі, у нас 
навіть був спецкурс «Технічні засоби навчання», де нам пока-
зували слайдоскопи, використовували малюнки з проектором, 
показували фільми. Хоча, в порівнянні з сьогоднішнім днем, це 
досить примітивно.

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

Зараз важко сказати, з огляду на те, що стільки інновацій 
пройшло за 40 років. В основному це все ж таки були традиційні 
методи – опитування, наприклад. Це зараз все більш розвинуте, 
а тоді ще не було необхідності такої. Звичайно, дуже вплинув на 
мене Черненко Анатолій Михайлович, який був моїм науковим 
керівником, завдяки йому я став тим, ким став. 

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

В іменних ні, але в предметних навчався. Були предметні 
аудиторії, скажімо, з історії КПРС, історії СРСР, історіографії – з 
портретами, картами і усім іншим.
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Зазначте, будь ласка, яким був склад Ваших однокурсників 
за рівнем підготовки, віком, статтю, соціальним, національ-
ним походженням, життєвим досвідом.

Про національне походження важко сказати, тому що нас не 
дуже цікавили ці питання. За соціальним з різних станів були – і 
з селян, і з робітників, і з інтелігенції. Чітко досить був поділ між 
тими, хто прийшли вступати, скажімо, за конкурсом – це було 
50 чоловік, а конкурс був тоді у нас 8 чоловік на місце. Ще була 
категорія осіб, які прийшли після підготовчого відділення, відслу-
живши армію, ось тут різниця була. Ті, що прийшли і вступали за 
конкурсом, як на мене, були трішки краще підготовлені. 

А за статтю кого було більше, чи не пам’ятаєте?
Десь умовно було 35 хлопців і 35 дівчат.
Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-

конавча дисципліна у викладачів?
Не можна говорити, щоб ідеальна, але дуже висока. Пропуск 

заняття вважався виключенням. Тим більше, що навчались 6 днів на 
тиждень. У викладачів теж не було ні зривів занять, нічого такого. Ні, 
звичайно, заміни були, люди є люди – хвороби, відрядження, але завжди 
все чітко дотримувалось. Трудова дисципліна з обох сторін була добра.

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

На факультеті був дуже сприятливий морально-психологічний 
клімат, оскільки дисципліна була на дуже високому рівні, і ця дис-
ципліна була свідома, тому всі почували себе відповідально. На 
моїй кафедрі історії КПРС клімат був теж абсолютно нормальним, 
відношення між студентами і викладачами були дуже рівні, гідні, 
без жодного панібратства. Хоча наш факультет тоді вважався 
ідеологічним факультетом, тому, звичайно, що певні речі обмеж-
увались, і не все, що ви хотіли сказати, ви могли сказати. На курсі 
атмосфера була абсолютно нормальною. Єдине, дійсно був культ 
навчання, і всі намагались здобувати кращі оцінки.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?
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Старостою був Чепурний Володимир, абсолютний лідер і фор-
мальний, і неформальний. Якраз він був після ПО, тобто людина 
вже пройшла і армію, і мала значний життєвий досвід. Куратором 
була Тутік Людмила Семенівна, у групи з нею теж були дуже добрі 
стосунки, вона активно з нами співпрацювала.

Чи пам’ятаєте, як було організовано проведення залікового 
тижня і сесії? Чи траплялися якісь курйозні випадки?

Ну, курйозні я Вам не розповім, бо то курйозні [сміх]. Сесії 
були організовані абсолютно строго, заліковий тиждень був як і 
зараз, ми складали заліки, екзамени. Єдина відмінність – всі екза-
мени тоді здавалися усно, лише один екзамен я складав письмово, 
тому екзамен міг тривати дуже довго. Інколи екзамен приймали 
два викладачі, скажімо, історію Росії до XIX ст. в нас приймали 
Михайлова Віра Іванівна і Липовська Тамара Дмитрівна, спочатку 
відповідали одній, тоді іншій, потім вони все узгоджували між 
собою. 

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

На першому курсі, коли я цікавився археологією, моїм науко-
вим керівником була Ковальова Ірина Федорівна, я писав курсову 
про кімерійців, з огляду на їх невстановлене походження. Другий 
курс я був у пошуках, тому не міг визначитись з тим, чим мені 
далі займатися. А з третього курсу моїм науковим керівником був 
Черненко Анатолій Михайлович, я вивчав соціал-демократичну 
еміграцію в Швейцарію наприкінці XIX – початку XX ст. Ось 
потім це стало вже і темою всього мого наукового життя, зараз в 
мене 107 публікацій саме з цієї тематики. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Кафедральна спеціалізація була. Звичайно, що враховувалися 
побажання студентів, але в ряді випадків вирішальну роль грав і 
рейтинг. Моя спеціалізація була по кафедрі історії КПРС.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 
робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?
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Звичайно, залучалися. Були гуртки, курсові роботи писалися 
тоді кожен рік, і це теж було проявом. Звичайно, на відміну від 
сьогоднішнього дня, публікуватися було неможливо – перелік, 
де можна було публікуватися, був дуже вузький, але наукові 
керівники заохочували. Була рада молодих вчених, студентське 
наукове товариство. Але зараз все набагато ширше, більше 
можливостей.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
На той час захисту курсових робіт не було, була співпраця з 

викладачем, який потім ставив оцінку за курсову роботу. Дипломна 
робота у нас була одна, так як не було бакалаврату, на 5 курсі. Це 
був дуже серйозний захід, до якого готувалися. Хоча як я зараз 
можу зрозуміти, від сучасного захисту дипломних робіт тодішній 
не відрізнявся – така ж строгість, захід був серйозним.

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

Я з 1979 року займався музикою, тому мене звільнили від 
проходження практик на 2 та 3 курсах. Але я приймав участь у 
археологічній практиці. Організовано все було прекрасно, проте 
я зрозумів, що це було не моє, ось тоді я залишив археологію. І 
згодом на 4 курсі у нас була викладацька практика, і на 5 курсі 
переддипломна викладацька практика, яка в нас проходила тоді в 
педагогічному училищі. Найкращі викладачі призначалися керів-
никами практики, вони постійно були в училищі, змушували нас 
проводити заняття. 

А куди їздили на археологічну практику?
В Перещепино, копали зрубну культуру. 
Чи були Ви членом студентського наукового товариства? 
Звичайно, всі були членами наукового товариства. 
Які форми роботи Ви можете пригадати?
В основному гуртки, залучення до наукової роботи, визна-

чення пріоритетів, вподобань і так далі.
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-

піади, якого рівня, чим вони запам’яталися?



191

Інтерв’ю № 9  КОЛОМОЄЦЬ Юрій Іванович

Не пам’ятаю. Скоріш за все не було. Розумієте, ще справа по-
лягає в тому, що я займався музикою, тому від справ факультету 
дещо відійшов.

Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування на факультеті та в гуртожитку? Чи брали 
Ви в ньому участь? 

Проживав я в гуртожитку номер 2, керівник студентської ради 
був Галушка Микола – він теж був і формальним, і неформальним 
лідером, дуже шановною людиною, підтримував порядок у гурто-
житку. Дисципліна в гуртожитках була дуже високою. Стосовно 
організації студентського самоврядування, то ми виконували все 
те, що нам говорилося, приймали участь і в благоустрої, і в су-
ботниках. Звичайно, що була і студентська рада університету, і 
студентська рада факультету, вони були досить впливовими і тісно 
співпрацювали з деканатом, з комсомольською організацією, тому 
що тоді ще була комсомольська організація на факультеті, яка свою 
роль відігравала. Тобто ми були дуже інкорпоровані в громадське 
життя, просто яким воно було – це інша справа.

Чи можете розповісти, як у Ваш студентський час був 
організований побут, у тому числі в гуртожитку?

В принципі, побут, як нам тоді здавалося, був нормальним. 
Хоча, звичайно, що були кімнати і на 10 чоловік (це, здається, 
кімната номер 22 на першому поверсі перед актовою залою). Я 
проживав в кімнаті на п’ять чоловік, потім на три. Всі служби в 
гуртожитку функціонували, і нам здавалося, що все в нас нормаль-
но. Були кухня, душ, гаряча вода, топили досить добре. Ну, а так 
гуртожиток, як гуртожиток, порядок підтримувався. 

Та й зараз говорять, що другий гуртожиток найбільш дис-
циплінований з усього студмістечка.

Це як традиція вже залишилася, розумієте. Тоді там жили іс-
торики і географи, тоді ж не було багато факультетів. Ми займа-
ли перший і другий поверхи, половину третього, не було жодних 
конфліктів. Ну, а курйози – це таке.

Чи пам’ятаєте, які форми організації дозвілля характерні 
для Вашого студентського життя? Як Ви можете охаракте-
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ризувати стан тодішньої культури, етики, моралі у студент-
ському середовищі?

Стосовно моралі – вона більше тоді була суспільною, і ми 
були змушені притримуватись тих норм моралі, які панували в 
суспільстві. Все те, що було девіантне, або різні відхилення, дуже 
каралися. Дуже багато було спортивних заходів, причому нам це 
не завжди подобалось, але це було, як правило, в неділю, тому що 
в суботу ми вчилися. Багато було гуртків, як і зараз функціонував 
Палац студентів, але тоді ще велику роль грав культурно-побутовий 
комплекс, біля гуртожитків. 

А функціонували читальні зали?
Так, у першому навчальному корпусі були читальні зали, в 

гуртожитках також були, тоді вони ще називались ленінські кімнати. 
Слава Богу, що вони і зараз є, тому що мої заочники займалися там.

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

Головним чинником, як я вже говорив, був мій науковий 
керівник, який вважав, що я здатний просуватися далі по науко-
во-викладацькій лінії. І тому, починаючи з 3 курсу – з теми кур-
сової, тема диплому і тема кандидатської дисертації приблизно 
співпадали. Тобто була ця важлива безперервність – я почав на 3 
курсі вивчати еміграцію, продовжив, захистив диплом, захистив 
кандидатську. Але ще раз повторю, головний вплив – це Черненко 
Анатолій Михайлович. 

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

Вступ в аспірантуру був дуже важкий, набирали нас тоді 5 
чоловік і дуже багато вимагали. Навчання в аспірантурі, в прин-
ципі, схоже на те, що є зараз. На першому курсі були лекції з фі-
лософії, заняття з іноземної мови, здача кандидатських екзаменів, 
тобто особливої різниці я не бачу.

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

Черненко Анатолій Михайлович. Він був видатною людиною, 
передусім видатним організатором. До того, як він став деканом 
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історичного факультету нашого університету, він був ректором 
Дрогобицького педагогічного інституту, ректором Запорізького 
педагогічного інституту, тобто організаторські здібності у нього 
були дуже сильні. Як людина він був абсолютно непересічна, і 
його поважали в усьому університеті, він був дуже вимогливий, 
але одночасно надавав величезну допомогу. Мою дисертацію чи-
тав дуже уважно і прискіпливо. Тільки спробуй в нього зробити 
щось невчасно. 

Юрію Івановичу, назвіть Ваші ціннісні орієнтації як нау-
ковця і педагога.

Моя головна ціннісна орієнтація як науковця – більш ши-
роке дослідження російської еміграції в Швейцарію від початку 
XVIII століття до 1907 року. Маю вже більше 100 публікацій. 
Головна мета як педагога, щоб дисципліни, які я викладаю, були 
цікаві студентам і щоб знання з цієї дисципліни вони могли потім 
десь застосовувати. Звісно, намагаюсь виховувати студентів, щоб 
сформувати якісь ціннісні орієнтації, громадянську позицію, але 
головне, щоб моя праця не пройшла даремно.

В чому основні результати Вашої праці як науково-
педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдало-
ся застосувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Я працюю з грудня 1985 року. Тоді на кафедрах дуже поши-
реним було відвідування занять провідних викладачів. Не завжди 
це нам подобалось, бо інколи заняття проходили в суботу, тим не 
менш, ми набирались досвіду. Мене привчили ніколи не запізню-
ватись на заняття і ніколи не відпускати раніше. Якщо ми говоримо 
про Черненка, то одного разу була ситуація, коли викладач на три 
хвилини раніше відпустив студентів, то Анатолій Михайлович йому 
сказав: «Складається враження, що Вам більше нічого сказати». Я 
дивився, як досвідчені викладачі все роблять, намагався рівнятись 
на них. Проте час змінився дуже сильно, особливо з 90-х років. 
Із нового, що я запровадив, але ж знову-таки це застосовувалось 
і до мене, –опитування перед лекціями та практичними заняття-
ми. Тому що у історика повинна бути дуже чітка пам’ять. Чітку 
пам’ять можна загартовувати або багатократним повторенням, або 



194

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ці знання повинні складати для вас життєву необхідність. Оскільки 
знання з історичної географії студентам життєвої необхідності не 
складають, то тільки багатократне повторення.

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

Стосовно нашої кафедри, у нас керівником теми був Чернен-
ко Анатолій Михайлович, а тема була «Закордонні більшовицькі 
організації 1900–1917 років». Що було досягнуто? Ну, по-перше, 
на той час це було досить складно, але ми навіть видали декіль-
ка збірок наукових праць. Підтримували зв’язки з відповідними 
науковими школами по всьому колишньому Радянському Союзу, 
включаючи наших дослідників, знаних і в Москві, і в Ленінгра-
ді, і в Пермі, і в Курську. На кафедрі тодішньої історії СРСР була 
держбюджетна тема, яку очолював Дмитро Павлович Пойда, яка 
займалась XIX століттям, селянством, тобто аграрною історією. 
Перш за все здобутки полягали в тому, що нас знали. І тоді, на 
жаль, на відміну від сьогоднішнього дня, ми досить часто виїзди-
ли на конференції. Були конференції в Ленінграді, Казані, Мико-
лаєві, Горлівці, Донецьку.

 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?

Видати монографію тоді було дуже складно. Наші монографії в 
Україні могли видаватись тільки в Києві та Одесі. В самому універ-
ситеті, на відміну від сьогоднішнього дня, своєї типографської бази 
не було. Тому монографії були рідкістю. Звичайно, прагнули, але це 
було дуже складно. Тоді і збірник було дуже важко видавати. Але 
існував тоді і зараз існує «Український історичний журнал» в Києві, 
де публікувалися і наші автори. Видавався збірник наукових праць 
з історії КПРС, крім того, видавались і загальносоюзні видання. 

Юрію Івановичу, пам’ятаєте, які наукові конференції про-
водилися на Вашому факультеті (міжнародні, всесоюзні, респу-
бліканські, обласні тощо)? Хто із видатних учених брав у них 
участь? Чим вони пам’ятні?
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Так, я пам’ятаю. Дуже вагомою була всесоюзна конферен-
ція. Оскільки, до 1988 року Дніпро було «закритим» містом, то 
міжнародні конференції тут просто не проводили. А всесоюзні 
проводили. В 1980 році – всесоюзна конференція, присвячена 
60-річчю закінчення громадянської війни в СРСР. Із присутніх 
дуже запам’ятався академік Мінц Ісаак Ізраїльович – світило то-
дішньої історичної науки. Всесоюзна конференція 1983-го року з 
джерелознавства, 1984-го року з історіографії. В 1985 році відбулась 
конференція, присвячена 40-річчю закінчення Великої Вітчизняної 
війни. Приїздили з усього Радянського Союзу, в основному доктори, 
професори, в більшій мірі. Це завдяки популярності Черненка в 
Радянському Союзі. Це дозволяло йому організовувати такі кон-
ференції. А стосовно республіканських конференцій, обласних, 
міжрегіональних, вони проводились дуже часто і завжди були 
прекрасно організовані.

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

Як на педагога, мабуть, в меншій мірі, більше як на науков-
ця. Дуже корисним для мене було послухати таких провідних сві-
тил, може по молодості з чимось і не погоджуватись, але я реаль-
но бачив, що дає наукова робота. Потім уже сам виступав на різ-
них конференціях. Я бачив, що це дійсно наукове спілкування, це 
цікаво, важливо, як нам тоді здавалося. Тим більше, що на захист 
кандидатської дисертації не можна було виходити без апробації 
на конференції. Тому конференції – дуже важлива річ. 

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

Існувала рада захисту кандидатських дисертацій по історії 
КПРС та СРСР, яку очолював Черненко Анатолій Михайлович, 
в якій ми захищалися. Кожен захист був свого роду подією, тоді 
і студенти приходили на захист. Захищалися ми в 604 аудито-
рії. Звичайно захисти були дуже серйозні, як і зараз, в принципі. 
Запам’ятав захист свого товариша, на жаль, покійного, Полякова 
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Сергія Івановича, колишнього декана юридичного факультету. 
Він написав синтетичну роботу про всю закордонну діяльність 
російської соціал-демократичної партії. Звичайно, пам’ятаю свій за-
хист. Ми захищали кандидатські дисертації в один день з нинішнім 
деканом історичного факультету Світленком Сергієм Івановичем. 
Цей захист був після річної перерви, переєрестрації ради, тому 
дуже багато людей було на презентації. 604 аудиторія в першому 
корпусі була заповнена.

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

Якщо чесно, то не відклалось в пам’яті.
Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 

процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то на-
ведіть конкретні приклади?

Звичайно, впливала, тому що згідно з конституцією 1977 
року КПРС була єдиною партією. Ідеологічною основою всіх на-
укових питань повинен був бути марксизм-ленінізм. Знаєте, жити 
в суспільстві і бути вільними від суспільства не можна, тому ми 
намагались не відступати від тих постулатів і догм, які існували, 
але при цьому ми намагались оживити це все, а так, звичайно, 
дуже великий вплив.

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

Я та мої колеги були інакодумцями вдома. Тому це явище 
нікому з нас не завадило в просуванні по кар’єрних сходах. Це 
були 1970–80-ті роки, коли всі повинні були діяти одностайно. 
Ніхто із моїх колег не постраждав.

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

Стосовно зарубіжних центрів, тоді це було важко. Наукова 
школа, до якої я належав, активно співпрацювала з московськими 
вченими, ленінградськими, київськими, в Пермі була сильна на-
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укова школа, тобто географія була дуже широка. Ми приймали 
участь в їх конференціях, вони приїжджали на наші конференції, 
ми друкувались в їх збірниках, вони в наших, тобто співпраця 
була досить сильною.

Що Ви можете сказати про дослідження наукової школи, 
до якої належите, мали чи мають вони світовий рівень? Якщо 
так, наведіть конкретні приклади.

Основу нашої наукової школи заклав Черненко Анатолій 
Михайлович, який у 1969 році видав монографію «Ленін і закор-
донні більшовицькі організації», потім він захистив докторську 
дисертацію. Тоді, на відміну від сьогоднішнього дня, докторів було 
мало, доктором стати було дуже важко. Його стаття «Революційна 
еміграція» вміщена в Радянській історичній енциклопедії. Йому 
треба віддати належне як історику. А за ним і ми підтягувались. 
Звісно назвати світовим рівнем це складно.

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?

Книжкових крамниць було дуже багато і книжок видавалось 
не менше. Існували ще букіністичні магазини, де були більш давні 
книжки. Але для мене конспект лекцій є основним документом, 
який дасть можливість вивчити будь-який предмет. Бібліотека 
забезпечувалась досить пристойно, тоді вона знаходилась у 2-му 
корпусі. Надходження до бібліотеки були з усього Радянського 
Союзу. Крім того, у нас на 6-му поверсі був читальний зал з історії 
КПРС, у 5-му корпусі був читальний зал політекономії, тому ми 
могли завжди ознайомитись з новинками, які виходили.

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?

Як правило, у нас заняття закінчувались о 15:30, тому що пар 
менше чотирьох не було. Тому досить важко було. В основному 
займались науковою роботою на вихідних.
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Пригадайте, які форми підвищення кваліфікації застосо-
вувалися найчастіше. Наскільки вони були ефективними?

Дуже ефективними були поїздки на півроку в Інститут під-
вищення кваліфікації. Нас могли відправити до Києва, Москви, де 
були спеціальні Інститути підвищення кваліфікації. Нам спеціально 
читали підготовлені доктори наук, професори. Проходили стажу-
вання в інших вищих навчальних закладах, це була можливість 
познайомитись з їх досвідом.

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

Оскільки я працюю з 1985-го року, то можу відповісти на це 
запитання по відрізках. До 1989-го року взагалі проблем з фінансу-
ванням не було. В1990-ті роки з фінансуванням було досить важко, 
бувало зарплату не отримували по декілька місяців. В 2000-ні роки 
особливих проблем не було, хоча нам завжди буде здаватись, що 
фінансування недостатньо високе.

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

Досить значну. Нас постійно виховували. Відбувались ком-
сомольські збори, профспілкові збори, згодом партійні збори. 
Тобто нашим вихованням займались досить серйозно, причому 
виховували як на факультеті, так і в різноманітних організаціях. 
Було більше категорій виховання, ніж зараз.

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

І профспілкові, і партійні, і комсомольські організації забез-
печували види і форми виховної роботи, залучали нас до наукової 
діяльності, стимулювали до навчання. Тому їх роль була досить 
велика.

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

Було дуже багато різноманітних заходів. На першому курсі 
я відвідував гурток з гандболу. Мені запам’ятався щорічний крос 
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імені Героя Радянського Союзу Юбкіна. Як правило, спортивні 
змагання відбувались на вулиці. Дуже часто до подібних заходів 
студентів залучали і примусово.

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

Із квітня 1979 року по червень 1982 року я був учасником фоль-
клорного ансамблю «Дніпряни». У нас було близько 300 концер-
тів, поїздки і по Радянському Союзу, і до Англії, Франції, Іспанії. 
Тому в культурному житті університету я приймав активну участь. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь 
та служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури 
студентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, дру-
карні, видавництва, редакційно-видавничого відділу, редакції 
газети «Дніпропетровський університет», гуртожитків, 
їдалень тощо?

Як такого видавництва у нас не було. Палац культури сту-
дентів функціонував дуже активно. Оцінити діяльність управлін-
ня, структур та підрозділів мені важко, оскільки тоді я був студен-
том, проте порядок та дисципліна в університеті були абсолют-
ними. Кожного року у нас в квітні був суботник. Студенти ходи-
ли на громадські роботи до Ботанічного саду. Як на мене, то його 
функціонування було більш демократичним, ніж зараз. Не було 
такої кількості огорож, можна було вільно заходити. Їх почали бу-
дувати вже в 2003–2004 роках. Стосовно їдальні, то спочатку вона 
була така ж, як і зараз, потім вирішили перевести на автоматизо-
вану систему (тільки бутерброди були і т. д.), але коли почалось 
невдоволення – їдальню повернули. Крім того, у всіх гуртожит-
ках були буфети. Їдальні ще були в 3-му гуртожитку, 9-му корпу-
сі, 3-му корпусі, але тоді корпусів було не так багато. Я приймав 
участь у будівництві 12-го корпусу.

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

Тоді, мабуть, була трішки інша ситуація. Вчитися на історич-
ному факультеті було настільки престижно, що конкурс був 8 осіб 
на місце. У мене в гуртожитку був знайомий, який тричі вступав і 
ніяк не міг вступити. В наступні роки він уже здавав іспити, коли 
конкурс був 13 осіб на місце. Тому головну роль відігравав саме 
престиж факультету. Досить багато навчалось студентів з інших 
міст, областей. На нашому курсі таких студентів було близько 
половини. Щорічний набір на історичний факультет складав75 
осіб. Студентів відраховували рідко. Наш курс закінчив навчання 
в кількості 72 особи, і то хтось на заочне навчання перейшов. Все 
ж таки, культ знань тоді був присутній.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Справа в тому, що міжнародної співпраці як такої не було. 
Ми могли зустрічатися, лише виїжджаючи в інші міста, сюди не 
можна було колег запросити.

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

Це було на першому курсі, коли нас перевели на заняття в 
другу зміну і ми місяць будували 12-й корпус та навчально-вироб-
ничі майстерні. Кожен навчальний рік розпочинався з так званого 
трудового семестру. Нас посилали в колгоспи, але така праця була 
настільки звичайною, що ніхто ніколи не обурювався, бо це було 
обов’язково. Ще нас залучали до підготовки Палацу спорту. Тим 
більше, що історичний факультет завжди славився суспільною 
організованістю. 

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

Матеріально-технічна база оновлювалась. Протягом мого 
навчання надходили нові карти і нова техніка, але все це було 
абсолютно централізовано та купувалось за державний кошт у 
рамках лімітів, які виділялись. Особливо тоді були популярні 
паперові засоби: карти, плакати і т.д.
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Юрію Івановичу, розкажіть про динаміку стипендіального 
забезпечення студентів, аспірантів і рівень заробітної плати 
науково-педагогічного, наукового, педагогічного та допоміжно-
го персоналу в час Вашої роботи в університеті.

Стипендія була – 40 рублів, підвищена стипендія – 50 рублів, 
стипендія за активну участь у громадському житті – 46 рублів, 
стипендія аспірантів –100 рублів. Були також іменні стипендії. 
Найпрестижнішою була Ленінська стипендія – 100 рублів. На 
деяких факультетах були доплати. Скажімо, на фізико-техніч-
ному та радіофізичному факультетах стипендія була 55 рублів. 
Їм доплачувало Міністерство. Прожити на дану стипендію було 
можливо, особливо якщо ти живеш у гуртожитку. Коли я закінчив 
навчання та працював асистентом, зарплата була 125 рублів. Після 
захисту додали ще 50 рублів. В грудні 1990 року, коли я отримав 
звання доцента, тоді зарплата стала 280 рублів. Оскільки на той 
час зарплати фактично не росли, мені важливо було пропрацю-
вати 5 років на посаді доцента, щоб отримати зарплату в розмірі  
320 рублів. Отримати стипендію було досить важко. Наприклад, 
якщо у вас було 4 екзамени, і ви отримали дві п’ятірки та дві чет-
вірки, то не факт, що стипендія буде. 

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

Розумієте, якщо ви не цікавитесь політикою, то політика за-
цікавиться вами. Ми всі з вами в якійсь мірі учасники революцій. 
Їх я пережив, як мінімум, три: 1991 р., 2004 р., 2014 р. Стосовно 
екологічних лих, то я пережив Чорнобиль, хоча перший час не 
зовсім розумів масштаби цієї катастрофи, оскільки радянський 
уряд спочатку замовчував всю правду. Безсумнівно, на життя 
університету впливали події внутрішньо- і зовнішньополітичного 
життя в країні, хоча поки я навчався, то не помічав жодного впливу. 
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Курдаченко Леонид Андреевич, 22 октября 1949 год.
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали освіту, 
чим займалися?

Моя мама и дедушки и бабушки, они из села, не знаю, как оно 
сейчас называется. Помню, оно называлось Тарасо-Шевченковское, 
где-то в Магдалиновском районе, но я там ни разу не был. Семья 
отца – она тут довольно давно, из какого села я не знаю.

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

Нет. Моя мать – инженер-экономист, отец – мастер прокатного 
стана на заводе «Карла Либкнехта».

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

Наверное, время было такое. Скорее влияние учителя, 
учительницы математики. Математика мне нравилась, но целена-
правленно этот интерес она сформировала. Так что это и её заслуга.

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

Как я уже сказал, учитель математики. У нас в те времена было 
восьмилетнее образование и среднее образование. Восьмилетнее 

КУРДАЧЕНКО
ЛЕОНІД
АНДРІЙОВИЧ 
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образование я получал в одной школе, уже среднее получал в 69-й. 
Она располагалась на Богдана Хмельницкого. Как раз эти последние 
два класса, они сформировали [меня] как личность окончательно. 
До 9-го класса интереса особого к математике у меня не было.

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

Тогда, во-первых, был двойной выпуск. Те люди, которые на 
год раньше пошли в школу, они заканчивали одиннадцать классов, а 
я – десять. Поэтому набор был в два раза выше. Тогда иная ситуация 
была – тогда нужно было сдавать два экзамена по математике. По 
контрольной я получил «четыре», по устному – «пять», поэтому 
сдавал ещё два других: физику и литературу, к которым мне при-
шлось за несколько дней подготовиться, поэтому я и запомнил. Я 
не помню, кто принимал. Был, во-первых, письменный экзамен, а 
второй экзамен, устный, Моторный у меня принимал.

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

Нет, я не помню, какая она была. Первых лекторов я помню. 
Анализ у нас вела Ева Моисеевна Кильберг, алгебру – Нонна Ва-
сильевна Варех, аналитгеометрию – Лещинский. Вот три первых 
преподавателя.

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

Когда мы поступили, тогда открыли 5-й корпус. Там сейчас 
экономический факультет. Там мы начали заниматься. Здесь про-
ходили все занятия. Тут был механико-математический факультет.

Які були форми занять: лекції, семінари, лабораторні за-
няття і практичні?

Как обычно. По физике у нас только лабораторные были. 
Физика была достаточно углубленной.

З обладнанням, так?
Естественно. Рядом же физический факультет был, в 4-м корпусе. 
Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 

батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
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контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Я думаю, что очень многие люди знают Лещинского, у него 
очень своеобразная манера чтения лекций была. Что я ещё могу 
сказать: очень уровень глубокий был на фоне остальных у Мото-
рного. Это мы отметили на третьем курсе, его лекции уже суще-
ственно отличались. На третьем курсе мы уже начали серьёзно 
интересоваться математикой, поэтому можно было оценить уже 
уровень, подготовку.

В чому була особливість Моторного, Ви кажете він якось 
вкладав душу?

Нет, душу многие вкладывали, но многим не хватало уров-
ня. Факультет механико-математический тогда в принципе 
начинался, и многие предметы читали люди, которые к ним 
отношения не имели. Поэтому, естественно, уровень был не 
очень. Понимаете, просто берёт человек учебник и читает по 
учебнику.

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

Некоторые люди просто читали лекции по какому-то предмету. 
Организовывались семинары. В этом плане достаточно интересно 
всё было.

Вони проводилися за основним напрямом навчання, тобто 
математика? Чи якось поглиблено? 

Это было в основном связано с кафедрой теории функций, 
потому что там были специалисты с очень достаточным уровнем: 
там был Корнейчук, он готовил людей. Моторный туда пришёл, 
большой уровень они имели. А все остальные кафедры пока ещё 
не с таким высоким уровнем были. Поэтому все новые формы 
работы как раз были связаны с их кафедрой.

Як проходили позаштатні заняття?
Есть обычная форма семинара, то есть семинары при кафе-

дре. Если возникает какая-то интересная статья, издаётся инте-
ресная книга, собираются несколько человек, которые её читают 
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и обсуждают. Вот такие формы были. Причём это было на первых 
курсах: первый, второй, и это было достаточно интересно, приви-
вало вкус. Лекции – классическое изложение. 

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

По математике я не знаю таких занятий. В математике – вот 
основной инструмент [вказує на голову].

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

Оформление было такое же в принципе. Пожалуй, ничего 
особого в оформлении не было. На счёт именных аудиторий: не 
помню, чтобы тогда это было.

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

Уровень подготовки был достаточно высоким, много людей 
оказались достаточно подготовленными… Вот с нашего потока – 
ректор учился тоже вместе с нами. Мы учились на математике, 
он – на аэрогидромеханике. Ещё, например, Иваненко. В это же 
время он учился. Я знаю, потому что мы в военных лагерях вместе 
были. И действительно, уровень подготовки был у них больше. 
Последние десять лет мы наблюдаем резкое падение по всем на-
правлениям, я не только скажу по математике. Я со студентами 
беседую на разные темы: ту же историю, литературу, но я смотрю, 
что уровень очень их слабый.

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

Знаете, когда человек учится сознательно и знает, что это важ-
но, то гулять он особо не будет. Я не говорю, что мы не пропускали 
лекции. Сейчас я вижу многие студенты практически семестр не 
занимаются. Потом в конце семестра начинаются проблемы со 
сдачей экзаменов.
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Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

У нас был один староста и всё. Людей я помню, а кто был 
старостой сейчас даже не вспомню.

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

Была зачётная сессия, потом – экзамены. Причём экзамены 
были устные, письменных экзаменов тогда не было. Надо сказать, 
уровень это держало. Переход на письменные экзамены, тесты, 
уровень понизил. Я понимаю, что скажем, для многих профессий 
тестирование является достаточно хорошей формой проверки, там 
где нужно доводить до автоматизма и не думать. Математика – это 
предмет, где надо думать, анализировать. Поэтому, когда говоришь 
с человеком, ты видишь, как он думает, а на бумаге – немножко 
не то. На счёт курьёзных случаев – не вспомню сейчас, это давно 
было. Я в университет пришёл в шестьдесят шестом году, перво-
го сентября я стал студентом.

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

Руководитель у меня был уже не здесь. Руководитель у 
меня был в Институте математики в Киеве. Заведующий отделом 
алгебры – Черников Сергей Николаевич. Он был руководителем 
на курсовой и на дипломной.

Як Ви до нього звернулися, як Ви прийшли до нього?
Как раз в университете тогда не было специалистов по алгебре, 

поэтому на кафедре геометрии этот вопрос решали. У них были 
связи с людьми, которые работали в этом отделе и вот через них 
я попал к нему.

Яка була саме тема курсової роботи? Не згадаєте, при-
близно?

Нет. А если я и назову, что Вам это скажет? Это специальная 
терминология. Вряд ли это будет интересно людям, которые к 
алгебре не имеют отношения.
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Ви обирали тему за своїм хистом? Ця тема Вам повністю 
подобалась?

Да, но тему курсовой работы я не выбирал, мне Черников её 
дал. По результатам курсовой возникла дипломная. Потом, уже 
в аспирантуре, я был одним из немногих, кто сам выбирал тему 
своей кандидатской диссертации.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Нет, у нас после второго курса студенты сами выбирали ка-
федру – было четыре группы и четыре кафедры.

Кожна група на будь-яку з цих кафедр?
Да. После второго третий курс ещё был переходным, а уже 

на четвёртом-пятом группа шла на кафедру. 
Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослідних 

робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте?
Курсовая и дипломная потом оформляется как статья, что и 

есть частью научной работы. 
Чи подавались цікаві теми у вигляді статей в періодичні 

видання?
Да. Но это была редкая ситуация, когда человек до окончания 

университета, скажем, что-то создавал и оформлял это как статью. 
Это было довольно редко, потому что журналов было много и по-
пасть туда было достаточно сложно. Результат должен был быть 
серьёзным.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Так же, как и сейчас в принципе. Тогда был ещё и ГЭК, то есть 

государственные экзамены, они были не такими как сейчас – они 
были возле доски. Человек выходил и рассказывал и спрашивали 
его серьёзно.

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

У нас была «навчальна практика» по компьютерам и педаго-
гическая практика.

В школах?
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В школах, да.
А як проходила практика на комп’ютерах?
Мы просто учились программировать – нам ставили задачу, 

мы делали. Ну, и тогда же не так было, как сейчас. Тогда на пер-
фокартах надо было написать программу, потом пойти на машину, 
всё это пробить, потом на компьютер, потом, если не там пробил – 
опять всё заново. В общем, много технической работы.

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

Был. Тогда оно было очень формальным. Не сказать, что оно 
какую-то пользу мне принесло и помощь тоже. Наверное, просто 
было формальное объединение людей, которые занимались нау-
кой и больше ничего.

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

Были. Та же форма как сейчас: были олимпиады, были 
конференции.В принципе, это и сейчас осталось.

Не було якихось цікавих історій, коли Ви брали участь в 
олімпіадах?

Я очень давно закончил университет. Уже сейчас и не вспо-
мню.

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

 Я жил не в общежитии, но в общежития ходил и что-то не 
заметил там какого-то студенческого самоуправления. Там комен-
дант всё решала, командовала. 

А на факультеті? Теж не було нічого такого?
На факультете тоже ничего не было. Декан, один зам его, по-

мощник декана и секретарь. И ничего – справлялись. А студентов 
было больше, чем сейчас.

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



210

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Значительно выше, чем теперь. Тогда начали проводиться дни 
механико-математического факультета, это началом было. Ещё 
я помню, что разных мероприятий было довольно много: были 
философские диспуты, были вечера. Подробностей я не помню, 
но такой фон и воспоминания такие есть. Достаточно интересно.

Дозвілля на тиждень було організованим?
Да. И не только музыка. Тогда были барды, не всегда их можно 

было послушать, но иногда они приезжали в Днепропетровск и 
такого рода вечера тоже были. Но, понимаете, у студентов сей-
час, кроме музыкальных пристрастий, я чего-то не замечал дру-
гих. Тогда это было. Скажем, для студентов-математиков никто 
литературный вечер предложить не пойдёт сейчас. А тогда это 
было интересно многим. Так что тут, увы, к сожалению, тут падает 
уровень серьёзно.

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

Я немного занимался греблей, но сказать, чтобы серьёзно – нет. 
Потом я год походил на обычную физкультуру и всё. Сказать, что 
серьёзно этим занимался и серьёзную роль какую- то она в моей 
жизни сыграла – нет.

Ні в яких гуртках спортивних, ні в яких змаганнях, секціях 
Ви участь не брали?

Нет.
Але вони проводилися?
Да. Многие люди брали в них участие. Было очень много сек-

ций. И я скажу, наверное, больше полгруппы нашей – они были в 
секциях, а остальные просто ходили на занятия.

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

Я занимался математикой, потом стал конкретно заниматься 
алгеброй. Это то, чем я занимаюсь до сих пор. В принципе, всё 
определено: занимался алгеброй и пошёл к Черникову дальше – в 
Киев, в аспирантуру. Закончил аспирантуру и вернулся в универ-
ситет сюда. И с тех пор я тут остался.
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Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, док-
торантурі?

Отбор? Ну в принципе, как и сейчас. В той ситуации, что я 
был, тогда руководитель всё решал. Проводились экзамены, они 
были: по специальности, по философии, по языку. А дальше три 
года мы учились. Сейчас уже четыре, но тогда – три. В первый 
год сдавали язык и философию, на втором году сдавали экзамен 
по специальности и дальше уже работали. Работа, завершение и 
диссертация.

В чому основні результати Вашої праці як науково-
педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдало-
ся застосувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Понимаете, это зависит конкретно от группы и от уровня 
подготовки. То есть, для этого нужно узнать, что студенты зна-
ют и как они понимают, а дальше уже строить остальную рабо-
ту. Иногда, если уровень низкий, нужно брать довольно времени, 
чтобы подтянуть их хотя бы к тому, что они должны знать. Дело 
в том, что специальность «Алгебра», она немного отличается от 
остальных. Студенты приходят в ВУЗ, они знают что-то – школь-
ную математику, геометрию они как-то знают и анализ они знают, 
а вот третья дисциплина, алгебра – это совсем не то, что в школе, 
она стоит особняком. И вот для неё нужно совершенно иное во-
сприятие и очень часто нужно у людей выбить эту ложную инту-
ицию, которой они обладают. То есть, они стараются приспосо-
бить свой опыт к тому, что они слышат, а это иногда вредит. Вот 
в этом специфика этого предмета. А дальше всё зависит от них: у 
одних лучше получается, у других – хуже.

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

У нас, когда я пришёл сюда, была школа Корнейчука. Школа 
теории функций и анализа. Они называют приближения, теории 
приближения, она, в принципе и осталась. По геометрии здесь 
школы не создалось, ну, и я пытаюсь создавать что-то. Сейчас 
кафедра практически на восемьдесят процентов состоит из тех 
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людей, которые со мной работали. Скажем, Тушев. Он был моим 
студентом, потом я его направил к Черникову в Киев, в Институт 
математики, он там закончил аспирантуру и сюда вернулся. Фор-
мально он не мой ученик, но тем не менее. Так что тут, в принци-
пе, вся кафедра, практически, прошла через меня. Относительно 
открытий: понимаете, говорить об этом можно со специалистами, 
то есть если я Вам это скажу – Вы всё равно не поймете, не оцените. 
Нужно использовать специальную терминологию, чтобы показать, 
как развиваются задачи, что получается, а для этого нужно иметь 
соответствующего уровня образование. 

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?

Дело в том, что сборники, насколько я помню, издавались на 
кафедре теории функций, кафедрах теории функций и математичес-
кого анализа вместе, и кафедра дифференциального уравнения – они 
издавали сборники. То, что издавалось на кафедре теории функций 
и кафедре математического анализа, оно трансформировалось в 
виде «Вестника университета», серия «Математика». А на кафедре 
теории функций они до сих пор издают свои сборники. 

Чи проводилася їх презентація, де вони представлялися?
Мне трудно сказать, потому что к ним отношения я не имел. Я 

занимался другими вещами, и эти сборники были посвящены дру-
гой тематике, я публиковался уже в других журналах. Те журналы, 
в которых я публиковался, они немного другого уровня были. Выше 
были – это всесоюзные журналы тогда были, потом после девя-
носто первого года – мировые. У меня есть в «Вестнике» универ-
ситетском одна-две публикации, не больше. Это не тот уровень, 
где я публикуюсь.

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

Конференции проводились. Как раз кафедра теории функций 
их довольно часто и проводила. Были, по-моему, даже всесоюзные 
конференции, всеукраинские. Несколько лет назад они делали меж-
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дународную конференцию. Насколько представительна она была, 
я не знаю, меня как раз не было, я был в Испании тогда, поэтому 
сказать про уровень их я не могу, но она считается международной.

Чи брали Ви участь у якихось наукових конференціях як 
запрошений гість чи як безпосередньо учасник конференції?

Конечно. В период Советского Союза практически на всех 
Всесоюзных алгебраических конференциях, коллоквиумах, как 
тогда они назывались. Конференции по теории группы – это моя 
специальность. Раз в два года проводилась Всесоюзная конферен-
ция по алгебре и раз в два года вот такая конференция по теории 
группы, то есть каждый год это было. 

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому фа-
культеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? Зга-
дайте неординарні захисти кандидатських та докторських 
дисертацій.

У нас сейчас, насколько я знаю, на кафедре дифференциальных 
уравнений есть, но этот совет, по-моему, вместе с кафедрой при-
кладной математики функционирует. Раньше был совет по мате-
матическому анализу и достаточно долго он функционировал, но 
потом ситуация возникла такая: у них не хватало докторов и мы 
решили объединиться с кафедрой и вместе у нас тогда было три 
доктора и у них было три, да еще пару приглашенных, то есть со-
вет можно было делать, но потом один из наших докторов ушел 
и с тех пор совета здесь нет.

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

Конечно. Обычно проводилось заседание совета факультета 
или совет университета. Могли отметить событие или специальный 
вечер провести. Такая форма, я думаю, сохранилась и до сих пор.

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

На «навчально-виховний» процесс [сміється]? Вопрос доволь-
но-таки провокативный. «Впливала», но наверно не в том ключе, 
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который нужен. Скорее идеология нас подталкивала к тому, чтобы 
смотреть обратно. Мы знали, скажем, если в газете «Правда» написано 
что-то, то скорее всего это наоборот в жизни. А идеология, как она 
может на математику влиять? Никак. Математика есть математика. 
В принципе идеология и влияла, но, скажем, не на математику. На 
технику – да, потому что кибернетику, например, объявили лженаукой 
и провал был большой и так его, этот провал, и не ликвидировали, ну, 
и другие – та же генетика или та же техника, тут все связано. То есть 
там, где нужны деньги, вот там эти вопросы существенны.

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

На Украине мы сотрудничаем с Киевским университетом, с 
Институтом математики, во Львове была школа алгебраическая 
хорошая и в Ивано-Франковске сейчас возникает. С очень многими 
людьми западными, хорошими алгебраистами я имею контакты и 
публикуюсь тоже, тем более я в европейских странах, наверное, 
только на Балканах не был…, да, вот это Балканы и Венгрия, на-
верное, и Чехия – в этих странах я не был, во всех остальных был, 
довольно часто вот езжу в Италию, Испанию сейчас… первый раз 
я попал в Италию в девяносто втором году, в Испанию в девяносто 
седьмом и вот уже практически каждый год либо туда, либо туда.

Тобто це поїздки з наукової праці, наукові конференції?
Естественно. Это поездки за счет принимающей стороны, так 

как у нас наше Министерство не имеет денег для этого, университет 
тоже не имеет денег для этого, поэтому оплачивает принимающая 
сторона. То же самое на конференции, опять-таки на конференции 
мы можем ездить, когда ты имеешь пленарный доклад, тогда тебе 
оплачивают организаторы…

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь в організації студентських наукових гурт-
ків та інших форм студентської наукової роботи?

В свое время да. Когда я начинал работу, мы естественно 
проводили кружки для студентов, и достаточно неплохо это было, 
довольно полезно, тогда еще у студентов интерес к этому был.
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А це вже які роки приблизно.
… Я вот здесь… с семьдесят четвертого уже преподаю, ну, и 

тогас семьдесят четвертого лет десять первые. Потом, когда я уже 
заведовал кафедрой, это делали другие люди. 

Це вже Вас не стосувалося, так?
Я смотрел, но активного участия в этом не принимал, это уже 

сотрудники делали, и эта форма была достаточно эффективной, 
то есть люди, которые там были, они шли потом в аспирантуру…

Які були в наукових гуртках?
Да, это ж вот школа была, люди, которые заинтересовались, 

они начинают работать там, они раньше приобретают вкус, начи-
нают работать над какой-то темой, из которой и вырастает потом 
диссертация и все остальное.

Така драбинка для них, для їх подальшого зростання?
Да-да-да.
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 не могу говорить о других специальностях, по нашей спе-
циальности этот уровень очень низкий. В Советском Союзе была 
такая форма как ВИНИТИ, но это уже те люди, которые занимались 
сами, им можно было выписать копии статей и журналов. Но в на-
шей библиотеке этого не было. Были основные журналы, которые 
издавались в Советском Союзе и в библиотеке были книги тоже, 
но это ведь очень мало. Основное поле научных исследований 
ведь на Западе, и основная литература шла на английском языке. 
Вот английских журналов тогда не покупали и сейчас не покупа-
ют. Просто тогда я пользовался другой формой, кроме ВИНИТИ 
были личные контакты, люди присылали мне статьи и свои и те, 
которые можно было прислать.

Це певно було більш продуктивно? 
Да-да-да. Ну, и копии книг, это все можно было тогда [полу-

чить] по личным контактам, а так библиотекам нашим… Ну, я и 
не говорю, что это плохо, просто у них не было возможности, то 
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есть им денег не давали на западные журналы, как их выписывать? 
Это же все шло за валюту. 

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

Во-первых, в университете была такая форма, как факультет 
повышения квалификации, то есть человека освобождали действи-
тельно на семестр и он там занимался, другие формы были стажи-
ровки и стажировки были реальными, то есть не только в нашем 
университете. Эти факультеты повышения квалификации были и 
в других вузах, например, я знаю, что очень много людей у нас в 
свое время ездило в Москву на факультет повышения квалифика-
ции. Это было существенно – при другом вузе или на кафедре, или 
отделе. У меня, скажем, была стажировка в Институте математики. 
Вот тогда деньги для этого были, сейчас для этого денег нет.

Тобто зараз також є стажування?
У нас есть что-то, так сказать, похожее на факультет 

повышения квалификации, но это, пожалуй, формальна работа, 
серьезного там нет. То есть поехать в другой университет, по-
ехать в другой научный центр – если человек сам захочет за свои 
деньги – пожалуйста, нет – значит, нет.

Який рівень фінансування вищої освіти та науки харак-
терний для часу Вашої роботи?

Я же говорю, тогда я имел возможность каждый год практи-
чески ездить на конференцию, я имел возможность поехать в Киев 
на семинар, так сказать, доложиться, я имел возможность поехать 
в МГУ на семинар доложиться или в Санкт-Петербург, вернее Ле-
нинград тогда, эти вещи я имел возможность сделать, сейчас нет.

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

Вот этот вопрос сложный, понимаете, я думаю, что человек, 
которому исполнилось восемнадцать лет, его трудно «перевихова-
ти», ему можно что-то рассказать, ему можно что-то показать. Вот 
со студентами беседую, показываю, но я не стараюсь это навязать, 
если для них это неинтересно, иногда мне интересно выслушать 
их точку зрения, иногда мы говорим, и я вижу, что могу их пере-
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убедить. Вот сейчас недавно была ситуация, мы с ними беседуем 
и меня поразило немножко вот такое обстоятельство. Они вот го-
ворят: «Мы закончим [обучение] и уедем из этой страны». Я гово-
рю: «Хорошо, ребята, как и куда Вы поедете?» – «Хотя бы в ту же 
Польшу», – при чем это говорят студенты неотличники. Я говорю: 
«А уровень Вашего образования Вам какую работу даст?» – «Да 
можно работать даже чернорабочим и девятьсот евро получать». – 
«А зачем тогда учиться пять лет, если Вы хотите уехать на Запад 
и иметь профессию, Вы должны хотя бы здесь заниматься хоро-
шо». Ну, понимаете это вопрос такой, у них еще ветер в голове и 
иногда эмоции немножко зашкаливают, но я думаю, что это было 
бы полезно как раз поговорить на эту тему, жизненные ситуации 
всякие бывают. В этом плане каное-то влияние можно оказать, но 
на поведение, поступки – это же все уже сформировано.

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

[Сміється]. Трудно мне чего-то сказать на эту тему. На науку 
и «дослідницьку роботу» никак. Математика немножко от иде-
ологии далековата, потому формировать с помощью идеологии 
математические знания нельзя. А на все остальное? Я даже не могу 
сказать. Ну, в каком-то плане, наверное, это дисциплинировало 
все-таки людей. Ну, и тогда очень многие идеологические нормы, 
которые кажутся теперь не очень, воспринимались студентами 
очень серьезно и это, я же говорю, немножко дисциплинировало 
и какие-то моральные планки это задавало. Потом в жизни это 
трансформировалось, но в период обучения очень многие в комму-
нистическую идеологию верили. Это был фактор, который может 
был и положительный. Потом уже пошло поколение, которое уже 
в это не верило, и вот потом это влияние было мизерным.

Це як – і добре, і погане було у цьому впливі, так?
Нет, дело в том, что какие-то моральные нормы всегда должны 

присутствовать и вот это надо делать и, может быть, делать серьез-
но, но насколько серьезно это сейчас делается – не могу сказать, 
тогда вот, кстати, в чем плюс был, тогда это был вопрос серьезно 
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поставлен и другое дело, что методы были не те. Сейчас это чисто 
формально делается.

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

Ну, из походов на День мехмата я больше не помню, такое 
уже достаточно далекое время, а потом Дни мехмата стали про-
водиться в дни, когда я обычно куда-то выезжал, поэтому я уже 
в принципе давно на них не хожу. Это последнее мероприятие.

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

Нет. В официальных мероприятиях нет.
А ось з цього переліку на Вашому факультеті якісь захо-

ди проводилися?
Да, конечно. 
І студенти в них брали участь?
Я же Вам говорил немножко раньше, тогда было достаточ-

но интересное время.
Саме який час це?
Ну, вот когда я учился. 
Що Ви можете розповісти про функціонування загальноу-

ніверситетських об’єктів та підрозділів, зокрема управлінь та 
служб ректорату, Наукової бібліотеки, Палацу культури сту-
дентів, Палацу спорту, Ботанічного саду, акваріуму, друкар-
ні, видавництва, редакційно-видавничого відділу, центру гума-
нітарних проблем освіти інформаційно-аналітичного агент-
ства УНІ-ПРЕС, редакції газети «Дніпропетровський універ-
ситет», табору «Сосновий бір», гуртожитків, їдалень тощо?

Про Научную библиотеку я Вам уже сказал, то есть с точки 
зрения научной она не очень большое влияние на меня оказала, с 
других точек зрения художественная литература там была пред-
ставлена. В нашей библиотеке можно было… ну, опять-таки тогда 
период был такой, что книгу серьезную и интересную достать 
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сложно было, ну, а у нас это можно было сделать, библиотека это 
единственный такой путь был. Насчет Дворца спорта… в свое время 
там были секции, причем секции не только спортивные, а скажем 
люди, которые чем-то занимались, могли прийти. Вот профессор 
Моторный все время приходил играть в волейбол и люди с кафедры 
тоже приходили и играли. Можно было пойти в бассейн, причем и 
большой бассейн был, и маленький, вот я своего сына туда водил 
в маленький бассейн, так что тогда это функционировало хоть в 
какой-то мере, сейчас я не знаю как это – есть, продолжается ли это 
сейчас, не знаю. Ну, вот газета Днепропетровского университета – 
это газета, где объявление о конкурсах идет на замещение, в этом 
плане да – стыкался. Во всех остальных – не очень. Это было еще, 
когда мне нужно было, скажем, для того, чтобы стать доцентом, 
надо было сделать что-то – учебное пособие или методическое 
пособие, вот одно издал, потом мы издали учебное пособие по 
алгебре, но настолько это было неэффективным, сам процесс об-
щения с тем же РИО (редакционно-издательный отдел).

Так, громіздкий процес певно?
Да. И я ведь издаюсь не только здесь, у меня семь книг за ру-

бежом издано и вот процесс общения с редакторами там и здесь 
совершенно иной – у меня нет проблем с ними.

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?

Это Вам лучше спрашивать у декана и людей, которые в при-
емной комиссии. У меня есть несколько человек, которые реаль-
но этим занимаются и вот лучше с ними поговорить.

Тобто не зовсім Ваша специфіка, так?
Да. 
Чи були Ви учасником будівництва університетського міс-

течка? Як воно відбувалося?
Не був.
Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-

нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?
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В университете я не знаю, как обстоят дела, на нашем фа-
культете «оновлення» своими силами, вот этот компьютер видите 
[вказує на свій робочий стіл]?

Так.
Это не университетский, университетский у нас вон в ящике 

стоит, уже старый, тот, который нам дали, принтер тоже. Это уже 
своими силами скидываемся и покупаем.

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?

В смысле тогда и сейчас?
Так. 
Это несравнимые вещи. Тога, например, доцент – эго зарплата 

триста двадцать рублей.
Так, це великі гроші!
Да. У профессора было пятьсот пятьдесят рублей, тогда сред-

няя зарплата по стране была сто двадцать – сто пятьдесят рублей, 
по сравнению с этим, конечно. А дальше все ниже и ниже. Оплата 
труда у нас и на Западе – это две разные вещи и здесь, и в школе.

А ось у час Вашого навчання, яка була стипендія у студен-
тів, у аспірантів?

Сейчас я вспомню: у меня была повышенная стипендия – это 
пятьдесят рублей, а потом пятьдесят пять рублей.

А звичайна академічна тоді?
Вот это было повышенная, а обычная сорок рублей была. Когда 

пошел в аспирантуру, первый год стипендия была девяносто рублей, 
а потом ее повысили – второй и третий года я получал сто десять.

Фактично як середня зарплата. І це ж були окремо іменні 
стипендії, інші якісь додаткові?

Ну, это не именные, это обычные, именные были больше.
І були соціальні стипендії?
Насчет социальных не знаю, просто люди, которые нужда-

лись в них (деньгах), они их получали. Особо, то есть социальные 
стипендии, не выделялись.
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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?

Трудно сказать, не знаю. Я таких влияний не ощущал, наш 
факультет специфический же – механика, математика – это науки, 
которые к идеологии и ко всему остальному не очень большое 
отношение имеют, так что влияния… не заметил, и особой актив-
ности в этом плане у наших студентов тоже не заметил.

Саме у студентів факультету?
Да.
Зрозуміло. Чи були Ви учасником війн, революцій, еколо-

гічних катастроф, тобто ось такого, про що можна сказати 
голосно?

Нет.
Добре. Тоді все, це було останнє питання, дякую Вам, велике 

спасибі, що дозволили провести це інтерв’ю!
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ІНТЕРВ’Ю № 11

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 08 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Марков Карло Анатолійович
Дата й місце народження 27 грудня 1943 р., м. Москва
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДНУ

Професія, перелік посад Історик, юрист, професор
ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Бехтер Дарина Олександрівна, 

Кулінок Вікторія Олегівна
ТЕХНІК (ПІБ): Кулінок Вікторія Олегівна 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Бехтер Дарина Олександрівна, 

Кулінок Вікторія Олегівна
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 1,5 години
Вид і марка аудіотехніки Samsung J3
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, відкрите

Кількість зустрічей з 
респондентом

1

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

Марков Карло Анатолиевич, родился 27 декабря 1943 года, 
город Москва, столица враждебного государства.

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

Отец у меня военный был всю жизнь, капитан 2-го ранга, 
морской офицер. Умер в 1999 году. Мать у меня была домохозяйка, 
офицерская жена. Тоже давно умерла, в 1987 году. Дедушка был 
очень известной личностью, работал со Сталиным, он был в своё 
время директором ресторана «Метрополь», потом, перед пенсией, 
был директором ресторана «Узбекистан» в Москве. Он отвечал за 
культурное обслуживание, скажем так, Ялтинской и Потсдамской 
конференции. У него есть благодарственные письма Черчилля, 
Рузвельта, Гопкинса, Сталина. Ну, такой известный человек был 
очень. А бабушка у меня знала несколько иностранных языков, 
она была переводчиком в коммунистическом интернационале. 
Она там занималась переводом с французского, итальянского, 
испанского языков. Бабушка, по материнской линии, она у меня 
румынка, Лидия Мазроневна Антонеску. Бабушка по отцовской 
линии – украинка из Полтавской губернии. Так у меня смесь разная. 
Мать, по отцовской линии грузинка стопроцентная – Гогобиридзе. 

МАРКОВ
КАРЛО
АНАТОЛІЙОВИЧ
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А отец у меня – полтавский хохол. Так что, у меня перемешалось 
всё: украинская, румынская, грузинская, русская кровь. Всё, что 
угодно.

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

Нет, никаких традиций не было. Отец был, я уже говорил, 
морской офицер, мать была домохозяйка. Дед, по материнской 
линии, он был простой рабочий, во время войны сидел в плавнях, 
там простыл и в 53-м году умер. А бабушка прожила довольно 
долго. Единственный, кто у меня занимался искусством, это брат 
моей матери, в честь его меня и назвали, Карло Гогобиридзе. Он 
был художником, причём известным, но погиб в [19]42 году, в Су-
хиничах. О нём даже передача была, книгу написали. Ну, я его не 
видел, потому что он в [19]42-м умер. У отца была огромна би-
блиотека – очень большая, тогда книги продавали. Вы знаете как? 
Не как сейчас, занимали очередь с вечера, всю ночь ждали у ма-
газинов, у книжных, костры жгли, а утром была подписка на кни-
ги… там, Чехов, Толстой, и тому подобное. Вот он стоял со все-
ми людьми. У него колоссальнейшая библиотека была, несколь-
ко тысяч великолепных изданий. И он меня присадил, посколь-
ку я пацаном был, всё время хотел гулять, а он меня заставлял чи-
тать. И дозаставлялся до того, что я уже не хотел гулять, а хотел 
читать. И он тогда гнал меня гулять, а я читал. Вот так я увлёкся 
очень историей, и все удивлялись: «Мы думали, ты будешь или 
офицером, или что-нибудь, а ты пошел по исторической линии».

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

Да нет, никто. Они сказали, как хочешь, вот кем хочешь быть, 
тем и будь. Я говорю: «Я хочу быть историком». Ну, в то время 
историк это было что-то почётное. Почему? Потому что, кто окан-
чивали истфак, они обычно шли в школу. Это понятное дело. Но 
также многие шли работать по партийной линии – в партию шли 
работать. В эти обкомы, исполкомы… но я не хотел. Я сразу хотел 
быть преподавателем, а они говорили: «Вот так и будешь нищен-
ствовать всю жизнь учителем». Вот так, одно из двух. 
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Де Ви навчалися в початковій, середній школі? Яку освіту 
Ви здобули?

Отца в [19]46 году направили служить в Кёнигсберг. Это Ка-
лининград нынешний. Вот он туда приехал, и мы там жили с [19]46 
года по [19]60 год. И там была такая средняя школа 33, сначала 22, 
потом 33, и я в этих школах учился, и там всё и закончил. Так что 
я немецким духом пропитался с младенческих лет. У меня даже… 
мы жили в доме, нам выделили две комнаты в двухэтажном доме, 
где до этого жил эссесовский полковник. Его убили, ну, война же, а 
вдова его осталась там, и жила она с нами. И она меня воспитывала. 
Ну, не воспитывала, а была нянькой с [19]46 по [19]48 год.Я ещё 
помню, как она водила меня там… разбомблен город был, одни 
развалки. Вот мы гуляли с ней. Потом в [19]48 году всех немцев 
оттуда выселили, выгнали из СССР, часть уехала в ГДР, а часть – в 
ФРГ. И мы находили очень много немецких фотографий, книг, ну, 
всё ж бросили. И вот так я как-то привык, что меня окружало всё 
немецкое: немецкие вывески, немецкий дух весь этот, немецкая 
архитектура… я как-то так пропитался этим. Поэтому потом, когда 
я выбирал направление, я решил Германию… как-то она внутри 
во мне сидела так.

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

Собственно, я помню только учительницу первых классов – 
Антонину Петровну. Была такая. Мы ж учились сначала отдельно: 
мальчики и девочки, а потом, года через два, в 3-м классе нас 
объединили – мальчиков и девочек вместе. А до этого отдельно 
было. Вот это ее я запомнил. И потом, последняя учительница 
была, уже в старших классах, Смирнова Лидия Ивановна. Чем она 
запомнилась? – Строгостью. Лупасила всех… в классе всего учился 
21 человек. Послевоенные дети. И меня взяли в школу в 6 лет. Это 
очень рано было, потому что в школу брали в 7 лет. Детей не было 
просто. И я пошёл в школу в 6 лет. Так что, я в школе был самый 
младший в классе. Все окончили класс по 17–18 лет, я окончил в 
16. Такое время было… И мы ж… шпана была страшная. У всех 
было оружие, автоматы, взрывчатки, гранаты, чего только не 
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было… понимаете, вечно с милицией проблемы имели и в школе 
вели себя также. Поэтому она нас лупила. Я запомнил: только 
Лидия Ивановна идёт – все сразу тихо, встали в строй, сели. Вот 
привычка эта до сих пор во мне. Я в аудиторию захожу – все зна-
ют – дисциплина строжайшая. Чтоб не вякали, не кричали. Надо 
спрашивать – поднимайте руку, спрашивайте, любые вопросы. Но 
чтобы прогуливали – у меня редко бывает. До сих пор. Хотя уже 
не те времена, конечно, гуляют больше.

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

Отец, в первую очередь. Он читал очень много, он хорошо 
рисовал. Поэтому меня водил по музеям, там, где можно было. Мы 
ездили специально в Москву, в музей. Там показывал, рассказывал, 
подсовывал мне книги, которые надо читать. Не эту белиберду вся-
кую – знаете – классику, и поэтому я не люблю всю эту литературу 
«дамскую» – классику больше предпочитаю.

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

Дело в том, что на дневное поступить было невозможно: 
конкурс был огромный, и я пошел на заочку. А поступить было 
очень сложно: было 25 человек на одно место. Был это истори-
ко-филологический факультет. Мы учили историю и филологию 
одновременно (спустя несколько лет исторический отделился). Но 
буквально через два года меня сделали старостой курса.Я учился 
великолепно: у меня были одни пятерки, никакого блата. Ничего. 
Я учился сам. Учился и работал. И нас училось где-то человек 130 
на заочке. Нас очень много было. Причём люди были такие: самый 
старый был 56 лет – директор шахты. Ну, нравилась ему история. 
И были такие после армии: полковники, майоры учились, – очень 
много интересных людей было, но, представьте, мне было 23, и 
командую ребятами по 56. Полковники из Германии, ГДР приез-
жали. И поэтому надо было находить контакт с ними. Были ребята, 
которые воевали во Вьетнаме и приезжали сдавать сессию. Это уже 
[19]65–[19]66 год. У нас был отличный коллектив, мы все очень 
дружили, и вот один парень, с которым я познакомился там как 
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раз, до сих пор мой друг. Он живет в Израиле сейчас, ему 83 года. 
Мы по скайпу с ним всё время созваниваемся. Он по-прежнему 
пишет книги, вот сейчас издаёт ещё одну книгу о Махно, – он лю-
бит эту тему, – встречался с женой Махно, с Галиной, встречался с 
сыном Лёвки Задова. Интереснейший мужик. Сидит пишет книги. 
Вот с тех пор мы дружим 50 лет. Помогали мы друг другу очень. 
У нас были ребята, которые, представьте, вся наша группа: ядро 
было – это директор Запорожского дома творчества, Боря Зельдис… 
воевал. Ему было тогда лет под 50 уже, он там какого-то офицера 
то ли ранил, то ли пристрелил… его бросили в штрафбат, потом 
восстановили снова, все ордена ему вернули. Вот он у меня учился. 
Валера Сорокотяга, Зина Дубровский… мы собирались все вместе, 
и готовились к экзамену, причём как: они ложились на кровати в 
гостинице «Днепропетровск». Говорят: «Ну, ты выучил всё? Ты 
нам читай вопрос-ответ, вопрос-ответ, а мы будем слушать». Вот 
так мы готовились, шли сдавали экзамены, помогали друг другу. 

 Но самый смешной случай это был при сдаче ГЕКа. Дело 
в том, что заочники, у нас не было постоянного помещения, и у 
истфака не было. И мы бродили где угодно. Мы учились в 5-м кор-
пусе, там, где математики сейчас. Потом мы учились в городской 
библиотеке, которая находилась там, где церковь наша центральная. 
Там была библиотека – мы сидели там. Потом мы сидели на улице 
Ленина. Ужас… В общем, где мы только не занимались. Поэтому, 
о каких там новых средствах… там – карта и всё. И то – в лучшем 
случае была. Когда мы сдавали ГЕК, комиссия, представьте себе, 
сидит человек 10. Во главе комиссии сидит Левыкин, директор 
музея истории в Москве. Он приехал к нам. Сидят там Завьялов, 
Ковальский, Пойда, Борщевский – все наши. Входная дверь напо-
ловину: стекло сверху, а снизу – фанера. И запускали так: где-то 
человек 5 заходят. У каждого – столик, покрытый красной тряпоч-
кой, цветы стоят. И комиссия напротив них – сидят все эти 10 и 
смотрят, Вы представляете? Сдать экзамен ГЕК, а ГЕК был – первый 
экзамен по истории КПСС, как положено. Вот сидят, и Валерка 
показывает через стекло: 25-й билет. Он не знает вообще: сидит 
белый весь, умирает. И тогда Боря Зельдис, весь в орденах, – у 
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него был такой фотоапарат, – стучит в дверь. Комиссия: «Да?». Он 
заходит и говорит: «Позвольте Вас сфотографировать напамять». 
Те: «Да, конечно». Он сразу сфотографировал, потом, раз, и сел 
к Валерке на стол, а тот у него шпору, раз, из заднего кармана! 
Вышел. «Боря, ты фотографию же сделаешь?» А он: «У меня там 
и пленки-то нет, мне надо было просто передать ему шпору». Вот 
так мы выручали друг друга.

Сдали все, конечно. Всё прекрасно было, очень дружно мы 
жили. Когда мы съезжались все вместе… А сессия была два раза в 
год: зимняя была 10 дней, и летняя была 30 дней, – представляете? 
Это мы сидели, нам полноценные лекции читали, причём очень 
строго. Все сидим, 130 штук в зале, а потом мы встречаемся, ну 
как обычно: «Где ты был?». Там, во Вьетнаме был, этот из ГДР 
приехал, этот из Чехословакии, весь Советский Союз. Собрались 
и пошли разговоры, воспоминания, – очень здорово было. Сейчас, 
увы, такого нет, конечно.

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

Нет, честно, первую не помню. Преподавателей только запо-
мнил, а кто из них именно первый был – не помню.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисциплі-
ни, які вони викладали.

Из лучших преподавателей была Ирина Федоровна Ковалёва. 
Это моя учительница была. Она читала великолепно. Она ж моло-
денькая была, господи, хорошенькая, молоденькая… мы провожали 
её домой, цветы ей дарили. Но она строгая была. Читала велико-
лепно…. Она нам читала Древнею Историю, Археологию, Рим 
и Грецию. Мы всегда её сидели и слушали. Была Вера Ивановна 
Михайлова. Она читала нам Историю СССР. Тоже молоденькая 
такая. Была еще такая Фаина Гольденберг. Очень умная женщина. 
Очень начитанная. Великолепно читала, и приходила она так: у неё 
была очень высокая грудь, и она руки, вот так, на грудь клала, и 
говорила: «Средние Века – это та апельсиновая корочка, на которой 
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Вы поскользнетесь». Читала – изумительно, мы сидели, писали-
писали, слушали… и потом, когда пошёл экзамен, – экзамены все 
были устные, – все садились и отвечали. И у нас один заходит, 
оборачивается и под ноги смотрит, а она говорит: «Что Вы так 
оглядываетесь?» А он: «Ну, я смотрю, где та апельсиновая корочка, 
на которой я должен поскользнуться». А она: «Ну, наглец, сади-
тесь». Он сдал на «5», конечно. Мы учили очень хорошо, потому 
что огромнейшее знание материала и великолепная манера изложе-
ния. Слушали с удовольствием – огромнейшим, вопросы задавали. 
Новейшую Историю нам читал Завьялов Анатолий Сергеевич. 
Потом мой научный руководитель. Но у него манера другая была, 
он был такой сдержанный, сухой: аргументы, факты, и пошёл. Вот 
эти запомнились мне больше всего. Прекрасно читали!

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Понимаете, у нас было весьма интересно. У нас было так 
распределение заочников по кафедрам: Вы будете писать там, там 
и там. Я хотел писать по Всеобщей истории. Мне сказали: «Увы, 
там уже всё занято, пойдешь писать по истории СССР». Я говорю: 
«Да не хочу я историю СССР. «Нет, будешь писать». Ну, пошёл я. 
Мне сказали: «Свободно только у Пойды Дмитрия Павловича». Я 
к Пойде и пошел: «Дмитрий Павлович, вот я прикреплён к Вам». 
Он говорит: «Будешь писать по крестьянскому движению на Ле-
вобережной Украине в ХІХ веке». Я знаю, что там было движение, 
но я не занимался этим вопросом. Я говорю ему: «Может, что-то 
там с Германией связано?» – «Какая Германия? Левобережная, 
крестьянство!» Ну, всё, стал писать. Ну, куда я денусь? Вот так… 
Защитился потом, пошел работать в школу. 

Вызвал меня Завьялов к себе, – я же был одним из лучших сту-
дентов, я окончил университет с грамотной почетной, единственный 
из 130. Он вызвал меня к себе: «В аспирантуру желаете поступить?» 
Говорю: «Конечно, хочу». «А что?» Я говорю: «Хочу в Германию». 
Он говорит: «ГДР или ФРГ?» Говорю: «ФРГ хочу». Он говорит: 
«Хорошо. Давай, пиши заявление, будешь сдавать экзамены». И 
я ж, такой окрыленный… 4 места выделили,4 желающих, я как 
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раз четвертый. Вдруг он вызывает к себе и говорит: «Ты знаешь, 
облом». Говорю: «Как облом?» «Сверху спустили девочку одну, 
испанку, 100-процентную, она будет идти на это четвертое место. У 
тебя нет места, но ты не беспокойся, я позвоню в Министерство». А 
наш университет был в подчинении московском, – прямо в Москву 
мы подчинялись. «Я позвоню и вопрос этот решу». Позвонил, и 
они выделили 5-е место под меня. Вот, мы сдали. 

Но дружили всё равно мы с этой испанкой. Она сейчас работает 
в Москве, в бывшем университете Лумумбы. Она кандидат наук, 
читает там английский, испанский язык. Кончита Карловна Гарсия 
Каселес. Пятеро мы и учились так. Все защитились вовремя. Всё 
хорошо… я взял по ФРГ тему.

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

Да вы знаете, не могу ничего вспомнить. Я же говорю, за-
очники… Нам вот, вычитают за 30 летних дней Средние века и всё. 
Семинаров у нас, по сути, не было. Сам учи. Вот тебе дают список 
литературы, и сидишь сам учишь, учишь, учишь… Как Древняя 
Греция и Рим. Ирина Фёдоровна вычитает нам – очень интересно, 
а детали некогда разбирать. Значит, сам бери учебник, сам сиди, 
сам учи, потом сдаёшь. Сейчас у нас недостаток очень большой: 
занятия оканчиваются, и в час дня уже аудитории пустые. Рань-
ше моя кафедра тут рядом была, Всеобщей истории. Так вот у 
нас здесь студенты крутились до 8 вечера, дневного отделения. 
Потому что кружки, коллоквиумы, семинары, без конца. Вот 
лекции окончились, и мы остаёмся: работаем, работаем… У 
каждого было по 1–2 кружка по какой-то проблематике, сидели 
по кружкам, потом мы писали научные работы, статьи, – очень 
много работы было. И мы издавали сборник на нашей кафедре. 
Назывался: «Вопросы германской истории». Мы сбрасывали 
какие-то денежки, я не помню, – небольшие, и печатали сборни-
ки. Каждый год сборник шёл у нас. Причём он был на всесоюзном 
уровне, он везде распространялся по Советскому Союзу. Студенты 
тоже печатались с нами, на конференции мы выезжали. Вообще, 
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мы выезжали на конференции по Союзу: Воронеж, в Волгограде 
я был два раза, Пермь, Москва. Мы выезжали за государственный 
счёт. Уезжаем, там читаем лекции, возвращаемся обратно. Перелёт, 
еда, – всё за государственный счёт. Поэтому мотались очень много 
мы, конечно. Работа была очень интересной, студенты учились 
великолепно. 

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

Читал историю в школах. У меня нагрузка была… вот смотри-
те, в школе нагрузка была 18 часов, то есть 18 уроков. Это было 
80 рублей в месяц. А я вёл нагрузку 54 часа, то есть три ставки у 
меня было. Вот я работал в школах здесь, три школы было, была 
2 вечерняя, потом 49… и ещё какая-то школа. И вот я из школы в 
школу по кругу бегал, читал, язык высунув. Потом Завьялов меня 
вызвал, я сразу: шанс! И об истории Германии писать. 

В Германии жил, – интересно было – в Кёнигсберге. Вы не 
представляете, полностью немецкий город, но разрушенный. И 
там наши живут. Вот что интересное было, понимаете, там в Ка-
лининграде, немцев выгнали же всех, – к [19]48 году выгнали 
всех, – и туда завезли русских, украинцев, поляков, евреев… Кого 
там только не было. Ну, флот же там, армия. 

Я там жил с [19]46 года по [19]61 год. Я поступил в один ин-
ститут, меня оттуда выгнали. Рыбная промышленность… Ну, не 
моё было. Так вот я ни разу не слышал там нигде, чтобы кто-то о 
ком-то говорил «еврейская морда», или «жидовская морда». Вообще 
не было. Такой был интернационал, что национальный вопрос не 
поднимался вообще, совершенно. Ни дома не слышал, ни от ро-
дителей, ни на работе, ни в школе. Нигде не было, понимаете, вот 
полностью интернационал был. И для меня национальный вопрос 
до сегодняшнего дня вообще значения не имеет: мне безразлично, 
кто я. Не обращаю внимания на национальность. Был на могиле 
Канта много раз. В этом старом замке, где короновали прусских 
королей. Он разрушен был, но очень интересно было. Вот как-то 
пропитался, и с тех пор мне Германия очень интересна. Много раз 
там уже бывал, понимаете, и лекции читал там, в университете 
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Гумбольдта. Попросили. И аспирантом там тоже крутился. Так 
сказать, любовь моя. 

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

В аспирантуре там отбор был, я рассказал вам как: дали 4 
места и Завьялов мне выбил 5-е. Потому что он парень упорный 
был, он видел, что я сделаю диссертацию вовремя. Это много зна-
чит для научного руководителя. И он меня взял, но моим научным 
руководителем быть не мог, потому что у него тогда 4 аспиран-
та было. Больше нельзя. Вот у меня сейчас 5 аспирантов, а может 
быть и 6, и 8. 

Поэтому он сказал мне так: «Твоим научным руководителем 
будет Ковальский Николай Павлович». Но Ковальский же по ар-
хеографии, понимаете в чем дело? Он меня вызвал, и говорит: «Ты 
знаешь, я в твоей проблеме не понимаю. Пиши, что хочешь, как 
знаешь, а я её отредактирую». Это очень важно, кстати. То есть, 
когда я принес ему работу, он с точки зрения логики посмотрел и 
просмотрел моё введение. Это очень важную имеет роль. Писал 
я всё сам. Я поехал в Москву, встретился там с людьми, кое-что 
мне объяснили и так далее. 

А в докторантуре… там же нет отбора никакого. Я сам поехал 
в Москву, думал, буду писать докторскую тему – интересную. 
Какую тему? По Германии. По какой? По ФРГ, естественно. Что 
брать? Не знаю. Здесь мне посоветовать ничего не могут. Потому 
что Завьялов по ГДР писал, Бобылева своими проблемами зани-
малась… Я пошёл в библиотеке рыться и нашёл тему: немецкие 
переселенцы. Это ж мне близко! У меня тётка была вот – это моя 
нянька, потом переселенка. И я этой темой увлёкся. Утвердил её. 
Все удивились, что это за тема: «Немцы-переселенцы, их место и 
роль в партийно-политической структуре ФРГ». И написал работу, 
и сам написал, никто меня не консультировал. Всё сам. Сидел, 
по-моему, года три я писал. Всё насобирал, всё сделал и поехал в 
Киев, потому что в Москву уже было поздно. Приехал в Киев на 
исторический факультет, а на меня так смотрят: «Ты кто, чего ты 
хочешь?» Я говорю: «Я докторскую привез». Знаете, отношение 



233

Інтерв’ю № 11 МАРКОВ Карло  Анатолійович

какое: ни связей, ни блата, вообще ничего. Я развернулся и уехал. 
Потом думаю: работа есть, статьи есть, книгу выпустил… думаю, 
что ж такое? И у меня там был хороший друг, умер в прошлом 
году, Боря Гончар – заведующий кафедрой новейшей истории. Мы 
с ним вместе были в ДАСе. И мы познакомились там. Он из Киева, 
я из Днепра. И я приехал к нему, говорю: «Борь, ну как так?». Вот, 
он мне потом и помог. 

И защита докторской у меня шла час двадцать. Вот мы сидим 
с Ириной Федоровной на защитах, в специализированном совете. 
Кандидатская защищается где-то 2 часа. Я думаю: куда так дол-
го, ну, зачем? Говорят: «Положено, чтоб выступило 5 человек». 
Раньше было проще.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Не факты. Фактов вы будете знать даже больше меня. Глав-

ное, это изучить причинно-следственную связь: почему произош-
ло это события, как, результат и значение. Вот что главное. А для 
того, чтобы выявить эту причинно-следственную связь, Вы должны 
знать материал. Всё. Гражданская война, не гражданская, причи-
на. Вот я читал сегодня статью, парень принес, и он пишет, что в 
России, 19–21 год, была так называемая «гражданская война», как 
это «так называемая»? Это что, не гражданская война? Понимае-
те, уже посыл сам по себе неправильный. Раз это не гражданская, 
так что тогда? И уже отсюда все выводы будут совершенно дру-
гие. Поэтому я и говорю: «Для меня главное научить студентов 
находить вот эту причинно-следственную связь». Для этого изу-
чить определенный материал и вывести эту связь. Какие ты сдела-
ешь выводы – это уже твоё дело. Ты можешь совершенно другие 
сделать, пожалуйста, но ты опираешься на какие-то факты, дру-
гой опирается на другие факты. Вступаете в дискуссию. 

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

Вы знаете, последние 5 лет я занимаюсь вопросами соци-
ального государства. Ну, вот, если вы откроете Конституцию 
Украины, там написано: «Україна є демократична, соціальна, 
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правова держава». Ну, «правова» – понятно, господство права, 
«демократичная» – тоже понятно.А «социальная» – все как-то так 
проскакивают мимо. Социальное государство – это государство, 
которое берет на себя заботу о гражданах. Государство – заботу о 
гражданах. Для этого государство должно быть сильным и богатым. 
Оно можем брать на себя заботу только о наименее обеспеченных 
семьях, пособие давать, бесплатные карточки на питание и т.д. А 
может брать на себя заботу обо всех гражданах, как в Германии. 
Германия – это образец социального государства на сегодняшний 
день. То есть они оказывают там помощь буквально всем. То 
есть, руки, ноги есть и всё равно тебе дают деньги, помогают. Я 
вот только в августе был в Баварии у друзей. Посмотрел, – они 
показали, – ну, у них всё хуже и хуже сейчас – почему? Беженцы, 
кризис, санкции, тоже растут цены и тому подобное. Украина же 
тоже в какой-то степени социальное государство. Например, дают 
же сейчас эти пособия на выплату: газ, свет и т.д. Это признак 
этого социального государства. Пенсии – тоже признак, стипендии 
студентам – тоже признак. То есть, большинство государств – бо-
лее или менее социальные, но если не брать Саудовскую Аравию, 
например, или Борнео. Вот я этим вопросом и занимаюсь. Все 
движутся к этому социальному государству, но каждый по-своему: 
Америка свою модель строит, Германия – свою, Украина – свою. 
Пытается приблизиться к Европе. Но здесь есть один интересный 
момент такой. Дело в том, что когда западные эксперты пишут о 
социальном государстве, они это государство приводят как дока-
зательство того, что в стране исчезает классовая борьба. То есть, 
её нет. Нет классов уже, а есть страты. Есть группы определенных 
людей, различающихся по роду деятельности. Вот они вступают в 
компромисс друг с другом, создают государство. Классовой борьбы 
нет. То есть, она исчезла. Я же настаиваю по-прежнему, потому что 
классовая борьба не только есть и осталась, но она и обостряется, 
только она принимает совершенно другие формы. Не только, как 
раньше: нищие рабочие – на баррикады. Стрельба, Ленин и тому 
подобное. Нет, этого нет. Форма другая. Всё, как было, так и оста-
лось. Есть люди, у которых есть собственность – огромнейшая, 
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богатая, и есть масса, у которых этого ничего нет. Какие пособия 
не давай им, но у них-то собственности нет. И когда наступает 
трудный момент, эти массы выбрасывают на улицу: пошли вон! 
Растёт безработица, голод, нищета. Остаётся эта классовая борьба. 
Приобретает только другие формы. И по-прежнему она проходит 
под какими-то лозунгами. Обязательно. 

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

Лабораторий было много очень, действительно. И давались 
деньги, и финансирование государственное было. Выезжали же 
в командировки, уезжали на конференции мы по лабораториям. 
Были лаборатории и по кафедре Иваненко. Мы же с Валентином 
Васильевичем сколько лет знакомы уже… Было много лабораторий, 
кстати, издавали все сборники… сборники были очень хорошие. 
Издавали сборники по всему Союзу, и одна из лучших лабораторий 
была на кафедре Всеобщей истории. Вот наш сборник занимал 
много лет подряд первое место. Мы соревновались с кафедрой 
Пойды, и нам давали даже пару лет в конце года премию денеж-
ную за нашу научную работу. Первое место по университету. У 
Завьялова было интересно работать. Он вызывал преподавателей к 
себе, и меня в том числе. Нагрузка была большая, но тем не менее, 
день – два мы на работе могли и не быть. Своим делом заниматься. 
Он вызывал и говорил: «Ребята, лекции, семинары, кружки – это 
святое. Прогуляете – сниму шкуру». Это понятное дело. И каждый 
год – минимум статья. 

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

Все конференции крупные проходили по кафедре СССР (по-
том, это кафедра России, а сейчас – восточноевропейской истории). 
Переквалифицировалась. Там даже приезжал академик Минц. 
Мощные конференции были именно по тому крылу. Туда приез-
жали и всесоюзные, и международные… очень интересно было. 
А по Всеобщей истории у нас были конференции германистов. 
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Самые мощные конференции были по кафедре истории СССР и 
археографии – археологии. Это Ковальский, Пойда. А по Всеобщей 
мы, в основном, ездили. У нас все конференции были на выезде: 
Волгоград, Москва, Воронеж, Пермь, Ленинград. У нас мы не про-
водили. Хотя у нас школ германистов по Союзу было несколько. 
Одна школа была в Днепропетровске, вторая школа была в Москве, 
третья – в Перми была. Три школы германистов. 

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

Вы знаете, вот на этих конференциях, на которых мы были, 
там выступали такие монстры… Нечкина выступила. Застал я 
её ещё до её смерти. Ну, очень многие! Знаменитая профессура 
выступала, академики. Мы приезжали на конференции… живые 
классики! И вот что было интересно у них: они всегда выдвигали 
какие-то интересные идеи, абсолютно новые, понимаете? Вот за-
цепишь эту идею, главное усвоить, и думаешь: а так это или нет? И 
потом начинаешь даже пересматривать кое-какие свои взгляды… 
Вот что было интересно в этих конференциях. Не просто пере-
сказ каких-то известных фактов и их интерпретация, а совершен-
но новый взгляд на определенные вопросы. Вот как было у зна-
менитого историка Гумилёва. 

Очень интересные ребята, очень интересные идеи они броса-
ли в истории. А по еврокоммунизму как они интересно выступали, 
Вы не знаете, что это такое, конечно. То коммунизм классичес-
кий, а был еще еврокоммунизм такой, когда в компартии вступа-
ли просто миллионеры. И переделывали коммунизм. Он был уже 
больше социал-демократизм. А мы сидели, слушали, открыв рот. 
Для нас в период классического коммунизма, слышать такие вещи 
было очень интересно. 

У Кончиты муж как раз был специалистом по еврокомму-
низму. Каселес… она вышла замуж за Рафаэля, мы с ним гуляли 
в компании. Мужик, который в 18 лет организовывал переправ-
ку оружия из Советского Союза в воюющую Испанию через Ар-
гентину в [19]39-м году. Он женился на этой Кончите, он её на 27 
лет был старше. Уехали в Москву. Ну, монстры были! Насколько 
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интересные бросали идеи, причём не заполитизированые, пони-
маете? Вот именно, не обращая внимания на существующую по-
литическую систему, они выдвигали взгляды, которые казались 
крамольными, но очень интересными. 

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

У нас, по-прежнему, как был так остаётся один совет 
специализированный по защите диссертаций: кандидатских и 
докторских. Иваненко возглавляет его уже много лет. Вот тоже 
Ирина Фёдоровна, последний раз она была, попрощалась с нами. 
Много лет она там была. Причём демократический совет. А что 
из последних… ну, вот вы понимаете, раньше было очень мно-
го по Всеобщей истории, сейчас, в основном, процентов 90 с 
хвостиком, идёт по Истории Украины. Но иногда выскакивают 
очень интересные работы докторские. Вот недавно была рабо-
та у парня, который писал по экономической истории. У меня 
эта работа лежит. У него там очень интересные взгляды. Работа 
до сих пор у меня. Такая спорная была. Но сейчас, в основном, 
все бросились на Украину, её изучать. Раньше был как-то более 
широкий спектр.

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

Ну это, в основном, было по тому крылу. Это Пойда был… 
Ковальский. По Ковальскому тоже чтения были, даже издавали 
книгу к его дню рождения. У меня там статья вышла. Это ког-
да он уже уехал в Острог к себе, всё равно была конференция, 
посвящённая ему. И всё, по-моему. Именно конференции были 
по Пойде и по Ковальскому. 

Ковальский очень много сделал в археографии – очень много. 
В Польше был несколько раз, публиковал свои сборники по архе-
ографии. А Пойда считается специалистом по крестьянскому во-
просу. Вот всё, больше и нет. Пойда и Ковальский. 
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Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 
процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то на-
ведіть конкретні приклади.

Ещё бы не впливала. Звичайно, впливала. Дело в том, что впли-
вала, конечно. Понимаете ли, у нас на Всеобщей истории она не 
впливала. Я не помню, чтобы нам какие-то указівки давали и про-
чее. Но всеобщая история – это всеобщая история. Есть учебни-
ки, там ничего такого не было. Хотя, мы, конечно, не говорили об 
истинных причинах чешского кризиса, например, 68-го года или 
венгерского 56-го. То есть, широты взглядов не было, хотя и сей-
час нет. Ну, это понятное дело. Идеология всегда господствует: 
что у нас, что в Америке – где угодно. Что в той же самой Герма-
нии. От неё ты никуда не денешься. Широты взглядов полностью 
абсолютной нет нигде. 

 У нас так было. Раз ты работаешь на истфаке, ты должен 
быть членом партии. Почему? Потому что, если можно было чи-
тать, например, всеобщую историю не членам партии, хотя это 
не поощрялось, то историю Украины, СССР, КПСС – это исклю-
чено. Только члены партии. Обязаны. А вступить в партию ин-
теллигентам было чрезвычайно сложно. Вступили все в партию. 
Все. И я вступил в том числе. Хотя у меня был вопрос на приёме 
в партию интересный. Я аж посинел… «Назовите признаки раз-
витого социализма». Я сидел, думал-думал… Ответил. А мне го-
ворят: «Неправильно». Я: «Как неправильно?» «Это слова Бреж-
нева, а есть более точные». И я поплыл… А Хмельников Саша си-
дел там. Он мне шепчет: «Щербицкий… Щербицкий». А я не чи-
тал Щербицкого. 

Мы, когда приходили на истфак, со студентами шутили всегда. 
Мы бросали им фразы из книг, там «12 стульев», или ещё что-то. 
И обязательно из зала шла ответка. Вот скажешь им что-то, а они 
раз – ответ, раз – ответ… перебрасывают. То есть, они читали много 
очень. А сейчас я прихожу в аудиторию и по ходу лекции говорю 
что-то и жду ответки. Сидят. Они не читали вообще ничего, по-
нимаете? Спрашиваю, ну вот, из «Мастера и Маргариты», я люблю 
очень эту книгу. Какую-то фразу брошу. Я говорю им: «Мастера 
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и Маргариту» читали?» – «Нет». – «А знаете хоть?» – «Да» – «А 
откуда знаете?» – «Фильм смотрели». Но фильм и книга – это ведь 
разные вещи. Понимаете, в чём дело? С ними очень сложно гово-
рить. Если вот у товарища позавчера принимал экзамен, спраши-
ваю: «Кто такой Карл Маркс?» – «Писатель». 

 Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в осві-
ті та науці стало на заваді кар’єрного зростання Вас особис-
то або Ваших колег?

 Нет, я не помню такого, чтобы вольнодумство стало помехой 
нашего карьерного роста. Нет, не было такого. Ничего не было. 
Я помню, мой друг, который в Израиле сейчас живёт – Зина Ду-
бровский. Он пошёл на историю КПСС и тему взял: «Роль партии 
в разгроме анархо-махновских банд на Украине». Увлёкся этой 
темой очень, начал ездить по Союзу, встречался с вдовой Мах-
но, Галей, в Средней Азии. Встречался с сыном Лёвки Задова. 
Встречался с ними он со всеми. У него великолепные фотографии, 
много документов. Он пишет книги до сих пор, и вот у него одна 
выходит на днях там, в израильском издательстве, по-моему. Он 
написал диссертацию по Махно и принёс её на КПСС, а ему дают 
от ворот-поворот. Потому что вместо роли партии он раскрыл 
причины движения Махно, истоки и результаты. Ему говорят: «У 
нас тема другая – роль партии в разгроме». «А это не интересно – 
партия». И его кинули тогда. Но то другое дело. 

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

А Вы знаете, ничего не могу сказать хорошего. Почему? Свя-
заться сейчас очень сложно с ними стало, конференции не прово-
дятся, потому что специалисты по социальному государству, где я 
работаю, в основном, они в России живут, в Германии. С Россией, 
вы сами понимаете, сейчас сложно.С Германией тоже. То есть, они 
пригласили меня один раз, но за свой счёт. Ну, а за свой счёт туда 
мотаться это, конечно, очень дорого. Поэтому, ничего этого нет. 
Я же говорю, что раньше на конференции всё оплачивало госу-
дарство: проезд, питание. Всё. Вот у нас каждые пять лет должно 
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было быть повышение квалификации. Мы ездили в Москву на 
4 месяца. Нам оплачивали всё: проживание, питание. Всё. И мы 
жили там 4 месяца.А сейчас… вот повышение надо делать. Но 
где? Россия – отпадает. Заграница – отпадает, потому что денег 
нет. Киев или прочее – можно, но за свой счёт. Вы представляете, 
какие деньги? Поэтому все сидят на месте и друг у друга учатся. 
Поэтому связи такие я не знаю у кого есть. 

У Бобылёвой была связь с немцами. Они и приезжали сюда, 
тут они и конференции проводили, банкеты устраивали. Это  
ГДР-овцы были. Понимаете, а сейчас же ГДР нет и очень плохо 
стало.

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

По социальному государству сейчас пишут очень много ра-
бот. Понимаете, школ несколько. Тут можно отметить так, что 
если говорить об учёных Германии и Америки, например, то они 
почти все говорят о том, что классовая борьба исчезла. Если мы 
будем говорить о российских и украинских, части украинских 
учёных – в Киеве есть пару человек, то они всё равно подчёркивают, 
что классовая борьба осталась и остаётся. Когда говорят, что нет 
классовой борьбы, а есть соперничество страт в обществе, то тогда 
вывод будет один. Когда говорят, что классовая борьба приобретает 
другие формы, то вывод о социальном государстве будет иным. 
Вот два основных направления.

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

Если говорить, как о преподавателе, то да. У нас было очень 
много кружков на факультете. Мы все участвовали. Обязательно. 
У каждого был свой кружок, иногда даже по два. Кружки были и 
по темам учебным, и по темам научным. Мы сидели здесь до 7, до 
8 вечера. Вот они оканчивают учиться часа в 4, окончились лек-
ции, и потом кружок в 5 часов. До 7 мы сидим и вечером домой 
возвращаемся. Да, очень много было работы.
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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?

Плохо. Раньше, понимаете, если говорить, как историк: карты, 
в основном были. Слайды были ещё. Всё. Сейчас я не знаю, как 
на истфаке. У меня на юрфаке студенты сами плакаты рисуют, мы 
их там вывешиваем, смотрим. Библиотека наша университетская, 
по сути, бедненькая. Я сам туда отдал где-то около 200 книг лет 
5 назад. У меня библиотека огромная дома. Я им отнёс, так они 
счастливы были. Книги ХІХ и ХХ век у меня. 

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?

Да никак, если честно говоря. Особенно в последнее время. 
Вот у меня сейчас во втором полугодии не будет ни одной лекции. 
Нагрузку уменьшили до 600 часов всего лишь. Я вычитал всё в пер-
вом полугодии, а во втором у меня пять аспирантов, они съедают 
всё основное время. Я сижу дома. И не только я, это многие так. 

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

Очень эффективные были раньше, когда мы ездили, кто куда 
хотел. Кто в Ленинград, кто в Москву, кто в Киев. На 4 месяца 
уезжали, прикреплялись там к кафедрам раз в 5 лет. Всё это опла-
чивалось. Встречались там с Нечкиной и прочими. Очень было 
мощно. Сейчас осталось также – раз в 5 лет – но уже совершенно 
несравнимо. Ведь по сути её нет – повышенияквалификации у нас. 
На юрфаке, я имею в виду. 

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

Если говорить об истфаке, на котором я работал, у нас были 
все госбюджетные темы, хоздоговорные были, по-моему, у Подга-
ецкого. Это же институт, он финансировался не из бюджета. По-
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дгаецкий вёл хоздоговорную тему с голландцами, и они платили 
ему валютой, я помню. Это – математические методы в историчес-
ких исследованиях. А так у нас были только госбюджетные темы, 
поэтому мы ездили на конференции и везде за государственные 
деньги. В этом плане было хорошо, конечно. Работали много, из-
давали сборники.

Який рівень фінансування вищої освіти та науки харак-
терний для часу Вашої роботи?

Если заработная плата 160 рублей считалась хорошей, то 
кандидат наук получал, отработав 10 лет, 320 рублей. Потому что 
было правило, в соответствии с которым преподаватели должны 
были получать двойную зарплату средней промышленности. Вот 
если в средней промышленности – 160, значит 320. Профессор, 
когда он становился профессором или доктором, получал 450. 
Вот Пойда получал 500, Бощевский – 500. Что такое 500 рублей? 
Когда мы приходили в ресторан с женой вдвоём и садились, брали 
покушать, выпить и т.д., это нам стоило 10 рублей. 

И когда Пойда, он зав. кафедрой был здесь, и он работал на 
полставки в Горном институте, так он получал аванс рублей 400 – 
сумасшедший. Он снимал курс и говорил: «Идёмте в ресторан», 
и за его деньги они гуляли. Ну, рублей 80. Это положено было 
так. Все учёные были поставлены в такую позицию, потому что 
кандидатов было очень мало. У нас доктор философских наук был 
на всю область один. Он защитил по Гегелю, и это был первый 
доктор философских наук. Так ему было уже за 50 лет, когда он 
защищался. А сейчас же докторов наук очень много. 

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

Не знаю. Я когда студентом был – ничего не могу сказать. А 
когда преподавателем был, то очень много уделялось внимания. 
Очень много. Всё время приходили в общежитие, проводили с 
ними там всякие совещания, беседы, проверки. Без конца. 

Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів?
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А вы знаете, эффектно они работали. Вот, кстати, Хмельников 
Александр Григорьевич, который был в парткоме и отвечал за эту 
всю работу, он огромную работу проделал. КВН – его детище, и 
причём – он гремел, наш Днепропетровский КВН и выступал даже 
по центральному телевидению. Потом мы проводили всё время 
КВНы на местах, во Дворце студентов. Соревновались студенты. 
Работа была интересная. У нас, когда мы устраивали на истфа-
ке, так прибегали со всего города. Их не пускали, пускали только 
по пригласительным билетам. Вход – закрыт. Вот это нам парт-
ком устраивал, Хмельников, Иваненко там участвовали. Активно, 
молодцы они в этом плане, конечно. Студенты заняты были по-
стоянно. Вечно какие-то конкурсы, шарады были. Они – молодцы, 
тут ничего не скажешь.

И ещё один момент. Все студенты первого курса всегда на 
первом курсе уезжали в колхоз. Обязательно. Месяц или два. На 
сбор картошки, конопли, помидоров, яблок и тому подобное. И 
вот когда они уезжали из колхоза, уже дружба была от и до. Вмес-
те месяц, понимаете? Поэтому они сразу себе старосту выбирали, 
кто у них лидер. И очень дружили все годы. 

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

Всякие. И футбольные матчи были, и волейбольные матчи 
были, и стрельба была. Мы ходили на стрелковые соревнования 
постоянно. Нет, очень много было мероприятий, ничего не ска-
жешь. Причём это в основном комитет комсомола организовывал 
и партком. Работа бурлила, жизнь бурлила у студентов. Постоян-
но объявления, что то-то проводится, там-то проводятся какие-то 
соревнования. И ходили, бегали. С удовольствием.

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

Конечно. Мы в КВН участвовали. В красном зале второго об-
щежития были конкурсы КВНа истфака. А КВНы, которые про-
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водились между студентами истфака и преподавателями, мы про-
водили во Дворце студентов. Но кроме нас там было полно и дру-
гих факультетов. Выбить место было очень непросто. И на юрфа-
ке, когда я перешёл, было то же самое. Так что перечислить все 
не могу, но было очень интересно. И грамоты наши ректорат да-
вал лучшим участникам. Хорошо было. 

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?

Что я могу сказать. В издательстве, если деньги есть, печата-
ют. Мы раньше издавали всю литературу бесплатно. Отдаём, она 
проверяет, издали и всё. Сейчас это очень долго. Я вот свою мето-
дичку издавал полтора года. Ужас. А потом начинается, сдавайте 
деньги – у университета нет денег. Но сейчас это, понятно, сложно. 

Но раньше, когда финансирование шло, хорошее было, намно-
го лучше. Я как-то считал цифры наши, у нас больше половины фи-
нансирования университета уходит на коммунальные услуги. По-
нимаете, в чём дело. Очень много уходит. Остаётся мало поэтому 
на все эти службы…

Библиотека снабжается не очень хорошо. Опять-таки денег 
нет. Хотя стараются, конечно, делать всё. И спортзалы и прочее, 
но всё равно, оно же ветшает. Нужны деньги. К сожалению, сей-
час сложно. 

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?

Вы знаете, коротко если так, то профориентационная работа, 
естественно, идёт. Мы ходим в школы, уговариваем ребят посту-
пать к нам, объясняем. Это всё. Но конкуренция огромная сейчас, 
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понимаете. Всюду эти вузы пооткрывали частные, а они мелкой 
сетью всё берут: устанавливают минимальные баллы и тащат к 
себе. Понятное дело.

Ну, тут вы понимаете, я сейчас отошёл от этого дела. Я не 
участвую в приёме вступительных экзаменов. Раньше участвовал. 
Но что хорошего может быть, если на юрфак люди поступают, 
не сдавая право. Получается, он, вообще не зная право, идёт. По-
том, мне совершенно не нравится эта система, когда один и тот 
же человек может подавать сразу кучу заявок в разные вузы, на 
разные специальности. Это неправильно. Если человек хочет полу-
чить высшее образование, он должен знать, кем он хочет быть: 
историком, юристом, медиком, химиком. Правильно? Нельзя 
же так: ты подаёшь на филологический, на исторический, на 
философский. Куда поступишь. И сдавать экзамен должен, без-
условно, в первую очередь, по специальности. Причём, я в своё 
время уже говорил: три экзамена нужно, чтобы он сдавал. И три 
вида: устный, чтобы с ним побеседовать, письменный, чтобы он 
писал, и тестовый. И выбирать лучших. К сожалению, сейчас… 
ну, вы же понимаете, какая ситуация. Рождается детей мало, 
вузов – очень много. А конкурс должен быть жёстким. Вот тогда 
мы будем иметь специалистов.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Мы сотрудничаем с преподавателями из Белоруссии, Казах-
стана, Молдовы, Польши.

Чи були Ви учасником будівництва університетського міс-
течка? Як воно відбувалося?

Был, сразу говорю. Когда мы поступили в аспирантуру в 
[19]75 году, я, как аспирант, нас всех взяли, потащили, и мы сно-
сили ограду возле 1-го корпуса. Его только строили. А дело в том, 
что аспиранты, мало того, что мы делали, мы ездили в колхоз на 
уборку урожая. Аспирантские отряды ездили. Мирончук, знаете 
же Славика Мирончука, я же его знаю уже сколько лет. Мы же в 
аспирантуру поступали вместе. Вот мы с ним вместе в одной ком-
нате жили и огурцы собирали. 
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Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

Стараемся, конечно, кое-что делаем. Библиотеки у нас нет, 
естественно. Литературу, которую приносят нам, выставляем, 
обмениваемся. 

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 участник ни войн, ни катастроф. Ничего такого не 
было и, надеюсь, не будет.
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Маякова Алла Іванівна, 15 квітня 1955 рік, м. Дніпро. 
Що Ви знаєте про Ваших предків: батька та матір, діда 

та бабу, звідки вони родом, якого походження, яку мали освіту, 
чим займалися?

Дід та баба були колгоспниками. Як і я родом з Дніпропе-
тровщини, точно сказати про освіту складно, але думаю, що ніякої 
освіти не мали. Мати та батько працювали залізничниками, освіта 
була середня спеціальна і також родом з Дніпропетровщини. 

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

В родині не було традицій, пов’язаних з освітою.
Чи мали вплив Ваші рідні на здобуття Вами освіти, на 

Ваш професійний вибір?
Батьки хотіли, щоб їх діти мали вищу освіту, але при виборі 

спеціальності не наполягали на якусь окрему. Вибір спеціальності 
це був повністю мій вибір.

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

Середню освіту я здобула в середній загальноосвітній шко-
лі № 84 в місті Дніпропетровську, а вже вищу освіту здобула в 

МАЯКОВА 
АЛЛА 
ІВАНІВНА
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Дніпропетровському державному університеті на філологічному 
факультеті.

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам найбіль-
ше і вплинули на формування Вашої особистості. Які чинники 
та люди зумовили Ваш професійний вибір?

З усіх шкільних викладачів найбільше мені запам’ятався мій 
вчитель російської мови та літератури – Яна Борисівна Буянова. 
Саме вона вплинула на формування як моєї особистості, так і ви-
бору професії.

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

В 1979 році я вступила до Дніпропетровського державного 
університету Ордена Трудового Червоного Прапора імені 300-річ-
чя возз’єднання України з Росією на філологічний факультет, на 
філолога російської мови. На жаль, я вже не пам’ятаю, який був 
конкурс і які були правила прийому, але можу сказати, що вступних 
екзаменів було три. Складала усний екзамен з англійської мови, 
історії і, звісно, з російської мови. Екзамени в мене приймали з 
філологів Тимошенко Жанна Іванівна та Коваленко Олена Федорів-
на, також Книш Григорій Миколайович з історичного факультету.

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

З того часу нічого не змінилося, мій факультет так само зна-
ходився в1 корпусі на 10–13 поверхах.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

З дисципліни атеїзм в мене викладав Чернишов Валентин, 
з логіки – Бартун Микола Петрович, педагогіка – Распопов Ігор 
Всеволодович, психологія – Ткачов, здається, Василь Іванович, 
іноземна мова – Тимошенко Жанна Іванівна, сучасна російська 
мова – Меншиков Ігор Іванович, старослов’янська мова – Охо-
муш Катерина Антонівна, російська народна творчість – Кавуров, 
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зарубіжна література – Скуратовська Людмила Іванівна, основи 
культури та мови – Коваленко Людмила Федорівна, мовознавство – 
Туркін Володимир Миколайович. Це ті предмети, які були осно-
вними для філологів. Якісь конкретні риси, манери не пам’ятаю, 
але з повною впевненістю можу сказати, що все подобалось.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального про-
цесу. Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні 
технічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці, технічні, 
аудіо-, відеоприлади.

На той час застосовувались аудіо-, та відеоприлади. Також 
були і лінгафонні класи. Більше ніяких засобів не пам’ятаю.

Як були оформлені навчальні аудиторії? Чи навчалися Ви 
у спеціально обладнаних предметних, іменних аудиторіях?

Я не можу згадати точно, як вони виглядали, але, безумовно, 
вони значно відрізняються від сучасних аудиторій.

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

В групі нас було 25 осіб. Між одногрупниками та однокурс-
никами були доброзичливі стосунки, ніколи не виникало ніяких 
конфліктів та сутичок.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній групі? 
Хто був старостою вже не пам’ятаю, а куратором була – Охо-

муш Катерина Антонівна –доцент кафедри російської мови.
Як було організовано проведення залікового тижня і сесії?
Точно сказати не можу, лише пам’ятаю, що екзаменів після 

кожного семестру було три.
Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 

Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося на-
укове керівництво?

Моїм науковим керівником був мій же куратор – Охомуш 
Катерина Антонівна. Якщо чесно сказати, то писала курсові роботи 
на ті теми, які рекомендував мій науковий керівник. Теми курсових 
робіт я вже не пам’ятаю, тема дипломної роботи – «Лексико-фразео-
логическая синонемия в произведении Гоголя “Мертвые душиˮ». Як 
саме працювали над курсовими та дипломною точно згадати не можу.
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Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Напевно, так само як і зараз, але я не впевнена. Тоді для за-

хисту дипломних робіт формувалася комісія, а для курсових ніяких 
комісій не було.

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

Організовував навчальний відділ, здається, навіть була окрема 
посада – відповідальний за проведення навчальних практик у сту-
дентів. Пам’ятаю, що однією з практик була педагогічна на 4-му 
курсі. Її я проходила в школі на вулиці Чкалова11, на жаль, номера 
школи я не пам’ятаю. І керівником тієї практики був директор шко-
ли. Також була фольклорна практика, на ній ми збирали матеріали. 
Нічим особливим практики мені не запам’ятались.

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

Мені здається, що в той час не було студентського самовря-
дування. Особисто я не брала участь ні в якій діяльності стосов-
но студентського самоврядування.

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

Щодо цього питання не можу нічого сказати. На жаль, не 
навчалась в аспірантурі та докторантурі. Після закінчення Дніпро-
петровського державного університету продовжувала працювати 
в канцелярії університету.

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?

11 Нині вулиця Святослава Хороброго.
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Я знаю, що такі об’єкти були, але багато інформації розпові-
сти не можу. Дуже шкода, що перестав функціонувати «Сосновий 
бір». Це був студентський спортивно-оздоровчий табір, куди їздили 
влітку. Студенти, які хотіли, могли потрапити туди без проблем, 
адже путівками забезпечував університетський профком. Сам 
табір знаходився у селі Кочережки, що біля міста Новомосковськ. 
Безумовно, це подобалось молоді. У таборі можна було відпочити 
компанією, завести нові знайомства та просто гарно провести час 
на природі. Поїздкою на той час керувала кафедра фізичного ви-
ховання. У «Сосновому бору» студенти біофаку навіть проходили 
практику. Можна сказати, що поєднували приємне з корисним. 

Що Ви можете сказати про конкурсну ситуацію в певні 
періоди за Вашою спеціальністю?

Пам’ятаю, що на той час, коли я вступала до університету, 
то найбільший конкурс був саме на історичний факультет. І це 
не дивно, адже історична освіта – це всі партійні органи, обко-
ми, райкоми. Раніше це була сила. А на другому місці знаходився 
мій філологічний факультет, зокрема кафедра російської мови та 
літератури. У той час це було найбільш актуальним. Окремо про 
конкурсну ситуацію не можу сказати, але навчалось в одній ака-
демічній групі 25 чоловік, скільки саме було груп на потоці я вже 
не пам’ятаю, але приблизно було три.

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

Ні, я не брала участі у будівництві університетського містечка. 
Відносно будівництва та побудови нових корпусів знаю точно, що 
перший корпус, у якому я працюю, ввели в дію 1975 року. До цього 
ректорат знаходився у восьмому корпусі, там де зараз деканат за-
очної форми навчання. Із самого початку функціонування цього 
корпусу тут було дуже холодно, і ситуація докорінно не змінилася 
і до сьогодні.

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.
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Сума стипендії складала 35 карбованців. Щоб зрозуміти скіль-
ки це було, то можна порівняти із середньою заробітною платою, 
яка на той час була 60 карбованців у лаборанта, чи друкарки. На 
фізико-технічному факультеті стипендія було трохи більшою і 
становила, здається, 45 карбованців. До речі, стипендію отриму-
вали всі студенти, не можу пригадати, щоб хтось її не отримував.

Чому Ви не пов’язали своє життя із професією філолога? 
Як Ви отримали посаду, на якій зараз знаходитесь?

Насправді, я не знаю, як так вийшло. Спочатку я працювала у 
приймальні ректора, а потім з 1972 року тут, у канцелярії. У цьому 
році буде 45 років, так званий професійний юбілей, як я працюю 
в університеті. За час моєї роботи надходили пропозиції з інших 
відділів, щоб перейти працювати до них. Але я не погоджувалась. 
Мені подобається працювати саме у канцелярії. Реєстрація наказів, 
відряджень, листи – я вважаю, що це моє. Я ніколи не жалкувала, 
що не зайнялася науковою роботою.
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ІНТЕРВ’Ю № 13

Паспортний лист 

Дата проведення інтерв’ю 13–15 лютого 2017 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Мицик Леонід Павлович
Дата й місце народження 5 липня 1939 р. с. Чапліно, Васильківський 

р-н, Дніпропетровська обл.
Доступ до інформації 
(відкритий, частковий, 
закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, із службовців

Освіта, навчальний заклад, 
який закінчено

Вища, ДДУ (м. Дніпропетровськ)
Біологічний фкультет 

Професія, перелік посад Професор, завідувач кафедри 
геоботаніки та екології

ІНТЕРВ’ЮЕРИ (ПІБ): Стадний Богдан 
ТЕХНІК (ПІБ): Короткова 

ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Короткова, Стадний Богдан
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин 
запису

2 години

Вид і марка аудіотехніки HTC One S
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

Особистий кабінет професора

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з 
респондентом

2

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

Народився я 5 липня 1939 року, село Чапліно, Васильківського 
району, Дніпропетровської області, у родині залізничників. Там же 
і закінчив середню школу залізничну, велика школа була з сьома 
паралельними класами, А і Б класи були російськомовними, а усі 
інші українськомовними, я був у А класі російськомовному. Я 
питав свого батька, чого він віддав мене у російськомовний клас, 
мабуть, тому, що мама росіянка, на що він відповів, що куди не 
підеш – усе на російській мові, і тобі буде легше. Я питав його, чи 
це правильно так, на що він відповідав, що правильно, бо коли я 
вчився, усе викладалося російською: і в університетах, і в інсти-
тутах. Після закінчення університету я потрапив у Крим, вступив 
в аспірантуру в Нікітський ботанічний сад. Це був філіал біля 
Сімферополя, захистив свою кандидатську роботу у 1992. Згодом 
мене назначили завідувачем кафедри геоботаніки, ґрунтознавства 
та екології, де я і працюю вже 21 рік. Ця кафедра оригінальна 
тим, що у 1932–1971 був один завідувач Бельгард, згодом ще 21 
рік був Олегін, а потім я. Звідси і така стабільність у колективі, у 
відносинах і результативність.

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

МИЦИК
ЛЕОНІД
ПАВЛОВИЧ
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Дід мій народився в селі Романки Покровського району Дні-
пропетровської області. Освіту отримав у церковно-приходській 
школі, у цій школі було три класи, але він закінчив два класи, бо 
треба було працювати. Як він мені розказував, пішов він працювати 
з дев’яти років, зостався без батька, а родина його була із селян. 
Село Романки було засновано вихідцями із Запорозької Січі у 
середині ХІХ століття. Бабуся була з села Григорівка, Васильків-
ського району, із селян, жили вони дуже дивно. Мене вразила одна 
її розповідь, у якій вона розказала про те, що вона пам’ятала, як 
вмирала її мама. Я пам’ятаю, що прізвище мами моєї бабусі було 
Квітка. І також вона розповіла, що коли вона гралась на подвір’ї, її 
матуся лежала на соломі, дивилась на неї і плакала, це були останні 
її дні. А батько народився також у селі Григорівка. Але згодом 
його родину відправили на Донбас, бо був період колективізації, 
діватись було нікуди, бо все забрали. І вони розказували, що був 
такий момент, коли вони два тижні жили на вулиці. Це було вже 
у селі Макіївка. Там він і познайомився з моєю мамою. Мама 
народилася у Брянській області Клетнянського району в Росії. Її 
відправили на Донбас, коли їй стало 16 років, згодом переїхали у 
село Чапліно з моїм батьком, де я і народився.

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

Я скажу тільки одне, що у нас була дуже велика прихильність 
до науки і велика повага до тих, хто освічений. Не знаю чому, ма-
буть, тому, що в них мала освіта була, мій дід мав два класи освіти, 
а моя бабуся жодного. Моя мати закінчила тільки один рік, бо, як 
вона казала, що взуття, то були лапті, то коли сухо було – йдеш 
вчитись, а як мокро, то сидиш дома. Мати моя сама навчилася 
згодом писати і читати. Батько мій закінчив чотири роки школи, 
а згодом закінчив однорічну школу на Донбасі, вивчився на шах-
тового електрика, але працював весь час на залізниці.

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

Мої батьки не мали впливу. Вона в мене, як кажуть, закладена 
генетично – велика любов до природи. Мені нічого кращого нема, 
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як бути в гармонії з природою. В мене ще є така особливість, що 
як дивлюсь на карту, то все розумію. І от була у нас у школі біо-
логія і географія, то географія була для мене на першому місці, і 
мав я одні п’ятірки, а вже згодом біологія. Але по географії більше 
дивився, де які географічні зони і так далі. 

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

Навчався я спочатку у Чаплинській середній школі № 42, як 
поступив у перший клас, то і по десятий. Раніше так писали у ди-
пломі: спеціальність «Біолог», а класифікація «Біолог-геоботанік. 
Викладач біології та хімії».

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

Я скажу точно, то це була наша класна керівниця з 2 по 10 
клас. Спочатку вона мала освіту для молодших класів, а згодом у 
Запорізькому педагогічному інституті здобула освіту і для середніх 
та вищих класів. Її дівоче прізвище було Прокопенко, а потім 
вийшла заміж і стала Кібиць Анною Іллівною. Для мене вона 
була як друга мама. Як закінчив служити в армії, одразу до неї 
завітав. Довго ми з нею сиділи та спілкувалися. І як поступив 
на перший курс, теж до неї завітав, у нас була така традиція 
кожніп’ять років усім колишнім класом збиратися. І вона також з 
нами. Також була викладач російської мови та літератури Сєдая 
Анна Максимівна. У неї був такий літературний кружок, точні-
ше навіть поетичний, і по закінченню школи вона віддала мені 
пару книжок з підписами самих авторів. Згодом вона переїхала 
до Дніпра і стала членом літературної спілки, дуже позитивна 
жінка була. Ще один викладач у моїй пам’яті по сумісництву і 
завуч Лобко Володимир Михайлович. Він написав книжку «Дні-
пропетровська область. Географічний нарис». Ця книга і досі 
є у бібліотеці, також захистив дисертацію і став професором у 
Луганському інституті, точно назву якого не пам’ятаю. Також 
була дуже оригінальна людина, викладач фізики, він повернувся 
з війни без ноги, ходив весь час на протезі, це був Хвойнений 
Іларіон Михайлович. 
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Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени?

Раніше можно було піти з армії та почати навчатися в вищому 
закладі освіти. Конкурс був таким: треба було набрати найвищу 
оцінку із 20 балів. Із 70 чоловік я і ще двоє набрали найбільші бали 
із всіх: я набрав 19 балів, одна дівчинка 18 балів, а друга 17 балів. 
Здавав я хімію, французьку та російську мови і фізику. 

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

Так як я з родини залізничників, то я звик приходити точно 
вчасно, прийшов я за дві–три хвилини до початку занять. Але я 
не зрозумів, куди мені йти. Я підійшов до чергового і спитав, на 
що вона відповіла, що треба йти в ГАМ, а що це таке – не знав, а 
там була аудиторія з акваріумом риб під назвою гамбузія, на 12 
чоловік. Ця аудиторія знаходилась на біологічно-екологічному 
факультеті, раніше цей корпус знаходився на вулиці Карла Маркса 
36, а зараз там географічний факультет. Так от ми запізнилися, 
але нас люб’язно впустили, тоді була французька мова і викладач 
була дуже приємною жінкою, її звали Доланна Валерія Дона-
товна. Я запам’ятав її назавжди, вона вела лекції результативно 
і приємно. І от пройшло років 15, я тоді вже працював у Криму, 
був кандидатом у доктори наук, у мене була своя дослідницька 
група, і я зустрів її на вулиці, вона мене згадала. Це було на розі 
вулиць Тітова та Кірова, і з нею була її дочка. Я сказав, що був на 
першому ще курсі, я попросив її трошки почекати і повернувся 
з тюльпанами для неї і її дочки і потім, попрощавшись, ми вже 
ніколи не зустрічались з нею.

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

На вулиці Карла Маркса 36, а зараз на Яворницького, 36. Я 
був завжди задоволений тим, як проходили лекції та практичні 
заняття, завжди відчував, що мої знання ростуть, був такий про-
фесор Рейнгард, старенький такий, він лекції не проводив, але на 
лабораторних заняттях завжди було цікаво його слухати. А чима-
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ло практичних занять проходили в Андріївці, Новомосковського 
району, на річці Самарі, і там на першому та другому курсі у нас 
проходила практика, тривала вона тиждень завжди, були екскурсії, 
а також ми займалися пробами води, вчили рослини і так далі.А 
от коли спеціалізувалися по курсовим та практичним, була оригі-
нальна подія: на цьому місці працювала геологічна експедиція, яка 
розробляла нові методи пошуку кольорових металів у нашій області, 
Кіровоградській та Запорізькій. І вони звернулися до нашої кафедри, 
бо у них не було техніки для геоботаніки. Бельгард, тоді завідувач, 
сказав мені, що якщо там ведеться пошук під час нашої практики, 
то я стану на час повноправним співробітником експедиції і буду 
працювати техніком і отримувати гроші за працю. Після чого я добре 
захистив свою дипломну роботу, Бельгард дуже добре відгукнився 
на мою роботу, так як зібрав багато наукового матеріалу, і дав мені 
сигнал, що я можу далі рухатись, йти у експедицію знову, але я не 
захотів, бо треба було два роки працювати тут, а потім далі Казах-
стан, Сибір, а я далі не хотів їхати, тому і пішов працювати у Крим.

 Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Найбільше враження на мене склав професор Бельгард. Він 
був із розряду старих професорів, викладав таким поставленим 
голосом, а також вимовляв французькі слова. Колись це було 
раніше дуже популярно за часів Пушкіна. Казали, що його мати 
зовсім не знала російської, а люди знали французьку краще за 
свою рідну мову. Голос був поставлений в нього, бо займався 
ораторським мистецтвом, також був професор Рейнгард. Він по-
добався мені тим, що він формував не тільки професійні навички, 
але й громадянську позицію. Він часто їздив на з’їди партії, коли 
руйнувався культ Сталіна. Також запам’ятався такий викладач, 
його прізвище було Земляний Іван Опанасович. Мені подобалось 
те, що він розповідав про все, як воно є. Також мені подобалось, 
що під час лекції професори щось могли розказати із життя, або 
коли свято якесь. Пам’ятаю мене вразила історія викладача Іванова 
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Андрія Степановича, він був учасником битви, потрапив у полон, 
а коли тікав і прийшов додому, а це Кіровоградська область, то 
побачив, що все село зруйновано, і коли побачив, що і його хата 
теж зруйнована, просто впав. Це уявіть скільки йшов, а рідної оселі 
майже нема, і думає, що зайде, але раптом там німець сидить, зі-
брався з силами і постукав у хату, і йому відкрила двері його матір. 
Пам’ятаю, Бельгард розповідав історію про те, як водив заочників 
на ексукрсію, вирішили перепочити, зайшли на бугорок та сіли, а 
викладач питає у студентів:

– Чи запам’ятали Ви, як називаються ці рослини?
На що один із студентів відповідає:
– Я запам’ятав літрум та поллітрум.
– Літрум – це літріхум, а поллітрум – це політріхум. А Ви 

тільки літрум та поллітрум змогли запам’ятати.
Був такий Брувко, завідувач кафедри зоології, дуже цікаво 

розповідав, професор Стаховський дуже добре вів заняття.
Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-

ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних 
заняттях і в позааудиторний час?

На аудиторних добре тоді, коли хтось із викладачів добре 
розповідає, а практичні, то це вже екскурсії, там не тільки треба 
знати, але і гарно подати інформацію. Дуже мені сподобалось під 
час практики те, що для того, щоб почути дуже рідких пташок, 
треба було рано вставати і йти на екскурсію, а для цього перейти 
на інший берег через річку, а мосту не було, річка була не глибока, 
і от що хочете, те робіть. Всі там почали свої речі поверх голови 
нести, хлопці своїх дівчат сажали на плечі, а я що? Я просто пішов 
собі у річку да і усе, речі все одно удень висохнуть. Так що, ми від 
цього краще пташок знали, чи що? А взагалі мені усе подобалося. 
Пам’ятаю, у нас була практика з гідрогеології. і ми брали воду на 
пробу, і от дивишся – вода нібито чиста, а під мікроскопом стільки 
всякого поганого... Пам’ятаю ще був Губкін, дуже гарно викладав.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?
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Деканат виконував свою роботу гарно, не було непорозумінь, 
все виконувалось чітко, досі пам’ятаю деканів: першою була Пи-
сарева Мар’яна Юхимівна, потім трошки побув Іван Павлович, 
а згодом Степан Опанасович, у мене ніяких негативних спогадів 
не зосталося. Пам’ятаю на 3-му курсі нас деканат спрямував на 
працю в колгоспах, а згодом будували корпуси, були як каменщики, 
першу неділю подавали цеглу, дивилися, як робиться, а потім вже 
самі клали стіни, досі ще є цегли, які я клав у стіни. Пам’ятаю, коли 
настали холоди. нам давали потрійний комплект покривал, так як 
не було опалення в будівлі, нам що – ми молоді, потім замерзла р. 
Волхва, то й ми вже не вмивалися і не брилися, молоді були, чого 
нам, тільки фото залишились, будували будівлю від біологічного 
факультету, а зараз там нема майже нічого, все розібрали. Деканат 
працював гарно. Кафедра теж була добра, гарний колектив, звідти 
мене направляли на експедиції, завідувач був Звягінцев, був Сідель-
нік, він мене консультував, а до диплому мене готувала Альбіцька 
Мар’яна Олександрівна, і сам дух такий науковий був на кафедрі – і 
це дало великий поштовх для мене і не тільки для мене.

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

Із наочних були тільки карти та схеми і все. Бувало, що на на-
шій кафедрі були вечори, присвячені Лісу, спочатку про цей ве-
чір проголошував Бельгард, а потім показували фільм, присвяче-
ний лісу та лісостепу, наша кафедра спеціалізувалася на тому, як 
вирощувати ліс на нашому регіоні, але це було так, на межах фа-
культету. Да й коли у ліс виїжджаєш, треба знати, що таке поля, 
луки та степ.

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

Я не можу сказати, чи були вони інноваційні чи ні, але на 
мене більше всього вплинув Бельгард, Травлєєв, Альбіцька та 
Сідельніков.
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Як були оформлені навчальні аудиторії? Чи навчалися Ви 
у спеціально обладнаних предметних, іменних аудиторіях?

Так були спеціальні аудиторії з приладами, круглими стола-
ми, але для того, щоб розуміти, що треба робити, потрібно люби-
ти те, що ти робиш.І коли ти бачиш рослину на малюнку, а по-
тім розбираєш її на маленькі частини – це зовсім інша справа. Це 
все називалось «Великий практикум», сидимо і визначаємо, де і 
як розрізнити рослину.

Яким був склад Ваших однокурсників за рівнем підготов-
ки, віком, статтю, соціальним, національним походженням, 
життєвим досвідом?

Однокурсники такі. Стусь Олександр Олексійович, він теж 
працював у Криму у філіалі Інституту фінсько-тюрксьої мікробі-
ології. Він захистив кандидатську дисертацію, а потім переїхав у 
Запоріжжя і там працював в Інституті олійних культур, був канди-
датом біологічних наук, але його нема в живих. Інший однокурсник 
працював у Медичному інституті, у кожному Медичному інституті 
є кафедра загальної біології, він там усе життя пропрацював і також 
захистив кандидатську дисертацію, але його теж нема в живих. 
Також моя одногрупниця працювала у Києві у Ботанічному саду, 
Букова, потім поїхала на батьківщину до Росії, вона кандидат наук, 
а з нашого факультету докторську захистив тільки я і Шматков, 
він був потім завідувачем лабораторії у Будівельному інституті на 
кафедрі екології, Кравець також захистив свою кандидатську робо-
ту, в Києві ще одну кандидатську захистив, привіт мені передавав. 
Назаренко, староста курсу, Наталія Маріновська, дочка викладача 
нашого Маріновського, теж захистила свою кандидатську роботу, 
це її дівоче прізвище.

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

Скажу, що дисципліна була висока, без перебільшення можу 
сказати, щоб хтось запізнився чи не прийшов – одиничні такі ви-
падки були. Коли ми вже були на 3-му курсі, то в гуртожитку не 
було прибиральниць, тому ми цим займалися, почергово приби-
рали, і на цей день ми звільнялися від занять. Так я прокидався 
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зранку, все прибирав і йшов на заняття, так багато хто робив, не 
всі, але багато хто.

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

Хорошо все було, в группі не було конфліктів, з кимось більше 
спілкуєшься, з кимось менше, у колгоспі були разом, на практиці, 
ми багато в палатках прожили, на геології я спав під відкритим 
небом на подушці та спальному мішку. Стоїть машина наша, я, 
технік, водій, інженер... Дисципліна висока була, немає як зараз, 
що не прийшов чи запізнився, я такого не пам’ятаю. Цікаво те, що, 
коли я вчився, ніколи не було такого, щоб перевіряли викладача… 
Я пам’ятаю, я теж у Вашому корпусі викладаю у заочників, так 
заходять і перевіряють, провожу я заняття чи не провожу і пішли 
далі перевіряти. І це і у нас також, приходять з деканату і переві-
ряють, а тоді ні разу за всі 5 років.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

У нас була така з воєнними нормальна ієрархія. У групі я, на-
віть, і не пам’ятаю. але на курсі староста два роки один був, а по-
тім другий – Стусь Олександр. Також вибирали профорга, як ми 
її обрали, так вона і була всі роки І ще комсорг. Ці троє чоловік 
і вирішували, хто буде отримувати стипендію, а хто ні, 30 відсо-
тків були без стипендії, і вони робили так: ті, у кого все відмін-
но, отримували стипендію без зайвих питань, буває і такі, що тя-
нуть увесь семестр і тянуть, але все одно вони не отримували сти-
пендію, а третє– це по довідці, який склад сім’ї, який прибуток, 
у кого більший прибуток, той менше стипендію отримує, у кого 
менше –той більше. І буває таке, що після засідання трійці був 
маленький негатив, але ті показували усе, та й ми самі їх обрали, 
чого казати там щось...

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

Нічого не знаю поганого, все було нормально. Єдине, що 
було, що хтось хоче перший пройти, нерви. Тоді не було як зараз, 
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усе здавалося усно. Так от були такі дівчата, що не витримують і 
перші ідуть. Вони в мене питали, а тобі що – не все рівно, а мені 
що в їдальні, що тут, я завжди пропускаю та і йду останній чи пе-
редостанній. Була от дисципліна «Научний комунізм», і дівчата 
мене підштовхнули, і я перщий пішов здавати і здав, потім обго-
ворювали, що і як здавали. Потім державний екзамен, на комісії 
вирішують і дають коментар.

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

Тут абсолютно чітко ще з армії. Є в мене тут дипломна робота, 
перші дослідження були тут у нас, усі нею користуються, робота 
на тему «Нові методи пошуку кольорових металів». Тут у нас усе 
є: і мідь, і галій, які використовуються для тифлонових батарей, 
усі ці метали є тут у Дніпропетровську, Нікополі, Кіровограді. А 
керівником була Альбіцька Мар’яна Олександрівна, підказувала 
мені назви рослин, вона не була спеціалістом у цьому напрямку. 
А що стосується самої дипломної роботи, рецензію дає інша лю-
дина, і це був Бельгард, і досі вона тут зберігається, моєю рукою 
написана, бо вона цінність має, бо дипломи малювалися. І коли я 
прийшов на кафедру, в мене спитали, чи хочу я сюрприз, я відпо-
вів, що хочу і мені показали мою дипломну роботу, але то була не 
моя, так як там було про губну помаду, я не міг такого написати.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Спеціалізація у нас спрямована на природній напрямок, на ліси 
і не тільки. Це стосується і степових ділянок. Я от Вам що скажу: 
у нас кажуть – на Україні ліси, ліси, ліси, а на ділі, то степ. Так від 
степів зосталося менше одного відстотка, то все поля, то це така 
цінність для нас. Ми знайшлип’ять степів незайманих, і це нам до-
помогли наші студенти. Так що напрямок у нас такий, суб’єктивний.

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

Уся моя дипломна присвячена дослідницьким роботам на усі 
100 процентів, у студентські роки я два сезони їздив у геологічні 
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експедиції. Це було від геологічного наукового інституту, і я багато 
чого узяв звідти те, що потрібно для подальшого розвитку.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Усе відбувалося чітко. Комісія була. Ми сиділи, потім почер-

гово виходили і доповідали. Зараз все формально, рецензія та ві-
део, а раніше конкретно виходив і виступав, усі здавали добре свої 
роботи. Що от мені ще згадалося, так це останнє заняття, якраз 
Травлєєв проводив останній залік і якраз зостався останній. Ми 
поговорили, [він] сказав, що я хороший студент, сказав, що я не 
заочно, а очно і все в мене гарно, і він сказав про те, чим відріз-
няється соловей від горобця, бо вони майже однакові, а різниця у 
тому, що соловей закінчив консерваторію очно, а горобець заочно.

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

У нас же писалося, що ми викладачі біології та хімії, тому 
практика навчальна у нас проводилась у школі з 1 вересня, це на 
3-му курсі. Ми приходимо до школи і півтора місяця ми там 
у школі, тобто ми сидимо на задніх партах, а хтось із наших 
разом з учителем викладає, а потім ми даємо шість залікових 
уроків і обов’язково коментар – це велике значення має. Я 
коли перший урок давав, коли не пам’ятаю, але пам’ятаю яку 
тему, і ще, що – я думав, коли проводив свій перший урок, що 
з мене не вийде викладача, це я їх усіх майже як через туман 
бачив всіх, а коли друге заняття, то вже все було нормально, 
одна дівчинка завжди бігала і все показувала, а хлопець вка-
зував муляжем кістки, перехвилювався трошки. Потім після 
практики ми йдемо вчитися в університет, але раз у неділю ми 
все рівно ходили у школу і проводили урок, тобто закінчили уні-
верситет ми як педагоги.

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

У нас не було такого, щоб були товариства, ми всі були ав-
томатично у студентському товаристві, у нас все регулярно об-
говорювалося, не було такого, що ми члени якогось товариства.
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Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?

Наукові конференції я не пам’ятаю, нічого не можу сказа-
ти. Єдине, що я пам’ятаю, це не наукові зустрічі, а громадські, як 
я казав, зустріч з кимсь. От ми були біологи-хімики і от зустріч з 
жінкою-хіміком, а вона командир артилерійської батареї на війні, 
були різні люди з війни. Була у нас зустріч з героям книги про пар-
тизанів, у нашому Новомосковському лісі вони були, автор був Вє-
тров, дуже цікаво, коли зустрічаешься з тими, хто був у книжці. Я 
прочитав цю книгу, мені дуже сподобалась, і мені сказали запро-
сити на зустріч кулеметчицю, вона працювала в буфеті на Карла 
Маркса. Там була невеличка черга, я підійшов, спитав, вона сказа-
ла, що це вона, я повідомив про зустріч з учасниками, вона запита-
ла, коли, а потім відповіла, що її не відпустять, повернулася і піш-
ла. Я потім зрозумів, чого вона не прийшла. На зустріч прийшов 
командир, заступник командира, а вона така сильна. Це ж було: 
йдуть німці, а р. Самара замерзла, а їй, Наталії, доклала розвідка, 
що вони будуть йти. І прийшла команда відкрити вогонь, і вона 
косила німців з кулемета. І я зрозумів у свої роки, що це дуже ве-
лике психологічне напруження, яке вона пережила, бо це воро-
ги, звичайно, але стільки людей вбила, що і не хотіла згадувати. 
Оце пам’ятаю була остання крапка, сів я у трамвай перший і їду, 
а біля мене сів чоловік і вибачився за те, що він вбивця – він був 
ветеран Афганської війни. Я сижу, на нього дивлюся і не знаю, 
що мені сказати, а він на зупинці вискочив, не сказавши ні слова. 
А от я ще прочитав, що у Німеччині, ті люди, які були кулемет-
никами зійшли з розуму від думки, що скільки вони вбили людей.

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

Брав участь. Був у комсомолі один рік і відповідав за побут. 
От що запам’яталося. Це у гуртожитку було, це ж ми уже два роки 
і підлогу мили, і чергування, був у нас староста нашого поверху. 
А самоврядування виявлялося як ми їздили на роботу у колгосп. 
На першому курсі кухарка була, але варили їсти наші. У нас була 
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одна така, що вже закінчила медичне училище, фельдшер вже була, 
вона так добре готувала. На другому курсі нам місцеві жіночки 
готували, а на третьому ми вже самі все організовували, чергування 
назначали. Пам’ятаю, Вітя, той, що у медуніверситеті був, пішов 
по олію, йому сказали, що нема, так він попросив насіння, і сам 
зробив олію, от такий він був, запряг мішки з конячками повіз і 
зробив, і приїхав зі свіженькою олією…

Як у Ваш студентський час було організовано побут, у 
тому числі в гуртожитку?

Побут такий був: їдальна була, побутовка була, там і готу-
вали, хлопці собі готували сніданки та вечері самі, а потім газ у 
нас з’явився, і щось почне торохтіти – ми побігли, а там дівчинка 
не так комфорку включила, газ почав сильно йти і трубу зірвало, 
треба ж було спочатку підпалити. а потім вже газ, а деякі не знали, 
як користуватися і робили навпаки, так от одна дівчинка пустила 
газу, а потім підпалила, а воно як бабахне! Хлопці ж прибігли, вона 
така була перелякана... Буває таке, що йдемо з занять, а поверхом 
вище був фізтех, так вони нас водою поливають. Так я підійшов 
до Віті, того, що у медінституті працював, а він ще фотографом 
був, і у нього була така груша, наливаешь воду в неї, і потім фон-
тан б’є з неї, прозвали ми цю грушу «Катюша». Я виходжу, а там 
фізтеховець з побутовки виглядає з бутилем води, я його знизу 
фонтаном – так він зразу і зник у побутовку.

Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 
Вашого студентського життя. Як Ви можете охарактери-
зувати стан тодішньої культури, етики, моралі у студент-
ському середовищі?

Загально так і не скажеш, який був стан культури. Взаємини 
були нормальні, єдине, що я пам’ятаю, що я був проти, коли ректор 
видав наказ про те, що гуртожиток треба закрити об 11 годині ночі 
і нікого не впускати. Пам’ятаю, що були комсомольські збори і я 
сказав там слово, що я проти, бо я відповідаю за побут. Я сказав: 
«Справа в тому, що можеш пізно прийти, може він джентельмен і 
проводив дівчину додому, і буде думати, як пройти в гуртожиток, 
переночувати на лавочці чи якось зайти». І я запропонував таке, 
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у нас баня була і спитав, може, там хай ночують, відповіли: «До-
бре, нехай». А от у нас ще є пожежна драбина, там два – три ме-
три і вікно є відчинене, то й можна залізти, а якщо він впаде? От 
у мене друг, син завуча у школі, де я вчився, Буць Павло Володи-
мирович не збалансував і впав. Треба ж так, це ж житло тимчасове 
Ваше, гуртожиток, треба так, щоб завжди можно було прийти до 
себе додому, може, і посварять його, але все одно треба пускати.

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

У нас фізкультура була протягом багатьох курсів і у нас було 
так, що записували по секціях. Я спитав, чи є футбольна секція, 
бо я з дитинства в футбол граю, мені відповіли, що немає, треба 
робити спецзаявку. Я подумав, нащо воно мені потрібно і пішов у 
волейбольну секцію. Знаю який залік був: треба було віджатися 7 
раз. І от пам’ятаю, ми троє здавали залік, я віджався 12 разів, друг 
мій 7, а третій 2 рази. Третій сказав, що на брусах вміє багато від-
жиматись, пішов, віджався і отримав залік. Ще залік був 30 раз м’яч 
надо головою набити, а віджимання від підлоги у волейболістів було 
на пальцях, але не пам’ятаю, скільки раз потрібно були віджатися.

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

Велику роль відіграв Бельгард, він же дав мені сигнал, що я 
можу зробити кандидатську дисертацію, і коли така можливість 
з’явилася, він позвав мене до себе і сказав, що прийшло письмо 
від Нікітського ботанічного саду, написали, щоб лаборанта туди 
прислали, і я погодився. Я поїхав туди і мені сподобалось. Я вже 
одружений був і направили мене на південний берег Криму. Для 
мене це ж просто рай, а дружина моя не хотіла, так як звикла до 
плоскої поверхні, вона ж з Росії, там поля, і казала, що весь час 
треба то вверх, то вниз йти, там же поверхня така гориста, гори 
нависають. Ну, і зостався я, і я ж на все літо туди і жив на горі, а 
в мене була на горі така невеличка лабораторія, я там один жив і 
тільки на вихідних спускався вниз і так декілька років. А потім пере-
брався до Сімферополя і працював там у філіалі ботанічного саду.
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Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Оскільки в мене є вже великий досвід, який я дуже поступо-

во набував у вузі, я Вам як педагог можу так сказати, бо може і Ви 
будете викладачами – студенти повинні знати, що Ви добра люди-
на. Як? Це інша справа, але головне – робити добрі вчинки. Не тре-
ба робити поганого, особливо це стосується помсти. Я пам’ятаю, 
коли був студентом, і у нас був викладач, який читав розділ мате-
матики. Він був дуже молодий, тільки почав викладати. І один зі 
студентів подумав, що то теж якийсь студент, і почав звертатись 
на ти, балакати про те чи інше. Так той викладач це запам’ятав, і 
він сім разів змушував того перескладати цей предмет, математич-
ні методи в біології. Це помста, не треба цього робити.

В чому основні результати Вашої праці як науково-
педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдало-
ся застосувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

В науковому відношенні я відкрив один закон, який назвав 
«закон екологічної реактивності». Може бути таке, що його 
потом переіменують, таке буває. Цей закон я вважаю найбіль-
шим своїм досягненням. Є ще багато іншого, але вже не буду 
перераховувати. 

В педагогічному плані я був завідуючим цієї кафедри, і од-
ним зі здобутків я вважаю те, що не було ніяких скарг ні з боку 
студентів, ні з боку викладачів, все було нормально. Крім того, я 
був 9 років головою предметної комісії на вступних екзаменах. 
Мені було доручено складати тести, і за 9 років не було жодної 
апеляції, і це теж, мабут,ь можна оцінювати позитивно.

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

Щодо організації нашої праці, то у нас завідувач кафедри та 
лабораторії була Косогубова Тетяна Юріївна; вона завжди дуже 
добре все організовувала. Я вже скільки часу тут працюю, а вона 
ще раніше мене сюди прийшла. Не було жодних проблем. А в 
науковій лабораторії є Науково-дослідний інститут біології, там 
директор Іванько Ірина Анатоліївна, з нею у нас теж дуже хороші 
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взаємини. Ці лабораторії добре функціонують, можете подивитися. 
У нас взагалі хороші лабораторії.

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

У нас керівник наукової теми загальної був Анатолій Пав-
лович, це він був керівником, на жаль, його вже нема. Загальним 
напрямком було, як я вже казав, степове лісознавство, а інше ще 
було дуже важливе, один з напрямків, це те, що там, де добувають 
корисні копалини, там же зруйновано все, знаєте як. І на тім місці, 
де було звалище, там зараз шумлять ліси. Це головний здобуток 
нашої кафедри. Ще ідея нашої кафедри була в розкладанні газону, 
що на Гагаріна.

 Які збірники наукових праць, журнали та монографії ви-
ходили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх видан-
ня? Які публікації запам’яталися? 

Щорічно наша кафедра видає свій власний збірник, головним 
редактором та організатором був Анатолій Павлович. Інші робіт-
ники, включаючи мене, теж мали свої функції. Крім того, наша 
кафедра видає журнал «Екологія та ноосферологія», я можу по-
казати. І ще є третій збірник, який називається «Ґрунтознавство». 

Чи проводилися презентації цих видань?
Такого нема, щоб ми збирали всіх, розказували. Тобто пре-

зентацій як таких нема.
Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 

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

Регулярно, в мене є безліч збірників з багатьох конферен-
цій, багато з них тут лежать, дещо зберігається у мене. Все це 
відбувалося на регулярній основі, багато кафедр з факультету 
беруть у цьому участь. До нас дуже часто приїжджають випус-
кники нашої кафедри, навіть один раз приїхала з Новосибірська 
доктор наук та професор. Конференції часто організовуємо на 
факультеті та в бібліотеці, також у Палаці студентів, це все дуже 
корисно.
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Як впливали наукові конференції на Ваше формування і 
становлення як науковця та педагога?

Таких справжніх наукових конференцій я, чесно кажучи, не 
пам’ятаю, при мені не було такого.

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? Що Ви можете розповісти про їх діяльність? 

У нас функціонує вчена рада із захисту докторських дисертацій 
по спеціальності «Екологія», організатором якої була наша кафедра. І я 
протягом 22 років був заступником голови (головою тоді був Травлєєв).

А чи можете згадати неординарні захисти кандидатських 
та докторських дисертацій ?

Можу сказати, що такого дуже неординарного чогось не було. 
Взагалі захист дисертації – це дуже хвилююча подія, коли я захи-
щав її у 1992 році, то нас таких приїхали троє захищатися – один зі 
Львова, я та один з Ростова. Так той, що зі Львова приїхав, навіть 
помер, ото його серце не витримало.У того, що з Ростова, також 
були складнощі, там у нього проблеми з діабетом були. А я якось 
витримав. Та і раніше було так заведено, що, захищаючи дисер-
тацію, ти повинен був розповідати, розказувати. А зараз тільки 
беруть і читають, і це, на мій погляд, погано.

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

Пам’ятаю. Як тільки ми стали вчитись, відзначали одночасно 
ювілей Рейнгарда, йому було 80, та Малиновського, якому тоді 
виповнилося 60.До речі, скажу, що мені було цікаво і приємно 
послухати їх лекції, деякі деталі з них я і досі пам’ятаю.

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

 Політика в якому смислі впливала? Були з’їзди партії, коли 
розвінчувався культ Сталіна, і прямо на лекції було. 

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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Ні, безпосередньо на мене не впливало і серед моїх колег та-
кого не було, але з іншими таке траплялось. Наприклад, був один 
випадок, на жаль, прізвище його я забув, але пам’ятаю, що він був 
на історичному факультеті. Так він організував поїздку на місце 
загибелі князя Святослава, але не узгодив це з комсомольським 
комітетом. Так йому потім дуже дісталося за це. Ще говорили, 
мовляв, може Ви за якусь антисовєтчину виступаєте і таке інше. 
А він ще був такий, що говорив тільки українською мовою, і було 
видно, що це злило інших. Бо один студент у нас на курсі, він був 
з Росії, так казав: «Вот какие люди есть, все говорят по-русски, а 
он по-украински!», ось так його трясло від злості. Ми промовчали 
та й все.

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

У нас дуже непогані контакти з Запорізьким університетом, 
з Донецьким університетом, поки там не було тих подій, які є. 
Оскільки у нас є спецрада, то до нас приїжджали і захищали бага-
то звідки – від Уралу до Білорусі, тому й встановлювалися багато 
контактів. Щодо закордону, то якось з Іспанії було двоє, з Азер-
байджану. Мені цікаво було слухати, коли один з іспанців говорив: 
я викладаю ґрунтознавство, у Вас стільки чорнозему, а я його не 
бачив ніколи. Така земля у нас…

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

Я можу сказати, що це світовий рівень, тому що багато було 
контактів із закордоном, до нас навіть з Індії приїжджали, за-
був сказати. Один з них закінчував аспірантуру у нас, і ми з ним 
досі зв’язок підтримуємо, Рей прізвище. Із Лівана в нас захищали 
колись дисертацію. З Ефіопії було декілька студентів один рік, 
їх було троє чи четверо, один з них вже там заступник міністра 
охорони природи. І це тільки маленькі приклади. З Монголії у нас 
студентка була, яка в нас закінчила і там зараз працює, теж зв’язок 
підтримуємо. І з колишнього СРСР дуже багато було.
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Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? Чи 
брали Ви участь в організації студентських наукових гуртків 
та інших форм студентської наукової роботи?

Формально у нас не було такого, що у нас гурток такий. Пра-
цювали підсилено і слухали доповіді, так. Я тоді не розумів, чи є 
гурток чи ні, але реально він був.

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?

Дуже позитивним можна назвати те, що у нас хороша біблі-
отека, і з точки зору екологічного і ботанічного ґрунтознавства 
доволі хороша література, тому претензій немає. Проте останнім 
часом туди стало менше ходити студентів, вони більше на інтер-
нет вже сподіваються. Але хорошої літератури у нас багато. Щодо 
крамниць, то я вже набагато менше туди ходжу, вже вік такий. 
І в обласну бібліотеку я часто навідувався. Але останнім часом 
з’явився неприємний недолік – ми не стали отримувати журнали, 
які раніше отримували. І, навіть, якщо щось приходить із Києва, 
то потрапляє до бібліотеки, а на нашу кафедру – ні. До того ж ми 
вже не отримуємо журнали, які раніше йшли з Росії. 

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

Тут все прямо пропорціонально – чим більше навчальне на-
вантаження, тим менше часу для науки, і навпаки. Зараз я пішов 
на півставки, так більше працюю за науковим напрямком.

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

У нас в університеті є спеціальний підрозділ для підвищен-
ня кваліфікації. Я один раз пройшов там весь курс, і мені сподо-
балося. До речі, і з історичного напрямку. Там нам викладали. З 
точки зору педагогічного напрямку я взяв там багато цікавого, 
навіть документ видали серйозний, що я підвищив кваліфікацію.
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Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними?

Ефективність є, інакше не затверджували б наші тематики у 
Києві. Вона ж присвячена дуже актуальному збереженню приро-
ди та довкілля. Я говорив, які у нас досягнення були – це ж ще й 
тому, що вони добре фінансувались, як і наш Науково-дослідний 
інститут біології.

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

Як я працював вже у Криму, в Ботанічному саду, там було 
все те, в чому взагалі була потреба. Все фінансувалось позитивно, 
був оклад для наукових потреб і для відряджень. Щороку я отри-
мував 10 днів відряджень для дослідних робіт, їхав до бібліотеки 
у Москві. Коли я прийшов сюди в університет, то теж певний час 
все було добре. Оце тільки за останній час на відрядження виді-
ляється зовсім мало, хочеш – їдь за свої. 

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

Виховна робота – вона ведеться постійно. Розмови зі сту-
дентами, навіть коли лекцію ведеш – все рівно це виховання. Та і 
чого тільки не було, все не згадаєш. Було таке, що хороше, було 
щось і негативне. Але завжди відзначали, що на нашій кафедрі не 
було такого сильно чогось негативного. Все є виховний процес. 
За всі роки праці завжди намагався розказувати студентам і про 
навчальний процес, і про побут.

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

Раніше ж була тільки одна комуністична партія, наскільки 
вона впливала – я точно не можу сказати. А зараз ніякі партії 
у нас не працюють. Та й молодіжні, я не торкаюсь до цього 
зараз, принаймні, як я став завідувачем, такого не було, щоб 
громадська організація таке робила. Була якась одна дівчин-
ка – у нас завела правило, що 26 квітня – день вишиванки. Щоб 
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якась частина дівчат була в вишиванках. Вона з нашої кафедри 
була, гарна дівчинка.

Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на Ва-
шому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?

Я вже не можу конкретно щось згадати з приводу цього.
Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-

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

Я ж 19 років у Криму провів. Багато було всього, особливо 
самодіяльності, дуже часто доводилося бути одним з організаторів. 
Хоч на сцені не виступав, але доводилось говорити на суспільні 
теми, я регулярно виступав перед робочими, їхав раз у місяць у 
райком, мені цікаво було, як у Сімферопольському районі йшли 
справи. Пам’ятаю, як почалася перебудова Горбачова, і до нас 
приїжджали з Москви пояснювати, для чого ця перебудова взагалі 
повинна бути. Взагалі постійно доводилося брати участь у різних 
заходах. Був ще Жіночий день обов’язково, і традиція була така, що 
збираються всі жінки, а доповідь робить чоловік і от було колись 
раз, що я там виступав, ще й вірш прочитав Шевченка. 

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?

Як я вже казав, мені дуже подобається наша бібліотека. Як 
сама бібліотека, так і працівники в ній. Так само подобається і Палац 
культури, там щорічно проводиться наш День біофаку, завжди дуже 
все добре організовано. До Палацу спорту я ж не маю безпосеред-
нього відношення, але можу сказати, що у нас не тільки студенти 
туди ходять, а навіть викладачі. У нас є викладач, він зоолог, так він, 
пам’ятаю, навіть пробіжки робив у–5 градусів, дуже гарний чоловік. 
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Як людина, так і викладач він дуже хороший, його люблять не тільки 
студенти, але й студентки. Щодо Ботанічного саду, то авжеж я мав 
відношення до нього, бо був близько трьох років його директором, 
поки шукали постійного. Я, до речі, і понині дуже задоволений на-
шим Ботсадом та і завжди був. До Акваріуму я ніколи не мав від-
ношення, але знаю, що він є найбільший прісноводний акваріум в 
Україні. Другий, тільки морський, у Севастополі. Наш належить до 
складу кафедри гідробіології, у нас у кожної кафедри є щось таке. 
От у нашої кафедри в Андріївці є база така солідна, і там також 
Ботанічний сад є. А у них ось Акваріум. До нашої друкарні теж не-
має ніяких претензій, вони завжди добре друкували наші збірники. 
До «Соснового бору» я мав відношення – його починали будувати 
студенти, і я в тому числі. Щодо гуртожитку, то мені здається, що 
раніше там було більше порядку. У нас було чисто та прибрано. Було 
таке, що приходила комісія, навіть перевіряли, чи нема пилу десь. 

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?

З точки зору того, як я був студентом, нічого не можу ска-
зати, поки в Криму був. А тут я Вам скажу – не раз як я зустріну 
своїх випускників, я обов’язково розпитаю, де він працює, як він 
працює, ще і запишу. Навіть зробив список, де хто працює. Так 
вони і на митниці працюють, і в міліції, там же ці лабораторії є, 
де вони багато чого визначають. Дехто, навіть, вчився тільки щоб 
там працювати. До нас, навіть, якось приходили звідти про допо-
могу, я кажу: «У Вас там же власна лабораторія є», а вони кажуть: 
«Самі не справляємося». І це тільки маленький приклад. Дирек-
триса Природничого музею в Полтаві теж наша випускниця, і та-
ких багато. Загалом дуже солідно у нас вчитися. А конкурсна си-
туація, яка. Як я вступав до університету, середній бал був 3,7 на 
факультеті. Згодом я протягом 9 років був головою предметної ко-
місії, і тести я складав такі, що не так-то просто їх здати. Там були 
три рівні – слабенький, середній і вищий. Так там, де вищий, у нас 
80 % рідко хто набирав, і після екзамену можна було розглянути 
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свої роботи, а потім, в разі чого, подати апеляцію. Так за 9 років 
не було жодної апеляції. 

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю уні-
верситету, факультету?

Це я ж тільки про нас можу розказати, що у нас було таке. 
Пам’ятаю, до нас пару дівчат з Ефіопії, аспірантки, стажирували-
ся, з Індії також одна дівчинка була.

Чи були Ви учасником будівництва університетського міс-
течка? Як воно відбувалося?

Не був. 
Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-

нічної бази на Вашому факультеті, в університеті.
Зараз мало чого додають у цьому плані, хоча лабораторії у 

нас дуже непогані, можете самі подивитись. Це ж така справа, що 
хотіти чогось можна безкінечно, але я знаю, що воно неможливо. 
Хоча хотілося б краще.

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?

В ті часи стипендію давали тільки для 70 відсотків студен-
тів, інші30 повинні були бути без стипендії, тому залежало все від 
успішності студента. А зараз це краще у самих студентів спитати, 
чи задоволені вони стипендіями чи ні. А заробітки викладачів – нам 
завжди буде мало, я Вам скажу. Грошей ніколи не буває багато. От, 
наприклад, мені персонально у січні було на 28 відсотків більше, 
ніж у попередні місяці, та й то добре. А в порівнянні з іншими, то я 
знаю, що зараз звичайний робітник отримає не менше, ніж професор. 
Справа в тому, що зарплата у викладачів була постійна і не зміню-
валась за часів СРСР, а робітники отримували більше і більше. Як я 
працював у Криму, то настав час, коли рядовий робітник отримував 
більше професора. І говорили ще тоді, що це до добра не приведе. 

Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо?

Не був.
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ІНТЕРВ’Ю № 14

Паспортний лист 

Дата проведення інтерв’ю 10 лютого 2017 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Мусіяка Вольєн Григорович
Дата й місце народження 27 січня 1939 р., 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець 

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ 

Професія, перелік посад Професор кафедри теоретичної та 
комп’ютерної механіки ДНУ

ІНТЕРВ’ЮЕРИ (ПІБ): Решетняков Микола Андрійович

ТЕХНІК (ПІБ): Варнавська Аліна Вікторівна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Варнавська Аліна Вікторівна, 

Решетняков Микола Андрійович

ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 1 година 6 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Планшет LenovoTab 3 Essential 720
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, корпус 14, ауд. 108

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 2
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Мусіяка Вольєн Григорович, 27 січня 1939 року. Народився я 
в містечку Яготин. Зараз Київська область, раніше була Чернігів-
ська, потім Полтавська, точніше спочатку Київська, Чернігівська, 
Полтавська і зараз знову Київська. Це містечко відоме тим, що 
там жив Кирило Розумовський, останній гетьман. Там йому по-
дарували маєток, потім він передарував його своїй дочці, яка ви-
йшла заміж за старшого брата декабриста Волконського. Ви чули, 
мабуть, декабристи такі були. Так от Марія Волконська їхала тоді 
з Яготина до Сибіру. 

Тобто історія цього містечка вона багата. І там був, але за-
раз лише залишки лишилися – парк, але такого, як я тоді бачив, у 
жодному маленькому містечку, навіть і в Києві нема, бо він дуже 
великий. Це все належало князю Рєпніну, хоча я кажу про Волкон-
ського. Але насправді це цар попросив його прийняти прізвище 
Рєпнін. Його мати була Рєпніна, а для того, щоб рід їх не зник, 
його попросили (старшого Волконського), щоб він взяв прізвище 
Рєпнін. Він був демократичним, як-то кажуть.

Нині склад родини 16 осіб. У мене троє дітей, четверо онуків і 
два правнуки. Молодші, хлопці-онуки – холостяки, а мій старший 
онук – громадянин Сполучених Штатів – є студентом Техаського 
університету в Остіні.

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

Мій прадід по батьку – Мусіяка Семен Федорович – був крі-
паком цього князя Рєпніна, а бабуся була кріпачкою поміщиці 
Калити. Для того, щоб вони могли побратись, треба було, щоб 
один чоловіка віддав. Князь Рєпнін віддавав чоловіка – мужчину, 
а Калитиха віддавала жінку, тобто там прийшов обмін, бо це ж 
робочі руки.

Потім мій дід – Мусіяка Андрій Семенович і баба – Бранець 
Варвара Іванівна. Вони були селяни малоземельні і мали десять ді-
тей. Мій батько був найменшим, 1915 року народження. Моя бабуся 
вийшла за діда Андрія тоді, коли в нього було вже сім дітей і вона ще 
народила трьох: тітку, брата і найменшого – мого батька. Дід помер з 
голоду у 1933 році тут (на Україні), але невідомо, де його поховали.  
По маминій лінії мій прадід – Дерновий Тимофій. По батькові не 
знаю. Він був з Кулябівки – село під Яготином, прабабка – Бон-
даренко Євдокія з Жуковки, також там. Вони звідти родом. Пра-
дід Федосенко Гнат з Черкасівки також під Яготином. Тут праба-
бу не знаю.

У цього прадіда – Федосенка – були сини: Микола та Яків. Ми-
кола навчався у Сорочинцях, був жонатий на графині Храповиць-
кій, а Яков – мій дід, був жонатий вдруге на моїй бабці – Дерновій 
Євдокії Тимофіївні. У них було 5 дітей, старша донька – Єлиза-
вета. Вона була від першого шлюбу. Також мали двох синів – Ва-
силя і Якова та двох дочок –Марію (моя мати) і Марину (моя тіт-
ка) від другого шлюбу. Мамині та батькові батьки були селянами. 
 До речі, мого діда Федосенка Якова Гнатовича і його сім’ю 30 
березня 1930 року вислали до Няндома Архангельскої губернії. 
Там він помер від запалення легень, бо працював будівельником 
у важких умовах.

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

Дід Андрій – закінчив ЦПШ (церковно-парафіяльна школа), 
а баба Варвара уміла писати і читати. Баба Євдокія була непись-
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менною, а дід Яков закінчив ЦПШ. Батько закінчив сім класів, а 
мама лише початкову школу.

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

Мої батьки хотіли мені дати можливість отримати освіту, 
правда, у кожного були свої бажання: батько хотів, щоб я був ліс-
ником, мама – інженером, а баба Євдокія – священиком, бо була 
глибоко віруючою людиною.

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

Навчався в Яготинській СШ № 3, по закінченню в ній семи 
класів у1953 році вступив до Київського річкового технікуму на 
спеціальність «Річкове судноводіння».

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

Першою вчителькою була Меланія Опанасівна Недобой, яка 
дуже приязно ставилась до мене. Математичні дисципліни дуже 
добре викладав учитель Драб (на превеликий жаль, його імені та 
по батькові не пам’ятаю).

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

Будучи школярем, дуже багато читав. Прочитавши практично 
всі книжки шкільної бібліотеки, записався до районної. Батькові 
прийшлось домовлятись, щоб мені не давали книжок у бібліотеці. 
Тоді прийшлось домовлятись з моїми старшими двоюрідними бра-
тами і все рівно читати «запоєм». Моїм улюбленим письменником 
є Джек Лондон й Олесь Гончар, а також деякі інші. В особистій 
бібліотеці їх твори – україномовні. Зокрема, маю перше видання 
«Собор», що свого часу наробив багато галасу. У той час я жив на 
Амурі, який фактично описано у «Соборі». По закінченню річкового 
технікуму взяв направлення до Дніпра, бо це було єдине місто, де 
був університет. Саме на той час мав велике бажання мати широку 
університетську освіту.

Коли Ви вступили в університет? Який був конкурс, пра-
вила прийому? Хто приймав у Вас екзамени?
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Пропрацювавши два роки у Дніпровському порту спочатку 
другим, а потім і першим помічником капітана, у 1959 році всту-
пив до ДДУ на спеціальність «Літальні апарати» ФТФ. Конкурс 
за тими часами був значним. Мав срібну медаль після закінчен-
ня ВСШРМ, але оскільки в той рік відмінили співбесіди для «ме-
далістів», прийшлось писати твір та письмово математику. Потім 
ще раз, проте в усній формі складати математику (Судак), фізику 
(К. О. Колісніченко) та англійську мову (П. П. Бичков).

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

Перша лекція була з вищої математики, яку проводила доцент 
Чернишенко Діна Миколаївна.

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

Усі заняття проводились, в основному, у 3-му корпусі, прав-
да, деякі з них у 2-му корпусі та по вул. Шевченківській 59 (тоді 
корп. 1).

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Найбільше запам’ятались лекції доцента Давідсона Веніаміна 
Євгеновича – мого першого наукового керівника. Нині він живий та 
здоровий, йому вже за 90 років, але він в університеті не працює. Це 
саме один із небагатьох яскравих викладачів, який читав курс, як казали, 
«як пісню». Він дуже сильно захоплював аудиторію своїм викладан-
ням. А другий викладач – це Діна Миколаївна Чернишенко, вона вищу 
математику читала. Давідсон читав гідроаеромеханіку, газодинаміку. І, 
нарешті, В. І. Моссаковський – відома Вам особистість. Кожний із цих 
викладачів, трьох, яких я хочу виділити, мав свої манери викладання. 
Для мене Моссаковський був цікавим, але таким він був не для всіх – це 
я можу чесно сказати. Він казав: «Ось це легко отримати». Мені було 
легко, тому що перед тим, як йти на лекцію, я читав завчасно відповідний 
матеріал; те, що треба було прочитати. Він казав: «Це легко», я і знав, 
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що це легко. А основна маса ж не знала, що це легко, і тому декому не 
подобалось. Оці два викладачі – Чернишенко Діна і Давідсон – вони 
розжовували і тому про них залишились найкращі враження. До речі, 
їх ми називали «генераліссімусами викладання», тому що вони мали 
великий успіх. У кожного з них були свої манери, акуратний зовнішній 
вигляд та способи контакту з аудиторією, але абсолютна більшість 
студентів слухали їх із захопленням.

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

У той час практично не було технічних засобів навчання і 
методи були традиційними, але лекції НПП захоплювали своєю 
зацікавленістю та ентузіазмом.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Деканом ФТФ спочатку був В. І. Моссаковський, а потім  
В. І. Онищенко. Кафедрами завідували професори В. І. Моссаков-
ський, М. І. Дупліщев,В. А. Махін та інші. Деканат і кафедри дуже 
ретельно слідкували за успішністю та навчальною дисципліною 
студентів. Усілякі порушення розглядались на зборах академічних 
груп, кафедрах та в деканаті.

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

У мій час на аудиторних заняттях серед засобів навчання ви-
користовувалися такi: карти, схеми, таблиці, різні прилади, технічні 
прилади. Користувалися ними.

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

В основному методи навчання були традиційними. Найбільше 
вплинули на мою подальшу творчу діяльність Давідсон В. Є. та 
Моссаковський В. І.
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Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії. Чи на-
вчалися Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних ау-
диторіях?

У той час навчальні аудиторії були оформлені досить скромно. 
Це були, в основному, портрети видатних вчених та фахові плакати.

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

Абсолютна більшість студентів – це чоловіки після армії та 
«стажники», дуже мало дівчат та школярів; рівень підготовки був 
різноманітним, але у більшості студентів було бажання отримати 
серйозні та міцні знання.

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

Toдi навчальна дисципліна у студентів, трудова i виконавча 
дисципліна у викладачів були значно кращими, бо студенти i ви-
кладачі відносились до своїх обов’язків відповідальніше.

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

В основному морально-психологічний клімат був здоровим. 
Тоді студенти вбачали для себе нeoбхідним отримати перш за все 
міцні та фундаментальні знання.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

На жаль, не пам’ятаю хто був старостою та куратором в ака-
демічній групі, бо, очевидно, нас так не опікали, вважаючи, що 
вже дорослі люди й самі дамо coбi раду.

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

Проведения залікового тижня i ceciї добре організовувалось 
деканатом, у всякому paзi збоїв не пам’ятаю.

Чим визначався Ваш вибір курсової, дипломної роботи? 
Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося на-
укове керівництво?
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На нашому третьому курсі на ФТФ B. I. Моссаковським була 
організована група для підготовки фахівців з міцності, до якої мене 
було прийнято. Нас було трохи більше 10 осіб і нами керував осо-
бисто B. I. Моссаковський.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Toдi на кaфeдpi аеромеханіки і тeopiї пружності (зав. кафе-
дри B. I. Моссаковський) розвивались два напрямки: аеромехані-
ка і теорія пружності.

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

На другому курсі почав займатися науковою роботою під 
керівництвом доцента В. Є. Давідсона. Зі студентом Є. Королем 
розробили для вивчення аерогідромеханічних явищ прилад, який 
працював на основі магнітно-гідродинамічної аналогії. МГДА – це 
приблизно був прилад отакого (показує руками) розміру і коли він 
пересувався по площині, можна було побачити, які явища відбува-
ються, коли корабель рухається у воді. Тобто це було моделювання, 
математичне моделювання. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Збиралося засідання кафедри і заслуховували захист курсо-

вих робіт, захист дипломних робіт відбувався на засіданні ДЕК 
(державна екзаменаційна комісія). 

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

У нас була лише переддипломна практика, якою у мене ке-
рував доцент К. М. Гопак.

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

В 1961–1962 роках я був головою Студентського наукового 
товариства університету. Я був тоді членом комітету комсомолу 
університету. На початку був комсоргом (на першому чи на другом 
курсі, вже не пам’ятаю), а потім мене обрали в комітет комсомолу 
університету і доручили керувати студентським товариством всього 
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університету. Після цього, так би мовити, громадською роботою 
я займався в студентські роки, хоча це був комсомол. Тоді я дуже 
свято вірив у ту ідею і вважав, що роблю все правильно.

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

На жаль, уже не пам’ятаю.
Що Ви можете сказати про організацію студентського 

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

На жаль, нічого не можу пригадати.
Зазначте, як у Ваш студентський час було організовано 

побут, у тому числі в гуртожитку.
Не можу нічого пригадати на цей рахунок.
Згадайте, які форми організації дозвілля характерні для 

Вашого студентського життя. Як Ви можете охарактеризу-
вати стан тодішньої культури, етики, моралі у студентському 
середовищі?

Дійсно, запам’ятав зустрічі з поетами. Найбільше згаду-
ється зустріч з Робертом Рождєствєнським [«ого» – захоплення 
інтерв’юерів]. Так, і ця зустріч відбувалася у першому корпусі, 
який раніше був на Шевченківській. Нині там зараз купа якихось 
комерційних структур, а тоді то був перший корпус і там був клуб, 
і приїжджав туди Роберт Рождєствєнський. Тоді це був кумир 
молоді. Були і культпоходи. 

В мене просто залишились яскраві враження саме від цієї 
зустрічі. В мене навіть є фотографія, де я сиджу у першому 
ряду в залі. Завжди під всякий ювілей люди збирають якийсь 
фотомонтаж, а я не можу розібратись, де у мене що знаходить-
ся [сміється], хоч моя онука весь час хоче, щоб я їй фото дав, 
аби вона зісканувала, ну, я не знаю, де воно знаходиться. Своє 
вона все сканує. 

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

Ні, я особисто в цьому участь не брав.
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Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти.

Навчання у групі для підготовки фахівців з міцності і визначи-
ло мій подальший творчий шлях вже після закінчення університету. 
Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі, докто-
рантурі?

Відбір і навчання в магістратурі було організовано традицій-
но. Так само, як і в нинішній час, був конкурс, згідно з яким сту-
денти і продовжували своє навчання.

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

Моїм науковим керівником з дисертації був доцент В. О. Зю-
зін. І ще був викладач, про якого тут не написав. Вже з 2-го кур-
су я займався науковою роботою через кафедру Моссаковського. 
Він почав її і очолював із самого початку. Як я вже казав, назива-
лася вона «Аеромеханіка і теорія пружності». 

Через те, що мене спочатку Давідсон зацікавив – очі загорі-
лись і пішов до нього – був під патронатом Давідсона. Але коли 
він мені дав задачу не з гідроаеромеханіки, де класичні формули, 
красиве все, а з газодинаміки – я зрозумів, що це не моє.

І тому на 3-ому курсі, коли Моссаковський організував спец-
групу – була окрема група, зі всіх груп були взяти окремі студен-
ти, нас було чи 12 чи 13, я не пам’ятаю вже зараз – набрав тих, 
хто хотів би займатися міцністю. І я перейшов від Давідсона до 
Моссаковського. Ну, і все своє життя потім я займаюся теорією 
пружності. Тут красиві викладки і все красиво. Естет [сміється] я 
в душі, тому почав працювати. 

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога?
Відповідальність, вимогливість та порядність. Не знаю, як 

у вас, але я своїм студентам кажу: «Так як ви відноситеся, які 
перспективи? Перше – бери побільше, кидай подальше. Друге – 
вантажник у горілчаному магазині. Через 2–3 роки – все. Третє – це 
сторож у гаражному кооперативі – це вже трохи краще. Четверте – 
це займатися електронними продажами. Це лежиш на дивані. Так 
я кажу їм: нащо ж Ви 5 років протираєте штани? В цьому немає 
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необхідності. Всі ці перспективи не потребують таких зусиль. «Так 
ми не знайдемо роботу», – кажуть студенти. Я завжди приводжу 
приклад свого зятя та сина. Кажу: «Як вони вчились нормально, 
куди б вони не поїхали, їх і там цінують». І я кажу: «Так Ви ж ні-
чого не вмієте. Ви вмієте тільки прийти і зіпсувати мені настрій, 
та ще й запізнитися».

52 роки назад студенти і контингент був зовсім інший. Щоб не 
прийшло два студенти на заняття – це жах, зараз може не прийти 
третина. Я біля дошки читаю лекцію, а вони заходять. В мене є 
один студент. Він завжди, коли заходить, то каже «дра-а-а-асьтє», 
але вже навчив. Я йому кажу: «Зайшов і, як мишка пішов, щоб я 
тебе не чув і не бачив. Чого ти? От ти ж мене ігноруєш, коли за-
пізнюєшся. Навіщо ти вітаєшся? Мені в цьому немає необхідності».

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

Основними результатами своєї праці вважаю розв’язання за-
дач теорії пружності неоднорідних тіл скінченних розмірів. Перш 
за все, у свій час, – це впровадження числових методів та обчис-
лювальної техніки. Повинен сказати, що обчислювальну техніку 
почали інтенсивно впроваджувати механіки, потім за це взялись 
математики, а спочатку вони дуже не хотіли. Кафедра Моссаков-
ського і кафедра, з якою зараз об’єднали, були піонерами впрова-
дження алгоритмічних мов програмування. Був також певний час 
науковим керівником Фонду алгоритмів і програм Міжвузівського 
центру наукових досліджень. Такий був у нас центр. 

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

На ММФ (механіко-математичний факультет) декілька на-
вчальних лабораторій, але найвідомішою є ПНДЛ (проблемна 
науково-дослідна лабораторія) міцності і надійності конструкцій, 
на базі якої сумісно з державною медичною академією почалося 
дослідження деяких задач біомеханіки, зокрема ортопедії, що 
привело до створення фактично дослідницької групи з вивчення 
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опорно-рухового апарату людини. У результаті було отримано 
значні успіхи, які були впроваджені в практику у медицині.

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

Дніпровська наукова школа МДТТ академіка В. І. Мосса-
ковського є визнаною далеко за межами України, її членами було 
вдало розв’язано багато важливих та різноманітних проблем як суто 
аналітичними, так і числовими й експериментальними методами.

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?

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика; 
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Механіка; Вісник 
Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання; Збірник 
наукових праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності 
конструкцій».

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 базі ДДУ було проведено VII Всесоюзну конференцію 
з пластин і оболонок (1969 рік) та II Всесоюзну наукову конфе-
ренцію «Мішані задачі механіки деформованого тіла» (1981 рік).

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

Завдяки конференціям вдавалося бути проінформованим щодо 
сучасного стану у відповідних галузях.

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

Д. 08.051.10, спеціальності: 01.02.04 «Механіка деформова-
ного твердого тіла» (фізико-математичні науки); 01.02.04 «Ме-
ханіка деформованого твердого тіла» (технічні науки); 01.02.05. 
«Механіка рідини, газу та плазми» (фізико-математичні науки).
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Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених та 
педагогів, що відзначалися на факультеті та в університеті? 
Як вони проходили?

У 2012 році відбулася Міжнародна наукова конференція, при-
свячена пам’яті В. І. Моссаковського.

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

Ні, не впливала.
Чи можете Ви стверджувати, що інакодумство в освіті 

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

Можливо у гуманітаріїв, але не в природничих науках.
Що можете Ви сказати про розвиток наукової школи, на-

укового напряму, до якого належите, в контексті контактів з 
іншими вітчизняними та зарубіжними науковими центрами?

Мої колеги й зараз мають інтенсивні партнерські зв’язки 
з іноземними партнерами. Кафедра теоретичної та комп’ютерної 
механіки має договір стосовно щорічної аспірантської стипендії (за 
необхідності й двох) з Хемпшірським університетом (США), а також 
тісні навчальні й наукові контакти з Французьким інститутом сучасної 
механіки (м. Клермон-Ферран) і Університетом Карлсруе (Німеччина). 
Окрім того, працює в рамках договору щодо обміну студентами з 
університетом міста Детройт (США). Зараз ведеться активна робота з 
укладання договору щодо спільної магістерської програми та обміну 
студентами з французьким університетом міста Ле-Ман (Франція).

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

У докторській дисертації «Деякі просторові контактні задачі 
теорії пружності» В. І. Моссаковський запропонував абсолютно 
новий метод згаданих задач, на які й нині посилаються вчені світу.

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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Не брав участі. 
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? 

Бажано було б її покращити.
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?

Ну, все що я написав у своїй кандидатській дисертації так чи 
інакше використовую в навчальній та науковій діяльності. Там, по-
перше, я використовую всі методи. Але зараз я читаю лише один 
курс, оскільки працюю на 0,25 ставки. Всі методи, які я читаю, я 
використовував у себе в дисертаційному дослідженні. Тематику 
курсових та дипломних робі я обираю згідно з моїм дисертаційним 
дослідженням. Я тоді розв’язував там(у дисертаційному досліджен-
ні ) цікаву проблему й тому і зараз займаюсь теорією пружності 
неоднорідних тіл скінченних розмірів.

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

Такими формами були ФПК (факультет підвищення кваліфі-
кації) та стажування. Спочатку у 1973 році я проходив курси на 
ФПК у Московському університеті. У 1983 році повернувся туди 
знову для проходження курсу. У 1989 році я проходив ФПК вже 
у Київському університеті. Ну, мої батьки вже постаріли, я хотів 
поближче до них і тому я попросився, щоб це було у Києві. Ну, і 
після цього (там читали в основному українською), коли я приїхав, 
сказав на засіданні кафедри, що готовий був читати українською 
мовою… 

А тоді (1989 рік) це складно було?
Ні, це не складно було, але не віталося… і один із моїх колег, 

два місяці для нього я був бандерівцем. Так, весь час він ходив і 
казав «цей бандерівець» Мусіяка. Я йому кажу: «Ну, Женя, я не 
можу взагалі-то бути бандерівцем, тому що я з Київської області, 
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а не з західних областей України». Але треба віддати йому на-
лежне – через два – три місяці він розмовляв зі мною виключно 
українською. Але заявив, коли я сказав, що я буду читати [лекції] 
українською: «Я ніколи не читав і не буду читати українською». 
Хоча знав (перераховує на пальцях) англійську, німецьку, французь-
ку, угорську, болгарську, польську, чеську, словацьку, грузинську, 
казахську… ну, важко усі перерахувати. Я думаю, що пальців на 
руках і ногах не вистачить. Але українську він ненавидів. 

Я йому сказав (мати у нього була українка, а батько білорус): 
«Женя, якою мовою мати тобі колискову співала?» Він каже «укра-
їнською», а записав себе він у паспорті «росіянин». Він не міг тоді 
так записати. Тоді були які закони? Національність або по батькові, 
або національність по-матері. Він на знак протесту написав свого 
часу «росіянин», хоча був людиною освіченою.

На жаль, є в нас, українців… Я взагалі ділю українців на 
таких, щоб Ви знали (це на моє переконання): українці, малороси, 
хохли, манкурти (згідно з романом Чингіза Айтматова «Буранний 
напівстанок», «І довше століття триває день» узята у полон людина, 
що перетворена на бездушне рабське створіння, повністю підкорене 
господарю і таке, що не пам’ятає нічого з минулого життя) або без-
батченки і яничари. Ви ж знаєте, що яничари – це українські діти, 
яких у Туреччині виховували у мусульманських традиціях. Не знали 
цього? [дійсно ми не знали]. О, бачите, щось невідоме Вам скажу. 

А в які часи вони виховувались? 
Ну, тоді, коли йшли війни між запорозькими козаками і Осман-

ською імперією. Так от цих дітей брали. По-перше, вони мали 
слов’янські обличчя. Все ж таки османам було вигідно мати таких 
яничарів. 

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

На кафедрі завжди є держбюджетні теми. У 60–80-х роках це 
були і госпдоговірні теми.

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та науки 
характерний для часу Вашої роботи.
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За 52-річний період моєї праці в ДНУ найкраще було у 60–80-
ті роки.

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

Завжди їй приділялася належна увага.
Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 

на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів?

Громадські організації інколи підміняли керівників підрозділів.
Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на Вашо-

му факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?
Дні ММФ (механіко-математичний факультет), Дні першо-

курсника на факультеті завжди проходять весело та організовано.
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, не брав.
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?

У цілому згадані структури належним чином виконують свої 
функції.

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?

Останнім часом конкурсна ситуація погіршується у зв’язку з 
погіршенням шкільної підготовки з математичних та природничих 
дисциплін.
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Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Декілька професорів ММФ запрошуються для читання лекцій 
до європейських університетів, зокрема В. В. Лобода, Л. А. Кур-
даченко, А. І. Манєвич.

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

Так, брав участь у будівництві ПНДЛ (проблемна науково-
дослідна лабораторія), міцності і надійності конструкцій. Тягав 
цеглу. В основному будівництво відбувалося руками викладачів і 
наукових співробітників кафедри. Може Ви бачили отам [вказує 
руками на територію за 14-м корпусом] ребра незавершені будів-
лі. Отам повинно було бути побудоване приміщення для Міжву-
зівського центру наукових досліджень. Але коли Моссаковсько-
го скинули, воно все завмерло. І оце, що недобудоване, отут по-
винен був бути блок лекційних аудиторій, а от перед ним пови-
нен був бути 5-поверховий будинок ректорату. Все це завмерло. 
Чому? Тому що Моссаковський сам був ентузіастом. 

В нашій газеті є стаття моя, яка вийшла в грудні місяці – «Ста-
новлення комплексу ДНУ». Там описана ця історія. Все це фак-
тично було побудовано завдяки Моссаковському. Хоча він з точки 
зору ученого, він був «рафінованим теоретиком». Але коли йому 
запропонували займатися цим [будівництвом], він взявся і відда-
вав цій справі всього себе. 

Ми на кафедрі не дуже були задоволені цим, тому що він від-
давав багато часу, але він встигав і на кафедрі, і в КБ «Південне» 
(він був науковим консультантом), і на будівництві. Фактично оце 
все містечко було побудоване завдяки його ентузіазму.

Він був дійсно вчений світового рівня. Ті задачі, які він упер-
ше розв’язав, зараз у всьому світі визнаються як найдосконаліші 
для свого часу. І щоб Ви знали – ДІІТ, цього Ви, певно, теж не 
знаєте – це колишня територія нашого Ботанічного саду. Це була 
територія, яку «відрізали» від нашого Ботанічного саду і там по-
будували ДІІТ. Оцей будинок (коледж електрифікації) до війни 
був будинком університету, де було керівництво Ботанічного саду. 
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А взагалі у цій статті («Становлення комплексу ДНУ») про 
це було написано. У кінці 40-х років Сталін особисто чи хтось з 
його керівників виділив 50 млн рублів для того, щоб побудувати 
університетський центр у нас. Головний корпус повинен був бути 
на Жовтневій площі (нині – Соборній), там, де панорама. У тому 
районі повинен був бути головний корпус, який – зменшена копія 
Московського державного університету. Основні будівлі повинні 
були бути на кварталі Гоголя – Яворницького – Моссаковського 
(раніше – Клари Цеткін) і Шевченка. В цьому кварталі повинні були 
бути побудовані основні будівлі. Навіть зараз можна побачити, що 
багато ВНЗ знаходяться в одному місці. 

Тодішній ректор – Сафронов – як кажуть «не подсуетился», 
тому на місці головний корпус і не побудували. Але коли призна-
чили Моссаковського, він взявся за будівництво з великим енту-
зіазмом. І, до речі, з великим натиском будував ДДУ у Ботсаду. 
Оскільки Ботанічний сад – це ж наукова установа, то, щоб отримати 
на це дозвіл, прийшлося йому докласти дуже багато зусиль.

Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-
технічної бази на Вашому факультеті, в університеті?

Хотілося б, аби оновлення матеріально-технічної бази на 
факультеті, в університеті відбулось.

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.

Не володію станом цих справ.
Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-

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

Ні. Звичайно, події внутрішньо- і зовнішньополітичного життя 
в країні дуже впливали на життєдіяльність університету.
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ІНТЕРВ’Ю № 15

Паспортний лист 

Дата проведення інтерв’ю 6 лютого 2017 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Підмогильна Наталія Василівна
Дата й місце народження 25 квітня 1954 р., м. Київ
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне походження Українка, із службовців
Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

Професія, перелік посад доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри видавничої 
справи та міжкультурної комунікації 
факультету систем і засобів масової 
комунікації ДНУ ім. Олеся Гончара

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Волок Валерій Павлович, 
Шманатов Микита Сергійович

ТЕХНІК (ПІБ):  Волок Валерій Павлович, 
Шманатов Микита Сергійович

ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Волок Валерій Павлович, 
Шманатов Микита Сергійович

ІНТЕРВ’Ю:
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)

Згідно з опитувальним листом

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

17-й корпус ДНУ

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 2
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Підмогильна Наталія Василівна. Народилася 25 квітня  
1954 р. у м. Києві, у родині службовців.

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

Після закінчення середньої школи вступила на філологічний 
факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шев-
ченка, який закінчила з відзнакою. В той час стати студентом 
Шевченківського університету вважалося престижним, але всту-
пити до нього було непростою справою: конкурс на філфак був, 
здається, 25 осіб на одне місце. Вступні іспити були серйозним 
випробуванням, складали їх усно – з білетами, додатковими пи-
таннями, у присутності поважної комісії, і лише один письмовий 
екзамен – твір. Його, зазвичай, боялися найбільше, тому що ніхто 
не знав, які теми запропонують. Пам’ятаю, що в моєму творі комісія 
не знайшла жодної граматичної помилки, що й дало мені одразу 
певні переваги перед іншими абітурієнтами.

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

Вчитися було не просто цікаво, а захоплююче цікаво: подо-
балося акуратно вести конспекти, годинами сидіти в бібліотеці, 

ПІДМОГИЛЬНА 
НАТАЛІЯ 
ВАСИЛІВНА
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готуючись до семінарів і практичних занять, із внутрішнім трепетом 
гортаючи сторінки мудрих книжок, яких торкалися руки десятків і 
сотень студентів – моїх попередників; подобалося вести дискусії з 
викладачами та однокурсниками з приводу питань, що викликали 
найбільший інтерес. Саме у такому відвертому зацікавленому спіл-
куванні і опановуєш мистецтво слова, вчишся відстоювати свою 
думку, слухати інших, поважати позицію опонентів, відкриваєш для 
себе знайомих людей з несподіваної сторони. Особливою школою 
життя було позааудиторне спілкування, під час якого викладачі, 
яких звик бачити лише за кафедрою, підтягнутих, зосереджених, 
майже відсторонених, раптом демонстрували колосальні, здавалося, 
невичерпні ресурси людяності і добросердечності.

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

У мого покоління у студентські часи не було комп’ютерів, 
не дуже часто використовували викладачі у навчальному процесі 
слайдоскоп (що був чи не новітнім технічним засобом навчан-
ня!), але наочність у вигляді таблиць, портретів, малюнків була 
завжди. З позицій сьогоднішнього дня мимоволі думаєш, що зо-
всім не наявність комп’ютерних класів чи плазмових екранів в 
аудиторіях є запорукою успішності навчального процесу. Свого 
часу ми одержали прекрасну фахову підготовку, тому що нас на-
вчили головному – працювати, самостійно знаходити необхідну 
інформацію, а не покладатися лише на сучасні технічні пристрої, 
які, безумовно, полегшують життя і допомагають у навчанні, але 
й розвивають пасивність у студентів, гальмують прагнення до 
самостійного пошуку.

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

Є ще один чинник у навчальному процесі, який видається мені 
не просто важливим, а визначальним, – особистість викладача. 
Ніяке дистанційне спілкування не замінить живого спілкування 
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з людиною, яка, що називається, з вуст у вуста, безпосередньо 
передає знання, пояснює незрозуміле, допомагає розібратися у 
складному. Саме університетські науковці надавали впевненості 
у власних силах, вони вміли роздивитися у студентах творчі риси, 
здатність до самостійної наукової діяльності, підтримували перші 
спроби написати самостійну роботу. Так підтримали свого часу і 
мене, запропонувавши вступати до аспірантури, навчатися далі.

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

 Між викладачами і студентами існувала справжня, а не декла-
рована взаємоповага, яка не дозволяла викладачеві й на хвилину 
запізнитися на лекцію, а студентові – зайти в аудиторію після ви-
кладача. Сучасні студенти інколи дозволяють собі запізнитися на 
заняття, яке розпочинається о десятій чи об одинадцятій годині, 
посилаючись на погану роботу транспорту або розповідаючи інші 
фантастичні історії, перериваючи, таким чином, лекцію, відволіка-
ючи викладача. Але, власне, з цих дрібничок, другорядних речей, 
назва яким – самодисципліна, починається культура поведінки, 
яку маємо самі в собі виховувати.

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

Багато чого цікавого і, навіть, смішного траплялося під час 
складання сесій. Років двадцять тому залік мало чим відрізнявся 
від іспиту – ті самі білети, питання, усна співбесіда з викладачем, 
конспекти першоджерел. Скільки часу пішло на конспектування 
тих першоджерел! А от сьогодні за цим не жалкуєш: у пам’яті наче 
закарбувалися окремі формулювання, думки філософів минулого, 
висновки авторитетних учених. Прочитати і записати власною 
рукою – цей процес розвиває якусь клітинку мозку, надійніше 
закріплює відповідну інформацію. Як і мої колеги, знаю, як не 
подобається студентам готувати конспекти, і їхнє ставлення до 
конспектування одразу впадає в очі під час перевірки тих завдань, 
які передбачають конспектування. А шкода… Звісно, можна не 
вчити напам’ять таблицю множення, оскільки у кожній телефонній 
трубці є калькулятор, не обов’язково переписувати те, що можна 
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«скачати» з Інтернету, але, нехтуючи такими, здавалося б, меха-
нічними видами роботи, студенти не дають розвинутися потужним 
природним здібностям, закладеним у кожному.

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

До написання курсових і дипломної робіт ставилися над-
звичайно серйозно. Максималізм молодих років стимулював на 
відкриття нового, і здавалося, що вже у цій, власне, учнівській, 
першій науковій роботі, якою була курсова, ти неодмінно скажеш 
щось ще нікому не відоме. А потім виявлялося, що твої думки вже 
комусь приходили в голову, що те, що здавалося «новим», вже до-
бре відоме… Тоді шукали ще і ще, аби власна робота не виглядала 
трафаретною, стандартною, простою сумою поширеної інформації. 
Рецензентами дипломних робіт за правилами, що діяли раніше, 
завжди були викладачі інших вузів чи науковці з академічних 
інститутів. Свої, так би мовити, викладачі знають, що ти хороший 
чи не дуже студент, знають, на що ти здатний. Інша річ – людина 
зі сторони. Рецензії цих спеціалістів були гострими, безкомпро-
місними, але водночас доброзичливими. Тоді взагалі не знали про 
існування системи «Антиплагіат», але, якщо рецензент знаходив у 
декого зі студентів «запозичення» з чужих робіт, то таку дипломну 
роботу перекреслювали червоним олівцем і знімали із захисту.

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

Цікаво згадувати про такий вид навчання, як практика. На 
навчальну практику ми виїздили у маленькі містечка та селища, 
з інтересом вивчаючи незнайомий для нас, столичних студентів, 
побут, слухаючи незвичну вимову, записуючи вражаючі життєві 
історії. Кожному з нас, практикантів, у деканаті видавали невелику 
суму грошей, якої вистачало на дорогу, а з собою кожен брав не-
хитрий «прожитковий мінімум» у вигляді батону ковбаси та пари 
банок консервів – і обходилися. І цим теж цікаве студентське життя: 
не розкошуючи матеріально, навчилися цінити духовне, дружити, 
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допомагати один одному. Особливі спогади – педагогічна практика. 
Як же ми тремтіли, вперше заходячи до класу, якими були невпев-
неними! Але все виходило непогано, як це не дивно, – встигали і 
новий матеріал викласти у повному обсязі, і опитування провести, 
і використати допоміжний методичний матеріал.

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

Звісно, що не лише навчальний процес утворює, сказати б, 
поле спілкування зі студентством. Ми з колегами часто згадуємо, 
які конкурси художньої самодіяльності колись існували в уні-
верситеті, як змагалися між собою студенти різних факультетів, 
демонструючи неабиякі здібності і таланти, і жалкуємо за тим, що 
сьогодні практично відсутня ця ланка культурно-виховної роботи. 
Юнаки і дівчата розкривалися зовсім по-новому – не просто як 
студенти, яких ми знали, дивуючи своїми талантами музикантів, 
співаків, танцюристів.

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

Саме університетські науковці надавали впевненості у власних 
силах, вони вміли роздивитися у студентах творчі риси, здатність 
до самостійної наукової діяльності, підтримували перші спроби 
написати самостійну роботу. Так підтримали свого часу і мене, 
запропонувавши вступати до аспірантури, навчатися далі.

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

Після переїзду з Києва до Дніпропетровська моє життя 
пов’язане з Дніпропетровським університетом: під керівництвом 
університетських науковців написала кандидатську (науковий ке-
рівник – професор Фролова К. П.) і докторську (науковий консуль-
тант – професор Меншиков І. І.) дисертації. На все життя вдячна 
професору Меншикову І. І. (він протягом тривалого часу був деканом 
філологічного факультету Дніпропетровського університету), який 
погодився бути консультантом під час роботи над докторською дис-
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ертацією, за його виняткові людські якості, енциклопедичну широту 
знань, гідність, порядність, гостру критику, здатність одним словом 
розвіювати сумніви, що час від часу виникають у кожного пошукача, 
неоціненну допомогу. Саме під керівництвом професора Менши-
кова І. І. і у співавторстві з ним підготовлено такі лексикографічні 
роботи, як «Поэтическое слово А. С. Пушкина» і «Поетичне слово 
Кобзаря», що мали широкий науковий резонанс.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Керівником педагогічної практики у нас був відомий укра-

їнський викладач-методист, автор відомого підручника, чиї слова 
чую й донині: «Коли перестанеш хвилюватися перед тим, як 
зайти до класу чи аудиторії, то треба міняти роботу – ти не ви-
кладач». Тому і тепер щодня, йдучи до студентів, перевіряю себе 
цим критерієм. На спеціальності нашого факультету – стабільно 
високий конкурс, чому ми з колегами – прекрасними людьми і ви-
нятковими професіоналами – раді, і готові й надалі віддавати свої 
знання і вміння, виховуючи достойну зміну сучасних працівників 
засобів масової комунікації.

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

Обов’язковим моментом підготовки кандидатської або доктор-
ської дисертації є участь у наукових конференціях. Географія таких 
конференцій була надзвичайно широкою, і кожен з нас, здобувачів 
наукових ступенів, з охотою їхав до Мінська, Москви, Запоріжжя чи 
Херсона. Траплялося, що під час обговорення тієї чи тієї доповіді, її 
автора «щипали» гострими запитаннями, інколи просто заганяли у 
глухий кут, коли ступінь орієнтації у певній проблемі був недостатнім. 
Але такі конференції – серйозне загартування, перевірка наукової 
спроможності, підготовка до подальшої роботи. Іноді саме з такої 
конференції повертаєшся збагачений якоюсь перспективною ідеєю, 
задумом нової статті, знанням про ще невідоме і, безумовно, числен-
ними новими друзями, з якими потім підтримуєш дружні контакти 
протягом багатьох років.

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.

У Дніпропетровському університеті, як відомо, функціонує 
кілька спеціалізованих рад із захисту дисертації, і мене включено 
до складу двох з них: докторської спецради, в якій захищають 
літературознавчі роботи і яку понад 20 років очолює відомий 
науковець професор Гусєв В. А., а також кандидатської – для мо-
вознавців, головами якої в різний час були професори Меншиков 
І. І., Пристайко Т. С., Попова І. С. Найбільше, звісно, запам’ятався 
захист моєї першої аспірантки, коли, здається, я хвилювалася зна-
чно сильніше, ніж вона сама.

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

Тепер і я здійснюю наукове керівництво підготовкою кан-
дидатських дисертацій, консультую докторантів. Колишні аспі-
ранти стали моїми добрими друзями, з якими часто спілкуємося, 
радимося з різних питань. Пишаюся своїми учнями, які вже стали 
доцентами різних вишів Дніпра, працюють у редакціях, друкарнях, 
редакційно-видавничих відділах різних організацій та установ, і 
відчуваю щиру радість від того, що свого часу змогла їм допомогти 
в їхньому науковому або професійному становленні.

Заключення:
Свій шлях викладача у Дніпропетровському університеті по-

чинала на філологічному факультеті, а тепер вже близько двадцяти 
років працюю на факультеті систем і засобів масової комунікації, 
очолюючи кафедру видавничої справи та міжкультурної комунікації. 
Хотіла б поіменно назвати тих фахівців, з ким ми працюємо разом 
не один рік і хто став для мене кафедральною родиною, однодум-
цями, надійною підтримкою й опорою у повсякденній роботі. Це 
самовіддані й висококваліфіковані спеціалісти, які щодня пишуть 
історію Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара: доценти Блинова Н. М., Губа Л. О., Жарко С. Ю., Іванова 
Н. І., Куценко Л. В., Михайлова А. А., Назаренко О. В., Поліш- 
ко Н. Є., Терханова О. В. Щира вдячність Вам, мої дорогі колеги!
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ІНТЕРВ’Ю № 16

Паспортний лист

Дата проведення інтерв’ю 11 березня 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Полішко Олексій Миколайович 
Дата й місце народження 26 жовтня 1952 р., м. Дніпро
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, із селян

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

ДНУ ім. Олеся Гончара

Професія, перелік посад Начальник науково-дослідної 
частини

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Гарькавий Владислав 
Костянтинович

ТЕХНІК (ПІБ): Григор’єв Дмитро
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Іванцов Артем Валентинович
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 1 година 40 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Lenovo P70
Вид і марка відеотехніки Canon 650D
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

Навчально-адміністративний 
корпус № 1 ДНУ

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з 
респондентом

1

Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце наро-
дження.

Я, Полішко Олексій Миколайович, народився 26 жовтня 1952 
року у місті Дніпропетровську. 

Що Ви можете знаєте про своїх предків, батька, матір, 
діда, бабу, з якого вони роду, якого походження?

Батько – Полішко Микола Никифорович, мати – Полішко 
Ольга Миронівна. Батьки народилися і жили перші роки у селі, 
вони були сільськими мешканцями, потім, після закінчення Вели-
кої Вітчизняної війни, вони отримали середню спеціальну освіту 
і переїхали на відбудову міста Дніпропетровська. Вони все життя 
працювали у будівельній галузі, робота була важка, на той час 
механізація була не дуже висока, багато було ручної праці, але 
вони дуже добре працювали, неодноразово були відмічені адмі-
ністрацією і будівельним управлінням міста. 

Що стосується більш давніх предків, дідів і бабусь, то тут 
треба сказати коротенько таке: по батьковій лінії мій дід, По-
лішко Никифор, на жаль, не пам’ятаю його по батькові, тому що 
він загинув під час Голодомору тридцятих років, їздив на Західну 
Україну заробляти кошти для того, щоб утримувати сім’ю, був 
дуже гарний, дуже добрий коваль на всю округу. Зросту він був 
невисокого, батько розповідав, але був надзвичайно сильною лю-
диною, міг голими руками розгинати кінські підкови. Заробляв він 

ПОЛІШКО 
ОЛЕКСІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ
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непогані гроші, але під час Голодомору частина людей померла, 
людей було небагато. На Західній Україні з цим питанням, я маю 
на увазі харчування, було трішечки легше, та й люди були замож-
нішими, і він туди їздив на заробітки як коваль і на жаль, під час 
однієї з подорожей, він трагічно загинув. Я так розумію, що якісь 
лихі люди побачили гроші і за гроші його вбили. 

Бабуся по батьковій лінії, Полішко Параска, була дуже гарною 
швачкою. Вона обшивала все село і, коли діда не стало, їй треба 
було піднімати на ноги трьох дітей, двох дочок і сина – мого бать-
ка. Вона дуже напружено багато працювала, здоров’я у неї було 
не дуже гарне, але дожила вона до пристойного віку. Я ще застав 
її живою і спілкувався з нею, далі вона була вже дуже хвора, їй 
було дуже важко, вона майже не рухалася, але якимось чином вона 
спілкувалася з нами, розповідала деякі цікаві речі, але це були такі 
розповіді, досить сумні, тому що життя було нелегке, ну, ви самі 
розумієте, мабуть, читали і вчили, що під час Голодомору життя 
було нелегке. 

Що стосується моєї матері, то я про неї розказував, а, ні, ще 
один момент не розказав. Батько і мати народилися в селах Маг-
далинівського району нашої області, які відстали одне від одно-
го десь на 7 кілометрів, познайомилися вони вже тут у місті, у 
Дніпропетровську, а батько народився і жив у селі Дмухайлівці, 
а мама – у селі Мусієнково. 

Мамині батьки – це Петунько Мирон Данилович, він був 
дуже активним партійним працівником того часу, створив колгосп, 
очолив його, був головою колгоспу і оскільки, я думаю, Вам буде 
цікаво, для тих, хто мене слухатиме і дивитиметься цей запис, 
цей текст, така цікава риса, для того часу, вона, на жаль, сумна, 
але, я думаю, про неї варто розказати. У 1933 році дід, на жаль, я 
його теж не застав, бо під час Великої Вітчизняної війни, я трішки 
наперед забігаю, був комісаром партизанського загону і загинув. 

Я розповідаю трішки докладніше. Так ось, в 33-му році, коли 
мого діда викликали до Дніпропетровська, як голову колгоспу, 
його не було місяць удома, коли він повернувся, то всі побачили, 
що замість такого густого чорнявого волосся на голові у нього 
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такий коротенький їжачок, зовсім сивий. Дід ніколи і нікому не 
розповідав, що з ним робили в області, що йому розповідали, про 
що його запитували, так він з собою цю таємницю в могилу за-
брав, але така цікавенька: вона характерна для того часу, у діда був 
орден Бойового Червоного Прапору, за номером один з перших, 
перші два десятка виходить, під час громадянської війни він там, 
мабуть, якимось чином відзначився у тодішньої влади, а коли з 
ним отаке трапилося у 33-му році, він повернувся і нікому нічого 
не розповідав, але, коли почалася Велика Вітчизняна війна, дід 
разом з командиром партизанського загону Демченком, мабуть 
взяв завдання партійних органів, вони організували партизанський 
загін. На жаль, в наших лісах – це орільські гаї, які більше схожі 
на посадку, де там було ховатися партизанам? І коли в 1942 році 
наші війська за вимогою недолугих керівників влаштували контр-
наступ під Харковом, німці відкотились з нашим країв, буквально 
там, на тиждень, це було восени. Люди були хворі, простуджені, 
вони вийшли з лісів і пішли по хатах, щоб більшості відігрітись, 
підлікуватись і тут несподівано німці вибили наші війська з цих 
місць і всіх членів партизанського загону схопили, дуже довго 
катували, причому, мені розповідали односельці, що катували, 
головним чином, поліцаї, не німці, тобто свої своїх. І діда забили 
до смерті, якісь два нелюда. І бабуся розповідала, це вже, мачуха 
моєї мами, вона розповідала те, що знала. Тіло діда вона впізнала 
лише за рукавичками, які вона йому зшила, коли він був вдома та 
лікувався. По обличчю та тілу його опізнати було неможливо, ось 
так їх катували. Чи є на світі ці люди, чи нема, я не знаю, нехай це 
залишиться на їхній совісті. Ось те, що стосується моїх діда і бабусі.

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

Ну, тут, мабуть, досить опосередковано можна назвати такі 
традиції – надзвичайна працелюбність, дисципліна і чесність. Я 
вважаю, що здобути високу освіту без цих якостей неможливо, а 
оскільки батьки і дідусі, і баба Алла мали таке походження, були 
трударями і без стремління певного, без дисципліни, без звички 
чесно заробляти свої кошти, свій хліб, свою їжу, мабуть, їм важко 
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було б вижити. І це вони прищеплювали своїм дітям – моїм батькам, 
а ці батьки вже виховували і нас, своїх дітей, у мене є молодший 
брат, в такій же традиції. Мабуть тому, завдяки цим рисам, нам 
вдалося отримати пристойну освіту і зробити певну кар’єру.

Тобто, Ваші рідні на здобуття освіти мали певний вплив?
Своїми традиціями, закладеними таким чином, безумовно.
І на Ваш професійний вибір також?
Ні, на професійний – ні. Стосовно професійного вибору ми 

там поговоримо пізніше. Хоча, якщо вважаєте за потрібне, можу 
відповісти зараз. 

Справа в тому, що коли ще я навчався у старших класах серед-
ньої школи, я дуже захоплювався науково-популярною літературою 
і фантастичними творами, які були присвячені технічній галузі. І 
ще тоді я вирішив, що я здобуду освіту, яка допоможе мені буду-
вати ракетний щит нашої Батьківщини. Ось це, головним чином, 
і сприяло тому, що я обрав професію ракетобудівника.

Де Ви навчалися в початковій школі, чи в середній школі, 
яку освіту Ви здобули?

Я навчався у 59-ій середній школі міста Дніпропетровська, 
закінчив її із золотою медаллю. Процес навчання ішов легко, по-
казники були гарними, у мене, починаючи з п’ятого класу, не було 
жодної четвірки, всі були п’ятірки за всіма предметами. 

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

Директором школи, в якій я навчався, був Яріменко Гнат. Це 
була людина, яка пройшла тернистий і важкий шлях, але він був 
педагогом від Бога. Йому вдалося створити такий дуже міцний 
колектив однодумців і фахівців, високих фахівців своєї справи. 

В початкових класах у нас була вчителька Лідія Миколаївна 
Філіпова, а в п’ятому класі, коли це були уже старші класи, в той 
час була така система класних керівників, керівником була Ганна 
Никифорівна Панасенко. Вона була українським філологом. Ще 
з тих часів вона прищепила мені любов до української мови, спі-
вучої, красивої, я взагалі вважаю, що це найкраща мова в світі. 
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Ну, звичайно, мова, яка є рідною для людини, вона є найкращою. 
Я під впливом всього, що розказувала нам Ганна Никифорівна, 
почав писати вірші, а це почалося з однієї події: у нас було на 
той час два старших класи в школі і вона викладала українську 
мову і літературу. Вона принесла твір, який написав один із учнів 
сусіднього класу, цей твір був присвячений нашому походу до Бо-
танічного саду та нашим враженням. Твір був дуже красивий, нам 
було завдання написати твір на наступний урок, на наступний день 
і, вона нам завжди підтримувала у нашому класі дух змагань. Два 
класи – ми змагалися один з одним і в спорті, і в навчанні, і в різних 
культурних заходах. Я був лідером класу і на мене покладались, 
мабуть, всі надії шкільними вчителями і мене так «забрало», що 
я вирішив, так би мовити, переплюнути свого колегу, свого візаві 
із паралельного класу. Я вперше написав твір у віршах на дванад-
цяти аркушах учнівського зошиту. Я досі пам’ятаю вираз обличчя 
Ганни Никифорівни, коли вона прийшла з перевіреними нашими 
творами, її проривала така гордість, що і клас, і учень кращі, ніж 
з паралельного. Вона зачитала мій твір, весь клас повернувся до 
мене, подивився на мене, всі здогадалися, хто цей твір написав, 
хоча вона нам не сказала тоді. 

Ну, і це, так би мовити, фон малюнку щодо цієї ситуації, цього 
періоду. А для того, щоб внести ясність в те, чому ж я при такій 
схильності і таких вподобаннях став все ж таки технарем – мате-
матику в нашому класі викладала Надія Степанівна Варваренко. 
Це був ас своєї справи, ми всі дивувалися, яким чином можна не 
знати того, що вона нам розказувала, вона так все розкладала, 
що зрозуміло було навіть найостанньому і неуспішному учню. І 
оця стройність викладу, стройність формул, краса малюнків гео-
метричних фігур, вона покорила мене, і математика тоді була для 
мене дисципліною номер один. Мабуть, це і визначило мій вибір 
на наступному етапі.

Коли Ви вступали до університету, який був конкурс, пра-
вила прийому і хто приймав у Вас екзамени?

Я вступив до Дніпропетровського національного універси-
тету в 1971 році. Здається, того року конкурс був десь 8 чоловік 
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на місце, я не певен, але така була десь цифра – 8-10. На той час 
це був достатньо елітний конкурс, тому що на фізико-технічному 
факультеті виплачували вищу стипендію у порівнянні з іншими 
факультетами, були дуже гарні перспективи, які відкривалися у 
майбутньому з цією професією, можливість влаштуватися на висо-
кооплачувану роботу на профільних підприємствах. На факультеті 
було дуже багато хлопців, це був переважно хлопчачий факультет.

На той час ми здавали три іспити: математика, фізика і твір, 
математика була і усна, і письмова, тобто виходить, що їх було 
чотири. З усіх членів приймальної комісії мені запам’ятався Тур-
чинов. Він зараз завідувач кафедри, я, на жаль, не пам’ятаю, як 
його ім’я, по батькові, це можна буде пізніше уточнити. Мене 
вразило те, з якою увагою він ставився до нас, до абітурієнтів в 
плані дотримання процедури і це дуже допомогло, тому що всі 
були поставлені в однакові умови і що лише знання мали показати, 
хто є хто під час іспитів (це був письмовий іспит з математики).

Чи Ви пам’ятаєте Вашу першу університетську лекцію і 
хто її проводив?

Справа в тому, що навчання на фізико-технічному факультеті 
специфічне було, і всі ми прагнули швидше добутися до тих дис-
циплін, які визначать майбутнє нашої професії. Це були секретні 
дисципліни, цікаві, таємничі, тому перші такі загальні дисципліни 
мені не дуже запам’яталися, а коли вже з третього курсу почали 
вивчати спеціальні дисципліни, вони називалися у нас спецкурси 
і нумерувалися, тобто назви дисципліни не мали, а мали лише ну-
мерацію: спецкурс перший, спецкурс там триста двадцять восьмий 
і так далі… 

Так от, найбільше мені запам’яталася вступна лекція з спец-
курсу 91. Нам її читав Дмитро Іванович Сотніков, і оскільки наша 
робота така специфічна, я маю на увазі наше інтерв’ю, то можу 
згадати такий випадок: на цій першій лекції з його вуст прозвучала 
така гумористична теза: «Ви навіть не знаєте, на який секретний 
факультет Ви потрапили, моя дружина досі не знає, який факуль-
тет я закінчив, які дисципліни викладаю». Тобто, ця романтика 
таємничості приваблювала, безумовно, особливо хлопців і великим 
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чином визначала наше бачення задач, які потрібно було під час 
навчання вирішувати, наше ставлення до предметів, ну, і так далі…

Де розміщувалися Ваш факультет, кафедри, де проходили 
навчальні заняття, лекції, семінари, практичні та лабораторні 
заняття?

Тієї пори університет, університетське містечко лише роз-
будовувалося, тому був певний дефіцит аудиторій і з першого 
по другий курс ми навчалися в навчальних класах сусідньої 80-ї 
школи. Коли розпочалися спеціальні дисципліни, це вже був третій 
курс, то заняття проходили вже у 10-му корпусі, який міститься в 
нинішньому університетському містечку і переїхали туди разом 
з кафедрою із третього корпусу, який зараз в центрі на проспекті 
Яворницького. 

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена, по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру викладання предмету, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, як вони викладали.

Я вже сказав, що специфіка дисциплін фізико-технічного 
факультету, режимного факультету, не дозволяє розповісти по-
дробиці та всі цікавинки предметів, але, такі, ключові, я думаю, 
можна розказати. 

Найбільше враження справляв не тільки на мене, а й на пере-
важну більшість студентів нашого курсу, нашого напряму, безумов-
но, Михайло Іларіонович Дупліщев – легендарна особа, завідувач 
першої кафедри, як вона тоді у нас називалася, де тоді викладали 
дисципліни, пов’язані з конструюванням ракет. Михайло Іларіоно-
вич був людиною захопленою, у нього була ідея, на жаль, йому за 
життя не вдалося її досягти. Він хотів спростувати теорію віднос-
ності Ейнштейна, тому, мабуть, на нього багато хто дивився, як на 
дивака, але ця людина була надзвичайно захоплена. Він розпочав 
свою кар’єру з фаху артилериста, а потім, коли стало зрозуміло, 
що за ракетними конструкціями майбутнє, він став ракетником, 
дуже знаним у своїй галузі. Запам’яталася його зовнішність: він 
був дещо схожий своєю зачіскою на Ейнштейна – таке волосся, 
сиве, красиве, худорлява статура, дуже емоційний стиль викладання 
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дисципліни. І це було характерно для всіх викладачів на нашому 
факультеті, без цього з нас і не зробили би, мабуть, фахівців відпо-
відного профілю. Дуже багато із загального обсягу інформації – це 
були приклади, конкретні приклади, конкретні конструкції, назви, 
як ми їх тоді назвали, виробів (це ракети), конкретні особливості, 
і Михайло Іларіонович сипав цими термінами, прикладами без-
кінечно. Це переконувало нас у тих тезах, тих істинах, які він нам 
відкривав, підтверджував те, що сама ціль ідеї, такі підходи, які 
він нам розповідав, давали можливість конкретно реалізувати їх 
в конкретних розробках.

Це ще не все. Був викладач Лев В’ячеславович Андреєв, який 
власне привів мене в лабораторію, де я 24 роки пропрацював – в 
лабораторію міцності і надійності конструкцій. Він викладав у 
нас відповідні дисципліни і в його манері викладання вражала 
демократичність, з якою він ставився до нас, до студентів. Він 
прийшов до університету як практик з конструкторського бюро 
«Південне», знав дуже багато цікавих конкретних випадків, які 
підкреслювали специфіку спеціальності, розповідав нам конкретні 
приклади з практики випробувань ракет на Байконурі, в інших міс-
цях. Це була дуже цікава людина і ще одна риса йому притаманна 
була – це надзвичайне почуття гумору. Гумор і демократичність 
у ставленні до колег, до студентів його виділяли.

Які форми і методи науково-педагогічних працівників зі 
студентами були найефективнішими на аудиторних заняттях 
і в позааудиторний час?

Специфіка мого факультету була така і зараз такою залишаєть-
ся, що позааудиторних занять у нас не було, тому що викладання 
було режимним. Всі наочні приладдя, всі зошити були засекре-
чені, конспекти виносити з аудиторій було не можна. Пройшла 
лекція – ми здавали всі записи. Був такий студент-«секретчик», 
він здавав у спеціальній валізці всі конспекти до спец- бібліотеки. 
Коли треба було готуватися до екзаменів – прийшов, почитав, ось 
те, що запам’ятав – те твоє, жодних шпаргалок, жодних якихось 
нотаток робити не можна було, тому ця специфіка – вона відмінна 
від інших.
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Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри і що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

На той час деканом факультету був Густав Дмитрович Мака-
ров. Йому вдалося створити таку монолітну когорту однодумців, 
що ми неодноразово були свідками того, як оперативно і фахово 
підходили працівники деканату до вирішення різних питань, які 
виникали під час навчання. Це, мабуть, тому, що це було фізте-
хівське братство, вони розуміли, що дуже важко навчатися, коли 
конспекти знаходяться окремо, а ти – окремо, тому підходили до 
вирішення проблем студентів дуже демократично, з розумінням. 

Цьому сприяв і Густав Дмитрович, а він був людиною дуже 
маленького зросту, але дуже міцний і з густим басом й рухався 
повільно та велично. Коли він з’являвся в коридорі, в аудиторії, то 
здавалося, що простір поменшав, бо місця він займав багато. На 
моєму курсі, моїй спеціальності він не викладав, тому я не знаю 
його як викладача, але як адміністратора знаю і пам’ятаю з най-
кращого боку. На жаль, його немає серед живих. Ну, а, взагалі, і 
деканат, і викладачі – всі були єдиною командою, яка дуже лагідно 
підходила до нас, як до своїх майбутніх колег.

Зазначте матеріально-технічну базу навчального проце-
су, чи використовувалися на аудиторних заняттях технічні 
засоби навчання, наприклад, карти, схеми, таблиці, аудіо- чи 
відеоприлади.

Аудіо- і відеотехніки не було, тому що ряд дисциплін, що ви-
кладалися, забороняли використання цих засобів, а що стосується 
наочного обладнання якось іншого, «заліза», як ми казали, цього 
було вдосталь. Всі аудиторії були відповідно обладнані необ-
хідними деталями, за профілем, за спеціальністю дисциплін, що 
викладаються. Тому кожні лекційні масиви, які нам доводилося 
слухати, тут же, в аудиторії ілюструвалися конкретними плака-
тами, фотографіями, малюнками і виготовленими із розрізами 
деталями вузлів, відповідних частин техніки і нам відразу ставало 
зрозуміло, про що йде мова, як виглядають ті предмети, про які 
нам розповідають викладачі. Це дуже допомагало, на мій погляд. 
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Ну, і, звичайно, якби не Південний машинобудівний завод, який 
дуже допомагав з технікою, то, мабуть, її б просто не було, або, 
не було б у такій кількості, а це дуже допомагало в навчанні і в 
розумінні. Техніка була дуже серйозна, дуже складна, тому, коли 
перед тобою є певні деталі, особливо якщо це з певним вирізом, ти 
бачиш не лише корпус, а й те, що всередині знаходиться. Це тільки 
зміцнювало наші знання і допомагало нам у навчанні.

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

Я почну з кінця цього запитання. Я сказав, що Лев 
В’ячеславович Андреєв був тим викладачем, який буквально за 
руку привів мене з аудиторії фізтеху до лабораторії міцності і 
надійності конструкцій, де випробовувалися матеріали певних 
вузлів підводних човнів та ракет. І тому, безумовно, його стиль 
викладання, його знання, його підходи до викладання матеріалу, 
все це мені імпонувало. Коли він запропонував перейти на роботу 
до цієї лабораторії, я погодився.

Що стосується інноваційних методів навчання, то ті дисци-
пліни, які нам викладалися, майбутнім ракетникам, то їх не можна 
було викладати без інновацій, тому що це була на той час та й зараз 
одна з тих галузей, що найбільш стрімко розвивалася і, звичайно, 
все, що було нове на той час, про що можна було розповідати 
студентам (рівень секретності був різний), наші викладачі фізте-
ху, я думаю, що вони і зараз це роблять, вони всі нові матеріали, 
всю нову інформацію, яку тільки можна було доводити до відома 
студентів, вони доводили. Тому про інноваційні підходи я можу 
сказати ось в такому ракурсі.

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії, чи навча-
лися Ви у спеціально обладнаних аудиторіях, іменних аудиторіях.

Всі, без винятку, аудиторії були спеціально обладнані. Я маю 
на увазі, що там були новітні плакати, крупноформатні фото, різні 
деталі ракет, а що стосується того, як часто вони використовувалися, 
то без них викладання взагалі було неможливе. Я вже говорив, що 
ці наочні приладдя постійно оновлювалися завдяки кураторству 
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профільних підприємств, тому ми були більш-менш у доступі всіх 
новин, які є в цій галузі.

Зазначте, яким був склад Ваших однокурсників: за рівнем 
підготовки, віком, статтю, соціальним походженням, мож-
ливо, життєвим досвідом.

Я навчався на вечірньому відділенні і всі мої одногрупники 
були людьми з уже певним життєвим досвідом, майже всі працю-
вали на режимних підприємствах, те, що вони бачили і чули від 
викладачів, вже частково було їхньою роботою. Переважним чином 
це були українці і росіяни, це були люди, що досить демократично 
ставилися один до одного і ніяких особливих конфліктів у нас ні-
коли не було, тому що всі розуміли, що відволікати увагу на такі 
дрібниці як з’ясовування неформальних якихось там стосунків 
заважатиме оволодінню знаннями, тому що, повторюю, формат 
навчання був дуже складний внаслідок режимності і нам ніколи 
просто було витрачати час на інші якісь речі, окрім навчання, 
курсових робіт. Ми спілкувалися на протязі досить великого часу, 
тому що, якщо виконувалися курсові, дипломні роботи, то це треба 
було заходити на факультет вранці і у нас був такий жарт: фізте-
хівець виходить з корпусу, поглянув на небо і каже: «Зірочки…». 
Закінчували ми пізно ввечері.

Якою була навчальна дисципліна у студентів, трудова і 
виконавча дисципліна у викладачів?

Характерна риса: на той час – навіть ніхто думки не міг до-
пустити, що викладач може не з’явитися на заняття. Мабуть, мо-
білізовувала, як я вже казав, специфіка факультету і більш ніж на 
5-7 хвилин викладачі, як правило, не затримувалися до початку 
заняття.

Що стосується дисципліни і ставлення студентів… Я би ска-
зав, це були люди свідомі з певним життєвим досвідом, тому вони 
розуміли в повному обсязі, що від того, як вони навчаються, що 
вони пізнають, залежить їх кар’єра, просування по службі і вза-
галі успіх, тому ставилися переважно у більшості дуже уважно 
до занять. Дисципліна була пристойна, хоча, звичайно, були про-
пуски, але вони, як правило, були пов’язані з тим, що студенти 
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працювали, від’їжджали у довгострокові відрядження, але ад-
міністрація ставилася з розумінням до цих ситуацій і їм давали 
можливість відпрацювати, надолужити згаяне і тому в цьому плані 
я вважаю, що дисципліна була на певному, досить пристойному  
рівні.

Який був морально-психологічний клімат у Вашій акаде-
мічній групі, на курсі, кафедрі та факультеті?

Між групами, дійсно, був елемент певного змагання. Всередині 
групи у нас в силу того, що майже всі студенти в нашій групі були 
приблизно одного рівня, панував такий собі дух співробітництва, 
певного змагання і чим кращої думки про тебе були – тим краще. 
Не можна сказати, що авторитет того чи іншого студента дозволяв 
отримувати відмінні відмітки, більше того, поважалося і викликало 
таке особливе ставлення до глибоких знань, дисципліни і якщо 
можна було у когось дізнатися якусь інформацію, яка не викла-
далася на лекціях чи на практичних заняттях, на лабораторних, 
то такий студент, безумовно, користувався підвищеною увагою і 
деяким шанобливим ставленням до нього.

А хто був Вашим старостою, куратором в академічній 
групі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків 
у студентському колективі?

Старостою у нас був Кравченко Валера, він був людиною 
досить врівноваженою, автор здібний і, мабуть, зразу деканат 
звернув на нього увагу і доручив такий обов’язок. Що стосується 
куратора, то у нас на вечірньому відділенні куратора не було. Сто-
сунки були, я вже казав, досить рівні, тому що студент був певним 
чином підготованим фахівцем і відчував себе гідно як людина, яка 
вже певним чином сформувалася, і тому у нас ніяких негативних 
неформальних стосунків не було. 

Були інші неформальні стосунки – свята ми зустрічали разом, 
але багато з членів нашої групи були вже сімейними людьми, тому 
якихось там довготривалих походів або поїздок у ліс не було, але 
такі, короткочасні зустрічі, безумовно, були.

Як були організовані проведення залікового тижня, сесії, 
чи траплялися якісь курйозні випадки?
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У нас були дуже стислі терміни. Ось це – відмінність, і дуже 
великий був обсяг завдань. Треба було здавати багато креслень 
під час залікового тижня, багато лабораторних робіт, тому що ми 
повинні були стати відмінними практиками, які б відчували на 
кінчиках пальців залізо, яке мчало, яке стріляло, тому заліковий 
тиждень був дуже напруженим.

Що стосується самої сесії, то група, як правило, здавала сесію 
в один прийом, тобто нас не розбивали на якісь частини, всі одно-
часно, тому всі знали, хто яку оцінку отримав. Ми обмінювалися 
цим, так всі студенти роблять під час усного іспиту. Хто здав – ви-
ходив, розповідав, які питання йому задавав той чи інший викладач, 
це миттєво ставало надбанням всіх присутніх і, таким чином, ми 
ставали готові до якихось додаткових запитань, що допомагало 
під час складання іспиту.

Стосовно курйозних випадків, можу навести такий (не знаю, 
наскільки він курйозний): ми здавали іспит з опору матеріалів 
Леву В’ячеславовичу Андреєву, і він переплутав мою заліковку із 
заліковою книжкою мого приятеля та поставив в залікову книжку 
приятеля, вже ознайомившись з попередніми письмовими виклад-
ками, оцінку «відмінно», яка мала призначатися мені (у відомості 
вона вже стояла). Тому він дуже довго його мурижив, задавав 
численні додаткові запитання і вже потім тільки сказав: «Добре, 
я вже поставив, тому йди звідси». Більш курйозних я не пам’ятаю.

Чим визначався Ваш вибір курсової роботи, дипломної ро-
бити, хто був Вашим науковим керівником і як здійснювалося 
наукове керівництво?

Керівником моєї дипломної роботи та курсових робіт був 
Шереметьєв Володимир Григорович – старший викладач нашої 
1-ї кафедри. Це була колоритна особа – високий, широкоплечий, 
дуже суворий на вигляд чоловік, хоча надзвичайно добрий, фа-
хівець своєї справи, він був керівником багатьох моїх курсових 
робіт і моєї дипломної роботи. А моїм керівником з 1976 року, 
коли я навчався на останніх курсах фізтеху, була Ободан Наталія 
Іллівна, професор, доктор технічних наук, я вважаю і зараз її своїм 
науковим керівником. Вона жива, дай їй Бог здоров’ячка, викладає 
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на факультеті прикладної математики і головним чином я їй за-
вдячую всім тим, що зробив у науці і тим, що умію. Що стосується 
взаємовідносин, то вони були більш товариські, ніж відносини 
начальника і підлеглого, ось це – специфіка.

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

У змаганнях на факультеті я участі не брав, але з 12 років 
займаюся плаванням, маю перший дорослий розряд. Я і зараз не 
покидаю, не залишаю без уваги цю дисципліну і як тільки є мож-
ливість, відвідую наш басейн. Не хочеться хвалитися, у той же 
час, мені зараз 64 роки, йде 65-й, але дистанцію в один кілометр 
я пропливаю за 35 хвилин.

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

Це мета, любов, тяга перед романтикою теми, чогось склад-
ного, романтикою воєнної галузі, ракетобудуванням. Це, головним 
чином, і визначило весь мій подальший професійний шлях. З 1974 
року по 2000 я працював в лабораторії міцності і надійності кон-
струкцій, де досліджувалася поведінка моделей конструкцій різної 
ракетної, воєнної техніки під дією найрізноманітніших темпера-
турних та інших навантажень, дуже складних умов роботи і так 
далі… Тому, от саме це. І, звичайно, пристрасть іще зі школи, вона 
зміцнилася під час навчання та роботи в лабораторії.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця та педагога.
Відносно частини, яка стосується педагогічної складової, її 

умовно можна якимось чином визначити… Мій досвід як педаго-
га в основному був зосереджений на тому, щоб співпрацювати з 
більш молодшими колегами, які приходили до нашої лабораторії. 
Чомусь їх навчати, якимось чином виставляти на потрібний напрям 
дослідження і так далі… А основні критерії, риси, які повинні бути 
притаманні вченому, мені здається, які можуть слугувати запору-
кою успіху, це, безумовно, працелюбність, чесність, толерантність 
і дуже поважне ставлення до результатів, які науковий дослідник 
отримує. Якщо ми будемо нечесні в цій самооцінці, то недалеко 
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до якихось фальсифікацій. Цінності ці, загалом, я вважаю, були 
у мені виховані, зміцнені, розвинуті Наталією Іллівною Ободан, 
яка навчила мене всьому, що я знаю у науці.

В чому були основні результати Вашої праці як науково-
педагогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося 
застосувати в навчальній роботі та наукових дослідженнях?

Мабуть я можу сказати лише про наукову складову. Основні 
досягнення у мене – це більш ніж два десятка винаходів, я був, 
на той час, учасником Всесоюзної виставки досягнень народ-
ного господарства, а найважливішим досягненням я вважаю, 
якщо не вважати захист кандидатської дисертації, те, що ми 
з моїми колегами збудували лабораторію потужної лазерної 
імпульсивної техніки у нас в університеті. Ця лабораторія була 
створена 1976 року і на той час вона була єдиною в Україні з 
такою потужною лазерною технікою. Те, що ми, молоді хлопці, 
молоді люди долучилися до створення такого знакового підроз-
ділу, до такої великої задачі, не побоюся цього слова, було для 
нас безумовно гордістю. Ця лабораторія була наповнена дуже 
складною технікою і ми нею оволодівали, створювали випро-
бувальні комплекси на базі виробів серійного виробництва, самі 
створювали унікальні вузли, які допомагали нам виконувати до-
слідження. Я вважаю, що створення цієї лабораторії – одне з моїх 
головних досягнень.

Які ще були наукові лабораторії у Вас на кафедрі, чи фа-
культеті?

У нас на факультеті і тоді було, і зараз на факультеті при-
кладної математики три науково-дослідні лабораторії… Думаю, 
що потрібно відхилитися від такої постановки питання. Може 
скористаємося тим, що я є одним з керівників науково-дослідної 
частини і я вам розкажу про лабораторії, які є взагалі в університеті.

В університеті у нас на даний час у структурі науково-дослід-
ної частини 31 лабораторія. Я не буду перелічувати всі їх назви, 
назву лише за факультетами кількість і найцікавіші лабораторії. У 
нас в структурі науково-дослідної частини три інститути наукові: 
інститути біології, енергетики та геології. В інституті біології шість 
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науково-дослідних робіт, які спрямовують свої дослідження за 
всіма напрямами біологічної і зоологічної науки. 

Найбільш цікавими є дві лабораторії: це лабораторія, якою 
керував член-кореспондент Академії наук, покійний, на жаль, за-
раз, Анатолій Павлович Травлєєв – лабораторія наземної екології, 
лісового ґрунтознавства та рекультивації земель. Я сам був свідком 
того, які досягнення були в цій лабораторії. Працівники лабораторії 
на відвалах Павлоградського вугільного басейну створили справжні 
лісові насадження. Уявіть собі: відвали шахтної породи, після дощу 
утворювалися невеличкі такі калюжки, де була кислота і на цьому 
ґрунті методика, яку створив Анатолій Павлович, дозволила ви-
ростити справжні ліси. Я у цьому лісі був. Це, безумовно, вражає. 

Друга лабораторія, це – лабораторія, якою керує професор 
Альберт Іванович Вінніков, де він із колегами займається моле-
кулярною біологією мікроорганізмів та відновлювальних біотех-
нологій. Одне з досягнень – те, що вони створили препарат під 
назвою бактофугін, який дозволяє в рази збільшувати врожайність 
сільськогосподарських культур, винищує шкідників і таким чином 
сприяє розвитку сільського господарства.

В інституті енергетики у нас дві лабораторії, в інституті гео-
логії – дві. На хімічному факультеті – одна лабораторія і одна 
науково-дослідна група. На прикладній математиці, я вже сказав, 
дві лабораторії науково-дослідні, в одній з яких я працюю і зараз. 
Це лабораторія надійності та живучості конструкцій під керівни-
цтвом Наталії Іллівни Ободан. Також працює лабораторія опти-
мізації складних систем кафедри обчислювальної математики та 
математичної кібернетики, яка керується Оленою Михайлівною 
Кисельовою. Це дві лабораторії, які є ключовими осередками 
науки на факультеті прикладної математики. На фізтесі – п’ять 
лабораторій, на історичному факультеті – одна. Ось це ті головні 
осередки наукових досліджень, які є у нас на факультетах, окрім 
наукових груп, які сформовані на кафедрах, які займаються, Ви 
знаєте, займаються всі, без винятку, науковою роботою.

Скажіть, будь ласка, які збірники наукових праць, журнали 
та монографії виходили на Вашому факультеті, хто і де органі-
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зовував їх видання, які публікації запам’яталися Вам найбільше 
і чи проводилися загальні презентації журналів, монографій та 
просто наукових праць.

На факультеті прикладної математики, моєму факультеті, 
наразі видаються два збірники: «Питання прикладної матема-
тики», керівник – член-кореспондент НАН України, професор 
Кисельова Олена Михайлівна і «Актуальні питання автоматизації 
та інформаційних технологій», керівник – професор Байбуз Олег 
Григорович. Це досить авторитетні видання, і в них публікуються 
наші українські та зарубіжні автори. Один той факт, що Олені 
Михалівні Кисельовій, декану факультету прикладної математики 
минулого року була присуджена Державна премія України в галузі 
науки і техніки, свідчить про їх компетентність. А найбільш ваго-
мими публікаціями є публікації вчених Крака Юрія Васильовича, 
академіка Кривоноса Юрія Георгійовича, професора Афанасьєва 
Юрія Афанасійовича. 

От Юрій Афанасійович Афанасьєв зараз живе і працює в Спо-
лучених Штатах Америки, але відвідує рідний факультет прикладної 
математики, де він працював раніше, підтримує зв’язки, багато 
наших студентів та викладачів їздить до нього на стажування для 
проведення спільних досліджень. 

Однією з таких досить цікавих, на мій погляд, сторінок роз-
витку цього напряму досліджень (я маю на увазі прикладні задачі 
інформатизації) є те, що під керівництвом Олени Михайлівни 
Кисельової проводяться не лише фундаментальні дослідження 
теоретичного плану, а й впроваджуються розробки, які вирішують 
прикладні завдання. Для прикладу: транспортні мережі великого 
міста, людські потоки пасажирів, відвідувачі крупних маркетів і 
таке інше. Це все можна описати певними математичними при-
йомами, визначити закономірності і надати рекомендації керівним 
міським, обласним структурам для того, щоб оптимізувати роботу 
цих мереж.

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних педагогів та 
учених, що відзначалися на Вашому факультеті, в університеті 
і як вони проходили?
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Найбільш пам’ятними є ювілеї Моссаковського Володимира 
Івановича. Це один з наших найвидатніших ректорів університету, 
всесвітньо відомий вчений, який в галузі механіки створив наукову 
школу, відому і зараз у всьому світі. Дуже багато його учнів пра-
цює по всьому світу, зокрема, і у нас в університеті, на мехматі, 
на прикладній математиці. Його ювілеї відзначалися досить зна-
чними конференціями і виданням монографій на його честь. Його 
ентузіазм, його ставлення до науки, до колег, дозволило створити в 
університеті два таких цікавих напрями, за один з яких він отримав 
свого часу Зірку Героя Соціалістичної Праці. 

Перший напрямок – це використання голографічних методів 
дослідження в механіці, а другий – це та лабораторія лазер-
ної техніки, про яку я вже розповідав. Володимир Іванович це 
все підтримував і на ювілейних конференціях представлялися 
виступи, демонструвались фільми, видання у вітчизняних і 
зарубіжних журналах, дуже цікаві експонати і зразки, які ви-
пробовувалися при тих чи інших навантаженнях. Можна пере-
лічувати безкінечно ті родзинки, які були на тих конференціях, 
але головна з них та, що всім цим звеличувався його авторитет 
вченого, педагога, керівника. Це запам’яталося не лише мені, 
але й багатьом іншим.

Що Ви можете сказати про розвиток наукової школи, 
наукового напряму, чи належите Ви до якоїсь наукової школи 
і чи контактує Ваша наукова школа з вітчизняними та зару-
біжними науковими центрами раніше і нині?

Я вважаю, що вся моя робота як наукового працівника була в 
рамках школи механіки, створеної Моссаковським Володимиром 
Івановичем, а що стосується наукової школи, я запропонував би 
Вам, в силу моєї компетентності і тієї інформації, якою я володію, 
викласти у дещо іншому ракурсі. Я хотів би розповісти про ті на-
укові школи, які є наразі в університеті, тому що наукова школа, 
якою керує Кисельова Олена Михайлівна, і до якої, вважаю, останні 
дослідження мої належать, це, безумовно, цікава, авторитетна 
школа, але мені здається, що нашому загалу буде цікаво ознайо-
митися з тим переліком наукових шкіл, які є зараз в університеті.
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Я все ж таки додам трішечки, зупинюся на характеристиці 
школи «Математичні моделі та методи оптимізації складних сис-
тем». Це школа, яка керується професором Кисельовою і в остан-
ній час моя робота пов’язана з цією школою. Вона має більш ніж 
сорокарічну історію, науковий інтерес її керівника пов’язаний з 
сучасними проблемами оптимізації, зокрема з допомогою матема-
тики та інформатики. Наукові досягнення школи широко відомі в 
Україні та за її межами. Оленою Михайлівною та її учнями сфор-
мульовано ряд нових математичних методик товарного розбиття, 
такі як динамічні, статистичні, наукокритеріальні і так далі. За роки 
існування школи у 1993 році створено науково-дослідну лабора-
торію, міжвузівський науковий семінар, відкрито спеціалізовану 
вчену раду і багато інших досягнень.

Що стосується інших шкіл, то наразі налічується 21 наукова 
школа, можна перелічити їх, але вони у нас створені на кожному 
факультеті і всі наукові, науково-педагогічні працівники дуже 
ретельно і цілеспрямовано розробляють їх напрями і слід сказати, 
що наш університет відрізняється від інших вищих навчальних 
закладів регіону тим, що у нас в університеті ведуться наукові 
дослідження саме завдяки такій кількості наукових шкіл. Завдяки 
потенціалу, наукові дослідження ведуться за всіма шістьма пріо-
ритетними напрямами розвитку науки і техніки, який є в Україні. 

Повторюю: жодний вищий навчальний заклад у нас в регіоні 
не може похвалитися такими різноманітними науковими дослі-
дженнями. Тому всі ці 21 наукова школа, чи доцільно їх називати, 
я не знаю, але всі вони знані у світі, мають багаторічну історію, 
відповідну матеріальну базу, ідеологію, так би мовити, наукового 
напрямку, очолюються знаними у своїх галузях вченими, провід-
ними вченими університету і нашого регіону.

Як би Ви оцінили інформаційний рівень забезпечення на-
вчального та науково-дослідницького процесу щодо функціо-
нування бібліотек, книжкових крамниць, спеціальну наукову 
літературу, наукову періодику чи засоби масової інформації?

Засоби масової інформації мають дотик до такої сфери, як 
наукові дослідження лише опосередковано, тому що в засобах 
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масової інформації викладаються дані про якісь здобутки, якісь 
імена вчених і таким чином ЗМІ не відрізняються системним під-
ходом. Тобто є якась непересічна подія – ця інформація подається 
в засобах масової інформації і не більше. 

Що стосується наукових видань, бібліотек, інтернет-ресурсів, 
то, мабуть, це тривіально, але всі знають, що за нинішніх часів ін-
тернет-ресурси витісняють бібліотечні фонди, тому що в інтернеті 
більше інформації, вона більш різнобарвна, має різні напрями. У 
той же час я хотів би відзначити, це моя особиста така точка зору… 
Я вважаю, що інтернет, це, чи можна так висловитись, не дуже до-
бросовісний ресурс. Справа в тому, що у періодичних виданнях, у 
монографіях, все-таки викладається матеріал, який проходить певну 
апробацію, певну експертизу у своїх колег, в якихось профільних 
структурах, а інтернет-ресурси, це, безумовно, найдемократичніша 
форма подачі інформації і в навчальному процесі, і в науковому, 
але, внаслідок цієї риси, я б з обережністю ставився до беззасте-
режного, безоглядного, користування інформацією в цих ресурсах.

Що стосується бібліотек, наразі, на жаль, враховуючи еконо-
мічний стан нашої держави, їх фонди поповнюються неналежним 
чином і не завжди там можна знайти найостанніші новинки і наукової 
літератури, і методичної, яка дозволяє якимось чином вдосконалю-
вати викладацький процес. Керівництво університету зараз розвиває 
такий напрям: ми створюємо таку потужну базу електронних видань 
і, мабуть, Ви вже знаєте про це, оскільки є брак коштів, які можна 
було б витратити на видання паперових примірників, на методичні 
видання, підручники, посібники… Тому ми зараз орієнтуємося на 
підготовані в електронному вигляді наукові видання, наразі вони 
сучасні, вони зручні і ми виходимо з такого скрутного матеріального 
положення, користуючись електронною базою.

Чи можете Ви вести мову про організаційний зв’язок Вашої 
навчальної та наукової діяльності?

Безумовно. Справа в тому, що згідно з моїми посадовими 
обов’язками я регулярно, кожного дня маю вирішувати немало, в 
тому числі і непростих питань, пов’язаних з науковою діяльністю 
наших колег на різних факультетах. І оті методичні підходи, які 
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мій науковий керівник виховав у мені, які я напрацював протягом 
всіх років моєї роботи в науці, дозволяють мені певним чином 
зорієнтуватися при вирішенні цих питань, тому що, завіряю Вас, 
особливо на початку, коли я з 2000 року почав працювати в цій 
структурі – науково-дослідній частині, мені було дуже нелегко 
орієнтуватись і оцінити якість наукових досліджень у галузі хімії, 
філософії, історії, філології... Я вважаю, що, завдячуючи строгому 
схематичному підходу, можна напрацювати певні прийоми, певний 
багаж, який дозволить з тією чи іншою достовірністю, точністю 
і повнотою оцінити все-таки результати наукових досліджень 
у багатьох галузях. І чесно скажу, що на початку моєї роботи в 
науково-дослідній частині дуже багато колег досить критично 
ставилися до певних моїх порад, якихось зауважень стосовно 
результатів їх роботи. З часом це все пішло і я вважаю, що у мене 
досить толерантні відносини з усіма нашими провідними вченими, 
що дозволяє нам плідно співпрацювати.

Які форми підвищення кваліфікації застосовувались най-
частіше і наскільки були вони ефективними?

Я вважаю, що тут сповідується єдиний тип для всіх факультетів 
нашого університету та, мабуть, і в інших навчальних закладах. 
Один з таких ключових, класичних підходів – стажування. І з набут-
тям нашою Україною незалежності стажування за кордоном стало 
реальною можливістю. Це значно розширило простір ресурсних 
можливостей для наших фахівців. Тому стажування у провідних 
вітчизняних і зарубіжних наукових установах, навчальних закладах, 
на мій погляд, є одним з найбільш ефективних прийомів, засобів, 
методів підвищення кваліфікації і викладачів, і вчених, і студентів. 
Зараз багато наших молодих колег перебувають на стажуванні, 
навчанні за кордоном, в інших провідних вищих навчальних закла-
дах і я вважаю, що це один з ключових, плідних, конструктивних 
і потрібних методів, прийомів, шляхів підвищення кваліфікації. 
Ну, залишаються ще гранти, конкурси. Участь у них, спілкування 
з колегами дозволяє оцінити свої здібності, свої результати, свої 
напрацювання у порівнянні з тими матеріалами, які презентують 
колеги з інших країн, з інших установ.
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Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів – управлінь, служб, 
ректорату, роботу НДЧ?

Я, звичайно, більш докладно зупинюся на роботі науково-до-
слідної частини, якою я керую. Можу сказати коротко про наші 
департаменти, які займаються іншими завданнями. Безумовно, у 
кожного департаменту є свої ключові завдання, і у адміністративно-
господарської частини, і у господарської частини… Безумовно, у 
кожного з них є безліч складних питань, безліч успішно вирішених 
завдань. Що стосується науково-дослідної частини, то безпосеред-
ньо організаційною діяльністю наукових досліджень займаються 
чотири відділи науково-дослідної частини, це: науково-аналітич-
ний відділ, відділ з питань інтелектуальної власності, відділ на-
уково-технічної інформації та відділ стандартизації і метрології. 
В цих відділах працюють висококваліфіковані фахівці, можу Вас 
запевнити, що обсяг завдань, їх складність, їх специфіка постійно 
нарощуються, збільшуються і без такої здатності до навчання, 
до самоаналізу, до перегляду певних правил, схем, концепцій, 
неможливо було досягнути певних успіхів у роботі науково-до-
слідної частини. 

А до завдань організаційної роботи науково-дослідної частини, 
її діяльності, можна віднести такі. Останнім часом перед нами стоїть 
два ключових завдання: створити центр спільного користування 
науково-дослідною літературою, складною, коштовною. Справа 
в тому, що якщо такого центру не буде, то університет не матиме 
можливості брати участь у конкурсах на отримання обладнання 
з-за кордону. Друге глобальне питання, стратегічне наразі, – це 
створення наукового парку університету разом з нашими колегами 
з інших провідних наукових і освітніх структур. Це дуже складна 
процедура, дуже копітка, працемістка. І науково-дослідна частина, 
завдяки підтримці юридичного факультету, економічного факуль-
тету, зараз дуже багато сил покладає на вирішення цих питань.
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ІНТЕРВ’Ю № 17

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 16 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ
ПІБ Попова Ірина Степанівна
Дата й місце народження 12 червня 1957 р., с. Більчаки 

Соснівського району Рівненської 
області 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження
Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Донецький державний 
університет 

Професія, перелік посад Філолог, доктор філологічних 
наук, професор, декан факультету 
філології та мистецтвознавства 
ДНУ

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Бебчик Дарія Романівна

ТЕХНІК (ПІБ): Бондаренко Аліна Вячеславівна

ТРАНСКРІПТОР (ПІБ): Яременко Дмитро Олександрович
ІНТЕРВ’Ю
Загальна кількість годин запису 2 години 38 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Samsung Galaxy J7
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, відкрите

Кількість зустрічей з респондентом 2
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Попова Ірина Степанівна. 12 червня 1957 року. Село Більчаки, 
Соснівського району, тепер це Березнівський район Рівненської області.

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

Наш рід і з боку тата, і з боку мами із Західної України. Мої 
батьки народилися також у цьому селі, у цій області. Там про-
живали і їхні батьки. Мій тато – Степан Мусійович Яремчук 1932 
року народження, мама – Марія Йосипівна Яремчук (Шекель) 1937 
року народження. Своїх дідусів і бабусь, окрім однієї, я не знала 
й не бачила. Бабуся Настя, яку я знала, – це мама моєї мами, яка 
прожила понад 90 років. Жила ввесь час біля нас, хоч і в сім’ї свого 
сина, у моєї мами був ще брат – Володимир. Дідусів – Мусія та 
Йосипа – я ніколи не бачила, тому що загинули вони по суті на по-
чатку війни 1941 року в тому самому селі Більчаки на Рівненщині. 
Коли розпочалася війна, в перші дні їх дуже бомбили, і батько мого 
тата – дід Мусій загинув після чергового бомбардування цього 
села. Дідусь, батько моєї мами, також був поранений, захворів, і 
його не врятували. Вони загинули молодими, напевно, навіть не 
зрозумівши, що розпочалася війна. Бабуся Любов – мати мого 
батька – померла 1939 року. 

ПОПОВА 
ІРИНА 
СТЕПАНІВНА
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Тато ріс сиротою, мама – напівсиротою, тому що виховувала 
її наша бабуся, бабуся Настя, яка так більше й не була одружена. 
Життя моїх батьків було дуже непростим, освіти вони не отримали, 
закінчивши лише по кілька класів. Були письменними, могли чита-
ти, але не більше. Освіти не вдалося отримати абсолютно ніякої. У 
тата була багатодітна родина, їх було шестеро – троє братів і троє 
сестер. І коли померла їхня мама, а потім загинув і батько, то їх 
виховувала хрещена – бабця Юзя. Тато розповідав мені, що коли 
він пішов до першого класу, у школі була дуже гарна вчителька. 
А тато хотів учитися. І вона взяла його у свою сім’ю, вчителі тоді 
жили не бідно, у них було велике господарство, і він їм допомагав. 
Так і війну він пережив у цій родині, у родині вчительки. Я не 
пам’ятаю як її звали, він називав, але не залишилося в пам’яті. Він 
гарно про неї відгукувався, і по суті вона його врятувала. Але освіти 
він не отримав, так само, як і мама. Хоч ще раз підкреслю – писати 
й читати вони вміли. Усе своє життя працювали на землі: тато в 
лісгоспі, мама в колгоспі. У селі були великі плантації картоплі, 
буряків. Я пригадую: було таке враження, що вони ввесь час на 
роботі. Хочу підкреслити, що життя там було не просте, це був 
кінець 50-х – початок 60-х років. Ходили на роботу щодня, але 
за свою працю практично нічого не отримували, працювали за 
трудодні. Нічого не платили людям, і ми виживали лише з того, 
що мали на городі та в домашньому господарстві. 

А ще така особливість: Рівненщина – це дуже красиві ма-
льовничі місця, там переважно ліси. Ми жили завдяки тому, що 
батьки вирощували на городі, збирали в лісі. У лісі – це ягоди: 
чорниці, суниці, ожина, горіхи. Усе це збиралося, продавалося, і 
ми так могли себе прогодувати. Люди виживали за рахунок того, 
що в тих краях дуже родила картопля. І я пригадую, що мама нам 
смажила дуже смачні картопляники. А у справжній українській 
печі, яку топили дровами, вона готувала нам ще одну страву з 
картоплі – пампушки. Пампушки із сиром у печі з моїх дитячих 
споминів найсмачнішими залишаються на все життя. Тоді тато, 
працюючи в лісгоспі, почав будувати будинок, бо власного в нас 
не було. Проживали ми в будиночку в бабусі, яку всі звали баб-
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ця Юзя. Вона виховувала тата, його сестер, братів. Була їхньою 
хрещеною. Після того, як вони залишилися самі, вона взяла їх на 
виховання. Тато почав будувати будинок, який у пам’яті в мене 
залишився назавжди. Це будинок з дерева, невеличкий, але в дуже 
мальовничому місці серед лісу, і найосновніше – він своїми руками 
цей будинок побудував. Життя було складним, і він розумів, що 
двох дітей (в мене ще є моя улюблена сестричка, молодша на два 
роки – Леся) вони з мамою не зможуть утримувати, ростити, як 
потрібно. Треба дати нам освіту. 

1965 року, навесні, ми переїхали на Донбас. Чому на Донбас? 
Туди поїхали деякі наші родичі із цього села. На Донбасі було 
дещо інше життя, це промисловий регіон, там люди працювали й 
заробляли гроші. І в такий спосіб у середині 60-х років ми опини-
лися на Донбасі. Я, тато, мама, моя сестричка, з нами переїхала 
бабуся Настя. Це єдина бабуся, яку я знаю, це мама моєї мами. 
З нами переїхала ще її рідна сестра, бабуся Ольга, яка ввесь час, 
не маючи своєї родини, проживала з нами. І тут мої батьки про-
довжували працювати на землі, у колгоспі. Тато випасав овець. 
Донбас – це степи, дуже великі ферми, де розводили овець, і він 
увесь час випасав овець. Мама працювала в колгоспі: в городній 
бригаді, в саду, а тоді певний час – на пасіці. У нас, навіть, біля 
нашого будинку, у нашому господарстві була невеличка пасіка, 
кілька вуликів (4–5), і ми завжди мали свіжий мед, а ще велике 
господарство, яке потребувало роботящих рук.

Там, на Рівненщині, у тій частині України, вони залишили 
своє згорьоване сирітством, непросте життя, бідування, бо не було 
грошей, вони, працюючи, не могли їх заробити, а водночас і час-
тинку, мабуть, своєї душі, свого серця, своєї батьківщини. Утім, 
щоб знайти її в іншій частині України. Там залишилося більшість 
родичів. Один брат тата, Іван, проживав в Одесі, а три сестри й ще 
один брат увесь час проживали там. Зараз залишилося з родини 
лише дві сестри, одна з них – моя хрещена Ганя. Інших, уже, на 
жаль, немає. З таких дитячих споминів це те, що я можу сказати. 
Бережу пам’ять про тих, хто пішов із цієї землі і бажаю здоров’я 
для тих, хто на ній залишається. 
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Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою, на-
укою, в чому вони виявлялися?

Хочу сказати, що, не маючи освіти, мої батьки дуже прагну-
ли дати освіту нам, це була для них найбільша мета. Це вдалося. 
Я схиляю голову перед світлою пам’яттю про моїх незабутніх, 
найрідніших, найдорожчих людей і всім, що маю у своєму житті, 
завдячую лише їм.

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

Я почала своє навчання в Більчаківській початковій школі. 
Вона є і до сьогодні. Це невеликий будиночок, у якому три при-
міщення: два з них класи: в одному приміщенні – перший і другий 
клас, а в другому – третій та четвертий, посередині була вчитель-
ська. У цьому невеликому будиночку я розпочала своє навчання, 
там закінчила неповні два класи, бо десь у травні ми переїхали на 
Донбас. У село з досить незвичною назвою Карань – це грецька 
назва, потім його перейменували в Гранітне. Нас дуже гарно при-
йняли, село було інтернаціональним, там проживають переважно 
росіяни, греки й татари, дуже мало українців. Уже після нас туди 
приїхали ще деякі наші земляки, і тоді утворилася, якщо можна 
так висловитися, невеличка українська діаспора в межах села.

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

Ми добре вчилися із сестричкою, були дуже відповідальними 
ученицями. Батьки в 70-ті роки на один із днів народження подару-
вали мені бібліотеку всесвітньої літератури – 200 томів. Ці книги 
на той час (70-ті – 80-ті роки) насправді були великим дефіцитом, 
коштували колосальних грошей. Це по-перше, а по-друге, її треба 
було десь дістати. Вони її знайшли й подарували, а трошки пізні-
ше моя сестричка також на один з моїх днів народження зробила 
передплату бібліотеки української літератури. Це була прекрасна 
бібліотека, окрема серія. Щоправда, у державі почалися непрості 
процеси 90-х років, вона була незакінчена, але сьогодні для мене 
ці бібліотеки всесвітньої літератури та української літератури – 
моя особлива гордість. У мене вдома, в кабінеті, саме ці книги є 
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найкращими. У нас у селі, куди ми переїхали, була хороша книж-
кова крамниця, і продавчині, які там працювали, знали, що кожну 
книжечку, яка з’являється, особливо українськомовну, ми маємо 
купити. Книга для нас була таким чимось особливим у родині, і 
саме це, а також прагнення батьків дати нам освіту виявилися, 
мабуть, вирішальними. Я думаю, що те, що наші батьки вклали в 
нас, у своїх дітей, – було найбільш вдалим проектом їхнього життя.

Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-
більше і вплинули на формування Вашої особистості. І друге 
питання. Які чинники та люди зумовили Ваш професійний 
вибір? Назвіть коло Вашого читання, інтересів.

Я почала навчання, як я вже говорила, у Більчаківській по-
чатковій школі. Перші мої вчительки – Наталя Тихонівна Коспа 
і Марія Яківна Цвей. Наталя Тихонівна безпосередньо з нами 
працювала, вчила писати, читати, хоч до школи я вже це вміла – 
батьки навчили. Марія Яківна була дуже творчою людиною. Вона 
так гарно співала, що ми, малеча, заслуховувалися. Я, коли мені 
вдалося побувати в рідному селі, відвідавши родичів, зустрілася із 
цими двома, не чужими для мене людьми. Вони залишилися для 
мене ідеалом вчителя, оскільки основу того, що я використовувала 
потім у своєму житті, вони в мені заклали. Марія Яківна, напри-
клад, гарно вишивала й нас учила на уроках праці. До цього часу 
в батьківському будинку збереглися ті вишивки. Коли я вступила 
до університету і приїздила в рідні місця, ми зустрічалися, то вони 
говорили: «Ми Вами пишаємося». Це було дуже приємно чути.

Продовжила навчання на Донбасі в селі Гранітному в серед-
ній школі. До речі, школа багато років мала ім’я Надії Крупської, 
а піонерська організація – ім’я Юрія Гагаріна. Школа була росій-
ськомовною, де переважно навчалися греки, татари та росіяни. Я, 
безперечно, могла здійснювати комунікацію з дітьми, але було 
дуже й дуже непросто адаптуватися. Мені мама розповідала (я 
про це забула), що я спочатку навіть не хотіла ходити в школу, і 
в батьків з’явилася думка через мене повертатися назад, на Рів-
ненщину. Утім мені пощастило, тому що знову на моєму шляху 
була вчителька, класний керівник Марія Павлівна Баєва. Вона, 
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враховуючи ситуація, в яку я потрапила, все зробила для того, 
аби діти мене сприйняли, і щоб я почала поступово опановувати 
російську мову, входити в контекст цього навчання. Уже через 
кілька місяців усе склалося добре. Третій клас у цій школі я за-
кінчила на «відмінно».  Моїм класним керівником з 5 до 10 класу 
була Роза Михайлівна Семенова. Класний керівник викладала нам 
математику. Прекрасна людина. Загалом у нас був дуже гарний 
клас, дружний. У мене найкращі спомини про ті роки залишилися 
й залишаться. У нас був прекрасний директор школи Василь Ми-
колайович Вангельєв – ветеран війни, історик, достойна людина, 
дуже зовні красивий. Коли він заходив і починав розповідати 
нам про історію, ми роти розкривали, слухаючи його, хоч, скажу 
Вам чесно, такий предмет, як історія, я не дуже любила. Його ми 
слухали, не відриваючись, він дуже багато говорив про Велику 
Вітчизняну війну, тому що сам був її учасником, мав нагороди, 
залишився одним з найповажніших людей у нашому селі.

Хочу назвати моїх вчителів української мови і літератури, 
відданих своїй справі. Це вони передусім прищепили мені любов 
до української мови, до української літератури, хоч, безумовно, ця 
любов у мені з молоком матері, з вихованням батька, з тих умов, у 
яких я жила. Утім, у російськомовному оточенні вони утвердили 
в мені любов, повагу до мого національного, українського. Це 
такі викладачі, як Віра Павлівна Савоськіна, Людмила Федорівна 
Константинова, Марія Трохимівна Мартинова і вчителька, на яку 
я молилася, – Софія Федорівна Сагірова. Гречанка за національніс-
тю, але і мову, і літературу знала бездоганно. Це когорта вчителів 
української мови й літератури, справжні натхненники, віддані своїй 
справі до кінця. Мене вчила переважно Софія Федорівна Сагірова. 
Я була учасницею всіх олімпіад – і районного, й обласного масшта-
бу. У 5 класі я перемогла в районній олімпіаді з української мови, 
а тоді поїхала на обласну. Там я, правда, не перше місце посіла, а 
друге, і мені на початку навчального року вручали диплом пере-
можця. Я була такою гордою, що змогла це зробити. 

Хочу Вам назвати прекрасного вчителя хімії – Миколу Порфи-
ровича Яременка. Я не захоплювалася хімією (загалом не любила 
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точних наук), але хімію знала і також перемагала на районних 
олімпіадах завдяки вчителю. У школі працював прекрасний учитель 
Іван Петрович Фомічов. Один з небагатьох учителів у школі, ма-
буть, і в районі, який був нагороджений медаллю імені Макаренка. 
Він один з перших почав працювати за методом Шаталова. Раніше 
таких різноманітних методик навчання не було, була традиційна 
шкільна освіта, чогось нетрадиційного з’являлося мало. Ще хочу 
назвати Вікторію Феофанівну Галбай та Галину Олександрівну 
Чекарьову – викладачів російської мови та літератури, які прекрасно 
викладали свій предмет. А Вікторія Феофанівна ще й проводила 
уроки праці, вчила нас вишивати. І оте, що було закладено в мені 
ще в початковій школі, продовжувалося і в цій школі. Наша школа 
була однією із кращих у нашому районі. У нас був прекрасний 
кабінет фізики, хімії, хороший спортзал. До речі, з фізкультурою 
я не «дружила». Закінчила школу не з відмінним атестатом і без 
золотої медалі саме через фізкультуру. Це була єдина четвірка, 
яку я отримала. На дуже серйозному рівні проводилася військова 
підготовка: був тир, ми стріляли з гвинтівок і робили це дуже від-
повідально. Також у школі був прекрасний Музей історії, створе-
ний руками вчителів, учнів, і я там працювала екскурсоводом для 
молодших класів. Ми проводили прекрасні вечори поезії, у нас 
була радіогазета, гарні передачі, до цього долучали учнів. 

Із шкільного життя запам’ятала так званий третій трудовий 
семестр. Ми класом виїжджали в поле працювати, у сад: пололи 
картоплю, буряки від бур’янів, збирали фрукти, овочі. Увесь клас, 
а нас було близько 30-и учнів, на відкритій машині їхали по селу: 
на роботу – їхали мовчки, а з роботи – співали на все село. По-
працювавши, влаштовували обіди з того, хто що візьме з дому. 
Це було дуже смачно: відварена картопля, яйце, солоний огірок. 
Це, мабуть, було найсмачніше, що ми їли у своєму житті. Школа 
мала свою присадову ділянку, яку ми називали по-російському 
«питомник». Ця ділянка була біля села, на березі річки Кальміус. 
Там були прекрасні фруктові дерева, городина, була й галявина. 
Останній дзвоник у школі ми зазвичай проводили там. Біля роз-
паленого вогнища підбивали підсумки року, вручали грамоти тим, 
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хто гарно вчився. Пригадую, що дружини піонерські біля вогнища 
об’єднувалися. І там само ми проводили трудовий семестр, коли 
вже були старшокласниками, жили в палатках, а на польовому 
стані готували їжу з того, що самі вирощували. Дуже смачний 
виходив борщ на природі. 

Мої шкільні друзі, з якими я спілкуюся до сьогодні, – це Люд-
мила Косаревська, Тетяна Князєва, Валентина Ковбаса, Андрій 
Пономарьов, Валерій Залевський, який став відомим музикантом. 
Зараз він, здається, проживає в Санкт-Петербурзі, завжди любив 
музику. Тоді в селі влаштовували дискотеки для молоді, він дуже 
гарно грав у сільському ансамблі. У школі ми робили стінні газети, 
зараз це вже менше поширене. Раніше не було інтернету та інших 
різних засобів передавання інформації. Ми розмірковували на сто-
рінках газети про художню літературу, писали і свої вірші, і прозу, 
а також про події в школі. Це було цікаво й дуже захоплювало.

2012 року наша школа відзначала 100-річчя. Це було в червні, 
і мені вдалося поїхати на цю зустріч, що організувала моя рідна 
сестричка Леся, яка зараз є директором цієї школи та вчителем 
української мови. Ми з нею – перше покоління інтелігенції в нашій 
родині, але і дві двоюрідні сестрички, доньки мого рідного по мамі 
дяді також є вчителями української мови. Ця зустріч відбулася за 
півтора роки до відомих подій, що розпочалися на Донбасі. За-
раз, на жаль, наше село перебуває в сірій зоні, воно прифронтове. 
На сьогодні річка Кальміус відділяє його від так званої ДНР, а 
частинка, де зараз живуть мої родичі, – сіра зона, що, на щастя, 
належить великій Україні.

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

Коли в дитячому віці запитують, ким діти хочуть стати, вони 
змінюють вибір своєї професії від космонавта до перукаря. У мене 
ж ніколи в житті не було іншої мрії, окрім тієї, щоб стати вчителем. 
І вчителем саме української мови і літератури. 1974 року, після 
закінчення школи, ми вирішили, що я поїду вступати до Рівнен-
ського педагогічного інституту, тому що в батьків залишилася 
мрія – повернутися на свою батьківщину, у рідне село. До речі, 
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наша хатка там була все ще збережена. Я поїхала туди 1974 року, 
вважаючи, що добре підготовлена до вступу, але ситуація складалася 
тоді так, що по суті конкурс був серед відмінників, мабуть, через 
популярність цього вишу. Там не було просто інших навчальних 
закладів. Я склала на «відмінно» всі іспити, окрім історії, з неї я 
отримала четвірку й не витримала конкурсу.

Повернулася знову на Донбас, і відтоді батьки вирішили, що 
ми залишимося на Донбасі. Наступного року я вступила до Доне-
цького державного університету зі спеціальності «Українська мова 
і література». 1980 року закінчила університет на «відмінно». У 
мене в дипломі про вищу освіту одна четвірка з курсової роботи з 
української мови на першому курсі. Не думаю, що в цьому винна 
лише я, може, консультант не до кінця пояснив мені, що треба 
зробити. Щоправда, заради істини, в університеті я отримала ще 
одну четвірку із загального мовознавства. Загальне мовознавство 
в нас викладав Микола Олексійович Луценко, тоді він був ви-
кладачем, потім став доктором філологічних наук, професором, 
на жаль, зараз його вже немає в живих. Він абсолютно заслужено 
поставив мені ту четвірку, бо чогось я все-таки не знала. Коли мої 
одногрупники роз’їхалися на канікули, я залишилася на певний час 
у гуртожитку, довчила все й отримала «відмінно». Правилами в 
той час такі перескладання були передбачені.

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

Чесно кажучи, першу лекцію я не пам’ятаю. Пам’ятаю нашу 
першу зустріч. Я думаю, що такі зустрічі традиційні й до сьогод-
ні. Тоді до нас приходила декан А. І. Плотникова. Деканом вона 
була недовго, потім деканом став Євген Степанович Отін, відомий 
філолог, доктор філологічних наук, до речі, випускник нашого 
Дніпропетровського університету, філологічного факультету. 
Євген Степанович багато років був членом нашої спеціалізованої 
ради із захисту кандидатських дисертацій. На нашій зустрічі була 
також куратор Тетяна Миколаївна Ягодкіна, молода викладачка, 
дуже симпатична зовні, хороша як людина. Протягом 5-ти років 
залишалася для нас нашою спільною мамою. До неї кожен міг пі-
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дійти з будь-якими питаннями, вона була готова нам допомагати 
навіть тоді, коли це здавалося неможливим. На цій зустрічі були 
наші викладачі, які потім викладали нам українську мову й літе-
ратуру. Серед них я можу й хочу назвати тих, які запам’яталися. 

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

На кафедрах української мови та літератури не було докторів 
наук та професорів на той час. Були кандидати наук, доценти, і 
викладачі, які не мали наукових ступенів і звань. Склалося навіть 
так, що я, вступивши до аспірантури, захистила кандидатську дис-
ертацію раніше, ніж мої університетські викладачі. 

Це були справжні професіонали. Донецька філологічна школа, 
особливо українське відділення, було дуже сильне, потужне, знане 
в Україні. Любов Іванівна Вишня читала в нас фонетику, лексику, 
синтаксис. Марія Василівна Леонова, якій я багато чим завдячую, 
трохи пізніше з’явилася в нашому студентському житті. Вона пев-
ний час працювала у Франції, проходила стажування. Приїхала дуже 
сучасна, красиво одягнута, гарно говорила, багато розповідала про 
Францію, знала прекрасно морфологію, написала підручник, який 
я й до сьогодні використовую у своїй роботі. Ольга Степанівна 
Шевчук викладала морфологію, морфеміку і словотвір, була дуже 
суровим викладачем. Враження було таке, ніби ми знали все, навіть 
і те, що не треба було знати. Для мене вона залишається зразком 
справжнього викладача, худенька, висока, струнка, завжди класично 
одягнута. Світлана Федорівна Бондаренко викладала методику. 
Одна з небагатьох, яка використовувала нетрадиційні прийоми й 
методи навчання. Вона могла забрати нас з аудиторії і піти з нами 
на берег річки й розповідати. Один з методів Сухомлинського, що 
вчити дітей потрібно передусім на природі й в єднанні з нею. Феня 
Дмитрівна Пустова була «закохана» в усну народну творчість, і 
не доведи Боже на іспиті не знати відмінностей обрядової пісні 
від побутової – тоді начувайся. Дуже колоритним був Митрофан 
Степанович Лисак, який читав курс давньої літератури, і ми все, 
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до найменших деталей, знали про «Слово о полку Ігоревім». Без 
цього на іспит можна було не приходити. Микола Семенович Фе-
дорчук, тоді завідувач кафедри української літератури, викладав 
нам літературу XX ст. Дуже освічений і поважний, багато знав, 
цікаво розповідав.

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

На той час не було якихось особливих засобів і прийомів ви-
кладання, особливо таких, які є сьогодні. Викладачі та студенти з 
ноутбуками, так нерідко переважно через ноутбук і відбувається 
спілкування. Тоді найосновніше, що було у навчанні, – це викла-
дач, його особистість і його слово. І те, що говорили викладачі, 
ми змушені були записувати від початку до кінця, тому що в Ін-
тернеті найти інформацію ми не могли. Доводилося у бібліотеці 
працювати із книжками безпосередньо. У цьому, до речі, великий 
позитив і великий плюс.

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

У нас не було якихось особливих спецкурсів, семінарів, тобто 
традиційно проводилися лекції, практичні заняття й семінари. 
Утім, спецкурс з виразного читання для мене був одним з осно-
воположних в університеті, який навчив мене дуже уважного 
ставлення до слова. Я маю думати, що і як сказати. Його читала 
Світлана Григорівна Барабаш. Ми завжди до нього готувалися, 
вишукували гарні вірші, зокрема лірику Володимира Сосюри, 
Павла Тичини, Максима Рильського. Світлана Григорівна вчи-
ла нас, як вимовляти шиплячі, свистячі, де робити наголос, як 
вчасно зупинятися. Для нас вона була зразком, і ми нерідко 
просили її проводити такі заняття додатково. Вона нас багато 
чому навчила.

Що Ви можете пригадати про проведення навчальних 
практик? Ким і як вони організовувалися? Чим запам’яталися?
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Людмила Петрівна Лук’янова опікувалася практиками. Наша 
переддипломна практика проходила в Києві. Ми виїздили в на-
укові київські бібліотеки і там працювали. Нас поселив Київський 
національний університет у свій гуртожиток. Перебували там два 
тижні. Ми знайомилися з містом, були в театрах і водночас багато 
працювали в бібліотеці. На четвертому курсі в нас була практика в 
школі. Нам подобалося працювати з учнями. Тоді мені здавалося: 
щойно закінчу університет, піду працювати в школу.

Також були такі прекрасні практики, як діалектологічна, 
фольклорна. Ми виїжджали збирати діалекти Донецької області. 
Записували все це на папір, возили з собою магнітофони, бабини. 
Потім звітували. Приїжджали в села, нас поселяли, знайомилися із 
школою, потім роками дружили з тим, з ким там познайомилися, 
і з приємністю про це згадували.

Після третього курсу була піонерська практика, я працювала в 
піонерському таборі з маленькими дітьми, так само на Донбасі, у селі, 
розташованому біля нашого. Мені допомогли набуті знання під час на-
вчання на громадських факультетах – я маю диплом піонерської вожатої.

Що в університеті запам’яталося?
У нас був студентський театр, ми українську класику ставили. 

Я брала участь. Запам’яталося те, що ми займалися донорством, тоді 
було це поширено. Ми розуміли, наскільки це важливо, і здавали 
кров. Це були особливі роки, коли я зустріла своїх друзів: Людмилу 
Горбункову, Валентину Сергієнко, Ганну Стельмах. Наскільки я 
знаю, Ганна Стельмах у Донецьку залишилася, Валентина Сергієнко 
вийшла заміж і, здається, в Криму. Що ще запам’яталося? Мені 
вручили білет відмінника, тоді це було дуже почесно.

У нас в університеті на той час були факультети громадських 
професій. Я вчилася на тих факультетах, це відбувалося після за-
нять. Ми по три роки вчилися на таких факультетах, і там знання 
давали дуже хороші. У мене диплом піонервожатої, журналіста, 
медичної сестри для цивільної оборони, одержані після закінчення 
навчання на відповідних факультативах.

Яким був склад Ваших однокурсників за рівнем підготовки, 
віком, статтю, досвідом?
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У нас у групі було лише троє хлопців – Володя Барков, Ві-
талій Сиротенко й Микола Коваль. Микола був більше схильним 
до журналістики, Віталій також. Хлопців, як зазвичай, на філфаці 
мало. За рівнем підготовки, віком, досвідом ми всі приблизно були 
однаковими.

Чи траплялися якісь курйозні випадки під час іспитів чи 
на факультеті?

Я не зовсім «дружила» з медициною, мало на цьому розуміла-
ся, ледве відрізняю «анальгін» від «цитрамону» і коли їх потрібно 
застосовувати; уколів зробити не можу, хоча сучасна людина 
(навіть не зовсім доросла) уже може це зробити з новітніми, так 
сказати, засобами. Коли ми проходили практику на медицині, то 
мали зробити укол, але я панічно боялася це робити. Так що на 
мені всі тренувалися, і за це я отримувала залік.

Наші викладачі з медицини почали застосовувати новітні за-
соби навчання, і розпочиналися так звані тести. Тестова система 
для мене, мабуть, психологічно не дуже підходить. Я завжди все 
вчила, щоб скласти іспит і залік. Я не вміла розв’язати тести, у 
чотирьох, наприклад, варіантах відповідей мені все здавалося пра-
вильним. Щойно тести – так у мене і двійка. Викладачка, знаючи 
такі мої особливості, враховуючи, що я усно можу все розказати, 
дозволяла мені це робити. І в мене були п’ятірки.

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

Ми старалися нічого не пропускати, вчитися, щоб отримувати 
стипендію – сорок карбованців, але це була істотна допомога. Я не 
можу сказати, що тоді ми погано жили, і батьки намагалися всіма 
способами допомогти. Підвищена стипендія складала п’ятдесят 
карбованців, і ми так старалися, щоб здати все на «відмінно» і 
отримати зайву десятку. Вона для нас багато важила, навіть не в 
матеріальному плані, а швидше у моральному.

Моя сестричка вступила на перший курс, коли я була на дру-
гому. Ми вчилися в університеті на одному відділенні, на одній 
спеціальності. Батьки хвилювалися, коли ми складали іспити. 
Зв’язок на той час був лише стаціонарний, мама приходила на пункт 
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переговорів у селі й нам телефонувала. Було великим задоволенням 
сказати мамі чи татові, що на «відмінно» складено іспит. Це було 
так важливо навіть не для мене самої, а передусім рідним людям, 
які ради своїх дітей жили, робити такі приємні миті.

Ми все вчили, але коли тема практичних і семінарських занять 
була нецікавою, то вдавалися до того, що питання ділили. Підго-
товлені одногрупники на всю силу тягнули руки, решта мовчали, 
сиділи, як миші. Переважно викладач був страшенно задоволений, 
що група підготовлена. Але ми ці прийоми застосовували не зі 
своїх спецпредметів, а із предметів, дотичних до основних. Нерідко 
згадую про Євгена Михайловича Волошка – українського пись-
менника, який вивчав і писав про письменників Донбасу. Певний 
час він керував кафедрою української літератури. У нас були гарні 
стосунки, бо я два роки працювала в Донецькому державному 
університеті. Ми часто ходили на телебачення, і студенти, і ви-
кладачі, брали участь у телевізійних передачах про письменників 
Донбасу. Для мене це була хороша школа того, як треба говорити, 
аналізувати художні твори.

Чи проводилися у Вас на факультеті олімпіади, конфе-
ренції тощо?

Запам’яталося трохи інше. Влаштовували диспути. Збиралися, 
пригадую, в читалці, яка була в гуртожитку. З великим інтересом 
обговорювали Олеся Гончара, його неповторні твори «Твоя зоря», 
«Бригантина», «Берег любові», новелу «Чорний яр», де він перед-
бачив чорнобильську катастрофу. Для мене його творчість на той 
час була особливою, утім такою й залишається, хоч зараз і говорять, 
що він багато чого ідеалізував, зокрема, війну, радянський спосіб 
життя. Його твори, його мова – це зразок, який важко повторити.

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

Самоврядування як такого, що є сьогодні, у нас не було. Були 
комсомольські групи, у кожній групі – комсорг. Старостою була 
Оля Іщенко від першого до п’ятого курсу, дуже спокійна, виважена, 
приємна. До речі, двійок ми майже не отримували, про перездачі 
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та пропуски не йшлося. Ми намагалися отримати стипендію. У 
нас не було таких, яких потрібно викликати на кафедру й журити.

Я була комсоргом від першого до п’ятого курсу. Староста 
й комсорг були, по суті, організаторами всіх подій. Колись мене 
запросили виступити на партійних зборах. На той час універси-
тет був російськомовний, і я з переляку, практично не говорячи 
російською мовою публічно, на цих зборах раптом заговорила ро-
сійською мовою. У принципі я знала російську мову, бо закінчила 
російськомовну школу, але публічно я не можу говорити, точніше 
можу, але боюся зробити помилки. На зборах я сказала все, як на-
лежить. І все одно парторг тоді мене запитав, чому я заговорила 
російською мовою. Мені стало ніяково. Відтоді публічно я говорю 
лише українською мовою.

До речі, філфак у Донецькому університеті складався із двох 
відділень: російського та українського, кожне – по п’ятдесят сту-
дентів. Тоді не було контрактної форми навчання, ми всі вчилися за 
державним замовленням. Ми були досить дружні, поважали один 
одного, спілкувалися, не було абсолютно ніяких проблем. Укра-
їнське відділення говорило українською, російське – російською, 
і навпаки. У побуті послуговувалися обома мовами.

У гуртожитку для нас головною людиною була комендант. 
Тобто такого поняття як студентська рада у гуртожитку не було. Я 
не пам’ятаю цього. Щоправда, комендант Анна Павлівна організову-
вала змагання на кращу кімнату, нерідко влаштовували перевірки. Ми 
знали, коли буде перевірка, гарненько стелили ліжечка, прибирали. 
Ми жили вчотирьох: подруги і моя сестричка Леся. Жили від другого 
курсу до останнього в одній і тій самій кімнаті. Були дуже дружні, 
привозили з дому харчі й готували на кухні. Зазвичай вечерю, рідше 
обід. Обідали в їдальні, їдальня була в нас хороша. Найкращою стравою 
в нас були млинці, які дуже смачно готувала моя сестричка. Це в неї 
від мами, так як готувала моя мама, не готував ніхто.

Як було організовано студентський побут, у тому числі в 
гуртожитку?

Я вже трохи про це сказала: головне – ми були тоді молоді і, 
мабуть, не дуже вибагливі у побутових умовах. У нас була їдальня в 
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університеті, буфет, швидше, де ми могли взяти пиріжки, чай, каву, 
а біля університету «пельменна», як ми її називали. Там все недо-
рого коштувало. Недалеко від гуртожитка була дієтична їдальня, 
і ми також могли по дорозі пообідати, а вечерю зазвичай готували 
самі. Смажена картопля, оселедці «івасі», ковбаска докторська. І 
безперечно, все, що привозили з дому.

Ділилися тим, що було. Хлопці традиційно заходили питати 
чи є в нас щось трошки перехватити на вечерю. Збиралися разом 
по кілька кімнат, відзначали дні народження, просто на чай. Об-
говорювали багато різних питань, ділилися конспектами.

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

Це було закладено генетично, мабуть, з молоком мами, а та-
кож з переконаннями, що маю отримати освіту. Потім мої шкільні 
вчителі, особливо славна когорта українськомовних учителів, яких 
я вже назвала. Мій Донецький університет, де нам дали справді 
ґрунтовні знання. Я була єдина з випускників, яку залишили працю-
вати в Донецькому національному університеті, тоді державному. 
Я два роки працювала викладачем на кафедрі української мови. 
До речі, була така колізія: мене, умовно кажучи, не могли «поді-
лити» кафедра української літератури і кафедра української мови. 
Спочатку я більше схилялася до літератури, і на це дуже впливав 
Митрофан Степанович Лисак. Я в нього писала курсову на пер-
шому курсі. Потім я зрозуміла, що мені ближче українська мова, 
і стала викладачем кафедри української мови. Тоді в Донецькому 
університеті не було аспірантури, і Марія Василівна Леонова, 
яка добре знала Дмитра Харитоновича Баранника, доктора наук, 
професора, декана філфаку в Дніпропетровському університеті, 
порадила вступати до нього в аспірантуру.

1982 року я вступила в аспірантуру на кафедру української 
мови, і професор Д. Х. Баранник став моїм науковим керівником. 
У мене тоді була маленька дитина, але моя матуся допомагала, 
вона мого Сергійка виховувала три роки. Він, по суті, жив у мами 
й тата в селі. Бабуся Оля допомагала і сестричка Леся, яка там 
працювала вчителем.
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1985 року, одразу після закінчення аспірантури, я захистила 
кандидатську дисертацію. Тоді постало питання: залишатися тут 
чи повертатися до Донецького університету. Могла зробити і те, 
й інше. Дмитро Харитонович запропонував бути викладачем на-
шого факультету, кафедри української мови, а Володимир Іванович 
Моссаковський, на той час ректор, виділив ставку. І я залишилася 
працювати в Дніпропетровському університеті.

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

Дмитро Харитонович – це чудова людина. Прекрасний орга-
нізатор університетської науки і освіти. Він близько 17 років був 
деканом факультету. Виховав плеяду кандидатів наук, які працюють 
у різних вищих навчальних закладах України. Для кандидатської 
дисертації ми обрали досить традиційну тему «Конструкції з од-
норідними членами речення й узагальнюючими словами у світлі 
граматики». Здавалося, що простіше? Дмитро Харитонович сказав, 
що все наче просто, але потрібно зуміти в цій традиційній темі 
знайти своє, оригінальне, тому що будь-яке явище об’єктивного 
світу, зокрема і мовне, не має однозначного витлумачення.

Я працювала з великим задоволенням. Запам’яталося, як 
писала свою першу статтю до фахового видання. Я опрацювала 
багато матеріалів, як могла, як розуміла все це описала, вживши 
звороти на зразок «зроблено те…те», «на жаль, не зроблено того 
й того». У статті слово «на жаль» повторювалося невиправдано 
багато разів. Він уважно прочитав, підкреслив це слово й дуже 
тактовно пояснив, що так не можна. Я тоді зрозуміла його підтекст: 
хто ти така, щоб писати «на жаль, не зроблено те й те». Потрібно 
спочатку щось самій істотне зробити. Тепер я і своїм учням, яких 
у мене вже п’ятнадцять осіб – кандидатів наук, кажу, що слово «на 
жаль» у науковій роботі потрібно вживати дуже й дуже обережно.

Дмитро Харитонович ненав’язливо примушував послідовно 
працювати, вимагав безумовного виконання плану аспіранта, вод-
ночас захищав нас, своїх аспірантів, завжди. У мене була маленька 
дитина, а аспірантів тоді також завантажували, пригадую, їздили зі 
студентами в колгосп, а він все-таки намагався врахувати мої такі 
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життєві та побутові обставини й допомогти. Ми із чоловіком пере-
їхали сюди разом, не мали квартири, він працював на Південному 
машинобудівному заводі, став на чергу на квартиру. Уже на час 
закінчення аспірантури отримали своє перше житло – квартиру на 
дев’ятнадцять квадратних метрів. Тоді перевезли сюди сина, він 
пішов у перший клас.

Дмитро Харитонович Баранник залишається для мене зразком 
ученого, педагога, керівника. Ставши деканом факультету, при-
гадую багато його вчинків, дій, на які нерідко орієнтуюся. У мене 
найкращі про Дмитра Харитоновича спомини. На факультеті є 
іменна аудиторія, яку ми зробили в пам’ять про нього як про над-
звичайну людину, непересічну особистість.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Найперше це – професіоналізм. Людина, де б вона не пра-

цювала, яку б посаду не обіймала, що б не робила, має бути пере-
дусім професіоналом. Без цього не можна. Аби бути справжнім 
професіоналом, потрібно все життя вчитися. Я ніколи цього не 
соромилася, у мене багато чого було закладено в школі, в моєму 
рідному Донецькому університеті, я багато чого отримала тут, 
навчаючись в аспірантурі. Утім, я все життя вчуся. Не соромлюся 
заглядати в книжку, якщо щось забуваю, у словники. Зі словниками 
я працюю щоденно. Я ніколи не соромлюся перевіряти те, у чому 
сумніваюся, запитати про те, чого не знаю. Одна розумна людина 
мені сказала, що спитати те, чого не знаєш – це сором однієї хви-
лини, а не знати чогось – сором усього життя. Таким принципом 
я і керуюся. Що ще є важливим? Думаю, порядність, порядність 
передусім професіональна. Якщо людина чимось займається, то 
повинна це робити професіонально, на належному рівні й порядно. 
У тому, що робить, має бути переконана. Я думаю, що людина 
по життю має бути чесною. Можливо, це не завжди вдається, бо 
життя непросте і багатогранне, але чесність у людських вчинках, 
діях має переважати. Переконана, що кожен з нас, особливо в 
такий глобалізований час, у таких непростих обставинах, у яких 
живемо, має бути здатний до компромісу. Для мене це надважливо. 
Здатність до компромісу повинна характеризувати особливо тих, 
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хто працює з молоддю, на керівних та державних посадах. Якщо 
людина здатна на компроміс, розумний компроміс, то неодмінно 
буде успіх. Додам ще прагнення до постійного самовдосконалення. 
Якщо людина в якийсь певний момент усвідомить, що вона така 
«велика» й усе знає, може й розуміє, тоді вона зупиняється в своєму 
розвиткові, втрачає успішність, яку, можливо, мала. Я сповідую 
принцип колективної роботи, колективізм. Людина, якою б вона 
не була досвідченою, нічого не зробить, якщо біля неї немає одно-
думців, тих, хто її підтримає, зрозуміє. Лише хороший, справжній 
колектив може зробити велику справу. 

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

Протягом багатьох років на факультеті функціонувала науко-
во-дослідна лабораторія фольклору, народних говорів і літератури 
Придніпров’я, ініціатором створення якої стала доктор філологічних 
наук, професорК. П. Фролова, потім її науковим керівником був 
академік В. О. Горпинич. Науковий колектив лабораторії здійсню-
вав дослідження народознавчих аспектів фольклору Придніпров’я. 
Лабораторія стала справжнім осередком духовності в нашому 
університеті. Істотну роль у навчальному процесі відіграють фа-
культетські навчальні лабораторії «Країнознавства», «Прикладної 
лінгвістики», «Сучасних технологій навчання іноземних мов».

Окрім навчальних лабораторій на факультеті є такі структурні 
центри, як Центр португальської мови, Центр слов’янських мов, 
Українсько-польський науково-культурний центр та лекторат 
«Німецької служби академічних обмінів (ДААД)», Центр історії 
та розвитку української мови, створений за ініціативи колишнього 
губернатора Дніпропетровщини Н. М. Дєєвої, який опікується 
проблемами розвитку української мови в нашому регіоні.

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

Я прийшла на факультет 1982 року аспіранткою, 1985 року 
захистила кандидатську дисертацію, 1993 року очолила факультет 
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української філології та мистецтвознавства, який був виділений на 
базі філологічного факультету. 2006 року філологічний факультет 
та факультет української філології і мистецтвознавства знов було 
об’єднано в один, який зараз є факультетом української й іноземної 
філології та мистецтвознавства. Двадцять чотири роки я є деканом 
факультету; 2012 року захистила докторську дисертацію, через рік 
стала професором.

За ці роки зроблено чимало. Відкрито нові спеціальності, 
відбулося багато захистів дисертацій. На двох кафедрах україн-
ської мови й української літератури працюють лише кандидати й 
доктори наук. Є три кафедри, де лише по одній особі не захищені, 
але захисти будуть. Я чимало уваги приділила підготовці канди-
датів наук, у мене їх п’ятнадцять, десятеро працюють у нашому 
університеті на наших кафедрах.

Питання розвитку науки є для нас першорядним. Факультет 
має фахові видання з літератури, мови та мистецтва. Щорічно про-
водимо не менше десяти науково-практичних конференцій різних 
рівнів: регіональні, всеукраїнські та міжнародні. Ми розвиваємо 
міжнародне співробітництво з вишами Польщі, Франції. Наші 
студенти їздять на стажування до Франції, Польщі, Німеччини, 
Китаю, Японії. Відкрито японське і китайське відділення. Наші 
студенти, крім основної мови, можуть вивчати ще й другу й третю: 
італійську, іспанську, чеську, словацьку, польську тощо. Це дуже 
важливо. На факультеті близько двох десятків гуртків, які охоплю-
ють досить велику кількість студентів. Наші студенти отримують 
стипендії, виграють гранти, їдуть за кордон на стажування, мають 
змогу публікуватися у факультетському збірнику наукових праць. 
У нас активна студентська рада з багатьма хорошими ініціативами. 
У нас зі студентами завжди відбувається діалог, ми їх підтримуємо 
в усіх гарних справах. На факультеті діє студентський театр «Від-
луння», який до кожної конференції готує вистави. Олесь Гончар, 
ім’ям якого названо наш університет, є випускником філологічного 
факультету. Проведено вже шість конференцій, присвячених його 
творчості. Нашим випускником є також Павло Загребельний. Ми 
зустрічалися з його дружиною Еллою Михайлівною, а також із 



348

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

дружиною Олеся Гончара – Валентиною Данилівною. Загалом 
прагнемо організувати багато зустрічей з видатними та цікавими 
людьми. До нас із задоволенням приїжджають письменники з 
різних міст України.

1993 року було проведено колосальну роботу для того, щоб 
відкрити спеціальність «Образотворче мистецтво», а пізніше і 
дизайн. Ми тоді співпрацювали з нашим художнім училищем, яке 
потім стало ліцеєм. До нас тоді прийшли талановиті діти. Зараз 
на цих спеціальностях колосальні конкурси, вчиться талановита 
молодь. Відкрито спеціальність «Переклад», де також великий 
конкурс. На підготовчому відділенні іноземні студенти вивчають 
українську й російську мови.

Ми виграли міжнародний проект «Темпус», який присвяче-
ний питанням мультилінгвальної освіти. У ньому брали участь 
також вищі навчальні заклади Грузії, Прибалтики, Німеччини і 
Львівський університет. В результаті виконання проекту ми отри-
мали прекрасний мультилінгвальний клас із сучасною технікою, 
відкрили спеціалізацію «мультилінгвальне навчання», тобто на-
вчання кільком мовам. Цей проект було виконано вперше в історії 
нашого факультету.

Зараз наші викладачі з кафедри іноземних мов для гуманітар-
них факультетів беруть участь у міжнародному проекті, пов’язаному 
з підготовкою докторів філософії. Ми співпрацюємо з Люблінським 
університетом імені Марії Кюрі-Склодовської, наші студенти що-
літа їздять туди на пленерну практику протягом багатьох років.

Багато довелося зробити для того, щоб організувати факуль-
тет таким, яким він є зараз, де навчається близько півтори тисячі 
студентів, працює понад 200 викладачів. На факультеті функці-
онує дві спеціалізовані ради: докторська із захисту дисертацій із 
зарубіжної та російської літератури, кандидатська із захисту дис-
ертацій з української та російської мов. Спеціалізовані ради було 
створено ще у вісімдесяті роки минулого століття і їх традиції ми 
зберігаємо. Відповідно сформовані відомі наукові школи літера-
турознавства та мовознавства. Це школа з літературознавства про-
фесора В. А. Гусєва, який керує докторською спецрадою. Досить 
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потужна школа зарубіжної літератури (професори Т. М. Потніцева,  
Л. І. Скуратова, В. І. Ліпіна). Відомі мовознавчі дослідження  
А. М. Поповського, В. О. Горпинича, І. І. Меньшикова, Т. С. При-
стайко. Підготовлено сотні публікацій, словників, монографій. До 
речі, у нас є аудиторія, спеціально обладнана, де представлені всі 
досягнення наших науковців.

Чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видатних учених, що 
були відзначені на Вашому факультеті?

Звичайно, пам’ятаю. Такі святкові урочистості – зустрічі всього 
факультету: і викладачів, і студентів. Перший ювілей, котрий мені 
запам’ятався, коли я ще навчалася в аспірантурі, – це 60-річний 
ювілей мого наукового керівника, доктора філологічних наук, про-
фесора Д. Х. Баранника. Потім відповідно його наступний ювілей 
відзначали, коли я була вже деканом факультету. Запам’яталися 
ювілейні дати, пов’язані з іменами професорів К. П. Фролової, Н. 
І. Заверталюк, В. А. Гусєва, А. М. Поповського, поета В. Ф. Коржа, 
який очолював кафедру української літератури, академіка В. О. 
Горпинича. Ми шануємо своїх ветеранів, це по-перше, по-друге, 
тих людей, які справді зробили великий внесок у розвиток філо-
логічної науки й освіти не лише університетської, але й в Україні 
загалом. Їхні імена відомі на всю країну, їхні праці знані, вони 
мають свої наукові школи, у них захищалося багато аспірантів, 
переважна частина яких залишилася працювати в університеті. 
Один з останніх ювілеїв (вересень минулого 2016 року), – ювілей 
завідувача кафедри української літератури Н. П. Олійник, життя 
якої пов’язане з університетом; вона є заслуженим викладачем 
університету, заслуженим працівником науки і освіти України.

Такі красиві дати в житті наших колег завжди запам’ятовуються 
для тих, кого вони безпосередньо стосуються, і для тих, хто бере 
в них участь. На ювілей Д. Х. Баранника його учні-кандидати 
наук у багатьох вишах України практично всі з’їхалися. Ми, його 
аспіранти, всі тоді зустрілися – це було відверто, щиро. Ювілеї 
потрібно відзначати.

Чи впливала ідеологія і політика на навчальний процес та 
розвиток наукових досліджень на факультеті?
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Життя багатогранне. Для викладачів найголовнішим постає 
заходити в аудиторію, давати студентам знання. Утім, ми живемо 
в соціумі і бути ізольованим від подій і особливо змін, досить 
непростих і кардинальних, які відбуваються в Україні протягом 
останніх років, бути незалежними, стояти осторонь від них просто 
не вдається. Наприклад, питання мови завжди тісно пов’язані з 
політикою, ідеологією. Залишитися поза цим ми не можемо, але я 
хочу наголосити на тому, що колектив факультету – і викладаць-
кий, і студентський – ми завжди перебуваємо на державницьких 
позиціях, особливо щодо питань розвитку мови, літератури, 
мистецтва. До речі, щоб окремо опікуватися мовними питаннями, 
ми створили Центр історії та розвитку української мови, який 
дуже багато зробив для поширення української мови передусім 
у нашому Дніпропетровському регіоні. У Центрі підготовлено 
багато наукових праць. Ми надаємо практичну допомогу всім, 
хто її потребує. Наприклад, досить багато помилок допущено в 
написанні прізвищ, імен та по батькові в документах громадян. 
Ми готуємо довідки, у яких фахово пояснюємо правильність того 
чи іншого написання.

Чи заважало Вашому чи Ваших колег кар’єрному зростанню 
інакодумство в освіті або науці?

Таких випадків із життя моїх колег я не знаю. У нас немає 
такого, що думка має бути лише одна. Нерідко відбуваються дис-
кусії щодо певних питань. Ми вирішуємо їх в інтересах справи, 
яку робимо. Особисто мені ніхто й ніколи не заважав мати своє 
розуміння тих чи тих подій ні за часи навчання в Донецькому уні-
верситеті, ні в аспірантурі, ні тоді, коли почала працювати тут. У 
нас створені умови, щоб кожен на ту чи іншу подію або явище міг 
висловити свою думку, а також ми могли її обговорити й знайти 
спільне рішення, яке буде працювати лише в інтересах людей і 
справи, якою займаємося.

Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів?
Наукова робота студентів – це особливе питання, дуже важ-

ливе. Студенти активно долучені до наукових досліджень, напри-
клад, через участь у олімпіадах, у творчих конкурсах. Нерідко наші 
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студенти різних спеціальностей перемагають у всеукраїнських 
конкурсах. 

На факультеті створено 24 наукові гуртки, які охоплюють усі 
наші спеціальності. Приблизно кожен – це 20–30 студентів. Хотіла 
б виділити наш студентський театр «Відлуння», у репертуарі якого 
переважають вистави за творами Олеся Гончара, Павла Загребель-
ного – наших славетних випускників. Окрім того, наші студенти 
мають велику кількість наукових публікацій. Свого часу було за-
початковано збірник студентських наукових праць «Молодь прагне 
осягнення слова», у якому кожен студент, який у майбутньому, 
можливо, планує займатися науковою роботою, може опублікувати 
свою наукову роботу. Щорічно проводимо підсумкову студентську 
конференцію, де виступають наші студенти з доповідями, кращі з 
яких потім публікуємо в збірнику «Філологічні науки».

Як Ви оцінюєте інформаційну забезпеченість навчального 
і наукового процесів? 

Наші студенти, на мою думку, мають повну інформацію про те, 
які курси, дисципліни вони вивчатимуть і яку кваліфікацію потім 
отримають. Я вважаю, що в нас в університеті прекрасна бібліотека, 
яка має, до речі, ім’я Олеся Гончара, і там багато літератури, яка 
стосується філології. На нашому факультеті є «літературний кабі-
нет», у якому ми зібрали найбільш потрібну для щоденної роботи 
студента літературу: словники, довідники. Щорічний план підго-
товки методичних посібників передбачає те, щоб кожен предмет 
був забезпечений потрібною методичною літературою. Сьогодні 
спостерігаю тенденцію, що студенти все менше працюють у біблі-
отеці, менше читають книжок, а більше користуються інтернетом. 
Це й природно, бо людина вдома, маючи доступ до інтернету, може 
знайти потрібну інформацію. З огляду на це ми ставимо за мету 
максимально завантажити факультетський сайт.

А чи є зв’язок між Вашою науковою та навчальною ді-
яльністю?

Безперечно. Одне без іншого бути не може. Навчальна робота 
в будь-якому виші – це пріоритет. Ми маємо дати кожному, хто 
в нас навчається, ґрунтовні, професійні знання, щоб підготовлені 
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фахівці могли застосовувати їх на своїх робочих місцях. Наукова 
робота у виші ніколи не має бути самоціллю, аби написати якусь 
наукову статтю. Власні уподобання, проблеми, над яким працює 
науковець, так чи інакше мають торкатися його безпосередніх 
професійних питань, тобто викладання свого предмету в аудиторії.

Які форми підвищення кваліфікації існують і застосову-
ються найчастіше на факультеті?  

Раніше викладачі проходили підвищення кваліфікації в інших 
вищих навчальних закладах. Зараз ми проходимо її переважно на 
наших кафедрах. Наприклад, викладачі спеціальності «Українська 
мова» можуть проходити підвищення кваліфікації на кафедрі за-
гального та слов’янського мовознавства. За законом кожен викладач 
має обов’язково пройти підвищення кваліфікації раз на п’ять років. 
Це передбачає підготовку наукових статей, розроблення своєї 
наукової теми, підготовку навчально-методичного матеріалу. На 
сьогодні це відбувається в межах усього університету без відриву 
від навчального процесу.

Який рівень фінансування освіти характерний для часу 
Вашої роботи?

Усе як скрізь – з державного бюджету виділяють гроші на 
функціонування навчальних закладів. Оплата праці певної частини 
викладачів відбувається за рахунок державного бюджету, а інша 
частина фінансується з т. з. спеціального фонду, який є в кожному 
виші. Частково фінансує держава стипендію студентів, комуналь-
ні послуги. Водночас останнім часом все змінюється. Зменшено 
фінансування видань наукових робіт, і нерідко викладачі роблять 
це своїм коштом. По суті відсутнє фінансування відряджень. І це 
прикро, адже збереження й розвиток наукового потенціалу – це 
майбутнє держави. Практично відсутнє фінансування наукових 
зібрань, конференцій, а отже, все менше й менше науковців має 
змогу брати в них участь. Немає коштів на утримання комп’ютерних 
класів, оргтехніки, яка водночас морально старіє. І ми шукаємо 
спонсорів, людей, котрих сьогодні називають красивим словом 
«доброчинці». Силами студентів, і ми їм вдячні, оформлюємо ауди-
торії, створюючи спільними зусиллями комфортні умови навчання. 
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Наскільки, на Ваш погляд, важливе значення має виховна 
робота в університеті?

Виховна робота – надзвичайно важливий складник усього на-
вчального процесу. Підготувати хорошого спеціаліста – це вкрай 
важливо, це, мабуть, першочергове завдання будь-якого навчального 
закладу. Але не менш важливо виховати справжнього громадя-
нина своєї країни. Це не пафосні слова, це справді так. Виховати 
справжню людину. А як це можна? Це можна лише тоді, коли ми 
не ігноруємо процес виховання. А що таке виховний процес? Це 
не просто зайти в аудиторію й прочитати студентам лекцію про 
манери хорошої поведінки. Виховний процес це, на мою думку, 
активне долучення студентів до життя факультету, їхня участь у 
різних заходах. Ми підготували окрему книжку «Знайти ключі до 
молодих сердець», де узагальнили весь досвід виховної роботи, 
який відбувається на нашому факультеті через участь студентів у 
конференціях, особливо в конференціях, які присвячені творчості, 
життю видатних особистостей, таких як П. Загребельний, О. Гон-
чар, В. Підмогильний та інші, через участь у наукових гуртках, 
у наших студентських театрах, у волонтерстві. Участь студентів 
у таких заходах – це і є виховання справжнього громадянина та 
людини з високими моральними цінностями.

Чи були Ви учасником будівництва університетського 
містечка?

Ні, не була. Я прийшла до університету пізніше, 1982 року, 
вступивши до аспірантури. Цей корпус уже був побудований. Я 
була пізніше опосередкованим учасником його реконструкції.

Які форми профорієнтаційної роботи застосовувалися в 
роботі з абітурієнтами?

У нас майже немає проблем з конкурсом на всі спеціальності 
на нашому факультеті. Можливо, лише частково постають питання 
із французьким відділенням у зв’язку зі зменшенням частки ви-
кладання французької мови в школі. Ми виступаємо із пропозиці-
єю, щоб на французьке відділення могли вступати учні середньої 
школи, котрі навчалися англійської, і ми, по суті, готові почати їх 
навчати, що називається з нуля. Традиційно ми проводимо дні від-
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критих дверей, влаштовуємо творчі конкурси під час їх проведення, 
екскурсії по факультету, зустрічі з відомими науковцями. Ми за-
лучаємо абітурієнтів до нас на факультет через МАН, проводимо 
агітацію до вступу на наш факультет через студентів, які проходять 
практику в школах. Профорієнтацією займається кожна кафедра.

Ліричний відступ. Я вдячна долі й щаслива, що моє життя 
пов’язане із Дніпропетровським національним університетом імені 
Олеся Гончара та його славним колективом.
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Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)
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Українець, із селян

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, Дніпропетровський 
державний університет 

Професія, перелік посад Філолог, доктор філологічних наук, 
професор 

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Гарькавий Владислав 
Костянтинович

ТЕХНІК (ПІБ): Гарькавий Владислав 
Костянтинович

ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Гарькавий Владислав 
Костянтинович

ІНТЕРВ’Ю
Загальна кількість годин запису 2 години 48 хвилин
Вид і марка аудіотехніки Ноутбук Lenovo IdeaPad 100S 

(80R2006AUA)
Вид і марка відеотехніки Ноутбук Lenovo Ideapad 100S 

(80R2006AUA)
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, перший корпус, ауд. 510

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе, відкрите

Кількість зустрічей з респондентом 3
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження?

Я, Анатолій Михайлович Поповський, народився 29 жовтня 
1935 року у с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської 
області. Це невеличке село, яке було організоване після 1917 року 
на основі німецьких колоністів, яких залишили на нашій тери-
торії, їх було декілька будівель. Тоді батьки після Голодомору  
1933 року переїхали до Дніпропетровська, змушені були, щоб ви-
жити, поїхали збирати урожай, їх годували, і вони там і залишилися. 

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

Діда і бабусю по маминій і по батьковій лінії я не бачив і 
страшно в дитинстві переживав, бо в моїх ровесників були дідусь, 
бабуся, а мої померли під час Голодомору.

Мої батьки, Михайло Іванович та Ніна Михайлівна, родом із 
села Попівці Барського р-ну Вінницької області. Виїхавши, вони 
до батьків своїх вже не поверталися, я народився і пізніше довіда-
вся лише, що вони десь померли [коротка пауза]. Дідусь та бабуся 
були селянами, простими, це село Попівці – звідки й прізвище. 
Село Попівці славиться яблуневими садами, батько розповідав, 
що в мого діда був великий сад, і цей сад дав йому можливість 
виживати: продавати, утримувати сім’ю. А у маминого батька теж 

ПОПОВСЬКИЙ 
АНАТОЛІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
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був сад, там десь невеличка земелька – і все, але я вже коли поїхав 
у 1964 році, попросив батька, я тільки побачив ці велетенські кор-
невища, хата була вже зруйнована на дідовій садибі мого батька, 
а на маминій – вони на горбі жили – хата ще залишилася, але там 
сторонні люди були. Сад старий, хоч вже і висихав, але ще був. 
За освітою батько мав церковно-парафіяльну школу і мама теж.

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

Я навчався у 1942–1950 рр. в Приютській семирічній школі 
Магдалинівського району Дніпропетровської області, вона була 
сформована в колишньому будинку німця. Це доволі велика будівля 
і там була семирічка, а потім у 1950–1953 рр. в Тарасо-Шевченків-
ській середній школі Магдалинівського району Дніпропетровської 
області. І ходив я до цієї школи 10 кілометрів, яка знаходилася 
ближче до Магдалинівського району. В добру погоду велосипе-
дом їздив, а в негоду добирався пішки. Доводилося прокидатися 
о четвертій ранку, щоб до восьмої прийти.

Назвіть шкільних вчителів, які запам’яталися Вам най-
більше.

У Приютській школі я дуже поважав Григорія Кабашного 
за те, що він гарно малював і вмів розповідати цікаві історії (це в 
молодших класах), і Галину Шевченко, яка навчила каліграфії, а, 
починаючи з 4 класу, я дуже вдячний класному керівникові нашого 
класу – це Ігольніку Івану Васильовичу. Він раніше був завідуючим 
Районним відділом Магдалинівського району. 

Коли мене не взяли в армію, бо батько був репресований, від-
правили мене у авіацію, я пройшов всі комісії, а полковник сказав: 
«Синок, твій батько був репресований…» і дав розпорядження, щоб 
не брати до лав солдатів. Іван Васильович, будучи в районо, дізна-
вшись, що я повернувся, то він мене попросив, щоб я учителював 
у 1954–1955 рр. Олександрівської СШ Магдалинівського району.

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

В університет я вступав у 1953 році, пройшло не так багато 
часу від Вітчизняної війни, здавали ми вісім екзаменів, всі письмові, 
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але я розумію, що я з села приїхав. Багато вступало на філологічний 
факультет (до речі, я поступав на російське відділення, щоб по-
їхати в Росію працювати). І був здивований, що багато учасників 
Вітчизняної війни, ранених, інвалідів, і мені якось соромно було, 
що я повноцінна людина, і конкурс був вісім чоловік на місце. Але 
вже пізніше я написав заяву, що батько був репресований, щоб не 
брехати. Ректор залишив цю заяву і пройшло багато часу, коли я 
вже вступив, він віддав її мені: «Ось бачите, Анатолій Михайло-
вич, я зберіг те, що Ви писали. Але я не міг Вас прийняти ... Вас 
зарубали. Бо оскільки батько репресований, Ви й не вчилися». 
Я й не шкодував, нехай вчаться ті, що ранені війною та кров’ю, 
ціною життя 

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

Я вже відслужив армію…. Пішов у військкомат, сказав: «Ві-
зьміть мене в будь-які війська». Мене взяли, батько як раз заслання 
закінчував. Мене взяли в полк «Дітей репресованих батьків» – це 
була половина, а інша – з хлопців, які просиділи строк ….Той про-
крався, напився, хтось десь побився. Те, що я бачив у фільмах, що 
армія – це дисципліна, порядок …. то поки доїхали до Харкова, 
двох чоловік зарізали. Це для мене великий стрес, я один із села, 
друзів немає і отаке трапляється, а першу лекцію не згадаю … 
були великі переживання, знову стрес.

З 1956–1957 роки хрущовський наказ, хто мав середню освіту 
і хоче навчатися, я скористувався цим, цією можливістю. Приїхав, 
але я вже поступав на українське відділення, бо коли їхав із села в 
Архангельську область, то по дорозі зустрівся з чоловіком, який 
сам з України, але хлопчиком його вислали за те, що він батька 
свого вбив – це голод. Вислали і без права повернутися. Якось я 
заговорив, і він побачив, що я з України і він розповів, що живе у 
Карело-Фінській Республіці, працює, одружився там, там нас багато 
з України, але на старості йому сняться соняхи, садки вишневі і 
як хрущі гудуть. І каже: «Кожного дня мене так хвилює, бо я не 
знаю, що з матір’ю – вона опухла – померла». Розумієте те, що 
мене перевернуло: бути викладачем української мови.
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Де розміщувався Ваш факультет, кафедри, де і як про-
водили навчальні зайняття: лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття?

У нас корпус був на Шевченківській вулиці, там і факультет 
був, там і ректорат, а потім там за якихось причин на хімічному 
факультеті розлилася ртуть, чи спеціально було зроблено, і нас 
пересилили в інший корпус .

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Я вам скажу, що в той час мене здивувало те, що було викла-
дання російською мовою, на рідній мові читали тільки українську 
мову та українську літературу. Але я завжди чітко говорив тільки 
українською мовою. З учителів я дуже вдячний таким, які привер-
нули увагу – це Антоніна Антонівна Савченко, розвідниця, жіночка, 
яка добре володіла німецькою мовою і пройшла увесь фронт пере-
кладачем. Віра Олександрівна, яка працювала, – досить вимоглива. 
Професор Василь Семенович Ващенко – це літня людина, яка багато 
бачила світ і намагалася прикласти душу і любов до української 
мови. Потім Давидова Ольга Григорівна, вона морячка, служила 
в Прибалтиці. Розумієте, ми попали в таке середовище людей, які 
пройшли і виховували нас своїм життєвий досвідом і привчали 
трудитися до сьомого поту. Ще можу сказати, студенти дуже 
любили Григорія Микитовича Гая – він закінчив два факультети, 
факультет, якщо не помиляюся театральний і філологічний. Але 
прекрасний був, компанійський, людина енциклопедичних знань і 
все міг розказати. І професор Іванов запам’ятався мені особливою 
любов’ю до Шевченка; Степан Едуардович Дмуховський, якому 
пізніше пришили український націоналізм, він змушений був за-
лишити роботу, виїхати в Донецьк працювати. 

І дуже боязливий був Іван Чапленко – це брат Василя Чапленка 
(справжнє ім’я та прізвище – Василь Кирилович Чапля), пись-
менника, критика, поета, мовознавця, який виїхав до Сполучених 
Штатів Америки і громив русифікацію, яка робиться на Україні. 
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Його відновили, повертається його спадщина і ось в школі, де 
він учителював, барельєф зробили. Ось це, що я можу сказати, 
що колектив кафедри української мови був очолюваним Василем 
Семеновичем Ващенком, працював дуже дружно і вимогливо. Ну, 
я скажу, що страху у нас студентів-першокурсників було чимало, 
коли ми писали диктанти, і там були двійки. Нас попередили, 
що за безграмотність виключають. Ми за кілька місяців вивчили 
граматику і вже писали грамотно!

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

Я вам скажу, що у післявоєнні роки ми не були багаті на 
технічні засоби. В основному користувалися книгами, картами – 
географічними, історичними, схемами і таблицями, але не дуже 
часто. В основному це була дошка і слово.

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

Якщо порівнювати із сучасними, то дуже убого, ми сиділи 
за чорними партами, дуже громіздкими, аудиторії не були такі 
комфортні, освітлення теж не завжди було, щоправда опалення на 
Шевченківській вулиці більш-менш, було в приміщеннях тепло.

Іменну аудиторію зробили пізніше. Я пам’ятаю присвячену 
Олесю Гончару і Тарасу Шевченкові, бо якраз Олесь Гончар при-
їжджав, дивився. Єдина велика аудиторія була, а вже сучасність, 
треба вітати, що аудиторія не тільки для присвячення, а ще й для 
пізнання постаті людської.

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

Нас на курсі було п’ятдесят чоловік, говорять викладачі, 
що на нашому курсі більше було хлопців. По-перше, хлопці зі 
стажем були, які відслужили в армії: я, наприклад, Коля, який 
став кандидатом філологічних наук, Віктор Щедрін. Далі Юра За-
болотний – він гарно вчився, але пішов вчителювати; далі Павло 
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Сумарок, він старший від нас був, людина зі стажем, поет. Далі 
Володя Грибельний, ми його називали філософом, бо він захо-
плювався дуже філософією, політекономією, рано пішов із життя, 
прекрасний вчитель був. Більшість було із села. Зазначимо Сашу 
Токаря, працював на заводі, згодом прийшов у наше середовище, 
але потім працював на обласному та республіканському радіо, 
робив дуже гарні проекти.

За національним складом були українці, діти із села, а з міських 
може чоловік п’ять чи шість. Але підготовка була дуже сильна та 
колектив дуже сильний. З нашого потоку кандидатами наук стали, 
якщо не помилюсь, п’ять чоловік, докторами – це я один.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Які засоби боротьби за навчальну дисципліну, якість знань 
вони використовували?

 Старостою спочатку був у нас Володя Грибельний, якого на-
зивали філософ, а потім Леонід Дорошенко, а потім було дівчата 
перехопили ініціативу, кажуть: «Хлопці, давайте вже і нас». По-
тім була Женя Кушпіт. Колектив дуже дружний був: всі ми, якщо 
їхали відпочивати, то і на пароході їздили в Любимівку, всі разом 
зустрічалися, відпочивали, і юшку варили, і співали, і танцювали, 
брали участь у гуртках, які були при клубі – драматичний, інстру-
ментальний, хоровий, естрадний гурток, і ми всі там виступали.

Моїм куратором на першому курсі була Марія Василівна 
Калініченко, яка нас прийняла як дітей і була як мама. Вона дуже 
турботлива. Турбувалася, щоб ми мали в що одягнутися, щоб у 
гуртожитку були необхідні нам речі. Важливе було питання сти-
пендії: хто гарно вчився – давали, хто не гарно – не давали. Вона 
завжди турбувалася, щоб якось дати стипендію або допомогу 
матеріальну через профком. 

Пізніше була в нас два роки Поліна Олександрівна Петрова, 
дружина Василя Семеновича, читала російську мову. Також з 
любов’ю ставилася, ми проводили політзаняття разом, потім цікаві 
теми до таких ювілейних дат і часті походи до театру або в кіно.

Які форми контролю за підготовкою студентів викорис-
товувалися в семестрі? Наскільки вони були ефективними?
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В основі навчальний процес будувався на лекціях і практич-
них заняттях. На практичних заняттях викладачі встигали опитати 
майже більшість. Не дай Боже заробити двійку – це ганьба була 
для студента, він мусив був відробляти кілька разів, повторювати 
матеріал, щоб довести до кондиції. Якась відповідальність була, 
розумієте, серед нашого колективу, бо вчитися погано – це було 
взагалі не для нас.

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

Перший, я пам’ятаю, ми здавали історію КПСС, і приймав у 
нас Геннадій Шахрай. Я якось не все зміг підготувати, а мої одно-
курсники кажуть: «Ввечері ніхто тобі не заважає, сиди, вчи собі», 
я пам’ятаю, ввечері сидів до чотирьох годин дві години поспав і 
пішов здавати екзамен. Голова як свинцева, здав на чотири, але 
з тих пір сказав, що мусить голова свіжою бути, вивчив ти чи не 
вивчив, це нічого не поміняє.

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

Курсову роботу запропонувала Ольга Григорівна Давидова. Я 
взяв Анатолія Свидницького, він мене зацікавив, що сам він подо-
лянин, а батьки мої подоляни. По-перше, я його роман прочитав, 
а, по-друге, надзвичайно цікава мова була. Я в батьків своїх чув 
цей діалект подолянина. І Ольга Григорівна кілька разів застав-
ляла мене переписувати цю курсову роботу, і на основі курсової 
я вже пізніше, коли закінчив і почав працювати в університеті, 
опублікував статтю.

Згадайте, які наукові школи, напрями визначали розвиток 
науки на Вашому факультеті, науково-дослідницькому інсти-
туті. Хто їх керівники? Які відкриття вони зробили?

У нас Василь Семенович ставив питання, щоб викладачі зі 
студентами проводили роботу діалектологічну, бо сам Василь Семе-
нович займався діалектологією: ці експедиції були аж у Краснояр-
ський край – там осередки українські були. Їздили у Волгоград мої 
колеги. Це одна сторона, а друга сторона – це гуртки взаємовпливу 
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української – російської мови. На граматичному, фонетичному 
рівні, дехто цікавився фразеологією, історичною граматикою, але 
це вже було за власним вподобанням.

Які наукові конференції проводилися на Вашому факуль-
теті: міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо?

Наукові конференції, які були показовими… найбільше, яка 
запам’яталася, це конференція, присвячена Олесю Терентійовичу 
Гончару. Він приїхав, і всі студенти пішли, якраз тоді в залі бу-
динку науки на Дзержинського12. Але пам’ятаю дуже приємний 
прекрасний зал, для студентів побачити вперше живого Олеся 
Терентійовича, поспілкуватися з ним, сфотографуватися з ним.

Потім зустрічі з письменниками в нас були. З місцевими 
письменниками: з Нечаєм, я пам’ятаю, була гарна зустріч, потім 
була зустріч із російськими письменниками. Швидко не пригадаю 
їхні імена, але пам’ятаю, що були такі зустрічі.

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

На факультеті тоді, я пам’ятаю, таким святковим настроєм і 
дуже вдало відзначали ювілей Василя Семеновича Ващенка, він 
якраз був нагороджений Шевченківською премією за словник 
Шевченка двотомний. Ось це я пам’ятаю найбільше. 

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

Безперечно, наукові дискусії були і в гуртожитку з приводу 
появи нових літературних творів. «Собор» – ми всі прагнули пере-
читати цей твір, а Сергій Бурлаков, навіть, позбувся своєї роботи, 
бо став на захист Олеся Терентійовича.

І були такі дискусії щодо віршування….З нашого середовища 
Костя Чернишов, Наталка Нікуліна, яку я вчив, і багато інших.

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

12 Нині вул. Володимира Вернадського.
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Безперечно, бо тоді обов’язковими були політзаняття на кур-
сах, в групах, секретарі партійних організацій і комсомольський 
актив був. Це було в нас регламентовано. Тому всі постанови ЦК 
КПРС, КП України ми вивчали, бо це було обов’язково.

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

Я скажу, що до іноземщини тоді якось ставилися скептично, 
бо якщо переслідувалися зв’язки з іноземцями, значить, ти уже 
зраджуєш радянську політику. І тому в нас зустрічей майже не 
було. Єдине, що республіканські зустрічі були, письменники із 
Середньої Азії, я пам’ятаю, приїздили, студенти приїздили. Сту-
денти навчалися в нас: китайці, болгари, угорці. Такі вечори про-
водилися до святкування визволення від німецько-фашистських 
загарбників. Ось це так було.

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

Ми користувалися виключно друкованим джерелом: словни-
ки, підручники, монографії і періодика, це – основа основ. Якщо 
ми готувалися до семінару, то конспектували майже все вручну. 
Щоб перефотографувати, в нас можливості не було. Я скажу, що 
це стимулювало ретельно відбирати матеріал, осмислювати його 
і конспектувати.

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

Стосовно нашої виховної роботи, я вам скажу, по-перше, це 
культурно-масова робота. Це вечори в школах, де ми проходили 
педпрактику, до ювілейних дат, присвяченим письменникам ра-
дянського періоду, до- жовтневого періоду.

Наукові гуртки були, але викладачі користувалися тим, що 
відбирали талановитих, давали їм теми, вони готували доповіді і 
виступали на гуртках. Можу сказати, що із такого гуртка виріс і 
Трубачов, який очолював інститут російської мови. Дуже талано-
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витий, я з ним скільки зустрічався, ми дружили. Далі Євген Степа-
нович Отін, який працював деканом у Донецькому університеті. 
Вони разом з Трубачовим були в одному гуртку. Тобто, хто хотів 
працювати, той працював.

Я, наприклад, більше захоплювався художньою самодіяльніс-
тю, бо були капела бандуристів і інструментальний, і драматичний 
гуртки, і студія декламаторів. Хотілося приймати участь всюди!

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

Побут був скромний. Це ж після війни ще розруха була, і 
одягалися ми скромно, і побут був скромний. У гуртожитку ми 
не газом користувалися, а опалювали вугіллям. Але дбали самі 
стосовно порядку в кімнатах, якщо мали заощадження, то могли 
придбати гардини чи килимчики, чи на ліжко все! Наша кімната, 
де ми з хлопцями жили, за чистоту і порядок була удостоєна і на-
городжена радіо, постільною білизною.

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

А дозвілля в гуртожитку, скажу, дуже гарне було. В нас якраз 
збирався колектив хлопців-баяністів, гітаристів, на мандоліні грали, 
на скрипці грали, або просто в гуртожитку проводили такі вихідні 
дні: збиралися в фойє, хлопці-поети читали свої вірші, дівчата, хто 
хотів заспівати – співали. Але й робили в клубі цілі концертні ве-
чори разом із Транспортним інститутом. Там були і танці, вечори, 
змагання. А найбільш цікавим це був День студента. Чого тільки 
там не робили, це підіймався увесь гуртожиток. Навіть ходили у 
партком, скаржилися, що не давали викладачам спати. Викладачі та 
студенти жили разом – не були забезпечені квартирами, то вчителі 
жили в гуртожитку. А ми звернулися до Володимира Васильовича 
Щербицького, щоб він відстояв, бо в нас на території університету 
біля парку Шевченка будували кооператив – це 84 квартири, щоб 
звільнити гуртожитки для студентів. І, дякуючи Володимиру Ва-
сильовичу, дали право і збудували там.
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Яку роль у Вашому житті відіграло фізичне виховання 
та спорт?

Я скажу, що тоді ретельно ставилися до фізичної культури. 
Від першого до третього курсу, якщо не помиляюся, в розкладі 
була фізкультура. Хочеш не хочеш, але ти повинен обрати секцію, 
здати спортивні норми – це і бігали, і стрибали, і грали. Скажу, 
що досить серйозно до цього ставилася медицина, бо перевіряли, 
якщо не дай Боже зі здоров’ям щось не так, то було погано. 

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

Найбільшими святами були ювілейні дати університету. Все 
це робилося грандіозно. Бо тоді нагороджувалися високими наго-
родами викладачі і студенти. Я пам’ятаю кілька разів, то це було 
надзвичайно. Начальство приїздило з Києва, Москви, не Києву 
більше підкорялися, а Москві. А на другому місці традиційні свя-
та – День революції 1917 року, травневі дні, жіночі дні та військові 
дні – День радянської армії.

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

Звичайно, вистачало, ми були дуже економними: ті, хто з села, 
їздили додому, брали продукти і готували самі в гуртожитках. Була 
спеціально створена плита, ми розпалювали її і там готували. Але 
мої друзі-колеги все ж таки десь і підробляли.

Ви були учасником будівництва університетського міс-
течка? Як воно будувалося?

…Під час війни знищені корпуси: фізико-математичний на 
проспекті Карла Маркса і фізико-технічний. І кожен факультет 
за графіком відпрацьовував: розруйновували, бруд вивозили. 
Пам’ятаю, що на першому, другому, третьому курсі та майже до 
п’ятого курсу ми все працювали.

Ви були учасником війн, революцій, екологічних катастроф 
тощо? Чи впливали події внутрішньо- і зовнішньополітичного 
життя країни на життєдіяльність університету?
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Я учасником війни не був, але восьмирічним хлопчиком ба-
чив живих німців, бо вони були в моєму селі. В пам’яті відбилося: 
свистючі постріли, відступ наших військ, німці, як вони різали 
скотину, зривали воду, щоб наші війська не могли йти далі. В 
моєму селі це були жахи. А з катастроф, пізніше, коли я був уже 
викладачем університету, то в період Чорнобильської аварії мене 
як військовозобов’язаного викликали до військкомату, дали ма-
шину, адреси і швидко, щоб я за тими адресами їхав з хлопцями 
військовозобов’язаними, які мали відношення до хімії, фізики, 
моментально на машини і десь в моєму розпорядженні було 25 
чоловік. Але я тоді розумів, що це трагедія. 

Стосовно сучасних військово-політичних подій на території 
України, я докладаю зусиль віршуванням, є публікації на різну 
тематику, але в основному це стосується філології.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Були творчі зустрічі з китайськими, угорськими і з болгарськи-
ми студентами. Це факультет проводив у 50–60 роках. Тоді наше 
місто закрите було, тоді в місто не так просто було потрапити. А 
тепер ми маємо зв’язки досить широкі, бо студенти навчаються з 
різних континентів світу.

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

Коли я навчався, ми орієнтувалися на насичення програм, 
які давали дійсно глибокі знання, я пам’ятаю. А як на сучасному 
етапі, я дивлюся, сьогодні тільки написав програму, завтра вже 
курсу цього немає, скорочення годин, якась незрозумілість і що 
студент, що викладач – «Галопом по Європі». І тому на сьогодні 
глибоких знань студенти не мають. Тим бачте, питання української 
мови, замість того, щоб постановити в усіх навчальних закладах від 
першого до останнього здавати державний екзамен! І тоді ніяких 
проблем не було б: «На каком языке мне говорить?» Є державна 
мова, є Конституція. Хто б ти не був за національністю, ти мусиш 
знати. В мене таке враження, що сьогодні ми повертаємося до 
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русифікації. Українського нічого – ні пісні нормальної не почуєш, 
ні декламації. Все якесь таке незрозуміле…

Чи є у Вас студенти, якими Ви пишаєтесь? Побажання 
сучасній молоді.

Я Вам скажу, серед тих, що я вчив і випустив, відзначу На-
талію Сергіївну Голік – працює в нашому університеті, доцент. 
Брала участь у громадській роботі, вона сама грає на баяні, співає 
дуже гарно; Інна Мамчич – вчилася в мене і відродила спадщину 
Василя Чапленка – це був патріот, за яким ганялися, і він мусив 
тікати закордон, бо його б розстріляли. Людмила Гапонова, вона 
в нас навчалася, зараз викладає українську мову. Захистили всі 
вони кандидатські дисертації, а із докторських дисертацій з тих, 
хто в мене вчилися, поки що немає.

Стосовно свят, які проводяться в університеті зараз, то ми 
дуже любили і любимо День студента. В мої студентські роки ми 
чекали того дня. Якби Ви знали, що робилися в нашому гуртожит-
ку! Зранку вставали дівчата, шукали, де рушники, відра вішали на 
швабру, знаходили тазік, хлопці під акордеони, баяни по коридору 
йдуть, грають, коли ще всі сплять, а вони грають ….Біологи наві-
шували на двері тому жабу, тому мишу, тому вужа живого. Встає 
людина, ще ж не чекає цього, а потім всіх швидко розбудили і всі 
наряджалися, разом снідали і починали концерти, змагання, танці. 
Дуже весело було. Ми незалежні були, ми самі робили, хоч нас тоді 
і партком викликав. Раз змагання влаштували – бій подушками, з 
тих подушок настільки летіло пір’я, шо воно було всюди по залу. 
Всі гігікають, а прийшла комендант. Ми її дуже любили, каже: «Ну, 
ребятки, ну, даете! А кто убирать будет?». А ми: «ха-ха-ха!», – бо 
на неї пір’я летить. Вона пішла в партком, то потім догани таки 
вліпили. Ми то поприбирали все, а подушок скільки побили, але 
нам смішно було, тим паче хлопці з фізтеху і наші філологи за-
просили транспортників. Хто кого переб’є !?

 Я хочу побажати сучасній молоді… Ви розумієте, в зв’язку з 
технічними засобами та Інтернетом молодь не читає живої книги. 
Хочу, щоб молодь почала глибоко вивчати оригінальну літературу. 
Користуватися, звичайно, і Інтернетом, там багато цікавого. Але 
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до роботи потрібно творчо ставитися, так розвивається авторитет, 
збагачується лексичний склад, розширюється ерудиція. Потрібно 
використати все, що можемо застосувати, все занести в ту нішу, 
у яку ти повинен внести своє нове!
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ІНТЕРВ’Ю № 19

Паспортний лист

Дата проведення інтервʼю 16 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
Прізвище, імʼя, по батькові Потніцева Тетяна Миколаївна
Дата й місце народження 12 листопада 1949 р., м. Борисів 

Мінської області, Білорусь
Доступ до інформації Відкритий
Національне та соціальне 
походження

Росіянка, із службовців

 Освіта, навчальний заклад Вища, Дніпропетровський 
державний університет

Професія, перелік посад Філолог, професор
ІНТЕРВʼЮЕР (ПІБ): Сорочинська Юлія Петрівна
ТЕХНІК (ПІБ): Гарькавий Владислав 

Костянтинович
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Жмуренко Анастасія 

Володимирівна
ІНТЕРВʼЮ
Загальна кількість часу запису 40 хв.
Вид і марка аудіотехніки Lenovo A706, 3 файли формату aac 

загальним обсягом 33,3 мегабайти
Вид і марка відеотехніки Не використовувалася
Основний зміст інтервʼю Відповідно до структури листа 

опитування
Місце проведення інтервʼю ДНУ ім. Олеся Гончара, корпус № 

1,ауд. 1203
Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтервʼю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з 
респондентом

4

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

Потницева Татьяна Николаевна, 19 ноября 1941 года, город 
Борисов, Беларусь. 

Скажіть, будь ласка, що Ви знаєте про Ваших предків: 
батька та матір, діда та бабу, звідки вони родом, якого похо-
дження, яку мали освіту, чим займалися?

Отец военный, дослужил до полковника. Мама у меня 
учительница. Все у меня родом не из города, а из деревни. 
Дед по материнской линии, – практически вся история Со-
ветского Союза в нём отражена, – и Кронштадский мятеж и 
Двадцатипятитысячники. Дальше был репрессирован в 1937 
году, сослан в Магадан и там погибает. Бабушка по материнской 
линии из крепостных, она 1896 года рождения, а её мать была 
крепостной. То есть эта история страны, которая тоже коснулась 
и нас, и освобождение от крепостной зависимости, всё это их 
семья пережила. Бабушка моя была грамотная. По отцовской 
линии историю бабушки я не знаю, потому что они рано ушли 
из жизни. Бабушка до войны умерла, в 1941 году. Дед во время 
войны был в трудовых лагерях. 

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

ПОТНИЦЕВА 
ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА
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Оттого, что мама моя была учителем в школе русского языка 
и литературы, мы всегда отмечали День учителя. Это было в семье 
традицией и до сих пор она сохранилась.

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

Так, безусловно, мать, которая была пронизана литературой, 
словесностью, много читала и беседовала со мной, и, безусловно, 
под её влиянием я была.

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

Начинала учебу в СШ в Германии (ГДР), где служил отец, 
дальше здесь – в средней школе Днепропетровска 80-й, которая 
сейчас наш Лицей информационных технологий на ул. Шевчен-
ко. В ДГУ получила образование высшее, дальше аспирантуру в 
университете.

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

Среди учителей это, конечно, первая учительница, я её за-
помнила, потому что это было самым новым, необычным, и даже 
помню, как её зовут, – Вера Васильевна. Потом здесь, когда мы 
переехали, где новая школа и новые друзья, учительница тоже меня 
поддержала, Чудакова её фамилия.А дальше каждый сделал по-
своему свой вклад. Все были по-своему очень интересные учителя.

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

Влияние на меня оказала Нина Самойловна Шрейдер. Это 
основатель литературоведческой школы зарубежников в Днепро-
петровском университете. Вот мы каждый год проводим конфе-
ренции в честь неё. Они называются Шрейдеровские чтения. Она 
была руководителем кружка, куда мы пришли, и многим ученикам 
после этого уйти от зарубежной литературы было невозможно.

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

Поступала в университет в 1967 году. Конкурс был для нас 
очень большой. По-моему, 5 или 6 человек на место. И правила 
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приема были такие: отличники сдавали один экзамен, то есть я 
могла сдать один экзамен, английский язык. Принимали его устно 
(не через «крестик-нолик», как сейчас). Даже помню, кто у меня 
принимал екзамен. Принимало два преподавателя с кафедры ан-
глийской филологии. Я получила пятёрку и потому на радостях 
выскочила к родителям, волновавшимся за меня на улице. 

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

Не первую, но одну из первых, потому что первые языковые 
занятия были практическими, в группах. Лекции чуть позже. Начи-
нают оценивать и присматриваться к преподавателям. По лекциям 
я понимала, что это уже университет. Игорь Иванович Меньшиков 
был первый, кто читал у нас лекцию по языкознанию. Он меня 
ошеломил тем, что цитировал многие вещи на разных языках. И 
вот, совершенно ошарашенные мы вышли из аудитории. И, без-
условно, зарубежная литература, ее преподаватели, подавили своей 
эрудицией. Все утонули в именах, терминах, потоке произведений.

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

Весь наш факультет, историко-филологический, размещался 
в одном корпусе на улице Шевченко, если вы знаете, это угол 
улицы Карла Либкнехта и Шевченко. Может знаете, где находится 
театр «Крик», вот там есть старинное здание, это было историко-
филологический факультет (по-моему, там были еще какие-то 
административные помещения). Там был клуб университета, би-
блиотека. И все занятия и семинары, лабораторные проходили там. 

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Имен могу назвать много, всех помню, особенно кафедру ан-
глийской филологии, которая была лучшим местом по подготовке 
тех, кто желал знать английский язык. Тогда это было единственным 
местом, где можно было изучить английский язык. Называть имена 
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и фамилии? Воронина Татьяна Антоновна, Мартинек Вера Юльевна, 
Волкова Зинаида Петровна, Раппопор Гарри Генрихович, Прейкшас 
Анна Ивановна, и это были носители языка. Харламов еще был. 
Носители языка, то есть те энтузиаты, которые приехали в Совет-
ский Союз его строить. И вот они, кто с Канады (Савич Надежда 
Григорьевна), кто из Америки, кто из еще каких-нибудь стран – все 
они были на кафедре. Это было очень интересно! Орешко Светлана 
Ильинична, заведующий кафедры Линский Сергей Семенович, 
Шрейдер Нина Самойловна, Скуратовская Людмила Ивановна, 
Орлик Нинель Петровна, Никитина Ирина Михайловна, Иванник 
Анатолий Иванович. Все они были замечательны! 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних 
заняттях і в поза-аудиторний час?

В те годы методы не были такими «продвинутыми», не как 
сегодня, они были классическими, но это, в большей мере, было 
общение с преподавателями. Я считаю, что это была одна из лучших 
форм. При том, что Интернет, конечно, сейчас большая помощь. 
Но всегда играет свою огромную роль личность преподавателя, 
согласитесь. Поэтому форма общения с преподавателем была тет-
а-тет. У нас были магнитофоны, кабинеты специальные, где мы 
занимались. Тогда, казалось, что это были самые новейшие формы 
обучения. Но на первом месте было общение с преподавателем.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи

Наверно, роль была такая же, как и сейчас. Эта функция всегда 
неизменна: организовывающая, воспитывающая. Помню деканов 
наших, которые были чрезвычайно интелигентными. Был Баранник 
Дмитрий Харитонович долгое время деканом факультета. Друже-
любие, интелегентность, поддержка всегда. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на аудиторних заняттях наочні тех-
нічні засоби навчання: карти, схеми, таблиці, технічні, аудіо-, 
відеоприлади?
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Я уже немножко ответила на этот вопрос. Материально-тех-
ничная база, это были специальные классы, где были магнитофоны, 
кабины такие с магнитофонами старинными. И был зал на 11-м 
этаже, когда мы переехали в этот корпус, где был экран и можно 
было кино смотреть. В библиотеках были фильмоскопы, потому 
что раньше книжки получали в пленке, и вот эту книгу можно 
было прочитать через фильмоскоп – мучение для глаз. Время было 
такое, все что было, то было. 

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

Однокурсники были очень разные. Были совсем взрослые, 
которые из армии приходили, и мальчики после школы, – это по 
возрасту. Были и ровесники. По социальному статусу тоже были 
очень разные. Была дочь директора завода Запорожского, была 
дочка секретаря обкома партии и т. д. Были из деревни (девочка 
была из Криничек). То есть очень разные, как исейчас, и по на-
циональному складу.

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

Я бы не сказала, что она очень отличается. Отличалась тем, 
что студенты не пропускали так часто занятия. Потому что тогда не 
было такого массового явления, как работа у студентов. Поэтому 
таких пропусков грандиозных, как сейчас не было. 

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

В целом мы все друг друга помним, вспоминам, 
переписываемся. Но, как в любом человеческом обществе, было 
всякое. Была нормальная морально-психологическая обстановка.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

В студенческом было все неофициально, как обычно. Старосту 
я не помню, потому что это была его в большей мере ритуальная 
должность. Староста был своего рода менеджером нашего учебного 
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процесса. Но так, чтобы он был начальником, не было. Куратора 
помню – Воронина Татьяна Антоновна, которая как квочка над 
нами была.

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

Зачеты и экзаметы проходили практически в таком режиме 
и порядке, как сейчас и происходит. Курьезов не могу вспомнить.

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

Выбор определялся исключительно интересом. Хотя, без-
условно, мы уже присматривались к преподавателям и старались 
попасть к тем, которые были интересны. Но тема работы, это ко-
нечно, был первый фактор, который определял наш выбор. Кто был 
руководителем? Ну, порядок был такой: на одном курсе мы пишем 
по языку, на другом – по литературе, на третьем – ты выбираешь, 
в чем специализироваться. Поэтому по языку, помню – Билан 
Ольга Федоровна, по литературе курсовая – Иванник Анатолий 
Иванович.А уже потом, когда выбирала тему диплома, – Нину Са-
мойловну Шрейдер. Тема первой курсовой по сонетам Шекспира, 
по второй – по новеле американського писателя начала двадцатого 
века, а уже диплом у меня был по английскому романтизму. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Отличалась эта специализация. Вот я вам сказала про курсовые 
работы. Это был путь творческого выбора самого студента. Сейчас 
Вас делят, а тогда была возможность попробовать себя в разных 
направлениях.

Чи залучалися Ви у студентські роки до науково-дослід-
ницьких робіт? Які форми і методи роботи Ви пам’ятаєте? 
Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?

Я пришла в кружок и уже оттуда не ушла до последних дней. 
Формы и методы? Это были конференции, чаще всего, выездные. 
Выезжали очень далеко – в Новосибирск – студентами. Курсовые 
не защищались. Защищались только дипломные работы (диплом-
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ная работа была одна – на 5-м курсе. Но защищалась она очень 
торжественно).

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

Практики были в школе, педагогические практики были, 
переводческие. Последние очень запомнились, потому что они 
были с носителями языка. Строились металургические комбинаты 
в Комунарке, Кривом Роге. Приезжали индусы-металлурги с хо-
рошим образованием, и мы были у них переводчиками. Это были 
очень интересные моменты, потому что это было общение на 
языке, который мы учили. Мы понимали, что ничего не знаем! 
Как перевести фразу «запороли козла» (когда прокатный сплав 
застывает) и объяснить, при чем тут козел. 

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

Да, была членом кружка.
Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-

піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?
Были и олимпиады, и конференции и всесоюзные (я вам 

рассказывала о всесоюзных конференциях в Новосибирске), что 
позволяло общаться с очень многими интересными людьми. 

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

Тут я вижу отличия. В прежние годы студенты как-то само-
стоятельнее организовывали свою работу. Я не помню, чтобы с 
нами куратор как-то возился или прямо мероприятия проводил в 
аудитории. Был клуб, где кипела жизнь. Я Вам говорила, что после 
занятий мы все шли в этот клуб, и это были КВНы, вечера всякие, 
это были выезды с концертами.

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

Поскольку я не жила в общежитии, я не знаю. Поэтому тут 
не ко мне вопрос.
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Яку роль у Вашому житті відіграли фізкультура та спорт? 
Чи брали Ви безпосередню участь у спортивних змаганнях, 
секціях, гуртках, святах?

Занимались спортом. Считали это необходимой частью разви-
тия личности человека. Поэтому играла, наверное, во многих видах 
спорта. Это были и волейбол, тенис и разного вида соревнования. 
Так что участвовала.

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

Главными «чинниками» это были опять, личности, которые 
как бы определили мой дальнейший путь и я уже не представляла, 
что пойду по какому-нибудь другому пути. 

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

По рейтингу, по таланту, по способности. Было торжествен-
ное распределение после завершения учебы, на которое приходил 
ректор (Моссаковский Владимир Иванович – был у нас такой) и 
рейтинг студенческий озвучивали. Кто первым выходил, те имели 
право ли на аспирантуру, или остаться на работе. 

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

Я уже сказала, Нина Самойловна Шрейдер. Она была падче-
рицей Писаржевского, основателя университета – просветитель 
из Санкт-Петербурга. Мать Нины Самойловны – основатель хи-
мического направления в вузах города, доктор наук. 

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Во-первых, это компетентность. Безусловно добросовестность, 

доброта – главные из них.
В чому основні результати Вашої праці як науково-педа-

гогічного працівника? Які нові ідеї, методи Вам вдалося засто-
сувати в навчальній роботі, наукових дослідженнях?

Человек так не может о себе сказать, но основные результаты я могу 
назвать: защищенные под моим руководством диссертации тех людей, 
которые теперь работают кандидатами не только здесь, но и далеко за 
пределами нашей родины. Вспоминают и пишут. Это и есть результат.
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Що Ви можете розповісти про організацію та функціону-
вання наукових шкіл на Вашому факультеті, науково-дослідному 
інституті? Хто їхні керівники? Які відкриття вони зробили?

Я об этом раньше уже упоминала, это была школа кафедры 
зарубежной литературы не только Нины Самойловны, но и 
Потёмкиной, которые открыли здесь целое направление в Совет-
ском Союзе. До сегодняшнего дня их работы цитируют. В изучении 
литературы 17–18 века есть значительные открытия, без которых 
сейчас никто не обходятся. Людмила Ивановна Скуратовская – 
авторитетный исследователь детской литературы. Помню, когда 
она защитила докторскую диссертацию в Московском педагоги-
ческом университете (институт тогда был), все встали и захлопали. 
А у меня прямо аж слезы навернулись на глаза от гордости, что 
наши победили!

Які збірники наукових праць, журнали та монографії вихо-
дили на Вашому факультеті, хто і де організовував їх видання?

Журнал был «Вестник» филологический и сборники на ка-
федрах выдавались. О презентациях я не помню.

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

Одна была очень яркая, всесоюзная конференция по литерату-
ре, на которую в Дом ученых съехались практически все известные 
литературоведы той поры. Это были где-то 70-е годы ХХ века. Два 
дня конференции. И это было потрясающее.

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

Безусловно, влияние было. Ведь мы людей видели и слышали 
вживую. Это всегда оказывает большое влияние.

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

На факультете функционируют два спецсовета (один – по 
языку, другой – по литературе). Неординарными я считаю защиты 
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наших коллег, например Максютенко Алёна, Левченко Алина, Ве-
лигина Наталья. Они отличались уровнем, качеством и школой. Их 
исследования признают и в Киеве. Так что это тоже всегда радует.

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

Столетие Нины Самойловны в 2009 году мы отмечали в Дворце 
студентов и на эту конференцию приехали, кто смог из бывших 
учеников. Мы даже книгу издали вместе с москвичами.

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

Не влияла, честно скажу. Но раньше каждая статья должна 
была иметь отсылки к работам Маркса, Ленина. О чем бы ты ни 
писала, о средних веках, об античных – обязательно надо было 
поставить отсылку на Маркса, Энгельса или Ленина.

Що Ви можете сказати про розвиток наукової школи, на-
укового напряму, до якого належите, в контексті контактів з 
іншими вітчизняними науковими центрами?

Мы контактируем с зарубежными и нашими, отечественными 
научными центрами (Киев, Николаев, Львов). Сейчас очень сложное 
время, безусловно, для этого развития, потому что мы уже ездить мень-
ше друг к другу стали и какие-то совместные издания уже неподъёмно 
финансово. Но тем не менее всячески пытаемся поддерживать (даже с 
Московским университетом, с которым у нас очень тесные контакты). 
С Беларусью у нас есть контакты, в Польше (Гданске).

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

Я не скажу, что мировой уровень, но за пределами Украины 
результат нашей школы есть, безусловно (свидетельство – цити-
рование наших наработок).

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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Кружками не руководила, потому что как заведующая не 
имела времени и желания. «Наукова» работа студентов идет. Опять 
же, при всех проблемах сегодняшнего дня есть всегда какой-то 
небольшой процент студентов, которым это всегда интересно. С 
такими студентами приятно работать. Они получают у нас дипломы, 
выигрывают конкурсы.

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?

Увы, сейчас одним источником информации является сейчас 
Интернет. Раньше мы из библиотек не выходили, так как мы полу-
чали все филологические журналы. Со всего бывшего постсовет-
ского пространства, это были еще 90-е – начало двадцать первого 
века. В книжных магазинах мы заказываем книги неукраинского 
производства, но они очень дорогие.

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

Мы всегда, когда работали, мечтали «скорей бы прошло пять 
лет». Потому что каждые пять лет были такие формы ФПК. Мы могли 
выехать по выбору, куда мы хотим, то ли в Киевский университет, 
или Московский. Потому что наш вуз входил в 16 передовых вузов 
Советского Союза. И поэтому ФПК МГУ – это было верх блаженства. 
Потому что можно было ходить на лекции выдающихся филологов, 
ходить в библиотеки, от которых пьянели, или в театры. В общем, 
это была изумительная форма, которая потом давала возможность 
обогатить лекции. Сейчас этого нет. Мне кажется, что нынешняя 
форма повышения квалификации не эффективна. 

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

Не знаю. Я не занималась. Есть у нас те, кто занимался, но 
эффект в своей работе, честно говоря, не ощущала. 

Зазначте, який рівень фінансування вищої освіти та науки 
характерний для часу Вашої роботи?
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Слабый уровень. Мы не можем себе позволить то, что по-
зволяет себе эта вся громада, собирающаяся на конференциях. Не 
достойная на сегодняшний день зарплата преподавателя.

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

Занимала и была воспитательная работа. Но докладно затруд-
няюсь ответить. Прессинга я не ощущала. Больше сами студенты 
себя организовывали.

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

Влияли, конечно, только на характер университетской жиз-
ни, никак не на «навчальный» процесс. А в целом был комсомол, 
который был лидером. Очень много было мероприятий от комсо-
мола, который был мотором университетской жизни.

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

Английский клуб, КВНы. И один КВН, который запомнили 
все, и помнят на протяжении 20-ти лет после того, как этот КВН 
произошел. Он был между преподавателями и студентами. Вы 
можете себе представить, на полу во Дворце студентов сидели 
люди, – места не было. И шли на филфак, здесь было несколько 
акций. Всё было в спектакле, декорациях. Выбирали «Мисс Фи-
лологиня» из преподавателей. Она встречала всех на входе. Это 
было грандиозное что-то!! 

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

Да, брала участь в КВН и участвовала в Английском клубе 
(там тоже преподаватели участвовали).

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 тощо.
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Я могу рассказать о том, что касается меня. Я вижу историю 
только Дворца студента, где мы проводим свои мероприятия и 
поскольку я там недалеко живу, знаю, что там нету никакого дня 
пустого. Там постоянно что-то проходит (выставки, концерты, 
какие-то конкурсы). Остальное, увы.

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 первый вопрос: профориентация – это дни открытых 
дверей. И руководим Малой Академией Наук. Ученики пишут 
работы по нашим темам, выбирают темы, каким-то образом 
заинтересовываем их. Таким образом, кто-то приходит к нам через 
эту дверь. А что касается конкурсных ситуаций, мы обслуживаем 
романо-германское отделение, там конкурс никогда не уменьшается. 
Потому что актуальными остаются специальности до сегодняшнего 
дня. Языки востребованы.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Она меня тоже не очень касается, но я знаю, что на некоторых 
кафедрах есть целый ряд проектов очень успешных (на кафедре 
английской, романской филологии). И со всей очевидностью это 
проявляется в оформлении аудиторий, которые посвящены то ли 
бразильскому, то ли португальскому проекту. Есть совместные 
проекты (Украина, Грузия) и т. д. Есть отклики этой межнародной 
деятельности. Что касается нашей кафедры, то таких коллективных 
проектов нет. Но есть индивидуальные проекты.У нас многие пре-
подаватели – члены международных сообществ. Например, есть 
Международная ассоциация профессоров английского языка и 
литературы. Есть Европейское общество преподавателей англий-
ского языка и литературы. Вот такие организации у нас есть.

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

Я не была участником. Но строительство происходило на моих 
глазах. Постепенно мы переходили, учились по разным корпусам, 
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потому что здесь строились до 80-х годов. Потом мы торжественно 
переехали сюда.

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

На факультете заметно оновление материально-техничной 
базы тоже благодаря многим международным проектам: аудитории 
оформлены с техническим снаряжением суперновым.

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.

Время моей работы в университете начинается с 1978 года. 
И когда стала доцентом, то мы с моим мужем со своей зарплаты 
могли даже откладывать. И потом мы могли провести целое лето с 
нашими детьми в Крыму. Сейчас и двух зарплат на это не хватает. 
Так что Вы и сами знаете ситуацию.

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

Нет, я только свидетель Чернобыльской катастрофы 1986 
года. Как бы попала в это время, когда все произошло. Это было 
очень страшно. Эмоционально это событие никого не оставило 
равнодушным. Эта депрессия от события передавалась всем.
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ІНТЕРВ’Ю № 20

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 6 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Ружин Микола Миколайович
Дата й місце народження 18 вересня 1952 р., с. Болтишка 

Криничанського району 
Дніпропетровської області

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, зі службовців

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища, ДДУ радіофізичний 
факультет

Професія, перелік посад Проректор з адміністративно-
господарської роботи ДНУ ім. 
Олеся Гончара

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Булах Артур Володимирович
ТЕХНІК (ПІБ): Воловоденко Олександр Дмитрович

ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Данилюк Анастасія Віталіївна
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 40 хвилин
Вид і марка аудіотехніки іPhon 6
Вид і марка відеотехніки iPhon 5s
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 першого корпусу ДНУ

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 2
Примітка й коментарі –
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Прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та місце 
(місто, селище міського типу, село) народження.

Ружин Микола Миколайович. Я народився 18 вересня 1952 
року в селі Болтишка Криничанського 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?

Про своїх предків я можу сказати наступне: мій дід був дуже 
завзятим працівником, активним створювачем колгоспу у своєму 
селі, він був садівником, будівельником, добре працював. Мій 
батько – Ружин Микола Пилипович – був цікавою людиною, як 
я вважаю. Він був учасником бойових дій (Сталінградська битва 
під час радянсько-німецької війни 1941–1945 років). А мати моя – 
Ружина Віра Олексіївна – працювала в сільській раді.

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

Батько був освічений, навчався дуже добре. Він закінчив 
сільсько-господарський інститут.

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

Звичайно. Батько і мати дуже допомогали, але цю спеціальність 
обрав я, поступивши на радіофізичний факультет.

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

Навчався я у Болтиській середній школі.
Назвіть шкільних учителів, які запам’яталися Вам най-

більше і вплинули на формування Вашої особистості.
На формування мого світогляду дуже вплинули декілька 

вчителів. Прокопченко Леонід Климович – це вчитель з фізики. А 
також вчитель з історії, який прибув у нашу школу після закінчення 
історичного факультету нашого університету. Він був молодий та 
дуже нам сподобався тим, що був активний, навчав нас всьому, 
знав дуже багато історій різних. І після 9 класу він повів нас у 
похід у Крим – розказати та показати. Надзвичайно сподобався 
цей похід, він запам’ятався на все життя, і згадується це в якості 
світлої сторіночки шкільного навчання. Я до сьогоднішнього дня 
підтримую стосунки з цим вчителем, він після нашої школи був 
викладачем у Гірничій академії, а потім у Київському політехніч-
ному університеті, і зараз він на пенсії в Київській області. Він мені 
телефонує, я йому телефоную, вітаємо один одного зі святами і 
таке інше, тобто це такі дружні стосунки.

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

Це таке модне було. Радіофізичний факультет – це взагалі 
було… це радіофізика, звучало як… Ви що!

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

Ви знаєте, коли розпочався мій другий прихід в університет 
і вже вступивши до нього, я йду та згадую деякі обличчя людей, 
і тут мені один чоловік назустріч іде, а я думаю, де я його бачив? 
А потім згадую, що він у мене при вступі в університет приймав 
екзамен з математики, поставив мені 4 – це Курдаченко Леонід 
Андрійович, завідувач кафедри геометрії та алгебри. Я здав мате-
матику йому на 4, а фізику на 5 – цього було достатньо, щоб мене 
зарахували до університету. 

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто 
і як її проводив?
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Так, звичайно, пам’ятаю. Мені вона сподобалася. Лек-
ція була з фізики, її вела Валентина Василівна... Прізви-
ще не можу зараз швидко згадати. Я її пам’ятаю та віта-
юсь завжди, вона така хороша. Вона була красива сама 
собою жіночка, одягнена так, і слухати її було приємно.  
Лекція була по фізиці надзвичайна.

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

Наш факультет розміщувався в навчальному корпусі № 4 
та № 5. Мені дуже подобалося у п’ятому корпусі і ми майже всі 
тут, на сьогоднішній день, вихідці з аудиторії № 85 корпусу 5. Це 
така аудиторія, яка зроблена амфітеатром – там нам викладали 
математику та інші точні науки.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Запам’яталися мені лекції по математичному аналізу – їх читав 
у нас Карпо Максимович Сліпінчук, завідувач кафедри матаналізу. 
Це була надзвичайно обдарована людина, авторитетна. Ще був 
Чакк Альберт Манусович – він викладав у нас теоретичні основи 
радіотехніки, запам’ятався він тим, що відносився до всіх нас як 
до друзів та колег. Він настільки був ввічливий та дуже поважав 
студентів, був такою культурною людиною, що це вражало. Він – 
надзвичайний.

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних 
заняттях і в поза-аудиторний час?

Це були, на той час, сучасні форми і методи роботи. Наприклад, 
застосування слайдових проекторів для замальовування якихось 
пристроїв – прийомників, мультивібраторів, різних електронних 
схем, як вони працюють та інше.

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

Ми дійсно були забезпечені хорошою матеріальною базою. 
Було багато лабораторій на радіофізичному факультеті, сучасні 
генератори, осцилографи, різні вимірювачі і таке інше. Тобто 
оснащеність на той час була доброю та відповідала вимогам часу.

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

Той же Чакк Альберт Манусович використував слайди, які він 
сам виробляв, і ми йому допомогали теж у цій справі. Тобто дуже 
прогресивна була система у нього, і це запам’яталось.

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

Аудиторії були сучасні. Але в той час ми на це такої особливої 
уваги не звертали, як сучасні студенти.

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

Дисципліна була на нормальному рівні. Я вважаю, що ми 
були студентами дисциплінованими.

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

З наявності дисципліни виходив і нормальний морально-пси-
хологічний клімат в стінах університету.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

Старостою своєї групи був я, я це пам’ятаю добре. У деяких 
викладачів були підвищені вимоги до старост, як от у вже згаданого 
Карпа Максимовича Сліпінчука – під час семестру він запитував 
тільки старост, але потім на екзамені був дуже добрий, завжди 
п’ятірку ставив.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?
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Наведу приклад міжнародної співпраці університету, який 
пов’язаний з моєю роботою. У нас є договір з американською фір-
мою «Ноосфера», яка розташована поряд – в будівлі «Київстару», 
про співробітництво, завдяки якому ми капітально відремонтували 
корпус № 13 та провели ремонтні роботи в корпусі № 9.

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

Я не приймав участь у будівництві університетського містечка, 
бо був ще малим, але співробітники університету, які вже довгий 
час тут працюють, згадують, як розпочиналося його будівництво. 
Тодішній ректор нашого університету Моссаковський Володимир 
Іванович та директор Інституту чорної металургії Академії наук 
Зот Ілліч Некрасов дуже прискіпливо ставилися до розмежування 
своїх закладів, які знаходилися поруч.

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

Все зав’язане на рівні фінансування. От, наприклад, блок 
лекційних аудиторій. Нам вдалося там вирватися з бур’янів, збу-
дувати стіни, накрити його, провести деякі внутрішні роботи, але 
більше фінансування державного не було, а університет не в змозі 
виконувати ці роботи.

Я був запрошений працювати в команді ректора М. В. По-
лякова на початку 2002 року. Завдання, які поставив ректор, були 
масштабні. В службі, яку я очолив, підібрались фахівці, молоді 
спеціалісти, знавці справи. Першою великою справою в 2003 році 
став капітальний ремонт наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. 
Робота була масштабна із залученням проектних і будівельних 
організацій. Велику допомогу по ремонту і фінансуванню надавала 
обласна державна адміністрація на чолі з губернатором В. Г. Яцу-
бою та його заступником Е. В. Дубініним. Роботи виконувались 
не тільки у семиповерховій будівлі, а і на території студентського 
містечка. Було збудовано новий заїзд до ДНУ, покладено асфальтове 
покриття до корпусу № 14. Велика допомога надавалась студентами 
університету, факультетами, військової кафедрою, працівниками 
адміністративно-господарчої частини. 
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Згадується такий факт: наприкінці ремонту директор сту-
дентського містечка Мосіна В. І. привела в вечірній час понад 40 
студентів – мешканців гуртожитка № 4 для прибирання і вимивання 
підлоги. Студенти прийшли з відрами, швабрами; робота закипіла, 
всі дружно запрацювали, дівчата заспівали пісню, і тут о восьмій 
годині вечора на порозі бібліотеки з’являється губернатор Дніпро-
петровської області Яцуба В. Г. Він вражений побаченим, йому 
сподобалась зацікавленість студентів і співробітників у якісному 
ремонті. Після виконання ремонтних робіт у бібліотеці побував і 
Президент України, випускник фізтеху Кучма Л. Д. 

Ремонт бібліотеки «підштовхнув» капітальний ремонт і першо-
го навчального корпусу. Співробітники університету, які довгий час 
працюють, згадують, як розпочиналось будівництво студентського 
містечка, як формувалися межі та площі під навчальні корпуси. 
Ректор університету академік Моссаковський В. І. особисто за-
ймався цією справою. Розповідають і таке: перший корпус, який 
розпочали будувати, був корпус № 8 (тут зараз фізико-математичний 
ліцей); він зводився поруч з корпусом Інституту чорної металургії 
академії наук, директором якого був академік Некрасов З. І. Так 
цих «мужів науки», Героїв Соціалістичної Праці «розтягували» 
при визначенні меж своїх навчальних та наукових закладів. Ак-
тивним помічником ректора у справі будівництва університету 
був проректор з питань капітального будівництва Гриневський 
Григорій Андрійович. 
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ІНТЕРВ’Ю № 21

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 6, 8, 13 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Світленко Сергій Іванович
Дата 07 липня 1957 року
Місце народження м. Дніпро (Дніпропетровськ)
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, зі службовців

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Історик, учитель історії та 
суспільства, викладач, доцент, 
завідувач кафедри історії України, 
професор, декан історичного 
факультету, професор кафедри 
історії України

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ) : Лізогуб Валерія Валеріївна,
Трефілова Аліна Валентинівна 

ТЕХНІК (ПІБ): Лізогуб Валерія Валеріївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Трефілова Аліна Валентинівна
Загальна кількість годин запису 2 години 30 хвилин 
Вид і марка аудіотехніки Sumsung
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 історичного 
факультету, корп. 1, ауд. 511

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 3
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце народження?

Світленко Сергій Іванович, народився в місті Дніпропетровськ, 
7-го липня 1957 року. 

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

Знаю, починаючи з прадіда. Прадід мій, Світленко Роман 
Євстафійович, 1879 року народження, родом з Катеринославщи-
ни, а саме з Донеччини. Він проживав в селі Олексіївка, згодом 
Олексієво-Дружківка Костянтинівського району, за радянських 
часів – Донецької області. Мені відомо, що він був представником 
українського сільського духовенства. Напевно, і саме прізвище 
«Світленко» пов’язане з тим, що він своє життя віддав служінню 
духовності і власному народу. Він був головою церковної ради 
церкви с. Олексіївка. Це була достатньо заможна родина, яка мала 
чимало землі (як у міцних середняків). 12 жовтня 1937 року він був 
заарештований. 13 грудня того ж року за постановою трійки НКВС 
засуджений до розстрілу і, напевно, цей вирок був здійснений, хоча 
даних про його виконання немає. Ця людина не вчиняла жодних 
злочинів. Тому в 1989 році він був повністю реабілітований за від-
сутністю складу злочину. У нього була дружина Марія, яка мала 
з чоловіком декілька дітей. Вона опікувалась ними, працювала по 

СВІТЛЕНКО 
СЕРГІЙ 
ІВАНОВИЧ
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домогосподарству. Найстарший був Яків – мій дід, Яків Романо-
вич, 1902 року народження. Крім нього: Василь, Надія та Петро 
Романовичі. Вони проживали в селі Олексіївка. Мій дід, Яків Рома-
нович, працював у сільському господарстві, обробляв землю та на 
цегляних заводах. У 1925 році він власноруч побудував невеличкий 
будинок і там проживали як Роман Євстафійович і його дружина 
Марія, так і молоде подружжя: Яків Романович і його дружина 
Тетяна Полікарпівна, 1900 року народження (в дівоцтві – Шутен-
ко). Обидві родини (Світленків та Шутенків) були українськими, 
хоча родина Шутенків походила з незаможних, бідних селян. Але 
об’єднувало молодих не походження, а, напевно, почуття. Тетяна 
Полікарпівна усе своє життя працювала вдома, тому що в неї було 
п’ятеро дітей: старший син – мій батько – Іван Якович,1927 року 
народження, його молодший брат – Леонід, 1929 року народження, 
сестри: Антоніна, 1933 року, Віра і Любов (близнючки), 1936 року. 
Ось вся ця родина жила в тому невеликому будинку.

До війни була непроста ситуація. Події 1932–1933 років, 
Голодомор. За спогадами батька, Яків Романович записався в 
колгосп, за трудодні давали продукти і таким чином родина 
врятувалася від голоду. У 1941 році в село прийшли німці. Під 
час окупаційного режиму дід Яків не працював; обходились тим, 
що давало домашнє господарство. Але ситуація під час окупації 
була складною, навіть у селі. Перед приходом німців закололи 
кабана, щоб не давати окупанту, а незабаром не стало і хліба. 
Тому Тетяна, моя бабуся, молола сорго і сама пекла з нього хліб 
(пшеничного, житнього борошна не було). В селі бойових дій 
не було, багато запеклих боїв точилося в районі Артемівська, в 
інших містах Донбасу. Лихоліття трохи обійшло стороною село 
в плані воєнних дій. В 1943 році село було визволено Червоною 
армією. Яків Романович пішов на фронт і брав участь у бойових 
діях у складі 3-го Українського фронту. Він пройшов з боями 
від Донбасу до Угорщини і закінчив війну на озері Балатон, де 
була навесні 1945 року дуже запекла битва, одна з останніх у роки 
Другої світової війни. І мені приємно відзначити, що в цій битві 
він отримав медаль «За отвагу». 
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Батька хотіли взяти в армію вже восени 1944 року, але його 
тьотя, Надія Романівна, яка була офіцером, посприяла тому, щоб ще 
неповнолітнього Івана тоді не призвали. Він пішов добровольцем 
у лютому1945 року, хоча йому не було ще 18 років. Батько мав 
неповну середню освіту. В 1934 році він почав учитися спочатку в 
початковій школі, потім у середній школі села Олексіївка. Із лютого 
[19]45-го року він служив в армії. Спочатку його відправили на 
курси до Харкова і там він навчався на радіотелеграфіста. Це було 
з лютого до серпня 1945 року, потім він був розподілений в запас-
ний стрілецький полк, під номером 364, телеграфістом. Служив в 
армії спочатку в Україні, в Харкові, а потім частину перекинули 
в Румунію. Там він прослужив у батальйоні зв’язку і в радіодиві-
зіоні, а потім частину переправили через Польщу в Німеччину. В 
Німеччині він служив тривалий час, кілька років, до весни 1951 
року. В липні 1947 – лютому 1949 року він був спочатку курсантом, 
потім механіком-водієм важкого танка ИС-2 (Йосип Сталін–2). Я 
гортав деякі документи, які залишились від того часу, і є добра 
характеристика Івана Яковича: характерно, що від 47-го до 51-го 
року він отримав 15 заохочень – подяк за службу. Відзначалось, що 
він брав активну участь у політико-масовій роботі, хоча, напевно, 
всі брали участь. Але були і особливості: мій батько був здібним 
художником і, крім того, що він водив танк, ще і обслуговував 
пропагандистську частину, бо на всі свята писав плакати, крім 
того, був постійним кореспондентом газети «Советская армия». 

По завершенню служби його, старшого сержанта, хотіли, 
навіть, відправити на курси молодших офіцерів або в Художню 
академію. Але трапилось так, що сім’я була велика, треба було до-
помагати, і він вирішив повернутися в рідну Олексієво-Дружківку 
на Донеччину. За хорошу службу йому, навіть, дали відпустку і він 
прибув на початку [19]50-х років, десь за рік перед завершенням 
служби в рідне село на побивку. В сільському клубі під час танців 
Іван познайомився з моєю мамою, ім’я якої – Марта Степанівна, 
в дівоцтві – Хаджинська. Рік вони не бачились – батько дослужу-
вав, а потім, коли повернувся, дружба, що зав’язалася, переросла 
у міцні відносини, і в грудні 1955 року вони побралися, створили 
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свою сім’ю. В 1951 році Іван починає навчатися в Дружківському 
машинобудівному технікумі і продовжував навчання до 1955 року. 
В результаті отримав кваліфікацію техніка-технолога по спеціаль-
ності «Гірниче машинобудування».

Далі розкажу трошки про маму, про лінію родоводу по ма-
теринській лінії. Тут менше достовірних даних, але дещо я знаю. 
По-перше, моя бабуся по материнській лінії – Юлія Вікторівна 
Хаджинська, в паспорті було написано, що вона народилась у 
листопаді 1894 року в місті Орел, належала до росіян. Вона ви-
ховувалася на російській культурі, говорила російською мовою, 
на відміну від діда Якова і бабусі Тетяни. Але вона говорила, що 
в роду була і польська кров. Це були поляки, які зазнали утисків 
від царизму після польського повстання 1863–1864 років і були 
заслані до Сибіру. А от із Сибіру родина потрапила в Орел, там 
певний час проживала. Відомо, зі споминів бабусі Юлі, що коли 
вона була маленькою, десь років 5–7, то в місті Севастополі вона 
ходила зі своєї мамою до в’язниці, передавала передачі старшій 
сестрі Марії. Марія, яка була старша на 15 років, брала участь у 
революційному русі. Якщо вже з точки зору історика говорити, то 
оці міста: Орел, Севастополь – дійсно міста, які в 80-х – 90-х роках 
ХІХ століття були насичені революційними осередками, але мені 
поки що, на жаль, не відомо, що це були за революціонери: соціал-
демократи, соціалісти-революціонери… Але такі спомини і така 
легенда в сім’ї циркулювала свого часу. Відомо, що батько Юлі 
загинув у роки Першої світової війни. Вона згадувала, що тяжко 
працювала в наймах, на панів, очевидно, виховувала панських дітей. 

Свою доньку Марту, яка з’явилася на світ у ніч з 7-го на 8-е 
березня 1928 року, вона народила в 34 роки. Працювала Юля на 
цегляному заводі в місті Часів Яр. Там вони в цей час проживали з 
донькою Мартою і бабусею Галею (чоловік Степан Миколайович 
застудився навесні і помер від запалення легень). Спочатку вона 
працювала на роботах з вироблення вогнетривкої цегли, але після 
пошкодження вагонеткою, перейшла на роботу в тому ж заводі 
охоронцем, а затим бібліотекарем. І от бібліотечною справою 
опікувалась до виходу на пенсію, читала книжки до останнього 
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дня свого життя, записана була в бібліотеках, писала навіть ро-
мани, повісті, збирала прислів’я, поговірки – людина така була 
«книжна», я б сказав. 

Марта, моя мама, почала ходити в повну середню школу імені 
Артема в місті Часів Яр у 1935 році. Є і похвальна грамота за тре-
тій клас від 38-го року за відмінні успіхи в навчанні та зразкову 
поведінку. З оповідей мами я дізнався, що перед війною вона була 
відправлена в Москву до тьоті і кілька місяців провчилася в одній 
з московських шкіл, пригадувала, з якою цікавістю учні-москвичі 
побачили ученицю-однокласницю з України, яка знала українську 
мову, українські танці, пісні. Школа в Часів Ярі спочатку була 
україномовна, але перед війною в один день перетворилася на 
російськомовну. Так уже давалася взнаки сталінська русифікація 
перед війною.

Пригадується епізод з історії сім’ї періоду великого терору, 
коли бабуся Юля працювала в бібліотеці заводу і пішла на півго-
дини через дорогу на територію заводу, щоб організувати якийсь 
літературний вечір. Вона любила ці справи, була хорошим органі-
затором і влаштовувала вечори на пошану Пушкіна, Лермонтова 
і так далі. Знайшлась людина, яка зробила донос, що бібліотекар 
відсутня на робочому місці. Без всякого особливого з’ясування об-
ставин її було звільнено з роботи, а сім’ю вигнано з однокімнатної 
квартири. За спогадами Юлії Вікторівни, відновили справедливість 
завдяки листу до Сталіна. Невідомо вже, чи сам Сталін, чи хтось 
інший розбирався у справі, але справедливість була відновлена. 
Юля Вікторівна була відновлена і на роботі, і відновили їхнє пере-
бування в невеличкій робочій квартирці. 

 Багато спогадів і Юля Вікторівна, і Марта Степанівна зали-
шили в моїй пам’яті про Другу світову війну. Через Часів Яр про-
ходили не тільки німці, але і румуни. Бабуся не була членом партії, 
але, як вона говорила: «Я безпартійний комуніст», – шуткувала. 
Вона не побоялась залишити в квартирі велику карту Радянського 
Союзу. Коли загарбники-румуни зайшли в їхню кімнату, побачили, 
що який великий Радянський Союз – на всю стіну, то сказали із 
великим здивуванням: «Скільки нам ще йти!» Німців було мало в 
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цьому містечку. Умови були дуже скрутні під час окупації, тому 
що хліба з осені 1941 року до 1943 року не було. Харчувалися спо-
чатку тим, що залишалося на полях: це якісь залишки пшениці, а 
в 1941 році був великий врожай; потім їли картоплю, в тому числі 
й уже пошкоджену морозами, кукурудзу, її залишками, а затим, 
із зими 1941 року і далі, основним продуктом були гриби, якими 
так багаті часів’ярські ліси. І характерно, що їх і пекли, і жарили, 
і парили, і варили – в різних видах. Це була головна їжа. Після 
війни мама ніколи не їла гриби, настільки вона наїлася їх під час 
«нового порядку». Визволені вони були Червоною армією у 1943 
році. І жили в дуже скрутних умовах у цей важкий період. 

У 1945 році мама вступила в кераміко-механічний технікум у 
місті Артемівськ. У 1949-му вона закінчила його і стала техніком-
технологом за спеціальністю «Технологія вогнетривких матеріалів». 
Вона була активною студенткою, з гострим розумом, з хорошими 
організаторськими здібностями і, невипадково, її направили, після 
певного часу роботи за спеціальністю на заводі біля залізничної 
станції Кіндратівка (це неподалік від Олексієво-Дружківки, де 
мешкали Світленки), на роботу в райком комсомолу. І вона прига-
дувала, що на початку 50-х років узимку їздила по різних хуторах, 
селах, селищах, щоб якось організовувати там роботу і підбадьо-
рювати людей, тому що ситуація на Донбасі була дуже важка. В 
матеріальному становищі це були справжні злидні, і люди дуже 
повільно піднімалися після воєнного лихоліття. Марта Степанівна в 
1953 році була направлена на навчання в трирічну партійну школу 
при Сталінському обкомі [м. Сталіно, а нині – Донецьк. – Ред.]. 
В 1956 році вона закінчила вже цю школу, тобто в неї була вища 
партійна освіта, яка прирівнювалась до вищої гуманітарної освіти.

Батько, закінчивши машинобудівний технікум, отримав роз-
поділ до Дніпропетровська і родина переїхала з бабусею Юлею 
до Дніпропетровська. Спочатку дали невеличку квартиру, батько 
працював на номерному 12-му заводі Главшахтобуду. З 1959 року 
цей завод називався «Автомобільних агрегатів», а з 1962 року – 
«Завод гірничошахтного обладнання». Попервах він почав пра-
цювати помічником майстра, механічно-збирального цеху, потім 
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майстром цеху і старшим майстром але хотілося вчитися. Умов 
на заводі не створювали і він вирішив перейти на інший завод, де 
гарантували, що він зможе продовжити вже навчатися в інституті. 
В 1962-му році батько перейшов на «Завод автотракторних дета-
лей», який з 1965 року став називатися «Завод автозапчастин». Там 
він працював заступником начальника цеху № 2, а в 1963–1965 
роках – начальником цеху. Кажуть, що коли він став начальником 
цеху, то і порядку стало більше, і квіти з’явилися у механічному 
цеху. У батька була така хороша трудова вправність армійська, і 
він, бачачи, що сім’я розростається – я народився в 1957-му році – 
зрозумів, що треба якось створювати кращі житлові умови. Тоді 
вирішили з мамою, що побудують будинок і от десь у 1958–1960 
роках вони побудували в Амур-Нижньодніпровському районі на-
шого міста середній такий будинок і стали там проживати зі мною 
та з бабусею Юлею. 

Мама в цей же час, хоч мала і партійну освіту, влаштуватись 
не могла за партійним фахом, а тому працювала за своєю спеціаль-
ністю в Дніпропетровському раднаргоспі, на заводі «Строитель», а 
потім також за спеціальністю в об’єднанні «Дніпробудматеріали». 
Це було єдине її місце роботи, де вона дослужилась до старшого 
інженера. Скажу, що батьки були дуже працездатні, роботящі. 
Батько займався і раціоналізаторськими винаходами і був членом 
відповідного товариства – винахідників і раціоналізаторів, мав па-
тенти, підвищував свою кваліфікацію. Мама теж багато працювала 
і коли пішла на пенсію, то ту роботу, що вона виконувала стали 
виконувати кілька осіб, був створений спеціальний відділ. Мали 
вони і медалі: «Ветеран труда», «За доблесну працю». Батько був 
заслуженим ветераном праці. Ну, це такі невеличкі замальовки.

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

Звичайно, рідні вплинули на мій світогляд і на мою життєву 
позицію, тому що вони займали активну життєву позицію. Вони 
не були істориками, не мали такої гуманітарної освіти, але, без-
сумнівно, тут можна сказати, що сім’я мала величезне значення. 
Особливо бабуся Юля: вона прилучала мене до книжкового читання, 
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водила в бібліотеку. Це читання постійно змалечку було у мене, 
постійно і російськомовні, і україномовні книжки вона давала мені.

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

Батьки опікувалися моїм зростанням. От я скажу, що в по-
чатковій школі уже десь, принаймні, з третього – четвертого класу 
почав читати газети. Це, як не дивно, дуже раннє читання. При-
чому читав дорослі газети. Батьки були членами партії, і вони 
виписували тоді і газету «Правда», і «Известия», згодом почали 
виписувати журнал «Пионер», газету «Комсомольская правда». А 
уже в старших класах школи батьки виписували для мене журнал 
«Международная жизнь». Тобто оце раннє прилучення до читання 
було дуже важливим. Вплинуло і те, що читав книжки, читав іс-
торичну літературу, пригодницькі романи, українську і російську 
класику, і зарубіжну. Все це сприяло, звичайно, тому, що вибір, ким 
я буду, я вже зробив, десь з 9-го класу. Я знав, що буду вступати 
на історичний факультет.

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

Почав здобувати освіту в Дніпропетровську у восьмирічній 
школі № 18, яка на нашому АНД районі неподалік розташована, і 
там провчився до п’ятого класу. В п’ятому класі батьки перевели 
мене в середню школу № 26, яку я завершив в 1974 році, тобто 
роки навчання – 1964–1974 рр. 

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

Щодо перших вчителів, то пам’ятаю Любов Василівну, це 
моя перша вчителька; Надія Никифорівна – другий, третій клас. 
Особливо запам’яталася Людмила Прокофіївна Кобиченкова, яка 
вела в четвертому класі, це завершення початкової школи. Якщо 
перші вчительки – це вчительки формату сільської вчительки, то 
третя – була міська вчителька, інтелігент у повному розумінні цього 
слова і от її стиль мені запам’ятався. Всі впливали на формування 
моєї особистості, але в неї більш вдало відбувався контакт з дітьми, 
розумієте? Напевно, щось у неї було з позитивної енергетики. А далі 
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я скажу, що в 26-й школі, звичайно, там була ціла плеяда вчителів, 
які врізалися в пам’ять: Галина Ігнатіївна Розумна, вона вела у 
нас російську мову і літературу, класний керівник. Але особливий 
вплив, напевно, навіть не вона мала, а вчителька української мови 
і літератури – Поліна Василівна Хоруженко. Вона достатньо моло-
да була вчителька, але вміла тримати дисципліну і ця дисципліна 
трималася на її глибоких знаннях. Вона могла оповідати українську 
поезію, думи по півгодини, по годині і, дійсно, стиль її справив 
враження. Справили враження, звичайно, історики, особливо Оле-
на Василівна Свєтлова, яка навчала нас, починаючи з сьомого по 
десятий клас. Вона тендітна жіночка, приязна дуже, з хорошою 
ґрунтовною підготовкою, і що невипадково, бо вона закінчила іс-
торичний факультет Московського державного університету імені 
Ломоносова. Особливе враження справив і військовий льотчик у 
запасі, наш фізик – Михайло Сергійович Сушкевич. Це прізвище 
сьогодні ми добре знаємо тому, що його син, людина з непростою 
життєвою долею, зміг стати народним депутатом України. Це ім’я 
сьогодні на слуху, так от його батько – мій учитель фізики і він 
мене привабив і своєю компетентністю, тим, що він досконало 
знав оці всі вправи фізичні, задачі і лабораторні завдання чудово 
робив, і тим, що він дуже опікувався не тільки нами, а і своїм сином 
і виду жодного не подавав, що у нього там у сім’ї є якісь проблеми 
зі здоров’ям ближніх. Станіслав Іванович Железняк – географ, 
безсумнівно теж вносив свій колорит знаннями і вмінням вести 
діалог з учнями. Я з гордістю говорю, що в мене були такі вчителі, 
і я їх запам’ятав на все життя і, напевно, від кожного щось взяв і 
для своєї професійної діяльності. 

А в старших класах я вже почав цілеспрямовано готуватися 
до вступу на історичний факультет, і це була саме цілеспрямована 
підготовка, хоча я вам скажу, що готувався самостійно, ніяких ре-
петиторів тоді не було, один – два з нашого курсу пройшли через 
репетиторів, а в основному займались самоосвітою. Звичайно, в 
школі були такі форми, як школа політінформаторів, я ходив в цю 
школу, активно займався мене, навіть, там висунули в політсектор 
[комітету комсомолу. – Ред.] всієї школи, були і клуби районні, 
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політичного такого звучання, тобто практика в школі була. Був і 
Музей бойової слави – от все це в сукупності: і сім’я, і оця обста-
новка в школі, напевно, вони визначили і вибір, тому що історики 
тоді були на слуху. Це дуже була престижна спеціальність, тому 
що не було ні політології, ні соціології, ні права, ні міжнародних 
відносин. Місто Дніпропетровськ було взагалі закрите для іно-
земців, і от найпрестижніша спеціальність була «Історія».

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

Я вступав влітку 1974 року, назавжди я запам’ятаю день дру-
гого серпня, дуже жаркий такий день, вирувала спека, я прийшов 
до п’ятого корпусу: величезний натовп і усні іспити. Я не любив 
відтягувати і зайшов другою п’ятіркою. Уже там сиділи люди, 
хтось вже відповідав, і я зайшов. Потім я з’ясував, хто ж у мене 
приймав, у мене приймав Валентин Васильович Іваненко, який 
тільки закінчив аспірантуру і Тамара Георгіївна Медоварова з ка-
федри всесвітньої історії, яка тоді називалася кафедрою «загальної 
історії», вона згодом читала у нас історію Греції і Риму, от вони 
в мене вдвох приймали. В білеті було два питання: перше – про 
Велику Кавказьку війну і Шаміля – я блискуче це питання відповів, 
а друге – «Утворення СРСР», тут трошки гірше було, але задано 
було декілька запитань з виходом, навіть, на сучасні якісь проблеми. 
Я доволі так непогано відповідав, мені поставили «п’ятірку». А 
другий екзамен – це російська мова і література – твір. Мені дуже 
повезло, що в переліку тих тем, які були визначені, була і тема, 
яка добре була знана мною – це «Роман Шолохова “Поднятая 
целина”». Ми цю тему написали в школі на випускних іспитах в 
десятому класі, я цю тему знав блискуче. Скажу, взагалі-то писав я 
грамотно, мене вчителі мови дуже так підтягнули в школі, і роман 
цей я читав, я його знав, і твір же в мене вже був апробований на 
випускних іспитах, тому я його добре написав. Коли я прийшов 
через день брати екзаменаційний лист, щоб далі готуватися до 
наступного іспиту з англійської мови, мені кажуть: «А Вам не 
треба екзаменаційний лист…» Я кажу: «А чому ж не треба?» У 
відповідь: «А Ви уже поступили». А я, навіть, не знав, що в цей 
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рік академік Моссаковський, тодішній ректор, організував експе-
римент: хто отримує дев’ять балів за перші два іспити, тобто здає 
їх на «чотири» та «п’ять», та й має середній шкільний атестат не 
менше 4, 5 балів (у мене 4,88 балів), той зараховується. Я про це не 
знав і вже готувався до іноземної мови. «А куди ж, – кажу, – мені 
йти?» У відповідь: «В деканат». Деканат тут же розташовувався 
на першому поверсі п’ятого корпусу. Я заходжу – там заступник 
декана, як з’ясувалось пізніше, це був Віктор Іванович Шевцов, 
дуже талановитий історіограф, який приїхав у 1970-му році з Ми-
колою Дмитровичем Мартиновим із Воронезького університету по 
розподілу. Це був один із креативних дослідників на тодішньому 
факультеті. Він сказав, що треба пройти абітурієнтську практику. 
Практика почалась в дев’ятому корпусі, де ми носили бетонний 
розчин, допомагали будівельникам будувати дев’ятий корпус, 
так званий «Самолёт», а потім через тиждень нас кинули на 
овочевий магазин, тому що це вже був серпень і місто було зава-
лено, буквально, овочами: томатами, огірками, перцем і так далі. 
Партійні й радянські органи, які тоді опікувалися постачанням 
трудящим цього товару, подзвонили, напевно, в університет, щоб 
той допоміг робочою силою. Потрібні були різноробочі, які б до-
помагали носити ящики і обслуговувати трудящих. Ми з Вітєю 
Подюменком, це студент механіко-математичного факультету, 
потім по завершенню він працював вчителем математики, поїхали 
в один із магазинів у Жовтневому тодішньому районі, в нагірній 
частині міста і там десь ще тиждень попрацювали різноробочими. 
Як закінчилася ця практика, ми побачили і «дефіцит», який був 
у схованці в магазині: зелений горошок, згущене молоко – все 
це було недоступно для вільного продажу, але в запасниках ле-
жало. Директор магазина із вдячності до нас за сумлінну роботу 
дозволила купити по кілька баночок «дефіциту». Пам’ятаю, яке 
здивування викликала моя сіточка з баночками зеленого горошку 
в мешканців міста. Таким чином відбулася моя історія вступу на 
історичний факультет.

Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто 
і як її проводив?
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Перша лекція відбулася першого вересня у п’ятому корпусі 
університету і читав її Валентин Якович Борщевський, доктор наук, 
професор. Це врізалося в пам’ять тому, що він багато говорив про 
значення історії, про необхідність вивчати першоджерела, його 
улюбленим «коньком» була теза про необхідність вивчення мему-
арів, періодичної преси, і все це він уже закладав у першій лекції.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Спочатку ми познайомилися зі своїми кураторами. Першим 
куратором був Віталій Вікторович Стецкевич, він сьогодні доктор, 
професор, працює в Криворізькому університеті, і Тамара Дмитрів-
на Липовська – це молоді доценти, які стали опікуватись нашим 
першим курсом. Вони чудово контактували з аудиторією. Я хочу 
сказати, що Віталій Вікторович відразу оволодів аудиторією, він 
був дуже емоційний, приязний, грав у колгоспі з нами в футбол, 
наприклад. А Тамара Дмитрівна як мама була наша. Потім Віталій 
Вікторович змушений був переїхати до Кривого Рога, тому що не 
було житла, і куратором нашим став Микола Якович Білан, який 
працював теж на кафедрі історії СРСР і УРСР. Це кафедра, яка 
курувала наш курс.

Я хотів би відзначити: історію СРСР читала Віра Іванівна 
Михайлова, а в другому семестрі Тамара Дмитрівна Липовська, 
на другому курсі читав професор, доктор наук Дмитро Павлович 
Пойда – це така справжня легенда історичного факультету та й 
всього університету, тому що він почав працювати в університеті ще 
перед війною, під час великого терору, коли були вичищені кадри, 
репресовані. Він пригадував, що працював у кількох місцях, цілий 
день переходячи з одного закладу в інший, тому що була нестача 
кадрів, пройшов Другу світову війну, дуже авторитетна людина. 
Валентин Якович Борщевський, Микола Павлович Ковальський, 
Віктор Іванович Шевцов – ці люди працювали на кафедрі істо-
ріографії і джерелознавства. Звичайно, не можна не згадати про 
кафедру всесвітньої історії. Я вже говорив про Тамару Георгіївну 
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Медоварову, потім на другому курсі читала нам Середньовіччя Лідія 
Василівна Скрипникова, далі – нову історію – Микола Дмитрович 
Мартинов, за ним Наталя Василівна Бочарова вела практичні за-
няття, теж креативна викладачка.

У кожного з них був свій стиль. Наприклад, Микола Павлович 
Ковальський приносив справжню бібліотечку на кожну лекцію, 
цим він зацікавлював. Юрій Андрійович Мицик – молодий викла-
дач, учень Ковальського, який читав історію південних і західних 
слов’ян – у нього був такий емоційний стиль, але книжок він не 
приносив, а от брав ерудицією, начитаністю. У Миколи Дмитровича 
Мартинова, а він очолював з часом і кафедру всесвітньої історії, 
і був заступником декана з наукової роботи – був професійний 
стиль – знання джерел, знання сучасної літератури, вміння докладно 
переповісти все, повага до студента. Професійна етика була на на-
лежному рівні у багатьох викладачів. Хоча, звичайно, не всі курси 
були належним чином забезпечені, особливо це стосувалося історії 
України дорадянського періоду, перший, другий курс – практично 
немає чого пригадати. А от уже на третьому курсі почав читати 
новітню історію УРСР Валентин Васильович Іваненко, молодий 
викладач, але читав добротні лекції, які ми конспектували. Звичайно, 
в той час панувала ідеологія марксизму-ленінізму. Ми прийшли 
на факультет і нам відразу сказали – це ідеологічний факультет з 
усіма наслідками.

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

Курс був невеличкий, десь 50 студентів. Це були курси абсо-
лютно відмінні від сьогоднішніх наборів. Сьогодні ми набираємо 
випускників школи. Тоді на пальцях однієї руки можна було по-
рахувати студентів, які прийшли відразу зі школи в університет. 
Серед хлопців, наприклад, я пригадую тільки двох 1957 року на-
родження – Сергій Іванович Поляков, на превеликий жаль кілька 
місяців тому помер, а це кандидат історичних наук, професор, який 
очолював юридичний факультет, кілька років був деканом, і Федір 
Олександрович Шепель, служив тривалий час в органах безпеки. 
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Оце, власне, троє нас, випускників школи, і ще кілька дівчат. А в 
основному це люди були уже на два – три роки, як правило, старші, 
які мали трудовий стаж, працювали або на заводі, або у колгоспі, або 
десь в лабораторії. Були й такі, як Іван Іванович Котов, ми тільки 
так його називали – Іван Іванович з Кривого Рога, який був 1944 
року народження, тобто на 13 років старший за нас. Цікаво, що тоді 
частина студентів була вже після армії, от Олександр Федорович 
Нікілєв, мій однокурсник, він прийшов на факультет після армії і 
таких було чимало. Тут були і моменти, звичайно, негативні, того 
що різна вікова категорія, це давалось взнаки, але, з іншого боку, 
було багато і позитиву, того що були люди з життєвим досвідом, 
які могли і приструнить, якщо там хтось щось не так робив.

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних 
заняттях і в поза-аудиторний час?

Я скажу, що тоді все було простіше в плані викладання, тому 
що головною формою була лекція і семінарське заняття. 

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

Технічні засоби були: карти, схеми – їх було не так багато, але 
вони були. Крім того, була кінотека в університеті дуже серйозна 
і інколи дивились фільми, а в основному – живе слово лектора. У 
нас були хороші лектори, починаючи з першого курсу. 

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

Розумієте, не було ж належної бази тоді в університеті. Ми 
переїхали у перший корпус лише в другому семестрі першого 
курсу – це зима – весна 1975 року. Побудований був цей перший 
корпус і його почали оздоблювати, а це не так просто. Багато зу-
силь прикладав Микола Павлович Ковальський. Не всі аудиторії 
були оздоблені, як сьогодні, щоб кожна поточна аудиторія – та-
кого не було. По-друге, сучасна бібліотека з’явилася пізніше… 
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Як студенти ми її не побачили. А де була бібліотека? В корпусі 
№ 2 і частково – в гуртожитку № 2, потім у корпусі № 1. Прямо в 
гуртожитку багато книжок було зв’язано мотузками і не розв’язано 
навіть. Потім, коли вже побудували сучасну Наукову бібліотеку 
на Казакова, тоді перевезли все це в комфортні умови. Те ж саме 
Палац спорту – його не було в наші часи. Де ми ходили на фіз-
культуру? Ми ходили на Дніпро плавати і займалися там, де 4-й та 
3-й корпуси. Там був спортзал і там займалися. І вільна боротьба, 
і теніс – оце наші заняття були.

Іменних аудиторій не було в той час. Навіть у першому корпусі 
іменні аудиторії вже з’являються в 90-ті роки. Створили ми десь у 
кінці [19]90-х років аудиторію Дмитра Івановича Яворницького, а 
основна вже кампанія по створенню іменних аудиторій – це вже 
після 2008 року, коли в нас вже відновлена і створена сучасна 
аудиторія академіка Яворницького і з’явилися після цього ауди-
торії Дмитра Павловича Пойди, Миколи Павловича Ковальського. 
Це дійсно видатні люди нашого факультету і правильно, що наш 
колектив увічнив їх.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Декан, який був першим моїм деканом, – це Раїса Сергіївна 
Попова. Попередній декан – доцент Микола Федорович Карпен-
ко, я його не застав, він звільнився з університету, тому що були 
неприємні моменти, пов’язані з тим, що історичний факультет не 
вийшов на суботник у пасхальний день. …на Пасху треба було 
виходити на суботник. А студенти-історики раніше відпрацюва-
ли, але з начальством це, очевидно, недостатньо було узгоджено 
і декан отримав «заохочення» від начальства за це. Врешті-решт 
він змушений був піти з історичного факультету. А Раїса Сергіївна 
працювала на кафедрі історія СРСР та УРСР, доцент, кандидат. 
Це був складний період в історії факультету, коли ще формувався 
колектив. В той час – 1974, 75, 76 роки – була групівщина на фа-
культеті, як говорять. Але я цього як студент не відчував. Але, як 
говорять, не було здорової морально-психологічної атмосфери в 
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середовищі викладачів. І от тільки з приходом після Раїси Сергіїв-
ни, яка пішла в докторантуру, в 1977 році Анатолія Михайловича 
Черненка, тут все врівноважилося, тому що він мав величезний 
досвід, закінчив Львівський університет, потім був ректором Дро-
гобицького педінституту, Запорізького педінституту і після цього 
прийшов на історичний факультет деканом і завідувачем кафедри 
історії КПРС. В нього була, як тоді модно було говорити, школа. 
Дійсно, він підготував декілька дисертацій на ленінську тематику. 
Це була історико-партійна школа і цю школу знали в усьому Ра-
дянському Союзі. Я скажу, що він був, як керівник, вимогливий, 
жорсткий, тоді був такий час. Але він все ж таки зміг врівноважити, 
припинити оці тертя зайві і спрямувати на головне: на розвиток 
історичного факультету, на розвиток і спеціалізованої вченої ради 
по захисту кандидатських, а потім докторських дисертацій… Його 
десятиліття, деканство з 1977 по 1987 рік – це період нагромадження 
цієї інтелектуальної енергії… За його часи багато людей змогли 
підготувати докторські дисертації, трошки пізніше захистили – 
це і Ірина Федорівна Ковальова, Микола Павлович Ковальський, 
Валентин Васильович Іваненко, Анатолій Григорович Болебрух, 
Ганна Кирилівна Швидько, Юрій Андрійович Мицик, тобто іс-
торичний факультет вже у [19]80-ті роки став серйозним факуль-
тетом, де було декілька докторів історичних наук і, звичайно, тут 
знана заслуга керівництва факультету, який очолював Анатолій 
Михайлович Черненко.

Анатолій Михайлович, я б його, як людину, не ідеалізував. У 
нього були як сильні сторони, так, на жаль, і слабкі сторони, як у 
кожного з нас. Проте його стиль лектора, оратора, який міг пере-
конливо говорити, переконати аудиторію – це сильна сторона. Друга 
сильна сторона – він міг провести свою ідею до кінця: виробити 
ідею, сформулювати, чітко поставити задачу, розподілити сили. 
А йому допомагали два заступники декана: Валентин Васильович 
Іваненко і Анатолій Григорович Болебрух. Один із них навесні 
1987 року (А. Г. Болебрух) став деканом і 15 років працював на цій 
посаді до 2002 року. Так що це сильні сторони. І третій момент – 
це те, що він жив наукою. Він зміг не тільки сам написати багато, 
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але і сформувати колектив однодумців, молодших людей, дати їм 
путівку в життя – це ті сильні сторони, які в ньому приваблювали...

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

Навчальна дисципліна у студентів нашого курсу була добра, 
хоча, звичайно, траплялося всяке: дехто пропускав заняття, але 
масові зриви траплялися дуже рідко і ставали предметом серйоз-
ного розбору кураторів і, звичайно, комсомольської і партійної 
організації. Трудова і виконавча дисципліна у викладачів була на 
належному рівні.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

Старостою нашої групи був Сергій Поляков, а другої групи – 
Микола Стрюк, які добре виконували свої обов’язки і користувалися 
повагою однокурсників.

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

Заліковий тиждень відбувався організовано. Заліки, як пра-
вило, проставлялися перед екзаменами, а не перетворювалися на 
іспити. Запам’ятався перший залік з палеографії, який приймав 
тоді молодий викладач, а в майбутньому декан факультету – Ана-
толій Григорович Болебрух. Він поставився так, як належало за 
інструкцією: всі студенти, які були на заняттях впродовж семестру 
та виконали навчальний план, відразу отримали підпис викладача, 
що залік проставлено, і жодних запитань не було. Ті ж, які не від-
відували заняття, мали певні питання... 

Екзамени на сесіях здавались усно. Тривали сесії взимку і 
влітку, і за три тижні студенти здавали 3–5 екзаменів. Я заходив 
завжди в першій п’ятірці і здавав на відмінно. За п’ять років не здав 
на «5» лише два предмети: діалектичний матеріалізм на другому 
курсі та англійську мову на четвертому. Звичайно, готувався до 
кожного екзамену ретельно, а тому мені завжди попадали білети, 
які я знав, от у цьому був перший курйоз. Щодо справжніх курйозів, 
то інколи вони дійсно траплялись. На першій зимовій сесії, коли 
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я здавав два предмети доценту Ірині Федорівні Ковальовій – іс-
торію первісного суспільства і етнографію, в аудиторію заходив 
заступник декана з навчальної роботи – доцент Іван Опанасович 
Кривий і якраз у той час, коли я йшов відповідати до Ірини Фе-
дорівни. Але я добре знав матеріал, використовував додатковий 
матеріал і відповідав дуже впевнено. Це сподобалося не тільки 
Ірині Федорівні, а й Івану Опанасовичу. До речі, Іван Опанасович 
читав у нас у першому семестрі курс «Історія КПРС» і був водночас 
заступником декана. Він теж справив на мене велике враження 
своєю компетентністю і своїм стилем викладання – справжнім 
інтелігентним викладацьким стилем.

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

Тему курсової роботи обрав восени 1974 року на першому 
курсі. Старший викладач Віра Іванівна Михайлова, яка читала 
давній період курсу «Історія СРСР», принесла перелік курсових 
робіт і в цьому переліку мене привабила тема «Підпільні друкарні 
Катеринославської соціал-демократії». Я попросив записати мені 
цю тему і так трапилося, що над цією проблематикою я працював 
з першого і по п’ятий курс, не міняв ані наукового керівника, 
ані кафедру історії СРСР та УРСР, з якою вже пов’язав життєву 
долю… Над цією темою працював у бібліотеках, музеях, архівах. 
Приходив до Віри Іванівни обговорювати тематику, подальший 
план роботи – так здійснювалася робота наукового керівника. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної 
спеціалізації?

Кафедральна спеціалізація якраз виражалась здебільшого в 
написанні курсових, які підводили студента до виконання випус-
кної дипломної роботи. На мій погляд, поглибленої спеціалізації 
в той час ще не практикувалось на факультеті.

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

Студенти, які виявляли інтерес до науково-дослідної роботи, 
залучалися до неї дуже рано. Зокрема, я після першого курсу з бать-
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ком поїхав до Москви, де працював у Центральному державному 
архіві Жовтневої революції, нині це Державний архів Російської 
Федерації. На третьому курсі почав працювати у Центральному дер-
жавному історичному архіві УРСР у Києві під час музейно-архівної 
практики, звичайно, працював і в бібліотеках, музеях, Державному 
архіві Дніпропетровської області. Вже з другого курсу став писати 
конкурсні роботи, які відправлялися на всесоюзні, республіканські 
конкурси студентських наукових робіт. Уже підсумкова така робота, 
яка була написана на п’ятому курсі, здобула високу оцінку журі. 
На четвертому курсі разом зі старостою – Сергієм Поляковим – 
поїхав на студентську конференцію до Одеського державного 
університету. В ній брали участь студенти з усього Радянського 
Союзу. На мене справила добре враження масове, за кількістю 
присутніх, пленарне засідання, ректорський прийом, робота на 
секціях і, звичайно, культурна програма в одеських театрах. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Захист курсових робіт не практикувався, а захист дипломної 

роботи відбувся в аудиторії 505 першого корпусу і проходив уро-
чисто. Я відповів на усі запитання, отримав «п’ятірку» і можливість 
отримати диплом з відзнакою. Крім членів Державної Екзаменацій-
ної Комісії, викладачів і студентів на захисті були присутні і деякі 
завідувачі кафедр з інших ВНЗ, які придивлялися до випускників, 
хто їм подобався, вони пропонували роботу. Мене запросили кілька 
завідувачів кафедр: Сільськогосподарського інституту, Гірничого 
інституту і Транспортного. В усіх випадках я проходив за діловими 
якостями, але було одне «але»: на заваді працевлаштування стало 
те, що я не був членом КПРС і з членським квитком комсомольця 
викладачем можна було потрапити тільки в середню школу. Але 
це збігалося з моїми планами, тому що я хотів уже десь з третього 
курсу попрацювати в середньому навчальному закладі.

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

На факультеті 70-х років діяла така добротна система на-
вчальних практик. На першому курсі – археологічна практика. 
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Наш археологічний загін очолювали молоді викладачі: Сергій 
Семенович Волкобой і Зоя Павлівна Маріна. Польова археологія 
запам’яталася на все життя, тому що ми копали на Дніпропетров-
щині і сама атмосфера розкопок, затишних вечорів, озеро, яке було 
біля нашого табору, – це справило незабутнє враження. Не менш 
цікава була архівно-музейна практика на третьому курсі. Наша група 
очолювалася Ігорем Йосиповичем Капотієнком, доцентом кафедри 
історіографії та джерелознавства. Проходили ми цю практику в 
Києві в Центральному державному історичному архіві УРСР. Тоді 
мені вдалось попрацювати над конкурсною, курсовою роботою. 
Ввечері була приваблива культурна програма: ми походили і по 
музеях, і двічі були на Республіканському стадіоні, де дивилися 
футбол за участю київського «Динамо». На четвертому курсі про-
водилась педагогічна практика в школі. Наша група проходила її 
в середній школі № 19. Перший урок був непростий, тому що за 
десять хвилин до початку мене попросила завуч, щоб я провів урок 
по курсу нової історії по темі «Маніфест комуністичної партії». 
…Раптово захворіла вчителька і мені прийшлось іти у восьмий 
клас. Цю тему я добре знав, але учні були абсолютно не готові до 
появи такого молодого практиканта і урок «стояли на головах». 
Мої однокурсники, які були зі мною, зізналися, що не змогли б 
провести урок до кінця. Але все ж таки я витримав, давав їм за-
вдання на самостійну роботу і урок довів до кінця. Звичайно, був 
трохи розчарований, тому що ж прийшов з добрими намірами: дати 
знання, а учні займалися своїм. Були розмисли, чому так трапило-
ся, але певна невдача з дисципліною, яка була на першому уроці, 
не зупинила мене в моїх намірах після завершення навчання іти 
працювати саме в школу. 

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

У роки студентства був членом СНТ і, навіть, у мене з того 
часу зберігається членський квиток. Форми роботи були різними: 
це участь у конкурсах студентських наукових робіт, проведення 
наукових конференцій, на п’ятому курсі я виконував роботу голови 
СНТ історичного факультету.
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Чи проводилися на Вашому факультеті студентські олім-
піади, конференції тощо, якого рівня, чим вони запам’яталися?

Тут можна говорити більше про наукові конференції, які 
проводилися за участю наших істориків, це були всесоюзні кон-
ференції. Наприклад, присвячені ювілею Громадянської війни, у 
1978 році. Студентські олімпіади або конференції ще не набули 
на факультеті тоді розвитку, цей рух тільки починався.

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

У той час як такого студентського самоврядування не було, 
існувала комсомольська організація і всі знали з першого курсу, 
що ми, комсомольці, «надійний резерв КПРС». Нам з перших 
років говорили, що Ви прийшли на ідеологічний факультет… 
і цим все було сказано. На початку другого курсу мене обрали 
до складу комсомольського бюро, завдяки Івану Опанасовичу. 
Серед вакантних місць, коли дійшло до розподілу обов’язків, за-
лишалось одне: начальник «Комсомольського прожектору». На 
цю посаду бажаючих не було. Мене рекомендували. Секретарем 
комсомольського бюро був Сергій Гріх. Це був в усіх відношен-
нях толковий студент, приязний як людина, який користувався 
авторитетом серед студентів. У нас з ним був контакт, але на мою 
долю випала невдячна робота: разом з деканатом організовува-
ти перевірки присутності студентів на заняттях. Ми проводили 
так звані «рейди» – заходили на курс і робили перекличку. За 
наслідками рейдів КП випускав сатиричні газети. У мене були 
в підпорядкуванні кілька осіб, які цим займались. Не скажу, що 
це було часто, але якщо такі випадки випуску газет траплялися і 
газети вивішувалися на стенді, то вони мали серйозний резонанс. 
Студенти, які проштрафилися, а, як правило, надзвичайні приго-
ди – це пропуски занять без поважних причин, ставали «героями» 
випусків…Ті студенти, прогульники, звичайно, реагували і часом 
дуже так нервово на появу таких випусків КП. На третьому ж курсі 
мене висунули на роботу в КП університету. Тоді цей орган очо-
лював Дмитро Кролевець. Цю роботу я виконував два роки. Було 
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цікаве спілкування, хоча вже тоді відчував чимало формалізму в 
роботі комсомольської організації.

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

Як я вже говорив, ми почали навчальний процес в п’ятому 
корпусі університету, на розі тодішнього проспекту Карла Маркса 
і Клари Цеткін13, а в другому семестрі ми переїхали разом з філо-
логами в перший адміністративно-навчальний корпус на проспект 
Гагаріна, 72. Тут була організована їдальня. Запам’яталася тим, 
що хліб давався студентам тоді безкоштовно. На вулиці Казакова 
активно діяв культурно-побутовий комплекс: там проходили збори 
історичного факультету, концерти художньої самодіяльності, від-
бувалися святкування різних державних свят. Традиція [функціо-
нування. – Ред.] культурно-побутового комплексу тривала до кінця 
80-х років, а у 90-х роках з’явився інший центр – Палац студентів, 
який був взятий на баланс нашого університету. 

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

Щодо форм дозвілля, то це були танцювальні вечори в гур-
тожитку № 2, походи в театри, студенти купляли абонементи на 
лекції з образотворчого мистецтва. В середині 70-х років у місті 
був побудований Театр опери та балету, і теж студенти купляли 
абонементи. Завдяки такому абонементу мені вдалося відкрити 
для себе і оперну сцену, і балетну. Я почав з цікавістю відвідувати 
театр. Пізніше, коли я був в аспірантурі, приходилось багато їздити 
по архівах Києва, Москви, Ленінграда, то я дуже часто ходив у 
різні театри в цих містах, по кілька разів. Тодішні студенти ходили 
в бібліотеки – це Центральна міська бібліотека, обласна наукова 
бібліотека – в суботні і недільні дні вони вщент були заповнені 
читачами, тому що інтернету не було тоді. Щодо нашої універси-
тетської бібліотеки, то основні фонди перебували в корпусі № 2, 
де були і читальні зали. Я відвідував цю бібліотеку багато разів. І 

13 Нині вул. Володимира Моссаковського.
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в гуртожитку № 2, і в корпусі № 1 видавалися книжки, але в умо-
вах 70-х років, коли не було ще нової будови наукової бібліотеки 
в нашому студмістечку, то, звичайно, бібліотека переживала не 
кращі часи…

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

У дитинстві був капітаном футбольної команди на вулиці, де я 
жив. Ми грали з різними командами. Любив я і шахи, започаткував 
на вулиці шаховий чемпіонат, був і чемпіоном неодноразовим, 
але далі 10-го класу шаховий інтерес не пішов, хоча у мене був 
шаховий розряд. А от Юрій Звірко, який залучений мною був до 
цих змагань, на все життя пов’язав себе з шахами і досяг значно 
більших успіхів. Взимку у шкільні роки любив ходити на лижах, 
грав у хокей. У студентські роки на фізкультурі ми культивували 
боротьбу, теніс, баскетбол, футбол. Оскільки плавального басейну 
не було, то в першому семестрі у вересні, коли ще теплі були дні, 
ми з викладачем ходили на Комсомольський (нині Монастирський) 
острів і займалися, плавали прямо в акваторії Дніпра. На першому 
курсі брав участь у студентській спартакіаді і виступав з бігу за 
команду свого факультету. Я любив бігати, кататися на велосипеді, 
мав мопед. З батьком ми здійснювали мандрівки на мопедах за 
околиці Дніпропетровська… 

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

Приблизно десь з третього курсу історичного факультету я 
загорівся мрією попрацювати в середній школі. Мене цікавила не 
тільки історія в усій її повноті, але і такі навчальні дисципліни, 
як педагогіка, психологія, методика викладання в середній школі. 
Ідея була така, що треба систему освіти пізнати із середини, із 
нижчих щаблів. Коли у мене була можливість піти в аспірантуру, 
то я обрав інший шлях і на державному розподілі підписав своє 
направлення в середню школу № 58, хоча попередній розподіл я 
підписав у Знаменівську школу Новомосковського району, навіть 
їздив туди. Побачив мальовниче село, а школа одноповерхова, 
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розкидана по кількох корпусах. Але була домовленість така, що 
буде даний гуртожиток і я налаштовувався на таку подорож. Це 
мені було близько, тому що дід і баба по батьківській лінії жили в 
селі. Тоді я відвідував Донеччину щоліта, і цей сільській пейзаж 
мене приваблював. Власне і жили ми з батьками в Амур-Нижньод-
ніпровському районі, на околиці міста в приватному секторі. Але 
на розподілі все помінялось, тому що завідувач міського відділу 
народної освіти Богдан Шпильчак заявив, що кілька вакансій в 
місті Дніпропетровську не заповнені і треба заповнити тут, а в 
мене ж була і прописка, і житло в Дніпропетровську, тому мені 
дали на вибір три школи, і я вибрав школу№ 58. Тут була ставка 
одного історика, який вів з 4 по 10 клас всю історію. Те, що я буду 
господарем в цій справі історичній і не буде там людини, яка вже 
з досвідом, яка якось би впливала на мою методику, мене прива-
било і я погодився на 58-му школу. Звичайно, були свої труднощі. 
Паралелей майже не було і мені доводилося кожен день готувати 
по 4-5 уроків. Особливо в перший рік це вимагало концентрації 
зусиль, але ці труднощі були подолані. Я з інтересом поринув у 
цю шкільну роботу. 

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

В школі я пропрацював три роки, з 1979 до 1982 року. Навесні 
1982 року я брав участь в семінарі вчителів історії на історичному 
факультеті, на6-му поверсі в 604-й аудиторії. І після семінару, коли 
виходив з приміщення, то зустрів свого куратора Миколу Яковича 
Білана. Він розпитав, як справи і сказав: «А чого ж ти не приходиш 
на нашу кафедру, де ти п’ять років працював, до Дмитра Павловича 
в аспірантуру? Зайди, будь ласка, до нього». І через певний час 
я до нього зайшов. Завідувач добре мене зустрів і запропонував 
мені прикріпитися до кафедри, щоб здати кандидатський екзамен, 
хоча б один, а восени вступити до аспірантури. Я прислухався до 
його поради, тому що в школі, при всій привабливості тієї праці, 
мене не влаштовував мікроклімат, який був створений директором. 
Групівщина роздирала колектив. І це була ключова причина того, 
що я вирішив вже в цьому році змінити свою професійну діяль-
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ність. У червні того ж року я здав перший кандидатський іспит 
з філософії, а восени два аспірантських – з історії КПРС і історії 
СРСР. Був зарахований на денну форму аспірантури університету 
по кафедрі історії СРСР та УРСР. 

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

Керівником був призначений Дмитро Павлович Пойда. Він 
був літньою людиною, 1908 року народження, пройшов Другу 
світову війну, був одним із фундаторів нашого факультету по-
воєнних часів. Це була людина високопрофесійна, відповідальна, 
тактовна, з великою життєвою мудрістю. Все це, його професійна 
етика мені дуже сподобалися. Стиль його наукового керівництва – 
це демократизм у стосунках і надання учню-аспіранту широких 
можливостей самовдосконалення. Звичайно, була корекція плану 
роботи, стратегію роботи ми визначали з науковим керівником, 
але дріб’язкової опіки не було, і я був цим абсолютно задово-
лений, тому що я звик до самостійності. А дещо стилістично 
підправити і надати якісь корисні поради – це я із задоволенням 
вислуховував від Дмитра Павловича. Він ніколи нікого не обра-
зив, завжди говорив тихим таким голосом, лагідно, але надавав 
сили своїм учням своїм прикладом… Він рано приходив – на 
дев’яту годину – і після третьої уходив з роботи; ніколи не керу-
вав дистанційно. З повною відповідальність керував кафедрою, 
був у курсі всіх справ, з кожним мав діловий, хороший контакт і 
оці риси, думаю, вплинули на мене і я цього стилю стараюсь до-
тримуватися і у своїй діяльності.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Насамперед, це прагнення до правдивості, до совісності іс-

торичного знання, тому що історія, особливо в радянські часи, 
піддавалась різноманітним впливам з боку ідеології, політики і, 
звичайно, хотілося, щоб ці впливи були мінімізовані. По-друге, це 
дотримання документалізму в хорошому розумінні цього слова. 
Цінністю, безсумнівно, є наукова добросовісність, порядність. У 
центрі моєї уваги як науковця посіли проблеми історії України. Я 
твердо переконаний, що краще нас ніхто у світі не напише нашу 
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рідну історію і виконанню цього завдання я присвятив багато часу 
у своїй діяльності. 

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

Цікаве питання. Звичайно, багаторічні студії в галузі історії 
кожен науковець концентрує в якихось узагальнюючих працях. Такі 
праці є кваліфікаційні, насамперед, це кандидатська дисертація, яка 
захищена мною була 1986 році і докторська, у 2000 році. Докторська 
дисертація – це один з головних внесків у наукові дослідження. 
Тема: «Народництво в Наддніпрянській Україні 60–80-х років ХІХ 
століття: проблеми історіографії, джерелознавства та археографії». 
Науковий доробок різноманітний, адже до його складу входить 
понад 400 наукових і науково-методичних праць. Це кілька моно-
графій, навчальних посібників, курс лекцій. В центрі уваги була 
проблема українського і російського народництва на теренах Над-
дніпрянщини. Цій темі присвячено два монографічні дослідження, 
два навчальних посібники. Центральною є монографія «Народни-
цтво України 60–80-х років ХІХ століття. Теоретичні проблеми 
джерелознавства та історії», яка була видана у 1999 році, за декілька 
місяців до захисту докторської дисертації. Значення докторської 
роботи полягає в тому, що в ній не тільки відбулось прирощення 
історіографічного, джерелознавчого, археографічного матеріалу 
з цієї теми, а і в тому, що мені вдалося виробити сучасний погляд 
на народництво Наддніпрянської України. Суть цього погляду в 
розробці концепції функціонування двох потоків: українського 
народолюбства і російського народництва, які були типологічно 
однорідними і, водночас, своєрідними і за своєю ідеологією, і за 
соціальною практикою. Це інновація, яка мені вдалася. Крім цієї 
проблеми з історії України, значною роботою мені прийшлося за-
йматися, беручи участь у кількох важливих наукових і соціально 
значущих проектах. Це «Історія Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара», здійснено було два видання 
2003 і 2008 років і водночас – «Професори Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара. Біобібліографіч-
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ний довідник»… Останніми роками ми на кафедрі історії України 
займаємося проектом «Усна історія» нашого університету, два томи 
вже вийшло і зараз готується третій. Мої сили і сили моїх колег були 
сконцентровані на розвитку історичних студій з минулого нашого 
міста і області. В 2006 році був учасником колективу монографії 
«Історія міста Дніпропетровська», в 2009–2010 рр. – книги «Діячі 
державної влади та самоврядування Дніпропетровської області. 
Історичні нариси» у двох томах. У 2012 році під моєю науковою 
редакцією вийшла книга «Історична пам’ять Дніпропетровщини». 
Зараз ми почали працювати над новою книгою «Історія міста 
Дніпра». Були цікаві всеукраїнські проекти. У 2008 році під моєю 
науковою редакцією вийшла фундаментальна документальна 
археографічна публікація «Національна книга пам’яті жертв Го-
лодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропетровська область». 
Мені приємно, що в останній час я присвятив діяльність підготовці 
й виданню монографії «Дмитро Яворницький: вчений і педагог в 
українському інтелектуальному співтоваристві», тим самим був 
відданий борг нашому великому попереднику, який багато зробив 
для розвитку історії України і місцевого краю в нашому регіоні.

Дійсно, постійно впроваджуються результати наукових до-
сліджень у навчальний процес. Навчальний процес постійно змі-
нюється, оновлюється. Змінюється співвідношення між лекційним 
блоком, взагалі блоком аудиторних занять і самостійної роботи. 
Особливо це стало помітно після 2005 року, коли Україна при-
єдналась до Болонського процесу. Другий аспект, який є дуже 
важливим, – це відповідність сучасним вимогам часу, а нинішній 
час – це інформаційне суспільство. І останніми роками мені вда-
лось одному з перших на факультеті започаткувати використання 
мультимедійних засобів навчання, використання не тільки карт, 
таблиць, схем, але й мультимедійних презентацій, які супроводжу-
ють читання лекцій. Після лекцій презентації даються студентам, 
і вони мають можливість почитати конспекти лекцій, подивитися 
презентацію. Вважаю, що це був суттєвий крок уперед у викладан-
ні історії на нашому факультеті і до такого підходу приєдналась 
сьогодні чимало викладачів. Мультимедійних установок у нас на 
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факультеті дві і інколи їх не вистачає. Сьогодні ми працюємо над 
тим, щоб у нас значно більшою була електронна бібліотека. Це теж 
дуже важливо для того, щоб студенти могли зекономити свій час. 

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

На нашому факультеті давно вже функціонують навчальні 
лабораторії – це навчальна лабораторія архівно-музейного харак-
теру «Музей історії ДНУ», що сконцентрована на нашій кафедрі. 
На базі цієї навчальної лабораторії проводиться і архівно-музейна 
практика студентами нашого факультету, проводиться важлива 
евристична, лекційна робота, тому що учасники цієї навчальної 
лабораторії читають лекції з історії нашого університету не тільки 
історикам, а і студентам всіх інших факультетів. Крім того, на ка-
федрі історіографії, джерелознавства та архівознавства є навчальна 
лабораторія з археології. Вона теж цінна, тому що в нас є своєрідний 
археологічний музей-кабінет, є камеральна лабораторія. В цих при-
міщеннях проводяться лекційні та практичні заняття, що важливо 
для студентів. В планах поглибити цю спеціалізацію і проводити 
в цих приміщеннях камеральну археологічну практику для тих 
студентів, які будуть спеціалізуватися в галузі археології. Щодо 
наукових лабораторій, то у нас кілька їх функціонувало тривалий 
час: на кафедрі історіографії, джерелознавства та архівознавства, 
всесвітньої історії і кафедри історії України. Особливо слід відміти-
ти науково-дослідну лабораторію історії Придніпровського регіону, 
очолювану професором Анатолієм Григоровичем Болебрухом, та 
НДЛ комп’ютерних технологій історичних досліджень на чолі з 
професором Віталієм Васильовичем Підгаєцьким. 

Сьогодні наука переживає не кращі часи: зменшилося фі-
нансування наукової сфери, більш жорсткими стали умови від-
бору запитів на проведення держбюджетних досліджень, але ми 
стараємося перебудувати зараз свою роботу, модернізувати наш 
науковий журнал, який буде називатися тепер не «Вісник Дніпро-
петровського університету. Серія Історія та археологія», а вже, за 
рішенням останньої Вченої ради, здобув нову латиномовну назву 
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«Universum historiе at archeologiе» і це дасть можливість увійти в 
міжнародні бази даних, дасть можливість бути конкурентними у 
всеукраїнських міністерських конкурсах на держбюджетні теми. 

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

Наш історичний напрям за рік буде справляти сторічний юві-
лей. Не можна обійти увагою таку колоритну і змістовну постать, 
як Дмитро Іванович Яворницький. Це наш видатний попередник, 
який у 1918-му році започаткував на профільній кафедрі напрям 
історичної україністики, в 1921 році очолив кафедру історії Укра-
їни, а в 1924-му році став керувати науково-дослідною кафедрою 
українознавства, яка підпорядковувалася ВУАН. У 1924 році він 
став член-кореспондентом ВУАН, в 1929 році обраний академіком 
Всеукраїнської АН і донині залишається єдиним національним 
академіком, хоча і сьогодні на факультеті працює два академіка 
галузевих АН. Родоначальником був Дмитро Іванович, хоча в 20-х 
роках йому і не вдалося сформувати свою школу. Цей процес роз-
вивався, але був штучно перерваний тодішньою комуністичною 
владою, яка не була зацікавлена в тому, щоб розвивалися націо-
нальні кадри і теми, пов’язані з національною історією. 

У повоєнний період історія України розвивалася обмежено. 
Вивчали цю історію фрагментарно, частково, в нашому університеті 
навіть не було до 1989 року спеціальної кафедри історії України. 
Натомість існувала з певними перервами кафедра історії СРСР 
та УРСР, яку здебільшого очолював Дмитро Павлович Пойда, а 
з 1986 року – Валентин Васильович Іваненко. В 1989–1990 роках 
ця кафедра дала життя двом [напрямам]: один напрям – кафедра 
історії України, яку стала очолювати Ганна Кирилівна Швидько, 
а другий – кафедра історії СРСР, а з 1992 року російської історії – 
Валентин Васильович Іваненко. 

Дмитро Павлович – це значна фігура в розвитку історичної 
освіти і науки в нашому університеті і на факультеті, він мав по-
над 20 учнів, кандидатів історичних наук, започаткував і розвивав 
важливий напрям аграрної історії України ХІХ століття і серед його 
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учениць були Тамара Дмитрівна Липовська, Раїса Сергіївна Попо-
ва, які працювали на кафедрі історії СРСР та УРСР. Безсумнівно, 
ще один важливий напрям, який зародився і бурхливо розвивався 
в 1970–1980-ті роки ХХ століття – це напрям історіографії та 
джерелознавства України, який очолювався Миколою Павловичем 
Ковальським, котрий після Валентина Яковича Борщевського в 70-
ті роки очолив кафедру історіографії та джерелознавства. Микола 
Павлович – видатний організатор. Він організував дві Всесоюзні 
конференції з історіографії та джерелознавства, чим вивів наш 
факультет у ранг відомих у тодішньому Радянському Союзі. У 
80-ті роки заговорили про наукову школу Ковальського і, дійсно, 
він підготував до 30 кандидатів історичних наук, дав путівку в 
життя і докторам. Зокрема, я захистив докторську дисертацію 
під науковим консультуванням саме М. П. Ковальського. Багато 
його учнів працювали або працюють на нашому факультеті. Серед 
його вихованців Юрій Андрійович Мицик, Сергій Миколайович 
Плохій, Ганна Кирилівна Швидько, Віктор Кузьмич Якунін, Іван 
Сергійович Стороженко та багато інших. Для нього характерні 
самопожертва, сумлінність, креативність у підході до організації 
навчального та наукового процесу. 

Валентин Якович Борщевський також стояв у витоків кафедри 
історіографії та джерелознавства і працював на кафедрі всесвітньої 
історії, на кафедрі історії СРСР та УРСР, займався джерелознав-
ством історії СРСР ХХ століття, йому належить і відповідний 
підручник, який був виданий в 1985 році. Слід відмітити і напря-
ми, які були започатковані такими відомими сьогодні докторами 
історичних наук, професорами, як Анатолій Григорович Болебрух, 
який працював у галузі суспільної думки України та Росії, Вален-
тин Васильович Іваненко – керує проблематикою суспільно-по-
літичної історії 20-30-х років ХХ століття і з початку 90-х років 
ХХ століття очолив обласну програму «Реабілітовані історією». 
Ірина Федорівна Ковальова спеціалізувалась у галузі археології 
і підготувала декілька кандидатів історичних наук. Окремо слід 
сказати про плідну роботу наших германістів, насамперед Анатолія 
Сергійовича Зав’ялова, колишнього завідувача кафедри всесвіт-
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ньої історії, проректора університету, який започаткував збірник 
наукових праць «Вопросы германской истории». Естафету на цій 
кафедрі підтримали його наступники: Сергій Миколайович Плохій; 
Микола Дмитрович Мартинов, який водночас був і завідувачем 
кафедри всесвітньої історії, і заступником декана історичного 
факультету з наукової роботи; Світлана Йосипівна Бобилєва, за 
часів якої не тільки продовжилися дослідження з германістики, 
особливо проблем історії менонітів в Україні і Росії, але і був 
утворений інститут, а потім центр україно-німецьких історичних 
досліджень. Звичайно, в 1970-80-ті роки важливого значення на-
була історико-партійна проблематика, якою опікувався і керував 
тодішній декан історичного факультету, доктор наук Анатолій 
Михайлович Черненко, який теж підготував чимало кандидатів 
історичних наук. У 1990-х роках захистили докторські дисертації 
Ірина Іванівна Колесник, Віталій Васильович Підгаєцький, Анато-
лій Іванович Голуб, які теж започаткували свої наукові напрями. 
Цей перелік науковців можна продовжити… Одним словом у нас 
дуже серйозні традиції школи історичної україністики, яка має 
декілька напрямів, сполучається з археологією, з історіографією, 
джерелознавством та археографією, з германістикою, з російською 
історією – все це потребує сьогодні осмислення в історіографічних 
працях і подальшого розвитку. 

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 прийшов на історичний факультет, то під редакцією 
Дмитра Павловича Пойди видавались російськомовні збірники, 
які висвітлювали деякі питання соціально-економічної і суспіль-
но-політичної історії УРСР… Потім були «Проблеми аграрної іс-
торії», які теж видавались під редакцією Д. П. Пойди. Але в другій 
половині 1970-х–1980-х роках на перший план виходять збірни-
ки по кафедрі історіографії і джерелознавства, які редагувались  
М. П. Ковальським – «Проблеми історіографії та джерелознавства 
історії СРСР». Звичайно, за тих умов видавались вони всі росій-
ською мовою, але на українську проблематику і це було єдино 
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можливим варіантом у тих умовах. На початку [19]90-х років в 
університеті з’явилося своє видавництво і першими монографіями, 
які були видані, означилась діяльність таких істориків, як Вален-
тин Васильович Іваненко, Анатолій Іванович Голуб, Варфоломій 
Степанович Савчук, Людмила Петрівна Шумрікова. В 1995 році і 
мені вдалось опублікувати свою першу монографію саме в нашо-
му видавництві. З 1993 року на базі видавництва став видаватись 
науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету». Він 
мав декілька серій, в тому числі серію «Історія та археологія», яку 
редагував до 2001 року Анатолій Григорович Болебрух, тодішній 
декан, а з 2002 року цю роботу доручили мені. 

Коли я став завідувачем кафедри історії України в 1997 році, 
то майже відразу постало питання про те, що на факультеті немає 
українознавчого збірника. Певний час говорили, що є ж «Вісник» 
і для чого нам окремий збірник, але життя брало своє. В 2001 році 
мені вдалось ініціювати перший українознавчий збірник «Наддні-
прянська Україна: історичні процеси, події, постаті». Назва цього 
збірника народилася взимку 2001 року в кабінеті тодішнього про-
ректора з наукової роботи професора Миколи Михайловича Дроня. 
Ми спільно з ним у процесі обговорення знайшли таку формулу 
назви цього збірника і сьогодні маємо вже 15 випусків, він став 
щорічником, обліковується як фахове і міжнародне видання. В 
2004 році ми започаткували ще один збірник – «Придніпров’я: 
історико-краєзнавчі дослідження». В2006 році на кафедрі україн-
ської історії та етнополітики під науковою редакцією професора 
Шляхова Олексія Борисовича стали видавати збірник «Проблеми 
політичної історії України». Тобто сьогодні ми можемо говорити 
про міцний блок трьох українознавчих збірників. Попри всі труд-
нощі сьогодення ми стараємось продовжувати видання. Презентації 
проводилися ряду цих збірників і не так давно ми започаткували 
презентації «Вісника» і збірників до Днів науки, які проводяться 
в травні. 

Щодо презентацій монографій, то їх проведено чимало. Се-
ред них особливо запам’яталися ті, що були присвячені спільній 
монографії В. В. Іваненка та В. К. Якуніна про ОУН і УПА в роки 
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Другої світової війни, ювілейним працям до 90-річчя ДНУ в 2008 
р. Звичайно, мені пам’ятні і презентації власних монографій у 1999, 
2007 та 2016 роках. Перша і третя відбувалися в Палаці студентів, 
а друга – в Науковій бібліотеці університету.

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

Я із задоволенням брав участь у ряді конференції, наприклад 
наприкінці 70-х років була проведена на базі нашого університету 
і факультету Ювілейна сесія до 60-ти річчя завершення Громадян-
ської війни. Це був визначний всесоюзний захід, на який з’їхалося 
дуже багато видатних науковців, докторів наук, професорів і 
знаковою постаттю був академік Ісаак Ізраілевич Мінц, автор 
трилогії, присвяченої Жовтневій революції і Громадянській війні. 
В першій половині 1980-х років зусиллями Миколи Павловича 
Ковальського та його колег на факультеті проводились теж дві 
знакові конференції союзного масштабу з історіографії та дже-
релознавства. Пригадується і конференція 1985 року, присвячена 
Великій Перемозі. 

Звичайно, можна навести багато матеріалу щодо конференцій, 
які проводилися на нашому факультеті в перші десятиліття ХХІ 
століття. Наприклад, у квітні 2003 року ми провели Міжнародну 
конференцію «Формування національних і загальнолюдських цін-
ностей в системі вищої історичної освіти». На цьому міжнародні 
конференції не припинилися. В травні 2005 року відбулася цікава 
міжнародна науково-теоретична конференція «Велика Вітчизняна 
війна 1941–1945 років. Сучасні проблеми історичної освіти і на-
уки». В 2010 році ця тематика знайшла продовження в круглому 
столі «Україна в Другій світовій та Великій Вітчизняній війні: 
актуальні проблеми історії». Активно готували міжнародні заходи 
і на кафедрі історії України, зокрема в жовтні 2006 року силами 
цієї кафедри за допомогою інших підрозділів факультету була 
проведена міжнародна конференція «Наддніпрянська Україна в 
контексті історичного розвитку Центрально-Східної Європи». В 
2007 році кафедра всесвітньої історії за підтримки колег інших 
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кафедр провела ще одну міжнародну конференцію «Німці Росії 
та України в конфліктах та компромісах». 

З початку ХХІ століття на факультеті пройшли наукові фо-
руми всеукраїнського масштабу. Важливо, що в 2005 році була 
започаткована традиція проведення на факультеті і в університеті 
конференцій з яворницькознавства, зокрема в листопаді 2005 року 
вперше пройшла конференція «Дмитро Іванович Яворницький і 
проблеми української історичної науки». З 2007 року була запо-
чаткована традиція проведення «Всеукраїнських Яворницьких 
наукових читань». Такі конференції пройшли ще в 2010 та 2015 
роках. У 2008 році силами кафедри історіографії, джерелознавства 
та архівознавства на факультеті були проведені Другі Всеукраїнські 
наукові читання, присвячені пам’яті Миколи Павловича Коваль-
ського. Водночас у 2008, 2011, 2013 роках в основному зусиллями 
кафедри історії України була проведена Всеукраїнська наукова 
конференція «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, на-
уки та духовно-культурного життя». На кафедрі української історії 
та етнополітики з 2006 року регулярно проводяться конференції з 
проблем політичної історії України та Росії, присвячені професору 
Анатолію Михайловичу Черненку, а на кафедрі російської, а згодом 
східноєвропейської історії триває багатолітня традиція проведення 
наукових читань, присвячених актуальним проблемам аграрної 
історії України та Росії на пошану професора Дмитра Павловича 
Пойди. Тобто ми бачимо, що весь колектив дуже активно працює 
над проведенням конференцій. 

Звичайно, за умов недостатнього фінансування, економії 
коштів на науці ці конференції не можуть похвалитися такою 
багаточисельністю учасників, як у радянські часи, коли вони ще-
дро фінансувалися з держбюджету. Але і сьогодні вони важливі 
задля того, щоб не припинялись наукові інтелектуальні обміни 
між представниками різних наукових шкіл, напрямів, щоб наша 
молодь – це магістранти, аспіранти, докторанти – могли апробу-
вати свої дослідження на різних наукових зібраннях. Ще один 
важливий аспект: з кінця 90-х років у нас щорічно проводяться 
березневі сесії Наукового товариства імені Шевченка. В цьому 
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році, 9 березня, ми проведемо вже ХХVІІІ сесію і важливо, що до 
цього заходу активно долучається наша студентська молодь. Ще 
однією прикметою було те, що в 2004 році була відновлена тради-
ція проведення обласних історико-краєзнавчих конференцій, які 
проводяться під назвою «Історія Дніпровського Надпоріжжя»… 

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

Пам’ятаю 1985 рік, коли на залізничному вокзалі я, тодішній 
аспірант, зустрічав серед інших, московську делегацію істориків, ко-
трі приїхали на ювілейну конференцію, присвячену війні 1941–1945 
років. Із потяга вийшов московський історик Віктор Миколайович 
Павленко, який належав до редакторів журналу «Вопросы истории». 
Зав’язалася розмова і виявилась зацікавленість московського гостя 
в тому, щоб для певної рубрики («Факты, события, люди») взяти 
невеличке повідомлення. Буквально за ніч я зробив його. Це було 
повідомлення «Южнорусская вольная типография». Наступного 
дня набраний текст був у В. М. Павленка, а в травні 1986 року ця 
стаття вийшла на сторінках одного з провідних загальносоюзних 
історичних видань «Вопросы истории». 

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

Я знаю, що спеціалізовані ради існували ще в 70-80-х роках 
ХХ століття. Їх тоді очолювали професор Дмитро Павлович По-
йда, професор Анатолій Михайлович Черненко. Спочатку ці ради 
були по захисту кандидатських дисертацій, але згодом їх діяльність 
зміцнювалась і уже в 1990-х роках, 2000-х роках маємо докторські 
ради на чолі з Анатолієм Григоровичем Болебрухом, а згодом з 
Валентином Васильовичем Іваненком. Звичайно, кожна дисертація 
неординарна, своєрідна і заслуговує на увагу, але щодо найбільш 
контроверсійних, які запам’яталися, мали серйозну дискусію і нео-
днозначні оцінки – це кандидатська дисертація доцента Максима 
Едуардовича Кавуна, докторські дисертації Олега Івановича Жур-
би, Володимира Володимировича Ващенка. Але всі вони успішно 
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подолали бар’єр спеціалізованої ради і знайшли затвердження в 
тодішньому ВАК України.

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

Ще в студентські роки мені запам’яталась 70-та річниця від 
дня народження Дмитра Павловича Пойди, відповідний ювілей 
Валентина Яковича Борщевського. У 80-ті роки цікавим ювіле-
єм для мене було 80-ти річчя мого учителя, професора Пойди. 
Останнім часом ми маємо цікаві заходи, наприклад 150-річчя від 
дня народження академіка Дмитра Івановича Яворницького в 2005 
році та 100-річчя від дня народження Дмитра Павловича Пойди в 
2008 році. Взагалі багато було ювілейних дат і проведення таких 
святкувань є важливим, оскільки дає можливість нам підтвер-
дити ту науково-освітянську традицію, згадати добрим словом 
попередників, актуалізувати ту проблематику, до якої вони були 
причетні і розвинути тематику їхніх досліджень у дослідженнях 
молодих науковців. 

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

Безсумнівно, історична наука була в фокусі уваги тодішньої 
ідеології і політики. Коли ми прийшли на історичний факультет, 
нам відразу сказали, що це ідеологічний факультет і виховання в 
дусі політики партії було дуже ретельним. Ми вірили в ті кому-
ністичні ідеали, які до нас доводили наші куратори та викладачі. 
Комуністична ідеологія і політика КПРС обумовлювала і вибір 
тематики, і вибір методології згідно з принципами партійності, 
класовості. Альтернативи в 70-ті – першій половині 80-х років бути 
не могло. Це штучно звужувало діапазон науково-дослідних робіт. 
Цілі пласти історії перебували на маргінесі історичних досліджень, 
і особливо це стосувалося історії України. В період незалежності 
ця система стала поступово змінюватись і можна сказати, що в 
пострадянський період повільно відбувалися зміни в свідомості і 
студентства, і викладачів. Повною мірою ці зміни відбулися уже 
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в 2013–2014 роках... Важливо, щоб старі міфи і стереотипи не під-
міняли сьогодні новими, щоб панувала правда історії, незалежно 
від ідеології чи політичної кон’юнктури. 

У істориків прямим чином позначились політика та ідео-
логічні засади на науковій тематиці. Так, наприклад, у 80-х – на 
початку 90-х років мною здійснювались дослідження здебільшого 
російського народництва. З відновленням незалежності України 
помітно посилились українські компоненти в цій проблематиці, 
повною мірою став досліджуватись український національний рух, 
українська суспільна думка – це позначилось на зміні тематиці, 
лекційних курсів, спецкурсів, курсових та дипломних робіт. 

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

У нас на факультеті відвертих інакодумців не було, але гадаю, 
що внутрішній цензор все ж таки у кожного був, тому що наші 
роботи в радянські часи, які навіть ішли на депонування до Москви 
в якості статей, монографій, обов’язково мали переглядатися і 
затверджуватись ЛІТом. Яскравий такий приклад – це наукова ді-
яльність Миколи Павловича Ковальського, який тільки на початку 
70-х років підготував навчальний посібник українською мовою 
про Івана Федорова, а затим всі посібники, статті видавались ним 
російською мовою. Важливо, що в той непростий час, у 70-х – пер-
шій половині 80-х роках, Микола Павлович розробляв українську 
тематику в галузі історіографії, джерелознавства, хоча і в росій-
ськомовному виконанні, але україністика все ж таки розвивалась. 
В цьому контексті цікавим є феномен колишнього декана історич-
ного факультету, професора Анатолія Михайловича Черненка. Він 
працював на факультеті від середини 70-х років і до перебудови 
Горбачова був уособленням твердої партійної лінії, розбудови іс-
торико-партійного напряму з ленінської тематики, але потім в його 
поведінці і науковій діяльності відбулись зміни. Десь у 1989 році 
на серпневій нараді він вперше виступив офіційно українською 
мовою, а із здобуттям України незалежності написав монографію 
«Українська національна ідея». Такий швидкий ідеологічний пере-
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хід від комунізму до націоналізму не всіма був зрозумілий і гадаю, 
що майбутнім історикам треба буде ще вивчити феномен таких 
змін. І Анатолій Михайлович був тут не поодинокий. Утвердження 
української незалежності супроводжувалось переглядом ідеології 
і політичних засад навчально-виховного процесу. Скажу, що від-
мова від комуністичної ідеології і практики у частини професорів 
і доцентів відбувалась дуже не просто і розтягнулася в часі. 

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

Питання наукових шкіл та напрямків є дуже складним і дис-
кусійним в нашій історіографії. Взагалі в нашому університе-
ті сформувалась, на наш погляд, Дніпропетровська історична 
школа – школа історичної україністики. Фундатором цієї школи 
по праву є наш великий попередник, академік Дмитро Іванович 
Яворницький, який ще в 20-ті – на початку 30-х років робив спробу 
сформувати таку школу, але цей процес був штучно припинений 
тодішньою владою. Розвиток цього напрямку і повноцінне його 
утверджена відбулось в нашому університеті лише вже після того, 
як була відновлена кафедра історії України під керівництвом про-
фесора Ганни Кирилівни Швидько у травні 1989 року. Лише в 
період відродження незалежності на цій і на інших кафедрах по-
чав повномасштабно розгортатися процес розвитку історичної 
україністики. У 2000–2010 роках почали формуватися і набули 
розвитку окремі напрями, наприклад «Соціальна історія України 
ХVІІІ–ХІХ століть» – професор Тетяна Федорівна Литвинова, 
«Проблеми етнонаціональної та суспільно-політичної історії ХІХ – 
початку ХХ століття» – це ваш респондент, «Аграрна історія ХХ 
століття» – професор Олександр Федорович Нікілєв, захистили 
докторські дисертації в царині україністики Юрій Анатолійович 
Святець, Володимир Володимирович Ващенко. Всього на кафедрі 
історії України сьогодні працює п’ять професорів, немає людей 
без наукового ступеня. 

Втім історія України була предметом вивчення і залишається 
такою і на інших кафедрах, насамперед східноєвропейської історії. 
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Це пов’язано з науковим напрямом суспільно-політичної історії 
України ХХ століття, представленим працями і учнями професо-
ра Валентина Васильовича Іваненка і Анатолія Іванович Голуба, 
останній, на жаль, рано пішов з життя. Не так давно захистив док-
торську дисертацію Дмитро Володимирович Архієрейський, який 
сьогодні теж працює на цій кафедрі. Українознавчі компоненти 
досліджень розробляють на кафедрі української історії та етно-
політики. Насамперед, ця тематика представлена соціально-еко-
номічною проблематикою праць професора Олексія Борисовича 
Шляхова. Набув розвитку і напрям з політичної історії України 
ХХ ст. професора Віктора Кузьмича Якуніна. Сполучаються з 
цим магістральним напрямком і інші кафедри, які розробляють 
історіографію і джерелознавство історії України – професор 
Олег Іванович Журба, його колеги по кафедрі історіографії, 
джерелознавства та архівознавства. На жаль, з виходом на пен-
сію професора Ірини Федорівни Ковальової та з передчасною 
смертю професора Володимира Андрійовича Ромашка помітно 
ускладнився розвиток напряму з археології України. На кафе-
дрі всесвітньої історії розвивають сюжети, пов’язані з історією 
німців в Україні, професор Світлана Йосипівна Бобилєва, доктор 
історичних наук Наталія Вікторівна Венгер та їхні колеги. Одним 
словом, історична україністика – це магістральний напрям, який, 
сподіваюсь, буде розвиватися і надалі.

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

Дослідження цих напрямів і нашої школи має чимало зраз-
ків добротних наукових досліджень, які вперше в історіографії 
вводять до наукового обігу ті чи інші конкретно історичні або іс-
торіографічні джерела і характеризуються суттєвим прирощенням 
конкретно-історичного, історіографічного та джерельного матеріалу 
і виступають новаторами у вітчизняній історичній науці.

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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Наукова робота студентів здійснюється в різних формах – це 
підготовка доповідей на різних, у тому числі студентських на-
укових конференціях, участь у конкурсах студентських наукових 
робіт Міністерства освіти і науки України і фонду Віктора Пінчука, 
Ковальських і т. д. На факультеті функціонує Студентське наукове 
товариство, яке вже підготувало кілька номерів студентського 
наукового збірника наукових праць «Історичні етюди». Мною 
безпосередньо здійснювалося керівництво кількох студентських 
наукових робіт на всеукраїнський конкурс і серед них були ті, 
що перемогли. Наприклад, робота Наталки Микитчук, зараз вона 
вже в докторантурі, Марини Хлистової; призове місце займала 
Олеся Сміянова, а в конкурсі Віктора Пінчука вона виходила двічі 
переможцем. Вже кілька років поспіль на нашій кафедрі під моїм 
керівництвом працює науково-дослідний гурток «Історичні профілі 
України». В ході засідань гуртківці опановують новий матеріал, 
розробляють тематику майбутніх курсових та дипломних робіт.

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?

Це в розвитку можна тільки простежити. Величезний прогрес 
маємо сьогодні в порівнянні з тим, що було в 70–80-ті роки, на-
приклад. Ми не знали ще Інтернет. У другій половині 80-х років 
на факультеті тільки починалась комп’ютеризація, хоча були і 
позитиви в той радянський період. Наприклад, була чітка система 
державного книгорозповсюдження. В місті Дніпропетровську ми 
мали можливість регулярно відвідувати магазини «Академкнига», 
«Будинок книги», «Современник», «Кобзар», де був широкий вибір 
і російської, і української літератури – художньої і наукової. Ми, 
студенти першого, другого курсу могли замовляти в центральних 
видавництвах «Мысль», «Наука», «Наукова думка» монографії, 
які надходили до нас, і ми таким чином були в курсі новинок лі-
тератури. Дуже добре забезпечувалась наша Наукова бібліотека 
новітньою літературою. В період 1990-х, 2000-х років тут виникли 
проблеми, тому що скорочувалось постачання нашої Наукової бі-
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бліотеки і періодичними виданнями, і навчальною й монографічною 
літературою. Але водночас зараз посилюється питома складова 
Інтернет-ресурсів, репозиторію університету. Ми викладаємо 
новинки літератури на сайтах факультету та університету. Тобто 
форми інформаційної забезпеченості змінюються і сьогодні ще 
більше можливостей для вдумливих студентів, аспірантів, які, не 
виходячи з факультету, можуть здобути необхідну інформацію.

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

Традиційно дві основні форми застосовувались – це стажу-
вання і факультет підвищення кваліфікації. Я використовував 
стажування і в кінці 80-х – першій половині 90-х років мені 
запам’ятались такі підвищення кваліфікації, які я пройшов в 
Київському університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі 
історії народів Росії під керівництвом Якова Матвійовича Сері-
щева, причому результатом цього стажування була моя участь 
у виданні курсу лекцій з історії Росії. В той же час я проходив 
стажування двічі в Московському державному університеті 
на історичному факультеті, зокрема у таких відомих докторів 
наук, професорів, спеціалістів з історії ХІХ століття, як Михай-
ло Герасимович Сєдов, Іван Антонович Федосов, Володимир 
Олександрович Федоров. Під час стажування познайомився з 
такими знаними вченими, як доктори історичних наук, профе-
сори Василь Федорович Антонов, Борис Самуілович Ітенберг та 
ін. В Санкт-Петербурзькому університеті тодішній декан істо-
ричного факультету, професор Ігор Якович Фроянов призначив 
моїм науковим керівником доктора історичних наук, професора 
Юрія Давидовича Марголіса. Ці стажування допомогли мені 
тим, що я використав їх повною мірою для евристичної роботи 
в центральних архівах, бібліотеках. Але не тільки це мало велике 
значення, а й спілкування з відомими вченими і аналіз їхньої ме-
тодики викладання, дидактичних методів.

Що Ви можете сказати про роботу держбюджетних і 
госпдоговірних тем у Вашому підрозділі? Наскільки вони були 
ефективними?
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На історичному факультеті традиційно функціонували дві–три 
держбюджетні теми. В 2000-х – першій половині 2010-х років мною 
особисто здійснювалось керівництво трьома держбюджетними те-
мами, які успішно були завершені. Наявність таких держбюджетних 
тем дуже важливе для підбиття підсумків тих чи інших наукових 
напрямів і для апробації досліджень молодими науковцями на рівні 
кандидатської і докторської дисертації.

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

Можна сказати, що вплив, особливо партійної організації 
був дуже сильний в радянські часи. Тоді всі істфаківці, як і пред-
ставники інших факультетів, мали бути членами ВЛКСМ, тому 
що не члени ВЛКСМ не приймались в університет, але був і про-
шарок партійних студентів. Щодо громадських організацій, то ми 
брали активну участь у кількох таких організаціях: «Добровільна 
народна дружина», Товариство «Знання». Читали лекції, коли 
були студентами і аспірантами не тільки в університеті, а і перед 
трудовими колективами міста, виїжджали в сільські райони. Був 
ряд інших товариств, наприклад Товариство книголюбів, воно 
було популярно, особливо в період 80-х – на початку 90-х років. 
Крім того, на факультеті розвивалося Товариство Червоного 
Хреста. І сьогодні ми активно співпрацюємо з цим товариством, 
проводимо навіть обласний конкурс студентських наукових робіт 
з історії Дніпропетровського відділення Товариства Червоного 
Хреста України.

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

Серед культурно-масових заходів я пригадую фестивалі ху-
дожньої самодіяльності, Клуб веселих і винахідливих, «Что, где, 
когда?». Серед спортивних заходів слід відзначити спартакіади 
студентів з різних видів спорту.

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

Конкурси художньої самодіяльності викликали великий інтер-
ес, вони супроводжувались різноманітними виставками. Я займався 
філателією, збиранням значків, то я виставляв свої колекції, аль-
боми приносив – все це наповнювало наше життя новим змістом. 
Щодо культпоходів, то студенти ходили на вистави до театру, та і 
зараз ми практикуємо походи в театри імені Горького, Шевченка, 
Опери та балету. Коли я був аспірантом, молодим викладачем, ми 
любили влаштовувати невеличкі туристичні мандрівки. Пам’ятаю, 
що восени ходили за грибами в район річки Самари, [куди] кафедра 
виїжджала. Зі студентами ми виїжджали на різні заходи в рамках 
експедиції «Пізнай свою країну», пригадую подорож на Чигирин-
щину, в гетьманську столицю. Їздили наші студенти в Пирогово 
і на Запорозьку Січ.

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?

Форми профорієнтаційної роботи різноманітні: Дні відкритих 
дверей, проведення учнівських олімпіад з історії, Мала академія 
наук, проводимо лекторську роботу з майбутніми абітурієнтами. 
Буквально в минулу п’ятницю здійснили профорієнтаційну по-
дорож у Царичанський район, де побували в двох школах і роз-
казали про університет, факультет. Раніше конкурси були високі 
на наш факультет, останнім часом вони менше, але це пов’язано з 
демографічною ситуацією і з проблемами престижності наукового 
працівника, шкільного вчителя. Сподіваюся, що ця ситуація буде 
поступово поправлятися.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Це окремий напрям. Для нас пріоритетні зв’язки з польськи-
ми колегами. Мені тричі довелось бути в Республіці Польща, в 
Люблінському та у Вроцлавському університетах, укласти угоди 
про співпрацю. З Вроцлавським університетом у нас 2013–2015 
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роках проводилися археологічні експедиції: одна на Старокодаць-
кій фортеці і дві – на горі Громнік у Польщі… У нас є контакти з 
ученими Німеччини, Голландії, Королівства Швеції, США, Канади 
і, навіть, Бразилії.
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Давайте ми почнемо з того, що Ви представитися. На-
звіть прізвище, ім’я по батькові, дату народження, а також 
рік та місце, де Ви народилися.

Так, добре, Скалозуб Володимир Васильович, завідувач ка-
федри теоретичної фізики. Народився в сорок дев’ятому році в 
Дніпропетровську.

Що Ви знаєте про Ваших предків: батька, матір, бабусю...?
Все знаю!
Cаме в плані освітньому. Можливо у Вас були якісь тра-

диції стосовно цього?
Мій батько був інженер-будівник. Він працював на Дніпро-

трансі. Він був головним ГІПом, так званим головним інженером 
проекту. Мати моя була лікар-педіатр. Перший мій дід був фель-
дшером, а інший – будівельником. Це було дуже давно…

Чи мали Ваші рідні вплив на те, яку Ви обрали спеціаль-
ність?

Ні, звичайно.
А де Ви навчалися в початковій та середній школі?
В середній школі № 67, місто Дніпропетровськ. 
Чи пам’ятаєте Ви шкільних вчителів, які найбільше впли-

нули на Ваш світогляд?
Звичайно пам’ятаю, чого ж не пам’ятаю. Що Вам треба пріз-

вище, чи що? Скажемо, Копилова Марія Іванівна. Вона, напри-

СКАЛОЗУБ 
ВОЛОДИМИР 
ВАСИЛЬОВИЧ
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клад, була викладач літератури. Річард Маркович – викладач укра-
їнської мови та літератури. Чудовим був викладачем. Скажемо, 
що він переписувався з Сосюрою. Він всі, абсолютно всі прави-
ла у віршах викладав… Назвіть, скажімо, всі голосні – а, о, у, е, є, 
ю, я. Абсолютно всі правила ми вчили у віршах. Що стосується 
математики, фізики, то в нас була Анна Никифорівна. Прізвище, 
на жаль, не пам’ятаю. Фізиком вона чудовим була. В принципі, в 
той час, у нас найкращі вчителі в місті були. Тому що там вчили-
ся, скажімо, Щербицького діти і так далі. Ясно, що відповідним 
був склад вчителів.

Але я так не думаю, що вони суттєво вплинули на мій сві-
тогляд. Я просто займався фізикою з дитинства, мені було ціка-
во. Сказати, що на мене хтось вплинув, я не можу сказати. Я сам 
на себе впливав. Можна сказати, що у нас фізики були не дуже 
сильні, в порівнянні з іншими викладачами, у нас сильні були хі-
міки – вигравали на всіх всесоюзних олімпіадах. Ніна Володими-
рівна Лисценко тоді в нас була – це була дуже визначна хімічка в 
той час. Лисценко була директором років 30.

В якому році Ви вступили до університету, який був кон-
курс і правила прийому? 

О-о-о, чудове запитання. То був такий час, скажімо, що я 
вступав у [19]66 році. Тоді був подвійний випуск 10–11 класи, і 
таким чином, тоді було три медалісти на місце, загальний конкурс 
був 5. Тоді, взагалі, були інші пріоритети. Чесно кажучи, у нас 
працюють і зараз того часу випускники, професори, кандидати. 
Той час був специфічний, тому що тоді полетів Гагарін. Тоді у 
нас фізтех процвітав – фізика, математика були на першому місці. 
Нам було цікаво вчитися.

Чи пам’ятаєте Ви свою першу лекцію, чи вразила вона Вас?
Ту, яку я слухав? Так, звичайно я пам’ятаю, вона мене врази-

ла своїм абсурдом. Значить це була лекція з математичного ана-
лізу, ми прийшли і нам відразу розказали теорему Дидикінда. Що 
це таке? Це теорема, яка нам доводить, що є ірраціональні числа. 
Ми намалюємо трикутник, прямокутник і проведемо лінію, і це 
буде елементарно побудувати ірраціональне число. Але теорему 
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нам доводили майже всю пару. Майже всю лекцію нам доводили, 
що вони існують. З точки зору фізики – це був абсолютний абсурд. 
Я запам’ятав цей факт. Тоді нам читав Калашников Микола Дми-
трович – він був дуже, дуже кваліфікована людина, але мені ця 
лекція дуже запам’яталась. Але з моєї точки зору – це був абсурд.

А де розміщувались Ваші кафедри та факультет?
…Тоді фізичний факультет був в четвертому корпусі, зараз це 

факультет прикладної математики, знаходиться на Клари Цеткін, 
трошечки нижче, якраз там був фізичний факультет. 

Там проходили і лекції і семінарські заняття?
Там все було. І математичний факультет там був, він займав 

весь корпус. Кафедра була на третьому поверсі. В четвертому 
корпусі це було.

А чи можете Ви назвати прізвище, ім’я та по батькові 
своїх викладачів? Способи контакту з аудиторією і засоби 
впливу на неї навчальних дисциплін.

Я Вам вже називав. Калашніков Микола Дмитрович – це 
математичний аналіз. Фізика уже тоді була специфічна наука. 
Скажімо, механіку нам тоді читав Перседський, ім’я та по батькові 
я, на жаль, не згадаю. На другому курсі нам молекулярну фізику 
викладав Лабковський. На третьому курсі електрику читав Кільш. 
На четвертому курсі квантову фізику читав Лебедєв Лев Євгенійо-
вич. Загальну фізику, теоретичну фізику нам читав, починаючи з 
другого курсу, Морган Сан Санич, тоді він був завідуючим кафедри 
теоретичної фізики. На той час був дуже видатним вченим і потім 
він почав займатися історією, можливо, ви маєте знати, останні 
років 8–10, він написав чудовий підручник з історії України. Потім, 
електродинаміка… вилетіло з голови, квантову динаміку нам читав 
Юдін Сергій Петрович. Марія Петрівна Форткіна нам читала теорію 
гравітації, Іванишин Володимир Степанович читав нам фізико-еле-
ментарну частину, квантова теорія – Порт. Тоді він працював, був 
дуже відомий викладач, він був співавтором академіка Мирончука. 
Ну, ось, основні люди, яких я вам назвав, які дійсно викладали… А 
Кравцов ще! Кравцов ще нам читав теоретичну фізику, Ігор Яки-
мович. Ну, майже це все. Я думаю, що цього Вам буде достатньо.
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Яку роль в організації навчального процесу відігравав дека-
нат та кафедра?

Ми були студентами, що за запитання, це не до мене. До речі, 
ми вчилися абсолютно інакше – ми тоді будували університет. Все, 
що тут побудовано – це ми будували. Перший корпус я будував, 
ми заливали фундамент і четверту общагу ми теж будували. Тоді 
ми вчилися за вечірньою формою – кращі люди, які гарно вчи-
лися, мали добрі оцінки. Вчилися за вечірньою формою, а вдень 
працювали на заводах… де ми тільки не працювали. Зараз те, що 
ми бачимо навколо – «дитячий садочок». Тоді були з гуртожитку 
люди, яким дозволялося мати «нари» – скручувати коври, щоб 
можна було спати. Це було інше життя, абсолютно інше життя, 
зараз дуже вольговано живуть люди.

Чи використовували на лекціях науково-технічні засоби? 
Обов’язково. Демонстрація – це була дуже-дуже важлива 

складова. Без демонстрації жодної лекції загального курсу фізи-
ки не було. Лабораторні роботи проводилися в повному обсязі, не 
якісь там симуляції, а дуже чудові лабораторні. Це правда. Ми за-
купляли, навіть, тоді потрібні матеріали. У Сумах був завод і ми 
замовляли наочні приладдя, ми закупляли все, що треба було для 
практикумів, для всіх загальних курсів фізики, електромеханіки. 
Все було. Це однозначно.

А саме Ваші однокурсники? Чи Ви пам’ятаєте, який був 
склад статевий, підготовка?

Тоді в Радянському Союзі там були специфічні умови. Тоб-
то, були квоти: сільські квоти, робітничі квоти, тому спектр був 
абсолютно зафіксований, він не нами фіксувався. Тобто сказати, 
що відібрали кращих – ні. Був великий конкурс, люди були різні, 
різний рівень підготовки. Це був специфічний період.

А який був морально-психологічний клімат у Вашій гру-
пі, колективі?

Чудовий був клімат. То був такий час, коли був підйом, емо-
ційний підйом. Це 60-ті роки, якраз пішов розвиток нашої кафе-
дри. Був такий підйом. А потім почалися проблеми. Скажімо так, 
почалася Чехія, Прага, Афганістан... Тобто, пішла деградація. А 
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перед цим був підйом: Хрущов, так би мовити, в шістдесят чет-
вертому році знятий був, прийшов Брежнєв і, чесно кажучи, десь 
у сімдесятих роках був якийсь моральний підйом: «Ми рождены, 
чтоб сказку сделать былью». Потім це пішло за абсурд. Так що 
було непогано з точки зору часу. Знаєте, сказати, що все було до-
бре – це сказати неправильно, але те, що люди хотіли, на відміну 
від сучасних, хотіли вчитися. Зараз, я вважаю, що люди не ходять 
вчитися. У нас люди приходили і займали місця, щоб на перших 
партах сидіти, записували всі лекції, ходили на всі пари. А зараз... 
Ну, що там мої батьки, вони працювали день і ніч, а ми самі там 
щось робили. І всі розуміли, що якщо ти щось можеш зробити, то 
це буде твій шанс, щоб пробитися в житті. 

Можливо, щось там таке було, але фізика така наука, що 
тут ти не дуже за кимось сховаєшся, за батьком чи за матір’ю. 
У нас був такий Юбкін, він майже без ніг. Якщо він там щось 
говорить – це такі емоції, його можна було слухати і на вулиці. 
Приходив вболівати за істфак, у нас тоді спорт був – це змагання 
міжфакультетське. І прибігали абсолютно всі. Він там організо-
вував, щоб кричали всі, але я вважаю, що профанація була повна, 
що стосується гуманітарних наук. Люди тоді пристосовувалися, 
звісно, вони хотіли вибитися кудись, ясна річ.

А Ваша староста, куратор академічної групи – Ви їх зга-
даєте? І чи була у Вас якась ієрархія стосовно цього в групі?

Ви знаєте, все було набагато простіше. Варя була староста 
нашої групи. Я не знаю, хто її назначив. Вона сама із Запоріжжя 
була. Чесно кажучи, були там і політзаняття, але в нас було спо-
кійно, нам було спокійно, ніхто там не закручував нам якісь гайки. 
Нічого такого особливого в нас не відбувалося, нормально нам 
було. Тоді стипендію староста нам носила. Куратори в нас були 
чудові, ми їх майже не знали, де вони, що вони там.

Ось, наприклад, поїхали ми на сільгоспроботи. Приїжджає-
мо, а там:

– Вийти в поле, вийти в поле.
– Що, ми будемо працювати в полі?
– Я ж не кажу працювати, а вийти в поле.



443

Інтерв’ю № 22 СКАЛОЗУБ Володимир Васильович

Такі речі, звичайно, були на останніх місцях. Вийшли в поле 
і залягли. Раніше життя було інше. Отримували копійки. Тоді 
обов’язково їхали в жовтні на сільгоспроботи – така була практи-
ка. Тоді було спокійно в сенсі, що ми знали, що куратори є.

Були у нас специфічні заняття з тим куратором, але я не 
пам’ятаю. Я зараз не хочу назвати прізвище. Ми знали, що він є, і 
цього було достатньо. Кому щось треба було підписати, тоді піде 
його знайде. Але тоді були специфічні часи. Взагалі у всіх були 
різні інтереси: хтось займався художньою самодіяльністю, хтось 
спортом, якось воно було нормально. В той час, до речі, у нас 
була збірна команда з баскетболу. Наш університет мав команду 
з баскетболу, яка була першою по Україні, команда мастерів, дуже 
серйозний рівень. Команда мастерів! Їздили на різні змагання в 
свій час. Так що я займався спортом, мені було не до цього, щоб 
кудись лізти. П’ять днів на тиждень вчився, а потім займався.

Як було організовано проведення залікового тижня і сесії? 
Чи траплялись якісь курйозні, веселі ситуації?

Ну, такого, як зараз, що торгують балами – такого не було точ-
но. Ну, знаєте, як було організовано – це окреме питання, курйозне 
питання. Значить, по-перше, всі екзамени були усні. Обов’язково 
було, що задачі розв’язували, ми ж про фізику говоримо. У нас 
була група, так скажемо, товариші, яка стояла в коридорі і вино-
сила нам задачі. Поки занесли – ми вже розв’язали, і так заходимо. 
В такий конвеєрний спосіб всі розв’язували задачі. Була цікава 
практика. Зараз авторські курси, чесно кажучи, це все чепуха. 
Треба, щоб був стандартний підручник, який всі люди вивчили 
і знали. Щоб це був стандарт, щоб всі знали, що ось це потрібно 
знать. Ось приблизно так все раніше і працювало. А зараз кожний 
навчився казати «Мінтіліало?» і йому вже якісь курси. Які курси? 
Чи в середній школі? Які там можуть бути авторські курси, якщо 
вони ледь-ледь можуть читати та писати. Треба, щоб час пройшов.

Я якось там писав свій підручник «Електродинаміка», я читаю 
цей курс вже 20 років, потім вже вирішив написати підручник. І 
коли в Харкові був, з одним розмовляв, кажу: «Ви ж там викладаєте, 
Вікторе Івановичу?». «Викладаю». «А написали свій підручник?» 
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«Нет, я только 10 лет его читаю». Ось правильно. Я підкреслюю, 
що зараз трошки інші акценти. По-іншому побудоване викладання. 
Зараз зміщується інтерес, бо школи випускають тих, хто боїться 
фізики, бо їх там не має, бояться математики. Ми не знаємо про 
що це, а звемо її інформатикою. Про що це? Хто скаже? Що таке 
інформатика Ви можете сказати?

Це, напевне, наука про комп’ютерну технологію.
А що таке комп’ютерна технологія? Ви можете щось на 

комп’ютері зробити, крім того, щоб набирати тексти? А може і 
тексти не можете набрати? Ви правильно говорите, люди ховаються 
за якоюсь фразою, але точно вони не можуть сказати «Наука про 
що?».

Це так специфічно. Мені здається, що зараз є більше можли-
востей. Раніше був жорстокий період, коли все контролювалося 
КГБ і коли кудись поїхав – тебе вже викликають. До мене завжди 
був хтось приставлений, коли спілкувався з іноземцями. Хоча 
чим це погано, коли ти говориш англійською мовою. А зараз світ 
відкрився. Ось зараз, навіть візьмемо особистих моїх студентів, 
чотири роки тому вони закінчили магістратуру, а де вони зараз? 
Англія, Франція, Португалія, а інший – в Польщі. Хто в Україні 
залишився? Ніхто! З одного боку це погано, а з іншого, в них нор-
мально. А якщо б ці люди робили тут… Зараз умови помінялися, 
якщо хочете тут бути, то будьте. Ніхто не забороняє. Поїхали далі.

Чим визначався Ваш вибір курсової, а потім дипломної ро-
боти? Хто був Вашим науковим керівником? Як здійснювалося 
наукове керівництво?

Це чудове питання. Моїм науковим керівником був доцент 
Ваняшин Володимир Степанович, між іншим, це один з видатних 
людей і особистостей нашого міста. В принципі, в свій час там про-
водили в листопаді минулого року ювілейну конференцію «Ваняшин 
і Коркіна 55 років». Вони – видатні люди, він дійсно кандидат на 
рівні Нобелівської премії, отримав свої результати в 65 році. Тоді, 
звичайно, ніхто про це не знав, а зараз, коли почали роздавати в 
2003 році виступи, вони попали туди, обсудили ці Нобелівські 
премії, публікації. Тобто він був абсолютно активною людиною.



445

Інтерв’ю № 22 СКАЛОЗУБ Володимир Васильович

Я тоді якраз дуже важку травму отримав і прийшов за темою 
роботи – я дуже швидко зробив тему. Мені було скучно і потім 
сам собі підібрав. Зробив дві дипломні роботи, але одну захищав, 
а другу так. Мені було це цікаво, давало мені можливості. Але так 
сталося, що я на четвертому курсі, на початку [19]84 року друго-
го семестру, отримав дуже важку травму. Два роки, фактично, 
провалявся у лікарнях, але паралельно вчився. Власне кажучи, до 
мене приходили наші викладачі, раз на два тижні, щось мені да-
вали. Ось так я почав займатися з ними. І тоді та дипломна робота 
отримала першу премію на Всесоюзному конкурсі студентських 
робіт. І таким чином мені тоді дали грошову премію – 30 рублів. 
Багато ж. А тоді стипендія була 35 рублів. Це непогано було. По-
тім я вступив до аспірантури, але ж всі роботи робив самостійно. 
Дипломні роботи: першу зробив дуже швидко, а друга – це якраз 
та, за яку я отримав першу премію. Тоді мене запросили вступи-
ти до аспірантури. Так, власне кажучи, я й пішов.

Що Ви можете згадати про проведення навчальних прак-
тик? Ким і як вони організовувалися?

Я ж Вам казав, які там навчальні практики, я два роки про-
лежав у лікарнях. А взагалі фізика – теоретична, яка там практика? 
Сиди собі, щось вчи. Теоретична фізика, можливо, була якось ор-
ганізована, але я нічого Вам не можу сказати, тому що теоретична 
фізика – це математика плюс фізика. Там не потрібно нічого такого. 

Чи були Ви членом якогось студентського наукового то-
вариства?

Ні, це було не цікаво для мене. Я займався на професій-
ному рівні баскетболом, а потім аспірантура. Так що я цим не 
займався. 

Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування на факультеті та в гуртожитку?

Воно було. Можу сказати так, що люди дуже з повагою і дуже 
серйозно до цього питання ставилися, бо умови проживання в гур-
тожитках були напружені. Люди всі, абсолютно всі, працювали. 
Працюйте, але після занять. Що таке 35 рублів (чи карбованців), 
що Ви на них проживете? Ніхто не жив, всі підпрацьовували.
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А що стосується самоврядування якогось, тоді, як знаєте, була 
партія, комсомол. Вони там чимось керували. Такі були форми, в 
яких потрібно представляти життя. Мені здається, що багато було 
формального, але люди у своїй справі, у щось то вони вірили. Було 
багато обману. Дивишся на минуле – відкривається то те, то те. 
Достатньо було.

Пам’ятаю, коли працював вже, я був такою спортивною лю-
диною, призначають мене керувати сільгоспроботами. Та ще й не 
на рівні групи, а на рівні факультету. Я й пішов у партком, а там 
комуністи у дворі: «Ось хай вони і керують». А той: «Как ты с 
партией разговариваешь?», а я: «Ти – партія?» Тобто були відда-
ні люди, ті які просиджували день і ніч. А ті були якісь такі, про-
сто була форма системи. І ось відповідно, якщо підкоряєшся сис-
темі, то будеш, а якщо ні, то відповідно. Як і скрізь. Можна ба-
гато чого говорити, але поза цими рамками, тут не має сенсу. Ті, 
хто народилися в XXI сторіччі, вони абсолютно не розуміють, те 
що було 50–30 років тому. А навіщо?

Як було організовано відбір і навчання в аспірантурі?
Як і зараз. Люди здають дипломні роботи, знаходять науково-

го керівника, а потім той вже вирішував. Здавалися ще екзамени, 
але екзамени завжди були дуже-дуже складні. І ми, як я пам’ятаю, 
здавали їх 7 годин: ти зайшов, тобі дали задачу, і поки ти її не 
розв’язав – з тобою ніхто не розмовляє, розв’язав – аж тоді ми з 
тобою поговорим. Починали о 8-й ранку. Зараз ми говоримо знання, 
знання, а в той час головне те, що ти можеш робить. Перевірялися 
не знаннями, а ось так: знаєш, значить візьми і розв’яжи, навіщо 
розмовляти, задачі порозв’язуй, і будемо бачити, що ти там вмієш, 
а чого не вмієш. Коли ти розв’язуєш, то з тобою будуть розмовля-
ти, а зараз це – основна проблема. І в школах немає такої вимоги.

У нас в класі були люди, які тричі сиділи в одному і в тому 
ж класі. Був у нас в середній школі такий цікавий оргсектор кла-
су. Що ж це таке? Ось я, наприклад, в класі відповідав за фізику 
і математику, тому я мусив займатися з усіма, хто відстає у цих 
предметах. Приходили додому і ми їх підтягували. Хтось займав-
ся мовою, хімією, біологією. Оргсектор – це дійсно ті люди, які 
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знали. І це дійсно робилося. Приходили мами: «Подтяните моего 
Толю, он уже два года в одном классе просидел». Потім дякувала, 
що він закінчив. 

Перевірялися дійсно вміння і люди, які вміли, дійсно це ро-
били. А зараз я не бачу цього. Лише одиниці зараз, але ж і вимог 
таких немає. Вони галочки поставили – тестові перевірки. Що це 
таке? Що він вміє? Тобто вимоги змінилися. Вони стали схожими, 
що є в світі. Скільки в нашій країні університетів? В Англії 80 і все, 
більше немає. Вдвічі менше, вони видають стипендії – 4,5 тисяч. 
Престижної освіти в світі мало. Немає навіть ідеї там піти після 
школи вчитися. Так живуть.

Та ж людина була Вашим науковим керівником в аспіран-
турі?

Я ж сказав – Ваняшин Володимир Степанович. Він тоді був 
завідувач кафедри, а потім перестав. Потім, після аспірантури, 
чесно кажучи, мені поталанило – у одного викладача стався інсульт 
і мене взяв замість нього Васильковський асистентом на рік, на 
півставки, поки той видужає. Мене так і залишили асистентом, 
бо той звільнився, а я так і залишився працювати. Так склалося, 
могло і не так скластися. До речі, тоді ще був розподіл: я був роз-
поділений в Московську область, в Центральну аерологічну об-
серваторію. Мене два роки туди посилали, посилали їм справочку, 
де вони бачили, що у тебе за оцінки. А ті постійно питали: «А Ви 
до нас приїдете?» Так і не вдалось, хоча хотілося. Вони займались 
вирівнянням атмосферних явищ з літаків. Ось так розподіляли. 
Когось, до речі, в Ташкент розподілили. Тоді був такий розподіл. 

Якось я був на конференції в Ташкенті, років 25 тому. Іду 
там у підземний перехід і до мене: «Владимир Васильевич!», а 
я дивлюсь – то моя студентка в переході. «А що Ви тут роби-
те?» – кажу їй. Вона розповіла, що працює тут фізиком в школі. 
Ось так роз’їхались. Раніше були зовсім інші часи, зараз Вам це 
важко уявляти. 

Тому я вважаю, що мені з Володимиром Степановичем дуже 
поталанило, бо через нього я познайомився з дуже відомими і та-
лановитими людьми. Я йому дуже вдячний. Тоді, коли я хворів, 
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він кожні два тижня заходив до мене і щось давав. Це для мене 
була дуже велика підтримка. Півчетвертого і весь п’ятий курс ва-
лявся в лікарні. Дуже серйозно було.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як педагога і науковця.
Ціннісні орієнтації? Можна пояснити, що це означає? Що Ви 

маєте на увазі ціннісні? Золото й діаманти? Чи що? Скажемо так: 
я все життя займаюсь квантовою теорією поля, намагаюсь працю-
вати на ті завдання, які ще ніхто не розв’язував. Це такий прин-
цип, непростий, звичайно. Десять кандидатів я вже підготував і 
докторант в мене один, який підготований. Тобто, взагалі, щоб 
бути науковцем, що потрібно робити? Потрібно кожен день пра-
цювати! У мене два дні на тиждень вихідний, а взагалі максимум 
один. І все. Тому перша вимога працювати кожен день. Чесно ка-
жучи, це дуже цікаво.

Я щиро радий, що до мене звертаються багато людей. На кож-
ному курсі є: на третьому, четвертому, на п’ятому – достатньо хто 
хоче зі мною працювати. Є віддані люди, ти відразу їх відчуваєш. 
Люди зараз розвиваються, треба уміти кожну людину вчити. Мій 
принцип – вчити тих, хто є, які б вони не були, на кожну людину 
потрібно індивідуально дивитися. Я вважаю, що треба бачити в 
цих людях особистість, треба бачити цілісну окрему особистість і 
треба її поважати, яка б вона не була. Це кращий спосіб її навчити. 
Головне, чому треба навчити людину, – це досягнути успіху, щоб 
вона могла вчитися. Мені здається, що кожну людину можна на-
вчити, а тим більше, якщо вона хоче цього, бо якщо не хоче – нічого 
не навчиш. Ну, ще звичайно, я мінімум 20 курсів прочитав, і так, 
щоб знати науку – треба жити в сучасній літературі, щоб розвивати 
свій предмет чи науку. Тоді все буде добре. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 
і хто з видатних учених брав у них участь?

Ми вже з 2007 року проводимо школи-семінари, проводили 
ми конференції абсолютно на нашому факультеті. Вони не мали 
навчальної складової, ми запрошували сучасних людей, які за-
раз розвивають науку. Вони до нас їздили і, в принципі, якби не 
теперішня війна, то раз у два роки ми збиралися. Всі журнали 
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конференції видавалися англійською мовою. Ми запрошували 
видатних людей сучасності, оплачували їм проїзд, проводилося 
це все на базі Палацу студентів. 

До речі, був на тому тижні в міністерстві, говорив із замміні-
стром, то він нам пообіцяв, що з наступного року вони нам будуть 
давати кошти, щоб проводити ці школи знову, бо після того, як 
почалася війна, люди просто стали боятися сюди їхати…італійці 
відмовилися, та й всі згодом повідмовлялися. А раніше вони при-
їжджали на цю школу, читали нам замовлені лекції. Лекції чита-
лися протягом декількох днів, поки перерва між виступами, вони 
відпочивали, у нас тут така погода, їм це підходило. 

Якщо говорити конкретно, хто приїжджав, то ці імена Вам 
нічого не скажуть. Там, наприклад, Фабр. От М. Фабр є директором 
Інституту ядерної фізики у Віденському університеті, читав нам 
лекцію. Таких людей можна називати багато, ми завжди намагали-
ся запросити основних лекторів. Задача була запрошувати людей 
молодих та цікавих, не метрів, які ходять і всі знають, а людей, які 
роблять. Заслужених гукати ми не хотіли. Зараз думаємо зібрати 
конференцію з усіма випускниками, що закінчили нашу кафедру. 
Вони є по всьому світу, навіть у Бразилії та Південній Африці. Вони 
прислали нам свої статті вже, то ми зараз випускаємо примірник з 
цими доповідями – це останнє, що ми наразі зробили. В 2015 році 
конференцію не вдалося провести, бо не було фінансування, та й 
люди боялися їхати. У нам є зв’язки і з російськими науковцями, але 
ми їх не запрошуємо, щоб потім не бігати не переживати, що там 
скажуть і таке… Ну, життя зараз таке… От плануємо в наступному 
році, якщо міністерство виділить гроші, то провести щось. Зараз, 
наприклад, налагоджуються зв’язки із Францією, шість наших сту-
дентів зараз там. Взагалі наша наука досить специфічна, в Європі 
зараз не зайнято 2 тисячі позицій фізиків, наша країна навіть стільки 
не видає. А чому? Бо багато роботи! От з Парижу до нас нещодавно 
приїжджав Людвіг Довжинський – це людина, яка, скажімо, була в 
колективі, що зробили відкриття і отримали Нобелевську премію.

Які спеціалізовані вчені ради функціонують на Вашому 
факультеті? 
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У нас є докторські ради, заслужені доктори фізико-мате-ма-
тичних наук зі спеціальністю «Теоретична фізика і фізика твердого 
тіла». У нас ця рада була відкрита у 1993 році. Ну, це одна така, а 
за інші факультети не знаю.

Чи можете Ви стверджувати що інакодумство в науці 
стало на заваді кар’єрного зростання Вас і Ваших колег?

Це дуже цікаве питання, скажімо, Менделєєв, я почну здалеку, 
хто він такий був? Його по життю завжди спіткали невдачі, бо він 
був інакодумцем. Ви розумієте, що це все система. От, наприклад, 
вийшов наказ, що ми викладаємо українською мовою. Ми зібралися 
нашою кафедрою і сказали, що ми викладаємо українською мовою. 
А чому? Бо якщо ми державний університет, то повинні наказ ви-
конувати, а якщо будемо інакодумать, то нас випхнуть. Так само 
можна сказати і про Менделєєва. От тоді була така «дуже видатна» 
людина як В. Ленін. А яка освіта в нього була? А він закінчив екс-
терном якийсь юридичний заклад. Екстерном! А я викладаю вже 
більше 40 років, я знаю, що таке «заочники», як вони все знають. 
Тобто мені здається, що, перш ніж бути інакодумцем, треба вивчити 
те, що необхідне, щоб була якась база. Щоб було інакодумство, 
повинно, щоб була якась платформа, щоб щось думати. 

Для мене, з точки зору соціального, я був завжди поза полі-
тичною лінією. Я стояв збоку, щоб ніхто не заважав працювати. І 
я вважаю, що розвивав свою фізику як міг, як мені цікаво, і у мене 
це виходило. А що там інші думають – це не має значення. Потріб-
но знайти щось своє, а головне знати, що своє…

А що можете сказати про наукову роботу студентів?
Багато ще чого я можу сказати. У нас дуже чудові студенти, 

дуже талановиті і вони самі нас знаходять. От у мене на кожному 
курсі завжди є один чи два студенти, яким я приділяю багато уваги і 
намагаюся відчути якийсь інтерес до якоїсь ідеї, а потім допомогти її 
розвивати. Звичайно, я приділяю багато цьому уваги і у мене є багато 
учнів, якими я дійсно пишаюсь. З дівчатами теж така ж ситуація. Була 
у мене одна аспірантка з Бангладеш, яка захистилася у нас, прислали 
її сюди з міністерства. Знаєте чим цікаві зараз люди, хочете Ви цього 
чи ні, але все молоде зараз розвивається і треба завжди це розуміти.
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Чи можете Ви вести мову про органічний зв’язок Вашої 
навчальної і наукової діяльності? Як обсяг навчального наван-
таження впливає на результативність наукової роботи?

Чесно кажучи, важко сказати. От, наприклад, Ви зараз закін-
чуєте бакалаврський рівень і Ви поступаєте на магістратуру. Там 
повинно бути, скажімо, 8 місць. Буває, що не вистачає студентів і 
приходиться об’єднувати кафедри. А все це призводить до втрати 
вузької спеціалізації предмету на рівні магістратури. От у минулих 
роках у нас було 4–5 магістрів і було нормально, ми читали їм 
лекції. А треба, щоб було 8 чоловік, тому об’єднують їх з іншими 
кафедрами. Таким чином, знижується рівень викладання плану, 
через це стало працювати набагато важче, ніж раніше. 

Що стосується наукової роботи, то власне таких зв’язків у 
мене ніколи і не було. Наукова робота для мене у вільні години, 
кожного дня, бо якщо хочеш бути освіченим – треба працювати, так 
як у нашій науці конкуренція дуже висока. На лекції це не впливає, 
для людини, яка все життя працює – це не проблема. Просто вони 
йдуть паралельно, не заважаючи один одному. Єдина користь 
тільки, що люди через такі лекції доходять до теорем.

Який рівень фінансування вищої освіти і науки характерний 
для часу Вашої роботи в університеті?

Чесно кажучи, от у нас є лабораторія квантових хромоплазмів, 
яку я відкрив у 1991 році. То якщо казати, що колись був достатній 
рівень фінансування, то ніколи такого не було, але підтримувалося 
різними грантами там, наприклад. Фінансування – складна річ: 
«Денег не бывает много, бывает мало и очень мало». Якось у нас 
з’явилася можливість отримати 600$ – в той час це були дуже ве-
ликі гроші, ну, думаємо, що будемо робити. А одна особа пішла і 
купила собі цепочку і камінчик – отак зібрали гроші… у кожного 
свої потреби. 

Яку, на Ваш погляд, питому вагу займає виховна робота 
в університеті?

Не знаю… За університет я не скажу, у нас є проректор з цих 
питань, там Вам підкажуть. Я вважаю треба, щоб люди були більш 
відповідальними. До студентів якась сила прикладається, але якщо 
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говорити про оточення, то воно набагато більше впливає. Якщо є 
інтерес до фаху, то все інше добре буде. 

Чи брали Ви колись безпосередню участь у якихось куль-
турних заходах на факультеті?

Ой, це все не моє. Я навіть не люблю олімпіади. Скажімо, 
треба за п’ять хвилин щось зробити і ти будеш чемпіоном, якщо 
ж більше часу – то буде набагато часу. Ну, це все як гра, я грав в 
інші ігри, мені це все не цікаво.

Які форми профорієнтаційної роботи з абітурієнтами у 
Вас на факультеті?

Ми налагоджували зв’язки з викладачами фізики зі шкіл міс-
та і, навіть, області. Знову ж таки я не відповідаю за цей цех, а 
теоретична фізика – це штучний товар, де треба знаходити спе-
ціальних людей. До речі, у нас вистачає бажаючих поступити, бо 
після випуску студенти завжди будуть мати роботу. Ми проводили 
олімпіади по всій області, і у нас завжди був колосальний набір, 
ми проводили регіональні школи, виїздили і на місця.

Наразі в школах фізика викладається не на тому вже рівні, 
тому, як бачимо, кваліфікованих фізиків стає все менше і менше, 
може в цьому є і політика нашої держави…

Чи були Ви учасником якоїсь війни чи екологічної ката-
строфи?

Війни – точно ні, а от екологічної катастрофи – так. Коли 
сталася біда в Чорнобилі, я керував практикою студентів. Більше 
того, 4 квітня 1986 року, за три тижні до «Чорнобиля», я написав 
докторську дисертацію і захист відклали на півтора роки через цю 
ситуацію. А так взагалі страшна трагедія: про наслідки мовчали, 
але воно і зараз нікуди не ділося.

Як саме катастрофа вплинула на життя в університеті? 
Та ніяк, нам поталанило: вітер дув на захід, а сюди абсолютно 

нічого. У нас тоді, до речі, усі дозиметри позабирали. Перед цим 
ми їх роздали студентам, щоб вони ходили вимірювали рівень, але 
минуло дні три і все у нас позабирали, щоб ми не користувалися. 
Ну, ми бачили, що нічого тут не було, ні фону, нічого. В Кривому 
Розі навіть набагато більше радіації, ніж у нас.
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ІНТЕРВ’Ю № 23

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 21 березня 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ
ПІБ Токовенко Олександр Сергійович
Дата й місце народження 19 листопада 1956 р., м. Черкаси
Доступ до інформації (відкритий, 
частковий, закритий, анонімний)

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, із селян

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Повна середня: школа № 2 в 
місті Балта. Вища: Київський 
національний університет ім. 
Тараса Шевченка, філософський 
факультет 

Професія, перелік посад Філософ, декан факультету 
суспільних наук та міжнародних 
відносин, професор

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Бабенко Наталія Юріївна, 
Рабчевська Наталія Олексіївна

ТЕХНІК (ПІБ):  Бабенко Наталія Юріївна, 
Рабчевська Наталія Олексіївна

ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Бабенко Наталія Юріївна, 
Рабчевська Наталія Олексіївна

ІНТЕРВ’Ю
Загальна кількість годин запису 2
Вид і марка аудіотехніки Lenovo P70
Вид і марка відеотехніки Canon 650D
Основний зміст інтерв’ю (перелік 
тем і сюжетів із зазначенням 
хвилин запису чи метрів плівки)
Місце проведення інтерв’ю, його 
опис, інтер’єр

Кабінет декана ФСНМВ, корп. 1 
ДНУ

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Готовий дати інтерв’ю

Кількість зустрічей з респондентом 4
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць рік та 
місце народження?

Токовенко Олександр Сергійович, народився я 19 листопада 
1956 року в місті Черкаси.

Що Ви знаєте про ваших предків, батька та матір…
Моє коріння має походження з двох регіонів нашої країни. 

Батько Токовенко Сергій Зотович, його коріння знаходиться у 
Київській області. В Кагарлицькому районі є село Липовець, і 
саме звідти мій батько. Коли я був там вже у достатньо зрілому 
віці, то з’ясував, що значна частина мешканців цього села носять 
прізвище Токовенко. Це єдине в Україні село, де є таке прізвище. 
Коли я зустрічаю людей з таким прізвищем, я вже знаю, що ми 
маємо спільне коріння. Мама моя, Базько Марія Василівна, родом 
з Одеської області, а саме з містечка Кодима, це залізнична станція 
між Києвом та Одесою.

Щодо більш глибокого мого коріння. У молоді роки я на-
магався з’ясувати, хто я такий і звідки прийшов у цей світ. Коли 
ще були живі мої бабусі, я намагався у них довідатись про витоки 
мого коріння. З боку батька бабусю звали Токовенко Харитина, 
а її дівоче прізвище – Кучма. З маминого боку прізвища моїх ді-
дуся та бабусі Базько та Пономарчук. Я намагався заглянути в 
4–5 покоління і за єдиним виключенням, крім українських генів, 
я нічого не побачив. А яке виключення? Трохи є польської крові 

ТОКОВЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 
СЕРГІЙОВИЧ
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з маминої лінії. Мені розповіли родинну історію: мій пра-, пра-, 
пра-, прадід, скільки там «пра-» не знаю, простий сільський хлопець 
одружився на шляхетній польській дівчині. Як це сталось, історія 
про це мовчить, але факт залишається фактом. Навіть зберіглося 
прізвище цієї дівчини – Стуканецька. 

Чи були у Вашій родині традиції, що були пов’язані з осві-
тою?

Ви бачите, що мої корні-люди із села. Мої діди померли ще до 
мого народження. Але за розповідями мій дід був ковалем і не був 
письменним, так само як і баба Харитина, це з батькового боку. З 
боку матері, пам’ятаю як я малим хлопцем влітку приїжджав до 
баби Зінаїди і бачив у неї зошити, у яких вона намагалась писати 
літери. Я питав: «Бабусю, нащо вони тобі?», а вона розповідала, 
що коли була маленькою, їй батько сказав, що вчитися буде тільки 
хлопець, тобто її брат, що й пішов у школу вчитися. У неї образа 
на все життя залишилась, що брат у школі вчився і був освіченою 
людиною. І вона, вже будучи дорослою, намагалась навчитись 
письменності.

Але ж мої батько і мама отримали освіту. Батько пройшов 
всю війну, з першого дня до останнього, закінчив війну в Празі, 
офіцер-артилерист. Отримав вищу освіту. Мама отримала серед-
ню спеціальну освіту. Тобто, якщо так розібратися, то я з родини 
інтелігенції в першому поколінні. Ця історія була звичайною в 
нашій країні.

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

Мали безумовний вплив. Я виріс в родині, де освіта вважалась 
вищим пріоритетом. Мої батьки мали за мету, щоб діти були здорові 
і освічені. Освіта була вищим критерієм для моїх батьків. І коли я 
вступив до Київського університету, то для них це було проявом 
того, що син увійшов у найвищий рівень соціальних відносин, 
для них це дійсно була цінність. А коли я захистив кандидатську 
та докторську дисертації, батьки мною дуже пишались. При мені 
цього не розповідали, але ж я розумію, що мої наукові досягнення 
було святом для всіх родичів.



456

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Батьки допомагали чим могли, щоб я та мій старший брат 
вчились. Брат отримав військову освіту, а я – університетську. За 
їх підтримку та допомогу я їм дуже вдячний, їх вже немає, але я 
це пам’ятаю і можу сказати, що як для мене, як і для моїх батьків 
вища цінність це – освіта.

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

Я закінчив середню школу № 2 міста Балта Одеської облас-
ті. Після закінчення школи я вступав на філософський факультет 
Київського університету. Щоб було зрозуміло, що таке філософ-
ський факультет у той час: там конкурс був таким, як і на артис-
та або дипломата. Не пройшов за конкурсом і пішов в армію. Два 
роки свого життя віддав військовій службі. Чим більше я живу, тим 
більше я розумію, що ці два роки дуже багато дали для мого ста-
новлення як особистості. Військова служба це така річ, яка дуже 
чітко дає розуміння, що є головним, а що другорядним у житті. 
Після військової служби всі, як то кажуть, «сквозняки в голове» 
десь поділися, і я став розуміти, що треба робити у цьому житті, 
як себе реалізовувати. Після військової служби я знову вступаю 
до того ж факультету, але цього разу через підготовче відділен-
ня. У 1978 році я став студентом філософського факультету Ки-
ївського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Я дуже 
пишаюсь цим, це моя Альма матер і п’ять найкращих років свого 
життя я провів у її стінах.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи кон-
такту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дисциплі-
ни, які вони викладали.

Я досі пам’ятаю прізвище, ім’я та по батькові свого декана – 
Надольний Іван Федорович, прізвища, ім’я та по батькові заступ-
ників декана – Конверський Анатолій Євгенович та Андрущенко 
Віктор Петрович. Я пам’ятаю прізвища своїх викладачів, про-
фесорів Кушакова, Шляхтуна, Губерського та інших. Хтось з них 
уже пішов з життя, але більшість із них ще працює. Так, професор 
Андрущенко В. Л. сьогодні є ректором національного педагогічного 
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університету ім. Драгоманова. І коли десь ми зустрічаємось, на 
конференціях та заходах, він звертається до мене як в студентські 
роки: Саша. Для нього я був і залишився студентом. Професор, 
доктор філософських наук Конверський А. Є. і зараз очолює фі-
лософський факультет Київського національного університету. 
Професор Губернський Л. В. зараз є ректором цього університету. 
Це все мої вчителі. Закриваю очі і бачу, як вони виглядали в мої 
студентські роки.

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

Ми, хлопці, такі браві вояки після армії заходимо на перше 
заняття, яке було з іноземної мови. На той час для нас всі дівчата 
були красиві, зрозуміло, але я пам’ятаю молоду викладачку Ларису 
Анатоліївну Боженко, наче це було вчора. Дуже красива жінка, в ній 
дуже органічно поєднувались зовнішня врода і професіоналізм. Ста-
лося так, що групи на підготовчому відділенні були невеликими і нас 
об’єднали з тими, хто вступав на романо-германську філологію, від-
ділення перекладачів. І нам всім, щоб не розділяти, давали однаковий 
рівень знань по програмі першого курсу, як для перекладачів, так і для 
філософів. Боже, що вона з нами робила: змусила купити в магазині 
невеликі дзеркальця, і вимагала дивитись, як ми вимовляємо якийсь 
звук чи слово англійською мовою. Молода викладачка муштрувала 
нас, молодих хлопців. Той рівень англійської мови, який є в мене 
сьогодні, багато в чому закладений саме цією викладачкою. Навіть 
сьогодні пам’ятаю тексти «Лондонського лінгафонного курсу». 
Це запам’яталось як картинка із якогось фільму – красива жінка, 
англійська мова і вимоги, дуже жорсткі вимоги. Та втягнувся. 

Чому Ви обрали саме філософію?
Коли студентом був, то наш філософський факультет розді-

лявся на певні напрями. Я обрав найбільш елітний напрям, на який 
брали далеко не всіх – історію філософії. Я з історії філософії і 
дипломну, і кандидатську, і докторську написав. Моїм керівником 
дипломної був професор Юрій Вячеславович Кушаков. 

Чому філософія? Ніхто Вам на це питання не дасть відповіді. 
Ось бачте, я родом з дуже простої сім’ї, але ж тяга до філософ-
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ського знання була, а не до хімії чи фізики. Для мене і сьогодні це 
краща із наук, незважаючи на те, що я вже багато років займаюся 
політичною наукою. 

Як сталось так, що Ви – вихованець київської філософської 
школи – стали дніпропетровцем?

Вісім років свого життя я провів у Києві. І завжди казав, що 
Київ – це моє місто. Але так сталося, що на останньому курсі 
університету в мене відбулася зустріч з людиною, яка для мене 
стала другим батьком. Прізвище цієї людини – Заїченко Георгій 
Антонович. Він на той час був доктором філософських наук, про-
фесором і працював у Дніпропетровську. Після війни він закінчив 
МДУ, залишився в Москві в Інституті філософії і працював з тими 
людьми, які на той час були лідерами радянської філософської 
думки – Богомолов, Нарський, Зінов’єв. Аж згодом за сімейними 
обставинами переїхав до Дніпропетровська. 

Саме завдяки своєму Вчителю Заїченку Георгію Антоновичу я 
і став дніпропетровцем. Він запросив мене стати його аспірантом.

Чим визначався Ваш вибір кандидатської, докторської 
дисертації? Хто був Вашим науковим керівником? Як здійсню-
валося наукове керівництво?

 Кандидатська дисертація була в руслі наукових інтересів 
мого вчителя. Він займався тим напрямом філософської думки, 
який називався аналітична філософія. Моя кандидатська дисертація 
присвячена проблематиці постпозитивізму і назва цієї дисертації 
«Постпозитивістська інтерпретація культурної детермінації». Її 
текст, зрозуміло, і до сьогодні в мене зберігається і я, навіть, іно-
ді заглядаю в той текст, мені не соромно читати те, що я написав. 
Я захистив кандидатську дисертацію у 1988-му році і вже через 
п’ять років захистив докторську дисертацію. Тема її «Еволюцій-
на епістемологія: історія, сучасність, перспективи розвитку». Це 
один із сучасних напрямків, іншими словами, гносеології, теорії 
пізнання. Я писав свою докторську дисертацію при кафедрі іс-
торії філософії Київського національного університету і Георгій 
Антонович не заперечував, щоб я залишився там, в Києві. Він знав, 
що я мрію про це місто. Але тут в моєму житті склалась ще одна 
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межова ситуація. Аналізуючи її, зараз я розумію, що так сталось 
під впливом обставин, людей. Коли вже завершував докторську 
дисертацію, я зустрів іще одну знакову для своєї долі людину. В 
нашому університеті багато років працював завідувачем кафедри 
філософії професор Гнатенко Петро Іванович. Це – засновник уні-
верситетської філософської школи. Він умовив мене не залишатись 
у Києві і повернутися до Дніпропетровська. Я погодився. Звичайно, 
я залишав Київ, але інтуїтивно відчував, що роблю правильний 
крок. А можливо відчув те, що буду зараз перед Вами відповідати 
на питання. І з 1994 року моє життя пов’язане з Дніпропетровським 
національним університетом. 

Як би Ви оцінили свій внесок у розвиток нашого універси-
тету?

Фактично відразу, коли я прийшов до університету, а саме, у 
1997 році мені запропонували очолювати кафедру політології. На 
той час як такої політології в Україні не існувало. Взагалі до 1991 
року цей термін не використовувався. Тільки перші кроки робили-
ся. Ким? Звісно ж філософами. Фахівців зі ступенем «кандидат», 
чи «доктор» політичних наук у Дніпропетровську на той час не 
було, в Україні їх було одиниці. Коли я прийшов у політологію, 
я не зрадив своїй рідній філософії, а зосередив свою увагу на до-
слідженні одного із її напрямів, а саме політичній філософії, теорії 
пізнання політичної реальності.

На кафедрі політології на той час вже був сформований ко-
лектив, де працювали дуже поважні в університеті люди, такі як 
доценти Пушкіна, Бібічев, Здесенко та інші. Вони були дорослі 
люди, а я прийшов зовсім ще зелений, тільки захищений доктор 
філософських наук. Я зрозумів, що руйнувати те, що було, не буду, 
а можу лише додати своє до розвитку кафедри. Зробив ставку на 
молодих людей, які тільки закінчили відділення політології. Провів 
їх через аспірантуру, докторантуру став їх науковим керівником. 
Мої учні зараз очолюють кафедри нашого факультету. Напри-
клад, кафедру соціології очолює професор, доктор політичних 
наук Кривошеїн Віталій Володимирович. Інший приклад – це мій 
студент, потім аспірант, докторант Третяк Олексій Анатолійович, 
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сьогодні завідувач кафедри політології, доктор політичних наук. 
Можу назвати також прізвище доктора політичних наук Сергєєва 
В’ячеслава Сергійовича, який сьогодні очолює кафедру міжнарод-
них відносин. Сьогодні серед викладачів, які працюють на кафедрі 
політології, близько 90 % в минулому – мої студенти.

Зрозуміло, що без наукових ступенів вони не зможуть реалізу-
ватися, тому друге, що я намагався зробити, це відкрити Наукову 
раду із захисту дисертації з політичних наук. Я цього домігся, і 
починаючи з 2002 р., в нашому університеті працює така рада. 
Молоді і талановиті дослідники, які займалися новою для України 
науковою дисципліною – політичною наукою – отримали мож-
ливість захистити кандидатські і докторські дисертації. До речі, 
під моїм керівництвом захистилося 6 докторів наук і більше30 
кандидатів наук.

На певному етапі я зрозумів також, що політична наука по-
винна розвиватися у єдності з іншими соціально-гуманітарними 
науками. Тому я відстоював доцільність об’єднання політичних і 
соціальних дисциплін в єдиний факультет. При підтримці ректора 
ДНУ професора Полякова М. В. був створений новий факультет, 
який отримав назву «Соціально-гуманітарний факультет», це 
відбулося в 2005 році. Через декілька років виникла ідея щодо 
приєднання до нашого факультету спорідненої спеціальності «Між-
народні відносини». Ректор Поляков М. В. ініціював, а я підтримав 
створення нового формату нашого факультету, який сьогодні іс-
нує, і факультет став носити назву «Факультет суспільних наук і 
міжнародних відносин». Підсумовуючи сказане, вважаю, що най-
важливіше, що зроблено мною за 24 роки в нашому університеті, 
це – нова генерація кафедри політології, рада із захисту дисертацій 
і новий факультет. Я відчуваю себе щасливою людино. Хто є 
щасливою людиною? Той, хто займається улюбленою справою. 
Я люблю свою роботу і свій колектив.

Бачу своє кредо декана в двох речах. По-перше, я повинен 
надати певні повноваження тим людям, які, з мої точки зору, від-
повідають необхідним критеріям, контролювати не діяльність, а 
кінцевий результат, давати можливість їм самореалізуватися. І, 
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по-друге, створити на факультеті відповідний соціально-психо-
логічний клімат, щоб викладачам, як і мені, подобалось тут пра-
цювати і проводити більшу частину свого життя, і щоб студентам 
подобалось вчитися на нашому факультеті.

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?

Бібліотека для мене це «дом родной». Коли я писав свої дис-
ертації, монографії, статті, на відміну від сьогодні, коли інтернет 
допомагає студентам, повинен був іти до бібліотек за інформаці-
єю, яка потрібна, перелопачувати все це роками, систематизува-
ти – це складова нашої наукової діяльності. Необхідність праці з 
книгами, в бібліотеці – це те, що я намагаюсь донести і сьогодні 
своїм студентам. На своїх лекціях політологам-студентам кажу, 
що вони не повинні читати тільки підручники, тому що не можли-
во стати фахівцем, читаючи тільки підручники. Тому що підруч-
ник – це певна коментуюча література, треба читати те, про що в 
підручниках написано. Наприклад, вивчаючи Макіавеллі, Руссо, 
Канта, не треба читати підручники про них, краще взяти їх праці, 
прочитати, прийти на семінар і розповісти, що ти зрозумів. Коли 
був студентом, я брав оригінальний текст, читав, ломав голову. Ін-
шого шляху немає. Фахівець повинен це робити. Колись так мої 
вчителі виховували мене, мої викладачі зробили з мене непога-
ного фахівця. Якщо вони так зі мною працювали, то і я так пови-
нен працювати зі своїми студентами, можливо і вони будуть не-
поганими фахівцями.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю уні-
верситету, факультету?

Назва нашого факультету «Факультет суспільних наук і між-
народних відносин», тому міжнародні зв’язки для нас – норма. При 
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нашому факультеті існує два центри з міжнародного співробітни-
цтва. Приймаємо активну участь в проектах «Еразмус», «Темпус». 
Наш університет запрошують до участі в міжнародних проектах, 
і обов’язково наші викладачі і студенти приймають участь в них. 
Я з великим задоволенням констатую, мої студенти та викладачі 
можуть вільно та красиво спілкуватися англійською мовою. Мене 
дуже тішить цей факт. Прикладів нашої міжнародної співпраці 
багато. Наприклад, в минулих роках наш викладачі стажувалися 
у Римі, Штутгарті, Болоньї, Варшаві. В цьому році наші співробіт-
ники збираються на стажування до Ірландії. Я дуже задоволений, 
що в мене така мобільна молодь. Ще один приклад, – приходить 
до мене молодий професор з кафедри філософії Олександр Кулик і 
просить дозволу на викладання на філологічному факультеті курсу 
філософії англійською мовою. Звісно я підтримую цю ініціативу. 
Мені це подобається.

Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечен-
ня студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-
педагогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персо-
налу в час Вашої роботи в університеті.

Мені не подобається те, що сьогодні стосується стипендіаль-
ного забезпечення студентів, а саме ліміт в 45 %. Я вважаю, якщо 
студент вчиться добре і отримує п’ятірки, то він повинен отримувати 
стипендію, а якщо недовчив щось, то стипендію не отримує. Що я 
можу відповісти студенту, коли він вчиться на одні п’ятірки і не отри-
мує стипендію? Який стимул я повинен надати студенту, щоб він і 
далі намагався отримувати гарні оцінки? Я виховувався на тому, що 
освіта – це сенс життя, батьки та вчителі так вчили. А сьогодні молодь 
задає питання, навіщо їй потрібно отримувати освіту? Треба розуміти, 
що деякі матеріальні еквіваленти не відповідають тим зусиллям, яких 
докладає студент для здобуття освіти. Треба підтримувати студента в 
цьому. В сьогоднішньому суспільстві треба намагатися максимально 
стимулювати пріоритети самореалізації молоді.

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?
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Біля деканату є стенд під назвою «Наукове життя факультету». 
На ньому можна побачити праці викладачів факультету за останні 
два роки. Ця експозиція регулярно оновлюється.

На факультеті діє дві спеціалізовані докторські наукові ради 
із захисту дисертацій: політологічна і філософська. Система захис-
тів і діяльності аспірантури, докторантури зорієнтована на випуск 
наукової продукції. При нашому факультеті діють два фахових ви-
дання: «Вісник Дніпровського університету» і «Філософія і полі-
тологія в контексті сучасної культури». Щороку наші викладачі 
захищають докторські і кандидатські дисертації. Серед останніх 
захистів згадаю Ніколенка В. В., Кулика О. В., Іщенка І. В. та ба-
гато інших. Щороку університет визначає науковий рейтинг фа-
культетів і викладачів. Середній рейтинг факультету тримається 
на рівні 100–110 балів. Це високий показник і свідчить про зна-
чну увагу, яка приділяється науці на факультеті суспільних наук 
і міжнародних відносин.
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ІНТЕРВ’Ю № 24

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 6 квітня 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ
ПІБ Тупиця Олег Леонідович
Дата й місце народження 08 жовтня 1960 р. с. Петропавлівка, 

Богодухівський р-н., Харківська 
обл. 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Українець, із службовців

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища. ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Історик, політолог, професор, 
голова профкому ДНУ

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Брик Юлія Олександрівна

ТЕХНІК (ПІБ): Фролова Вікторія Сергіївна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Брик Юлія Олександрівна, 

Фролова Вікторія Сергіївна
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 72 хвилини
Вид і марка аудіотехніки Lenovo A6000
Вид і марка відеотехніки Lenovo A6000
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 голови профкому ДНУ

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 8
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Мене звати Тупиця Олег Леонідович. Я народився 8 жовтня 
1960 р. у селі Петропавлівка Богодухівського району Харківської 
області.

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

Дідусь по батьковій лінії був шахтарем та проживав у селі 
Іванівка П’ятихатського району Дніпропетровської (на той момент) 
області. З плином часу через професійні хвороби дід полишив 
роботу у шахті та працював у селі. Бабуся походила із Латвії. 
Бабуся і дідусь з боку матері проживали у селі Станичне Новово-
долазького району Харківської області. Мама працювала в школі 
вчителем біології та хімії. Батько закінчив аграрний університет та 
був агрономом за професією. Працював він теж за спеціальністю. 

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

Мама була вчителькою, то звичайно святкували усі шкільні 
свята, загальнодержавні. 

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

ТУПИЦЯ 
ОЛЕГ 
ЛЕОНІДОВИЧ
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Звичайно мали, адже ми беремо все найкраще від батьків, 
беремо з них приклад. Нам хочеться зростати все кращими та 
кращими. 

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

Вісім класів початкової школи закінчив у Харківській області. 
Потім навчався у Харківському автотранспортному технікумі та 
вдало закінчив його. Після технікуму пішов до армії. У цей момент 
тільки розгортались бойові дії у Афганістані, і мене відразу напра-
вили туди. Я знаходився там у 1980–1981 рр. і, звичайно, довелося 
воювати. 5 травня 1981 р. вилетів із Кабула, а вже 9-го повернувся 
додому. Якраз на свято. Потім працював на заводі «Комунар» в За-
поріжжі, що спеціалізувався на виготовленні «Запорожців». Згодом 
вступив на підготовче відділення, а у 1982 р. – до університету. 
Закінчив навчання в 1987 р. та досі працюю тут.

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

Я закінчив історичний факультет у 1987 р. Вплинули і бать-
ки, і любов до історії. Я захистив кандидатську дисертацію і є 
кандидатом історичних наук. Потім трохи перекваліфікувався і 
став доктором політичних наук. Коло моїх наукових інтересів – 
це взаємовідносини в державі між різними соціальними групами, 
«політика соціального партнерства». Саме стан цих відносин ви-
значає розвиток держави, її відсталість або розвиненість. Цьому 
присвячена моя дисертація, такі курси я викладаю.

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

Завжди на історичний факультет був ледве не найбільший 
конкурс. Ми мали скласти три екзамени: історію, українську мову 
та літературу, іноземну мову. Зокрема, до письмової частини ек-
замену з української мови входило написання твору. Приймав 
екзамени професор В. В. Іваненко, він тоді був заступником декана 
історичного факультету. З філологічного факультету була Олійник 
Наталія Петрівна, яка зараз завідує кафедрою української літера-
тури. Це ті, кого пам’ятаю. 
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Чи пам’ятаєте Ви першу університетську лекцію? Хто 
і як її проводив?

Найперша лекція завжди була чомусь присвячена чи то миру 
на Землі, чи чомусь такому схожому. Її, як правило, проводили 
гуманітарні факультети. Першу наукову лекцію читала Ковальова 
Ірина Федорівна. Вона тоді викладала археологію. Також мені 
запам’яталася Маріна Зоя Павлівна, що викладала етнографію. 
Це, певне, спочатку були найцікавіші предмети.

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

Факультет знаходився на п’ятому і шостому поверсі у цьому 
корпусі. Проте до ремонту ми перебували у іншому корпусі і лише 
після ремонту нас перевели у перший.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Перш за все мені запам’яталися археологія, етнографія, історія пер-
вісного суспільства. Окрім цього, вивчали історію КПРС. Дуже гарний 
був лектор, він і деканом тоді був, Черненко Анатолій Михайлович. 
Багато чудових викладачів було, які і зараз працюють в університеті.

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

Форми роботи в гуманітаріїв стандартні. Зараз тільки більше 
комп’ютерних можливостей. Раніше теж була апаратура для пере-
гляду мікрофільмів. В основному, що для історика потрібно? Карта, 
знання, книжка і більше нічого. Цього загалом вистачало. Музей 
етнографічний та історичний був. Ось і все, напевно. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

У мій час це була основна роль – менеджмент, організація 
навчального процесу, управління факультетом: заняття, лекції, 
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екзамени, сесії. Завідуючі кафедри мали свої завдання, навантажен-
ня, адміністративні обов’язки. Коли я був студентом, то деканом, 
як вже зазначалося, працював Черненко Анатолій Михайлович. 
Заступником декана був Іваненко Валентин Васильович. Був ще 
Волкобой Сергій Семенович. Професор Пойда завідував кафе-
дрою історії СРСР. Професор Зав’ялов був завідуючим кафедри 
загальної історії, Ковальський завідував кафедрою історіографії 
і джерелознавства. 

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

Як таких інновацій на той час не було. Інноваційними можна 
вважати лише певні оригінальні книжки, підручники, матеріали, 
джерела і мемуари, які нам давали читати. Цікаво було навчатися 
на кафедрі всесвітньої історії. 

Згадайте, як були оформлені навчальні аудиторії. Чи навчали-
ся Ви у спеціально обладнаних предметних, іменних аудиторіях?

Єдине, що була оформлена 604 аудиторія кафедри історії 
КПРС, де розміщувались карти і портрети. Цікаво, що на факультеті 
була своя маленька бібліотека. Можна було піти і взяти будь-які 
книжки з історії комуністичної партії. Нею опікувалась кафедра 
історії КПРС, а розміщувалась бібліотека на шостому поверсі. 
Зараз такого вже немає. 

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

Вони були на рік–два молодші за мене, бо я вже після армії 
був. Соціальний рівень різний: усього 75 чоловік було на курсі. 
Я був старостою. Всього три групи. Дехто з сільської місцевості, 
дехто з міста – абсолютно різні студенти були. У колективі при-
близно порівну хлопців та дівчат. 

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

Дисципліна була набагато краща, тому що існувало багато 
різних засобів її дотримання. По-перше, всі були комсомольцями. 
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Поширювалась така ідеологія: студент не повинен прогулювати, 
а повинен працювати нормально. По-друге, трудова дисципліна. 
Ми регулярно, два-три рази на тиждень, виходили на суботник. 
Прибирали територію парка Гагаріна та проїжджої частини. Фак-
тично, територія від першого корпусу до Казакова була наша. Всі 
працювали без емоцій та обурення. 

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

Здоровий клімат був, дуже здоровий. Вся молодь була 
об’єднана у якісь організації. Наприклад, комсомол і тому поді-
бні. Організовували багато різноманітних заходів: походи в театр, 
в кіно, в бібліотеки. Були клуби за інтересами, де обговорювались 
різні теми. Влітку будзагони виїжджали на місяць, на два. Це згур-
товувало студентів. Тобто, більш дружня атмосфера була на той час.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

Тоді суспільство виховувалося в трохи інший парадигмі. Якщо 
це викладач, то повага до нього безперечна. Це стосувалося і старо-
сти, тим паче я старший, після армії. Це були нормальні стосунки. 
Куратор – доктор наук, зараз в Києві працює, Юрій Андрійович 
Мицик. Він опікувався другою, моєю групою. 

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

Все стандартно. Все як і завжди: лекції, семінарські заняття, 
практичні заняття, заліковий тиждень, сесія, екзамени, канікули. 
Виважена та раціональна система. Найцікавіше – археологічна та 
архівна практика. Мені було дуже цікаво. Під час архівної прак-
тики я знайшов матеріали для своєї дипломної роботи у Москві. 
Їздив туди, сам все шукав матеріали. Археологічна практика про-
ходила у Перещепинському районі, на межі тодішніх Харківської 
і Дніпропетровської області. 

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



470

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Керівником моєї дипломної роботи був Черненко Анато-
лій Михайлович, а вже кандидатської дисертації – Кривий Іван 
Опанасович. І у першому, і в другому випадку вибір зумовили 
теми дослідження. Мене цікавили політичні партії, громадські 
організації, а деякий час я, навіть, займався есерівським рухом, 
визначенням їхньої мети. 

Олег Леонідович, що Ви можете сказати про організацію 
кафедральної спеціалізації?

Я – професор кафедри політології. Спеціалізація студентів, 
в залежності від їх вподобань та інтересів, відбувається у вільній 
формі. Студент сам обирає тематику, а далі звертається з заявою 
до керівництва кафедри. Мається на увазі, чи то політичні, чи 
політико-технологічні проблеми. Головне, щоб обрана тема була 
актуальною, оскільки в гуманітарній сфері багато вже тем опра-
цьовано. Потім вже за обраною проблематикою студент пише 
курсові, дипломні, наукові роботи і т. ін. 

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

Звичайно, в студентські роки я залучався до науково-дослідних 
робіт. Обов’язковим було написання курсової і дипломної роботи. 
За час моєї праці над ними я постійно звертався до різноманітних 
монографій, періодики, фахових журналів. Коли шукав інфор-
мацію для дипломної роботи, то, навіть, побував у місті Москва, 
де працював у бібліотеці імені Леніна. Саме там я опрацьовував 
наукову літературу для написання майбутньої дипломної роботи. 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Захист курсової чи дипломної роботи відбувався в одній з ау-

диторій. На подібних заходах були присутні керівник кафедри, на-
уковий керівник, студенти. Доповідач готував виступ за темою своєї 
роботи, яка потім обговорювалась, задавались запитання. Тобто, все 
відбувалось в такому досить жвавому та цікавому темпі. Виникала, 
навіть, своєрідна дискусія з важливих та актуальних наукових проблем.

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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Взагалі, бренд історичного факультету – це археологічна 
практика після першого курсу. Вона була однією з найбільш роман-
тичних та цікавих для мене. Потім ми проходили архівну практику. 
Цей етап мені запам’ятався в першу чергу тим, що можна було зна-
йти матеріали, які у вільному доступі не побачиш, попрацювати з 
різного роду науковою літературою, мемуарами тощо. Також була 
педагогічна практика та практика на факультеті. Кожна з них була 
цікава та корисна по-своєму.

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

За часи мого навчання існувало Товариство молодих істори-
ків. В його компетенцію входило вивчення нагальних історичних 
проблем. Взагалі, за часів тоталітарного режиму самі підходи до 
вивчення історії залишались незмінними. Коли з’являлись деякі 
нові історичні дані, можливо, ставали відомі нові артефакти, то 
ми обговорювали ці питання, запрошували аспірантів, як людей 
більш досвідчених. В основному, найбільше мені запам’ятались 
дослідники з кафедри історії КПРС, які виявляли багато подібних 
документів, а потім вводили їх у науковий обіг. Для студентів по-
дібні товариства були досить цікавими та пізнавальними.

Олег Леонідович, пригадайте, чи проводилися на Вашому 
факультеті студентські олімпіади, конференції тощо, якого 
рівня, чим вони запам’яталися?

Звісно, організовувались і конференції, і олімпіади. Конфе-
ренції проводились різних рівнів. Були всесоюзні, республіканські, 
обласні, міські, університетські конференції. Саме на подібних 
заходах ми набували досвіду, черпали нову для себе інформацію 
щодо історичних проблем, і, звісно ж, отримували необхідну прак-
тику з публічних виступів, дискусій, обговорень. 

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

У нас було три академічних групи, і окрім старост груп був ще 
староста курсу. Протягом п’яти років навчання я займав цю посаду. 
Також було самоврядування в комсомольських організаціях, партій-
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них організаціях –«молоді комуністи», якщо це можна віднести до 
самоврядування, оскільки це, скоріше, політичні форми. Стосовно 
самоврядування в гуртожитках, то все функціонувало як і зараз: 
були голова ради студентів гуртожитку, старости поверхів тощо.

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

Як Ви розумієте, тоді часи були трохи інші. Були інші тра-
диції, поняття, принципи. Ми самі готували в гуртожитках, проте 
пункти харчування працювали більш ефективно, ніж зараз (були 
і їдальні, і буфети). Як і всі студенти, ми ходили в кіно, слухали 
музику, відвідували дискотеки – було чисто молодіжне життя. 

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

На ті часи молоду людину починали виховувати ще з 
дитячого садочка, так би мовити, – жовтенята. В школі нас 
приймали до лав піонерів, потім – комсомол. Ці організації 
функціонували в Радянському Союзі для того, щоб виховува-
ти молодь етично, морально, естетично. Їх діяльність давала 
свої результати. Якщо були якісь порушення, то збиралась ця 
організація, могли догану оголосити, або, навіть, виключити. 
Стосовно дозвілля, то вибору було мало. В основному від-
відували кінотеатри, театри, дискотеки, які проводились в 
гуртожитку або в спеціально відведених для цього місцях, таких, 
як Парк Шевченка, наприклад. 

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

За часи мого студентства дуже багато уваги приділялося фіз-
культурі. Велика кількість часу відводилась саме на подібні заняття. 
Також задля розваги часто з хлопцями грали в футбол на стадіоні 
біля гуртожитку № 2.

Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти.
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За часи навчання на історичному факультеті у мене вже ви-
робились внутрішні пріоритети, скажімо, любов до якихось кон-
кретних періодів історії, зацікавленість, яка зумовила мій вступ 
на аспірантуру. Потім я вже захистив кандидатську дисертацію в 
галузі історичних наук. Далі, працюючи в університеті заступником 
голови профкому, потім головою профкому університету, вивчав 
профспілковий рух в Україні. Пізніше роль профспілки в Україні 
перетворилась на тему моєї докторської дисертації. 

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

Більшою мірою, все організовувалось як і зараз. Приймались 
до аспірантури уже молоді науковці. Тобто, на протязі всього свого 
навчання студент повинен був займатись науковою діяльністю і 
вже з якимись показниками в науці отримував право вступити до 
аспірантури. Інколи теми дипломної роботи потім переростали в 
теми кандидатських дисертацій.

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

У своїй викладацькій діяльності я завжди був противником 
насильницького примушення студентів до підготовки семінарів чи 
виступу на них. Я намагаюсь підтримувати більш вільний стиль, 
тому що студенти – люди дорослі, і якщо вони прийшли в уні-
верситет, то прийшли навчатися не з-під батога. Особливо зараз 
я намагаюсь наші практичні заняття перетворювати на своєрідні 
конференції, політичні клуби. Це робиться для того, аби студен-
ти могли більше обговорити наукові проблеми. Оскільки саме в 
університеті вони отримують можливість вибудувати гарне та 
змістовне мовлення. 

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

Якщо ми ведемо мову про лабораторії, то вони досить вузько-
спеціалізовані. Наприклад, на кафедрі політології, вивчення тих 
чи інших напрямків політичної науки. Це можуть бути, скажімо, 
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внутрішньодержавні напрямки, місцеве самоврядування, пар-
тійне будівництво, якісь громадські структури тощо. Ці клу-
би функціонують як своєрідні лабораторії, до яких долучаються  
студенти. 

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

Справа в тому, що відкривати щось нове в політичній науці 
дуже складно. Можна лише акцентувати увагу на певні деталі, 
давати рекомендації, аналізувати вже відомі факти. Якщо говорити 
про кафедру політології, то наукова школа – це той профіль, яким 
займається кафедра. 

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 факультеті серед наукових журналів, в основному, 
видаються «Вісники» університету. Монографії часто пишуть на-
уковці, які захищають дисертаційні докторські роботи. Також на 
факультеті розробляється та видається велика кількість методич-
них рекомендацій, до складання яких залучаються, навіть, студен-
ти. Тобто наука розвивається та прогресує. 

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

Як я вже говорив, у нас на факультеті проводились конференції 
різних рівнів, від міжнародних до міських. Приїжджали до нас на 
конференції гості з Польщі: польська професура, ректор одного 
з польських університетів, ми проводили семінари, конференції. 
Тобто співпраця з багатьма вченими як закордонними, так і міс-
цевими була досить тісною. 

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

Будь-яка конференція впливає на тебе лише в позитивному 
сенсі. Оскільки, приймаючи в ній участь, науковець набуває сво-
єрідного досвіду, зав’язує нові професійні знайомства.
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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.

У нас на факультеті функціонує спеціалізована вчена рада по 
захисту кандидатських та докторських дисертацій з політичних 
наук. Особисто я являюсь членом цієї ради. Також є подібна вчена 
рада, але вже з філософських наук. Звісно, що на будь-якому захисті 
відбувається щось цікаве, адже людина працює декілька років, 
щоб захистити свою дисертацію, набирає дуже багато матеріалу, 
і коли ти її слухаєш, опрацьовуєш підготовлений матеріал, щоразу 
береш щось нове для себе.

Олег Леонідович, чи пам’ятаєте Ви ювілейні дати видат-
них учених та педагогів, що відзначалися на факультеті та в 
університеті? Як вони проходили?

Якщо ми говоримо про історичний факультет, то щороку 
святкують річницю з дня народження професора Дмитра Павло-
вича Пойди. Кожного року проходить конференція, присвячена 
Анатолію Михайловичу Черненку. На факультеті прикладної ма-
тематики проводяться конференції, присвячені минулому ректору 
університету Володимиру Івановичу Моссаковському. 

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

Коли я навчався, ідеологія була превалюючою, тому що жити 
в Радянському Союзі без ідеології було б неможливо. На ідеях 
будівництва комуністичної держави виховувались, починаючи з 
дитячого садочка, закінчуючи студентом. Скрізь витала комуніс-
тична ідея, починаючи з першого курсу, закінчуючи п’ятим. Це і 
комсомольські збори, на яких заслуховувались ті чи інші ідеоло-
гічні питання, партійні збори і т. д. Тому ідеологія була одним з 
основних факторів навчання в університеті того часу.

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



476

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Я б не сказав, що в ті часи на історичному факультеті були 
присутні інакодумці як такі. Тому що, як правило, такі особистості 
просто не вступали на даний факультет. Громада тоді була «одно-
бока», тобто всі вірили в щасливе майбутнє, яке будує держава.

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

Я особисто займаюсь профспілковим рухом в Україні та світі, 
а також такою галуззю політичної науки, як політика соціального 
партнерства. В даних сферах ми маємо дуже гарні зв’язки з Київ-
ським національним університетом, мій консультант по докторській 
дисертації був саме з цього університету. Також контактуємо й з 
іншими провідними вищими навчальними закладами як України, 
так і закордонними.

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

На мою думку, для гуманітарних наук вийти на світовий 
рівень дуже важко. Політична наука займається розробленням 
гуманітарної сфери, вивченням політики в тій чи іншій державі, 
напрацюванням практичних порад, завдяки яким держава може 
прогресивно функціонувати.

Як би Ви оцінили інформаційну забезпеченість навчально-
го та науково-дослідного процесів через функціонування біблі-
отек, книжкових крамниць, спеціальну наукову та навчально-
методичну періодику, засоби масової інформації?

 На той час студенти були забезпечені нормально. Як і зараз 
працювала наукова бібліотека університету, де дуже великий був 
бібліотечний фонд, і були майже всі матеріали, необхідні історику. 
Ще функціонували архіви, де також можна було знайти велику 
кількість наукової інформації.

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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Органічний зв’язок існує безумовно. Якщо говорити про полі-
тику соціального партнерства, якою я займаюсь, то власне і курси я 
викладаю за темами: «Профспілки в політичній системі» і «Політика 
соціального партнерства». Тому я одразу свої наукові дослідження 
впроваджую в життя. В роки навчання у мене завжди було достатньо 
часу і на наукову діяльність, і на навчання; все було збалансовано. 

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

Функціонував інститут підвищення кваліфікації, який зберігся 
і до сьогоднішнього дня. Також можна було підвищити кваліфіка-
цію у вищих навчальних закладах інших регіонів: в Києві, Москві 
і т. д. Таким чином, викладачі могли взяти для себе щось нове в 
методиці викладання.

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

Однією з найефективніших, вірогідно, була археологія. Без 
археології не могли, практично, колгоспи і сільгоспи засівати 
землі. Доки кургани не досліджені, будь-які роботи вважались 
незаконними. Багато замовлень було і кошти отримували за це.

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

Рівень фінансування – бажано більший, більший і ще раз 
більший.

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

Щотижня було дві години виховної роботи. Як зараз пам’ятаю, 
по четвергах друга і третя пара – займалися з куратором виховною 
роботою серед студентів.

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

Я навчався при тоталітарному режимі і вся ідеологія, полі-
тичні принципи впливали на виховну діяльність, наукову роботу, 
трудову дисципліну тощо.
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Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на 
Вашому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися 
Вам?

Проводились різних видів спортивні змагання. У нас на факуль-
теті був дуже розвинений СТЕМ: Студентський Театр Мініатюр. 
Там збиралися студенти різних курсів та, навіть, університетів. 
Щось на кшталт Клубу Веселих і Кмітливих. 

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

Звичайно брав. Якісь ролі виконував у постановах СТЕМу.
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?

За часів навчання всі займалися тим, що було прописано служ-
бовими обов’язками. Всі структурні підрозділи працювали на універ-
ситет. Забезпечували навчальний і виховний процес в університеті. 

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?

Коли я навчався, то історичний факультет був одним із про-
відних факультетів з найбільшим конкурсом в університеті. І не 
лише в нашому університеті, а й серед інших вузів, де були такі 
спеціальності. Це один із гуманітарних, фахових факультетів, які 
могли б підготувати якісних істориків, спеціалістів. Щодо профо-
рієнтаційної роботи, то надавали інформацію у школи про існу-
вання таких факультетів. Хоча крайньої необхідності не було – по-
пит завжди був великий. Звичайно, якщо більше людей приходи-
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ло, то відбір був кращий. Екзамени складали в університеті і вже 
університетські могли відібрати кращих.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Співпрацюємо із декількома країнами. В основному співпрацю-
ємо з Італією, Польщею та Варшавою (Інститут політичних наук).

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

Коли я почав навчатися – будівництво щойно розпочалось, 
тому практики залучення до роботи ще не було. Тільки вирили 
траншеї і почали закладати фундамент. Тоді були буфети на пер-
шому поверсі. У автоматі за 10 коп. можна було взяти бутерброд. 
Потім брали участь у будівництві цієї столової. 

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

Коли ми переїхали в цей корпус, то нашою основною базою 
залишалася ручка, бумага і стіл, комп’ютер, звісно. Вони зараз в 
нормі. Іншого нам не потрібно нічого.

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.

Стипендія завжди була актуальна для студентів. Тим паче 
враховуючи те, яка важка зараз ситуація. Раніше, коли я навчав-
ся, можна було бідно, але прожити на неї. Це – велике доповне-
ння до грошей, які дають батьки. Зараз не всі студенти отримують 
стипендію, деякі з них працюють. Стипендіальне забезпечення, на 
мій погляд, потребує реформації. Зараз мінімальна заробітна пла-
та персоналу – 3 200 грн. Вони практично зрівнюються з викла-
дацьким складом по заробітній праці.

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

Після вступу до університету ніяких таких катаклізмів вже 
не було. Політика? На мій погляд, взагалі не відзначилася. Наука 
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є наука, а політика є політика. Експеримент науковий або дослі-
дження в університеті мають бути відділені від політики. Навіть 
гуманітарна сфера – це така прикладна діяльність, яка вивчає те, 
що вже сталося, а щодо практичного впливу – я б не сказав.
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ІНТЕРВʼЮ № 25

 Паспортний лист
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ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Загорулько Анна Ігорівна,

Янушкевич Олена Андріївна
ІНТЕРВʼЮ
Загальна кількість часу запису 1,5 години
Вид і марка аудіотехніки немає
Вид і марка відеотехніки Nikon D5300
Основний зміст інтервʼю Згідно з анкетою опитування
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факультету

Ставлення респондента до 
питань, його готовність дати 
інтервʼю

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

Хамініч Олександр Васильович. День народження – 22 березня 
1954 року. Народився 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?

Мій батько – військовослужбовець, мати весь час пропрацю-
вала вихователькою у дитячому садку, тобто має службовий стан. 
Їх батьки, тобто мої дід та бабуся: з боку батька я їх не знаю, мати 
померла, коли йому було три, а батько, – коли йому було п’ять 
років. Але вони походили з села, тобто сільські мешканці. Бабусю 
і дідуся по матері я знаю, вони службовці з невеличкого селища 
Сумської області. Батько також із Сумської області.

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

Таких традицій не було, бо я вказав походження своїх бать-
ків, але вони завжди, і мати, і батько, підтримували моє бажан-
ня навчатися. Ще в школі стимулювали моє додаткове навчання 
в різних гуртках – у Палаці піонерів тоді було. У школі участь у 
різних олімпіадах віталась, лише віталась.

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

ХАМІНІЧ 
ОЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬОВИЧ
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Я вже казав, що да, дійсно вони мали, і я їм за це дуже-дуже 
вдячний, бо без підтримки без такої, а особливо – з боку матері, 
бо батько був в частих відрядженнях по декілька років. Він був 
військовослужбовець і тому переміщувався, а мати мене всіляко 
підтримувала і дуже ретельно відносилась до моїх успіхів – пере-
віряла, спонукала до того, щоб я, особливо на перших шагах, ви-
являв певну зацікавленість.

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

Початкова школа. Я розпочав навчатися у місті, де я ріс весь 
час, я тут навчався. Перша моя початкова школа – це була 61 
школа, потім, після четвертого класу, у нас поруч відкрили ще 
одну школу – 119, я перейшов туди і навчався там. Потім батькам 
дали іншу квартиру і ми переїхали в інший район. І я перейшов 
до школи № 6, що на вулиці Робочій і вже її закінчував, і в ній 
навчався вже до кінця.

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

Знаєте, всі вчителі, вони якимось чином впливали, навіть ті, 
з якими в мене були конфлікти, бо у кожного були такі вчителі. Я 
дуже вдячний вчителям математики у всіх школах, спочатку 119, в 
якій ми пішли окремо – з початкової школи перейшли в вивчення 
таких предметів. В нас була молода вчителька, вона тільки прийшла 
і зацікавила. Мене це спонукало до більш ретельного вивчення мате-
матики. І у 6-й школі у нас була дуже сувора вчителька математики, 
але от саме її суворість і вимогливість заставила мене відноситись 
ще більш ретельно. Це були вчителі: вчителька фізики, вчителька 
української мови, а особливо це наша класна керівниця – Сакало Ніна 
Дмитрівна. Вона навчала нас російській мові та літературі, але вона 
була така, дуже відкрита, цікава жіночка, яка і театр у нас там відкрила 
і, вообщем-то, нас спонукала до всебічного розвитку особистості. 

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

Цікаве питання. По-перше, це мабуть, все ж таки, ті самі 
вчителі, про яких я сказав, бо участь у різноманітних шкільних 
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олімпіадах; тоді ще працювала школа юного математика при Дні-
пропетровському державному університеті, яку я відвідував по 
неділях. І саме це мене спонукало саме вже на вивчення більш 
точних наук. А спочатку в мене була така тяга, я сподівався – вплив 
космонавтики, який на той час розвивався, виявив бажання, щоб 
проявити себе десь у вивченні зіркового шляху, але дещо не за 
допомогою побудови літаків чи ракет, а за допомогою вивчення 
зірок. У мене була спочатку така тяга до вивчення астрофізики, я 
цим захоплювався, але в останню мить, в останню мить все ж таки 
залишився в місті Дніпропетровську і наблизився десь до тієї ж 
мети, але іншим шляхом. 

Я вступив на механіко-математичний факультет на спеціаль-
ність «Аерогідромеханіка», яка була також близька до ракетобуду-
вання, до вивчення іншого шляху, тих законів невідомості, які тоді 
мене цікавили. Тобто, ось таким чином. Хтось один, я, мабуть, не 
скажу таким чином, але вивчення відповідної літератури. Я тоді 
захоплювався читанням, як і всі тоді, фантастичної літератури, а 
тоді така була, більш пов’язана з космосом – це Азімов, це Бред-
бері, це інші такі видатні на той час фантасти. І ось це, мабуть, 
таким чином.

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

В університет я вступив у 1971 році. Конкурс тоді – на місце, 
пригадую, був близько 2,5–3 чоловік на місце на ту спеціальність, 
на яку я вступав. Це безпосередньо «Аеродинаміка». Правила при-
йому були загальні, тобто ми подавали заяву тільки на одну спеці-
альність і здавали чотири вступні випробування: усна математи-
ка, математика письмова, фізика і література – або російська, або 
українська – був твір. Хто приймав екзамени? Екзамени приймала 
приймальна комісія, і на той час це були представники цих дисци-
плін – математичного напряму, фізичного і українська мова і літе-
ратура. Оскільки усно був один, то я пригадую, що це були пред-
ставники механіко-математичного факультету, математичних ка-
федр, але точно я не скажу прізвищ, бо хвилювання через значний 
конкурс і малий обсяг часу спілкування – якось воно загубилося у 
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часі. А письмові – ми були відсторонені від приймальної комісії, 
нам дали завдання, ми їх написали, здали і тому сказати безпосе-
редньо, кому я здавав вступні іспити – залишилось поза історією.

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

Саму першу я, мабуть, не пригадаю, але я пригадаю, мабуть, 
викладачів, які з самого початку своєї лекції проявили на мене 
враження. Це, по-перше, викладач нашого математичного ана-
ліза – Бойцун Лілія Георгіївна – своєю емоційністю, своєю по-
дачею матеріалу. Це Нонна Василівна Варех – викладач алгебри. 
Це з гуманітаріїв Торшина, яка нам викладала, тоді ще була така 
дисципліна – «Історія КПРС», але вона викладала її таким чином, 
що це було цікаво і воно було не зовсім направлено в напрямок 
політичний, а саме в напрямок всебічного розвитку. Тобто, ви-
вчаючи цю дисципліну, нам доводилось розширювати ці обриси. 
Це – викладачі першого курсу, і вони першими вразили. А потім 
вже розширювалося коло лекцій, коло предметів і дійсно кожний 
залишив якісь такі свої цікавинки.

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

О, це дуже цікаве питання! Я, коли вступив, кафедра знахо-
дилася в четвертому корпусі, на Карла Маркса, 35. Вона знаходи-
лась там. Потім в третьому корпусі знаходився фізико-технічний 
факультет, він був закритий і спочатку заняття у нас проводилися 
у п’ятому корпусі – лекції. Потім у нас заняття проводились в чет-
вертому корпусі, потім у нас заняття проводилися в орендованих 
приміщеннях на вулиці, раніше називалась вулиця Леніна14. Там, 
напроти театру Шевченка, університет винаймав декілька кімнат 
на другому чи третьому поверху, така у нас була – ми підіймалися 
зо двора і у кімнатах у нас також проходили заняття. Я, навіть, 
пам’ятаю предмети – це були диференціальні рівняння, це була 
алгебра, проводились в основному там. У нас бібліотека була на 
вулиці Шевченка і там же, поруч з бібліотекою, на вулиці Шевчен-

14 Нині вул. Воскресенська.
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ка, у дворі того дому знаходилися ще кімнати, де ми проходили 
військову підготовку. Оскільки тоді хлопці майже всі проходили 
військову підготовку, у нас там була військова кафедра. Тобто, 
перші два роки у нас отакі були – безліч різноманітних кімнат і 
безліч різноманітних корпусів. Потім фізико-технічний факультет 
переїхав до десятого корпусу, звільнився третій корпус. Кафедра 
і весь факультет механіко-математичний перевели до третього 
корпусу і вже далі і кафедра знаходилась на 4-му поверсі. І лекції 
слухали або в четвертому корпусі, або в третьому корпусі, це по-
перше. А певна частина лабораторних робіт у нас проводилась 
у ще, є так називаємому, шостому корпусі, науково-дослідному 
корпусі, він знаходився на вулиці Будівельників, Строітєлєй. І ось 
ми тоді один день, коли пішли вже спеціалізовані курси, ми їхали 
туди і там вже стояла лабораторна робота, і там були аеродинамічна 
труба Т-5, там були надзвукові труби, там були маленькі труби. І 
ось там цілий день ми проводили лабораторні роботи. Тобто ми 
їздили, все це було дуже-дуже цікаво. 

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

Це я вже розповідав, можу додати, що то було на першому 
курсі, а це вже з третього, мабуть, даже з другої половини друго-
го курсу до нас уже прийшли ті викладачі, які безпосередньо нам 
викладали наші профільні дисципліни. Це і В’ячеслав Ковтунен-
ко, це Гоман Олег Гаврилович, Графський Ігор Юрійович, Кова-
льова Валентина Олександрівна, Харитонов. І багато інших, ті, 
які безпосередньо на нашій кафедрі вели профільні дисципліни. 
Я хочу сказати, що всі вони, в кожного була своя манера, всі вони 
були настільки в своїй дисципліні, настільки в своїй спеціальнос-
ті, що тільки зацікавленість вони в нас викликали для подальшо-
го вивчення своїх дисциплін. 

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективнішими на аудиторних 
заняттях і в позааудиторний час?
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Ви знаєте, тоді було більше можливостей отримання сту-
дентами різноманітних форм. Це, по-перше, були – працювали, 
дійсно працювали наукові гуртки і студентське наукове товари-
ство. Воно не тільки було позначене назвою і що воно існувало на 
паперах, а працювало. Нас залучали, уже студентів, до виконання 
держбюджетних тематик, договорних тематик, які, скажімо, [роз-
роблялись. – Ред.] на кожній кафедрі, а оскільки ми співпрацюва-
ли з КБ «Південне», з іншими організаціями і вже це мало вихід 
в реальних проектах, то фінансувалися, то були кошти на при-
дбання нового обладнання і залучення студентів, і ми з великою 
цікавістю якось в допоміжному складі працювали, допомагали в 
дослідженнях експериментальних на аеродинамічних трубах. Це 
дуже-дуже вплинуло на подальше наше ставлення до наукових 
досліджень. Крім того, участь у різноманітних олімпіадах, участь 
у різноманітних конференціях, яка тільки підтримувалась нашими 
керівниками. Тобто, це тоді було дійсно так, наші можливості для 
цього були значно більші, ніж зараз. 

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Як студент, якщо пригадати, – деканатів ми дуже боялися! І 
кожний тоді, коли нас щось викликали, ми вже розглядали здебіль-
шого, як щось ми зробили не те. Тому, якщо нас ніхто не викликав, 
то зайвий раз до деканату ми старалися не потрапляти і щоб нас 
було не видно й не чутно в деканатах. Деканати виконували керівну 
роль на факультеті, вони були у справах кожного, мали до кожного 
інформацію. Дуже ретельно тоді работали, прискіпливо відносились 
до свої обов’язків куратори і постійно з нами співпрацювали, знали 
кожного з нас і знайти нас було дуже-дуже легко, бо ситуації, коли 
група наполовину прогулювала – оце вже було щось катастрофічне. 
Один десь не прийшов на одну-дві пари – це одна ситуація, а щоб 
таких як зараз інколи позволяють собі студенти – це у нас навіть 
на думку не могло спадати. Керівництво факультету, ми їх дуже 
поважали! Це були відомі особистості, які робили все для того, щоб 
факультет і університет в цілому був знаний на теренах Радянського 
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Союзу, а я хочу сказати, що університет один з небагатьох був. Три 
або п’ять університетів, які безпосередньо підпорядковувались Мі-
ністерству освіти Радянського Союзу. Це дуже високий рівень був, 
і наш університет відносився до них, мабуть, це ще визвано тим, що 
фізико-технічний факультет, значні роботи в нас були і на механіко-
математичному, пов’язані з КБ і тими розробками, які ми проводили, 
підготовку кадрів для цих підприємств, не тільки КБ «Південне», а 
й ракетно-космічної галузі усього Радянського Союзу. Тобто тому 
таке ставлення керівництва факультету до самого факультету, воно 
було обґрунтоване і я дуже вдячний, що факультет розвивався і набув 
такого-от значення у той час. Особливо моєму першому ректору – це 
Володимир Іванович Моссаковський. Він [був. – Ред.] і завідувачем 
кафедри відповідно механіко-математичного факультету, він тісно 
підтримував кафедри, які тут були.

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

Да, дійсно застосовувалися. Але такого різноманіття, як зараз… 
тоді у нас не було. Ніяких проекторів, ні презентацій за допомогою 
комп’ютерів, персональних ноутбуков. Але була можливість – 
у нас була фільмотека, були спеціальні кінопроектори, які нам 
демонстрували фільми спеціальні, якими займались цілі студії. І 
схеми – це дійсно також було, дещо ми придбали – факультет, ка-
федри. Інколи за допомогою студентів вони реалізовувались, тобто 
через малюнки, через зображення виконання тих чи інших робіт ми 
напрацьовували і цим користувались. В основному, здебільшого, 
це була крейда, це була дошка, це була література і бібліотека, і те, 
що ми мали змогу, те і застосовували. А на лабораторних роботах 
я вже казав, що ми мали обладнання, яке вдавалось тоді оновити. 
Зараз обладнання є, але воно настільки вже застаріле і складно 
його придбати, бо коштує воно значно більше, ніж є можливість.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?
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Мабуть, на розвиток моїх творчих здібностей найбільше впли-
нули ті викладачі кафедри, які я вже казав, починаючи з кафедри 
член-кореспондента Академії наук В’ячеслава Ковтуненка, Героя 
Соціалістичної Праці, який працював на КБ «Південному», керу-
вав там цілим підрозділом. І всі інші викладачі, які той матеріал, 
який вони подавали, вони подавали так, що цікаво було далі його 
досліджувати, проходити, розбиратися. І вимоги в цих викладачів 
були такі, що необхідно було розбиратися, бо інакше була така не-
добра оцінка, яка не дозволяла отримувати стипендію і взагалі себе, 
коли вже став на цю стежинку руху вперед, бачити, що ти на яко-
мусь пагорбі зупинився і далі можеш скотитися вниз, не дозволя-
ли собі. Тому вони таким чином підштовхували до більшого здо-
буття знань і інформації по тих дисциплінах, які вони викладали. 

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

Іменних тоді, Ви знаєте, не було, я не пам’ятаю іменних ау-
диторій. А предметні – якщо то лабораторна якась аудиторія для 
проведення лабораторних робіт, обчислювальні машини там сто-
яли. Вам сейчас такие приборы не знакомы – громадные такие 
вычислительные клавишные машины, на которых мы клавиша-
ми набирали цифры, нажимали ручку, арифмометри разные. Чи 
то лабораторні з теоретичної механіки, про які я вже розказував. 
Ось так. І оскільки ми пересувались постійно по корпусах і ауди-
торіях, то так, поки не набуло постійно закріпленого стану тих чи 
інших аудиторій за тією чи іншою кафедрою – було важко якусь 
аудиторію обладнати під роботи. Тому було менше можливос-
тей, ніж зараз є.

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

Ви знаєте, у нас була чудова група, чудовий курс, оскільки 
на потоці навчались. Певні дисципліни ми вчили потоком, тобто в 
аудиторіях розміщувались, – нас було чотири групи по 25 чоловік. 
І в аудиторії по 100 чоловік ми сиділи спочатку, поки ще ніхто 
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не відраховувався. І склад дуже сильний в нас був. Багато хто 
закінчив з червоним дипломом, багато хтозахистили потім свої 
кандидатські дисертації. А вступників більшість половини тих, 
хто вступив і навчався разом зі мною на одному курсі і на одному 
потоку, то були студенти, які закінчили школу із золотою медаллю. 
Ви знаєте, я дуже цінив математику і сам закінчив школу із золотою 
медаллю і готувався, і вирішував багато-багато задач, але все ж таки 
це було складно. Так, певні задачі вимагали такого ретельного підходу. 
На екзамен у нас було дві математики – одна усна, екзамен з фізики 
письмовий і екзамен з української мови, ми твір писали або російська 
мова і література там звучала – якою мовою ти обирав, такою і теми 
тобі давались три чи чотири ми обирали, і нужно было, от 20 балів, з 
20 нужно было набрати балів 17 для того, щоб стати студентом меха-
ніко-математичного факультету тієї спеціальності, на яку я прийшов 
тогда. У нас було дві третини хлопців і третина дівчат. Це на нашій 
спеціальності. У математиків було інше, на спеціальності «Матема-
тика», мабуть, було більше дівчат, ніж хлопців, таким вот чином.

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

Я почну з викладачів. Я не пам’ятаю, щоб хто з викладачів не 
прийшов на заняття чи запізнився. Найчастіше інколи запізнюва-
лися ми. По-перше, перший місяць першого курсу це було визвано 
тим, що приходилось переходити із корпуса в корпус, з переїздами 
інколи. Інколи, студенти – вони є студенти, десь затримувались 
у буфеті, десь іще щось… Але не було, як я вже казав, таких від-
ношень, що я міг прогулювати тижнями, якщо хтось не ходив 
два-три дні, то вже було ЧП, і якщо там вже хтось дійсно пішов 
постійно, то його вже відраховували. А інколи да, як всі студенти, 
десь не прийшли, там десь вирішували свої питання, але в цілому 
відношення було таке ретельне і ми справді вдячні викладачам, що 
вони нас тримали в цій дисципліні. І майже ця дисципліна, вона 
в подальшому дала можливість і вплинула на своє відношення до 
студентів, своє відношення до виконання своїх обов’язків. І до 
своїх задач, які ти повинен вирішити у будь-якому місці – задачі 
вони є задачі.
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Який був морально-психологічний клімат в академічній 
групі, на курсі, на кафедрі та факультеті?

Ви знаєте – групи бувають різні, десь були більш такі тісні, 
десь менш тісні, але от в цілому всі групи були – знали друг друга 
і, не дивлячись, що інколи існували якісь такі – групка там, групка 
там, відносини були дуже теплі і дуже підтримуючі одне одного. 
Справа в тому, що ми не тільки ходили на заняття, у нас було ба-
гато громадських робіт, громадських зустрічей або перебування, 
де нас заставляли бути усіх разом. Не було року, коли б ми не по-
їхали або десь на прополку, або ось, субота-неділя інколи, або на 
цілий місяць виїжджали або у вересні, або в жовтні. Вже не може 
група існувати окремо, якщо вона живе одним єдиним і в одному 
єдиному місці. Тому це впливало на той клімат. І потім немає не-
обхідності забувати, що тоді ж існували такі організації, як ком-
сомол. Постійні комсомольські збори групи, факультету – вони 
заставляли якимось чином впливати, вони впливали на нас і без-
посередньо завдання, які покладались на групу, вони мали змогу 
вирішити, повинні були вирішити всім колективом. Це приводи-
ло до того, що ми повинні були. А з другого боку, були різні ситу-
ації, коли інколи група не сприймала когось, або десь якісь були 
негаразди. Це життя – без нього нікуди. В цілому, якщо порівняти 
моральний клімат або відношення нинішніх студентів між собою і 
наші відношення, я не хочу ображати Вас, не хочу ображати сту-
дентів, но я вважаю, мабуть, цього не зовсім єдності і того розсло-
єння, яке існує зараз, скажемо, за принципом матеріальним – хто 
займає сходинку, цього тоді не було. Це, мабуть, одна з таких го-
ловних причин, які приводили до такого відношення. 

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

Обычно куратором был Харитонов Александр Алексеевич – 
цікава така людина, яка нас спонукала до співпраці між собою на 
групі і яка, скажемо, опікувалась нами і дуже вболівала за наші 
успіхи, підштовхувала. За це я дуже-дуже вдячний. А старостою 
у нас був Чернишенко Олександр Васильович – наш студент, то 
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також, вобщем-то, чудова людина, яка за кожного з нас могла іти. 
Через саме старосту ми спілкувались з викладачами. Його знали в 
деканаті і всі питання, які там були, вирішувались через нього, будь 
то добрі чи якісь проблемні… Він об’єднував групу і об’єднував 
нас з іншими групами – інколи з однієї школи навчалися в пара-
лельних групах і ми старалися друг друга підтримувати і таким 
чином не замикатися на саме своїй групі. 

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

Заліковий тиждень – в нас тоді не було тієї системи накопи-
чення, як зараз. Ми мали всі, все ж таки проходити різноманіт-
ні колоквіуми, контрольні роботи, курсові здавали. А заліковий 
тиждень – він був заліковим тижнем. Ми приходили, здавали 
заліки і найбільш таке бажане дійство в нас було, коли отримати 
автоматичний залік, тобто ти виконав все, не то, что сейчас ты 
накопительно насобирал и зачет получил. Тоді ти мав настільки 
все виконати, прийшов і тобі викладач сказав, що: «Я тобі ставлю 
автоматичний залік, тобто ти його здавати не повинен». Так, це 
було дійсно звичайний залік і майже схожий на екзамен, ну, з тією 
різницею, що ти міг отримати залік/незалік, або якщо незалік, то ти 
міг прийти на наступний день, через день, спробувати його скласти 
і вже потім, вже ставили оцінку у відомость. А екзамени – то вже 
була сесія, екзамени суворо в нас проходили. Здебільшого, зде-
більшого, мабуть, процентів на 90 вони були у нас в усній формі, 
тобто тягли білети, сідали, десь якісь замітки на аркуші паперу 
писали, а потім виходили, відповідали на основні питання. А далі 
вже викладачі по всіх предметах, по всьому предметові, будь-що 
могли запитати, а ти повинен був таким коротенько, але дати по-
нять, зрозуміти, що ти знаєш не тільки свої питання, або не тільки 
ти його там десь підгледів або списав. І ще я вже міг сказати, що 
не було в нас ні телефонів, ні Інтернету. Ми могли написати певні 
такі шпаргалки, без них ніхто не був. Але викладачі відносились до 
нас таким чином, що писать ти можеш писати, але використовувати 
ти їх не маєш, бо написання самої шпаргалки – ксероксів теж не 
було, тому кожен писав тільки для себе, але у когось міг спросити. 
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Розмножувати їх не було яким чином і написання цих шпаргалок, 
воно вже казало, що ти щось читаєш, бо ні Інтернету – нічого. Або 
конспект, або йдеш в бібліотеку, обираєш відповідні книги і вже з 
них знаходиш відповіді на ті чи інші питання. Курйозних випадків, 
їх було, мабуть, настільки багато, що коли начинаєш перебирати. 
Саме курйозний, мабуть самий курйозний, який я бачив – коли в 
нас один з наших студентів, вже моїх колег здавав іспит. Шпар-
галок у нього не було, але у нього був підручник. Викладач у нас 
був такий – Тульчинский, він був відомий з теоретичної механіки, 
йому ходити було важко, він вже був у віці, поранений, здебільшого 
сидів. І ось наш цей студент – він на дол поклав цей підручник і 
вже так своєю роззутою ногою його перелистував і щось написав. 
Ми були дуже здивовані, ми дуже дивувались і сміялись, але він 
отримав п’ятірку. Не тільки тому, що він написав іспит, а ще й 
пішов, щось розповів якось, давав правильні відповіді – один з 
такий моментів. Були в нас такі випадки. 

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

Мабуть, на той час керівники вибирали студентів – тобто були 
студенти, приходили і говорили, що ось Ви являєтесь студентом, 
який буде писати у мене ту чи іншу роботу і давали цю тему. У 
мене був науковим керівником і курсових робіт і потім дипломної 
роботи куратор, я казав – Олександр Олексійович Харитонов і я 
дуже вдячний за ті цікаві проблемні завдання, які він ставив, і ми з 
ним вирішували разом. Він підтримував, допомагав, дав такий по-
штовх займатися більш глибоко науковою роботою, це по-перше. 
А по-друге, – ще і участь у тих чи інших науково-договорних те-
матиках мене також у якості лаборанта чи якось так залучали і це 
дало поштовх. І тому співпали ці дві сили, які дали напрям моїй 
подальшій науковій роботі.

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спе-
ціалізації?

Кафедральної спеціалізації тоді не було, це була спеціальність – 
«Аерогідромеханіка». Це спеціальність, яка пов’язана з тими, я 
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вже казав, напрямами, які безпосередньо використовуються і при 
проектуванні ракетно-космічної галузі: двигунів, літаків і так далі 
все, що стосується руху рідини, газу та плазми. Навіть, коли ми смо-
трим системи опалення, там також рухається вода і це також наша 
спеціальность. І широкий спектр її використання заохочує до того, 
щоб її вивчати, і спасибі кафедрі, всій кафедрі на той момент, що 
отой спектр, особливо напрям аеродинаміки, він правильно обраний 
і правильно поставлені акценти і наразі цей напрям залишається 
таким актуальним. Дуже небагато вищих навчальних закладів в 
Україні, які готують спеціалістів цього напрямку, цієї спеціалізації.

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

Я вже про це казав і повторюватися, мабуть, не буду. Да, за-
лучався, багато наших студентів залучались. Тоді була більш така 
можливість і більш того – ректорат, науково-дослідна частина рек-
торату, вона підтримувала це залучення студентів до виконання 
договорних тематик. Даже було обов’язково, щоб студенти при-
ймали у цьому участь і, навіть, з оплатою. Тобто ми до стипендії 
ще й отримували свої лаборантські доплати.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Захист курсових і дипломних у нас відбувався дуже суворо 

і ретельно – обов’язково збиралася вся кафедра і в присутності 
майже всіх викладачів студент виходив і в нього що захист кур-
сової роботи, що захист дипломної роботи – рівень завдання був 
менший, але все інше відбувалось в одному і тому ж процесі: за-
слушали, задавали питання і ще до дипломної ми готували тоді 
плакати. На курсових плакатів не було, презентацій також не 
було – ми друкували, писали курсові роботи і була дошка; на дошці 
ми формули, висновки, графіки малювали, тобто це було дійсно 
таке випробування студента і ми мали змогу висловитися, тобто 
розказати, як ми володіємо питанням, безпосередньо відповідаючи 
на запитання самих викладачів.

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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Практика – це було дуже цікаво, практика у нас була така 
основна – це дипломна практика. І університет, і кафедри, і ви-
кладачі мали договори з багатьма підприємствами, з багатьма на-
уковими установами і ми проходили практику майже всі за стінами 
університету. Більш того, ми мали змогу поїхати на практику у 
багато інших міст, скажімо, до Ленінграда, до Москви, до Казані, 
Новосибірська – навіть такі великі були можливості. Здебільшого 
це було на Україні і здебільшого такі міста, як Ленінград, Москва, 
Севастополь, Сімферополь і в такі міста ми їздили і дуже-дуже 
було цікаво, бо вони були безпосередньо такі, які пов’язані з тими 
дисциплінами тієї спеціальності, про які ми говорили. А дійсно, 
якщо ти практику пройшов за своєю спеціальністю, то ти вже більш 
розумієш, що далі ти таким чином адаптуєшся до тієї спеціальності, 
в якій станеш фахівцем. 

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

Я вже казав, що да, дійсно я був членом студентського науко-
вого товариства, у нас багато було студентів, які приймали участь у 
цій роботі і здебільшого це була участь у науково-дослідних робо-
тах, участь у різноманітних конференціях, конкурсах студентських 
робіт, які були. На засіданнях ми доповідали про здобутки наші, 
скажімо, спочатку перед студентським науковим товариством, яке 
збиралося, потім, вже может быть, переїхали до тих конференцій. 
Конференції – тоді було значно менше, ніж зараз студентів, а ось 
внутрішні доповіді – це у нас підтримувалось. 

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

Окремо на факультеті я так особливо і не пам’ятаю. Проводи-
лися конференції викладачів і студентів – вони залучались сумісно. 
І на той час десь попасти на конференцію, особливо студенту, 
було дуже важкувато і надрукуватися теж. Тому більш були такі 
не конференції, не олімпіади, а виступи на студентському товари-
стві, але і були всеукраїнські і всесоюзні олімпіади. От я пам’ятаю, 
навіть, пройшов до такого конкурсу, але пройшов я не за своєю 
спеціальністю, а за філософією, тоді були такі можливості. Я даже 
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пам’ятаю, чому я начав писати цю наукову роботу. Бо викладач, 
який у нас вів сказав, що: «Хто напише на конкурс – тому я авто-
матом поставлю оцінку». Ну, той стимул, який мене підштовхнув 
до написання цієї, скажімо, роботи з філософії. 

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

Студентське самоврядування як-то воно тоді, мабуть, не зву-
чало. Але, як я кажу, тоді були в якості студентського самовряду-
вання комітет комсомолу університету в цілому і далі нижче по 
такій ієрархії – факультетські і в кожної групи була окрема така 
комірка, комсомольська ячейка, якою самоврядування йшло через 
ось таку форму взаємодії студентів, керівних органів партій, ось 
таким чином. А якщо студентське самоврядування на рівні тако-
му – староста і деканат, то вже було для нас самоврядування, це 
була підпорядкованість така. 

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

У гуртожитку не проживав, але коли ми приходили, я думаю, 
що у студентському гуртожитку він не змінився. Єдине, що в нас 
тоді не було– персональних комп’ютерів, не було такої кількос-
ті обігрівачів – газ був дешевий, світло було дешеве. Світло було 
і гаряча й тепла вода були постійно. А все інше – да, не було та-
ких пластикових окон, в остальном, было, наверно, так же – те же 
ремонты, та же поддержка, тот же быт, те же самые три, наверно, 
четыре человека в комнате проживали, те же газовые плиты. В об-
щем – в этом отношении мало в чем изменилось. Может сейчас бо-
лее качественно все это сделано, более лучше. А так, в общем-то, 
наверное – жизнь есть жизнь.

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

Знаєте, я вважаю, що в той час все було, знов-таки пов’язано зі 
співпрацею оцих ланок, про які я сказав. Але без образ на нинішній 
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студентський колектив, я вважаю, що конечно, питання етики та 
питання взаємовідношень і культури було на порядок вище. По-
перше, до нас дуже суворо [ставилися. – Ред.], в нас були такі дуже 
суворі обмеження, які могли дозволити студенти чи не могли – за цим 
дуже слідкували і органи деканатів, кафедр, і органи студентського 
самоврядування, хотів сказати, комсомольські органи. Ми повинні 
були це використовувати і виховання вже було – ми не мали змоги,щоб 
огрызаться, перечить преподавателю, вести себя, неподобающим об-
разом в стенах университета. Использовать ненормативную лексику 
это было как-то так, вне понимания. Да, она звучала, но в стенах уни-
верситета этого никогда. Было уважение к преподавателям, в первую 
очередь, было понимание, что и как нужно отвечать, как себя вести, 
поэтому, здесь я могу сказать, здесь студенчество, конечно, немножко 
потеряло. Потому что эта раскрытость общества, она, конечно, очень 
хорошо, что оно такое. Но очень хорошо, когда есть ограничения 
внутри самого студента, внутри самой личности, ограничения об-
щества снятые, снимают и с тебя ограничения и тогда тут, конечно. 
Мажоров и мажористых взаимоотношений тогда не было. 

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

Да, брав і я дуже вдячний можливостям таких взаємовід-
ношень, бо спочатку, коли я пам’ятаю перші збори, коли вони 
відбулися після початку занять. Нам сказали, що: «Ви маєте від-
відувати або групу загальної фізпідготовки – кожен день там ви-
конувати нормативи, або обрати ті чи інші гуртки, ходити туди за 
іншим розкладом, але ці результати будуть вам зараховуватись». 
Ось таким чином було обрано. Спочатку я обрав ОФП – загальну 
фізичну підготовку, але після одного-двух місяців мене якось це 
не дуже зацікавило. Була знову така зустріч повторна з виклада-
чами і з багатьох гуртків, напрямків я обрав тоді фехтування і був 
дуже вдячним. Я нічого не мав, не вмів, але мене навчили і ось я в 
цьому гуртку, з тими викладачами, які тоді були тренерами. Дуже 
вдячний, тому що це дало певний поштовх і в мене залишились такі 
дуже приємні спогади про ці заняття фізкультурою до цього часу. 
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Назвіть чинники, які зумовили Ваш вибір подальшого твор-
чого шляху після здобуття вищої освіти.

Чинник один – це зацікавленість в подальшому розвитку тих 
результатів, які ти здобув, коли вчився. Це – вступ до аспірантури. 
Спочатку після закінчення я два роки працював в університеті в 
науковій лабораторії, займалися саме тими питаннями, з якими я 
закінчував диплом, ми безпосередньо співпрацювали з КБ «Пів-
денне». Вже в аспірантурі і все це було на тих задачах, які були 
на той час сучасними. Ну, і наукові керівники роботи, наукові ке-
рівники тем, на яких я працював – вони також своїм відношенням 
саме дали напрям подальшій науковій діяльності. 

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

В аспірантурі, за докторантуру, я вже не буду говорити, а в 
аспірантурі – сама кафедра пропонувала вступати чи не вступати 
до аспірантури. Ти вже, коли отримував запрошення, вже певний 
час з кимось співпрацював, як науковою роботою, коли ти пра-
цював чи на рівні студентства і вже як крок продовження цієї ді-
яльності було запропоновано вступити в аспірантуру, далі здава-
ли вступні іспити і вже заняття в аспірантурі. 

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

Спочатку в мене науковим керівником дипломної роботи 
був Харитонов. Саме з його подачі я став займатися тим класом 
задач. Потім цей клас задач став необхідним для виконання держ-
бюджетної тематики, на яку я перейшов після закінчення. А потім 
на одній з конференцій я зустрівся з розробником підходу методу 
вирішення задач, які я застосував у своїх роботах. Це був фахівець 
з Московського державного університету, МГУ тоді, Пасконов 
Вілен Михайлович, на цій конференції ми з ним поспілкувались, 
і він дав згоду бути моїм науковим керівником і я вже тут в по-
дальшому навчався в аспірантурі під двойним керівництвом. Тоді 
обов’язково мало бути двоє керівників від університету і от моїм 
керівником був Деркач Павло Христофорович з нашої кафедри і 
Пасконов Вілен Михайлович, який керував моєю роботою певний 
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час. Потім я трохи відійшов від тієї тематики після закінчення 
аспірантури. Ну, а в подальшому вже сама робота, яку я захищав 
і до іншого наукового напряму повернувся, – це був Гоман Олег 
Гаврилович. Дуже їм вдячний.

Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Як науковця і педагога, мабуть, ціннісна орієнтація одна – 

робити і працювати таким чином, щоб був рух уперед в наукових 
здобутках. А з точки зору викладача – щоби поруч були студенти, 
які потім пішли далі, ніж ти, який є вчителем. Це завжди приємно, 
коли ти дізнаєшся, що твої випускники або твої дипломники отри-
мують певні здобутки і це стимулює до того, щоб ти ще більше 
працював і ще краще до цього відносився. В мене такі критерії. 

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

Як науково-педагогічного працівника… Науково-педагогічний 
працівник – це шлях дуже довгий – викладача, асистента і от зараз 
декана. Тому, якщо брати взагалі от, які мої здобутки – про свої 
здобутки завжди важко казати, я вважаю, що цілей, які я ставив і 
які я пробую досягати – це основне, що де б я не працював, щоб то 
був колектив і якщо є можливість – щоб мати змогу цей колектив 
створювати, допомагати в його становленні, підтримувати розви-
ток колективу, бачення його майбутнього. Тобто, якщо кафедра, 
то кафедра повинна розвиватися, туди повинні приходити молоді 
викладачі, старше покоління повинно передавати свій досвід. 
Якщо факультет, то це факультет, який повинен розвиватися і, 
не дивлячись на те, що значно менше зараз бажаючих вчитися 
математики, бо школа не дає такий поштовх, але все ж знаходити 
ті зірочки, які потім би або залишились в університеті, або несли 
його добрі і славні традиції не тільки на теренах України, а й поза 
межами країни. Все для розвитку, наверно, це той привід все для 
розвитку робити в будь-якому місці навколо викладача – студента, 
тобто студентів навчати так, щоб їм було цікаво, тобто так, щоб 
не бігли від тебе, а навпаки – йшли на факультет, до кафедри, до 
спеціальності. Для викладача так же само.
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Що Ви можете розповісти про організацію та функціону-
вання на Вашому факультеті, кафедрі навчальних та наукових 
лабораторій?

Факультет – це така динамічна структура, яка постійно щось 
робить, якимось чином розвивається. І тому, що я можу сказати? 
Що завжди, не дивлячись на те, що факультет і кафедри – вони 
дають і підтримують дисципліни і спеціальності, які відносяться 
до фундаментальних, тобто тут таких великих змін не буває дуже 
часто. Але, звичайно, як і в будь-якому напрямі, ми вважаємо, що 
фундаментальне – це не означає якась така застиглість, а фунда-
ментальність – це значить такий розвиток, який є базою, яку жод-
ним чинником не можна зрушити або зсунути з місця. Тому всі 
сили, на що ми направляємо, це – розвиток: пошук молодих талан-
тів, розвиток нових, або вже отриманих напрямів, спеціалізацій, 
здобутків і проведення досліджень з наукової точки зору.

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

У нас на факультеті це, мабуть, по-перше, математичні школи, 
математичні напрями – це школа теорії функцій, серед яких можна 
назвати такі відомі прізвища: Нікольський, Корнійчук, Моторний 
Віталій Павлович, Бабенко Владислав Федорович. Вони багато 
чого зробили і відома ця школа не тільки на Україні, а й в най-
ближчому зарубіжжі і далеко-далеко на інших теренах інших стран. 
Механічна – механіка, тут у нас два таких визначних напрями. 
Це – теоретично-прикладна механіка, динаміка міцності (акаде-
мік Моссаковський, Динник, Швайко), ці два визначні напрями 
школи в нас є. І сюди ж відноситься і Лобода, і Дзюба Анатолій 
Петрович, і так далі. І механічний напрям з аеродинамікою – це, 
я вже казав, В’ячеслав Ковтуненко, Гоман Олег Гаврилович, наш 
ректор – член-кореспондент Поляков Микола Вікторович, Біляєв, 
Рядно, Хрущ – це імена, які того часу і наразі відомі тоже далеко 
поза Україною. І директор, наш випускник директор Інституту 
механіки – Пилипенко Олег – і я кажу ще багато представників. 
Що стосується іншого напряму математики матеріалів – тут цей 
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напрям, він і зараз така відома наша постать – Курдаченко, якого 
знають багато не тільки в Україні, а й в Іспанії, Португалії і в 
інших країнах. Це Когут Петро Ілліч, який підтримує напрямок 
функціональних рівнянь, теоретичної фізики тобто. І ще раз кажу – 
ми пишаємося нашими школами і пишаємося тим, що ці школи 
отримали розвиток ще, мабуть, з початку самого факультету, він 
у нас такий же ж. Ми відносимо його до таких факультетів, які 
з’явилися, коли з’явився університет.

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?

Щоб не перечислять все долго, конечно же виходили збірники, 
вони і зараз виходять. Це у нас на теперішній час це Вісники Дні-
пропетровського національного університету: Вісник «Механіка», 
Вісник «Математика». Збірники відповідні, у часи Радянського 
Союзу виходив такий відомий на всю країну Вісник «Гідромехані-
ка», який одночасно видавали і Давідсон, і Моссаковський – вони 
були відповідальними за цей збірник. А кожна конференція, яка 
проводиться, вона видає, завершується виданням відповідного збір-
ника наукових робіт. А що стосується відомих робіт, я вважаю, що 
кожна робота, яка опублікована чи в нашому фаховому збірнику, 
чи за кордоном, – вона признана. І я знаю, що за фактором, який 
зараз підраховується, а раніш не підраховувався, факультет займає 
провідне місце в університеті. І вчені наші, вони знані – і Бабенко, 
і Курдаченко, і Лобода тощо, – на них посилаються за кордоном і 
їх знають і публікують, і друкують у закордонних журналах. 

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

Університет, якщо взяти строк зовсім не короткий, сучасний, 
то кожні два роки у нас проводиться міжнародна конференція з ае-
родинаміки тепломасообміну. Це наша конференція, яку відвіду-
ють і наші провідні вчені України, і закордонні. Це і участь у за-
рубіжних конференціях, це і конференції, які проводились най-
ближчим часом, пов’язані з іменними датами, визначними дата-
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ми нашого ректора, член-кореспондента Полякова Миколи Вікто-
ровича, член-кореспондента НАН Віталія Павловича Моторного. 
Тобто дуже багато ми проводимо таких заходів і проводили рані-
ше, оскільки знані наші школи і бажання видатних інших вчених 
прийняти участь в їх проведенні, в обміні результатами це така 
традиція факультету. 

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

Будь-який науковець, він повинен для свого становлення про-
йти через тысячи конференций, то есть ты должен его доложить, 
ты должен его отстоять, ты должен показать свое место в поле 
остальных исследователей, показать свою новизну и доказать свое 
право на этот результат, на его продвижение. Поэтому сейчас, 
может быть, это стало менее популярно – много заочных конфе-
ренций, интернет-конференций. А в свое время, когда я еще был на 
стадии становления работника, тогда было очень важно побывать 
на конференции и ты не мог ни защититься, ни представить, если 
ты действительно не побывал на этой конференции, не выступал, 
не поотвечал на вопросы. И потом – одно дело, когда ты знаешь 
свою работу и ты делаешь ее сам, а другое – когда ты стоишь на 
подиуме, рассказываешь материалы и потом отвечаешь. Я никогда 
не забуду, вот одна из первых моих таких конференций, когда я был 
еще в аспирантуре, когда еще только поступил. Была конференция 
молодых ученых – она проводилась в новосибирском академгород-
ке, Новосибирское отделение наук в Академии [наук. – Ред.] СССР 
и возможность поехать и туда даже, вот такие были возможности. 
Я ездил на конференции в Ташкент, ездил в Новосибирск, вот эта 
школа молодых ученых, когда мы были там в Новосибирске – мы 
написали заявки, у нас отобрали доклады и я поехал. Я помню 
впечатления – были молодые, а поскольку это школа – лекции нам 
читали маститые в то время ученые. Это масса людей, которые 
в то время писали учебники, и вдруг мы их увидели. Султанова, 
который в общем-то был классиком, мы по нему учили и по нему 
сдавали, а тут вот он присутствует. И вот сделал доклад, вышел. 
Сначала я боялся, вот такие люди, потом сделал доклад, первый 
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вопрос ответил, второй вопрос как-то так попытался раскрыть, 
а потом наступило такое чувство – азарта. Вот стоишь ты после 
выступления, а внутри тебя возникает вопрос: «Ну, давайте, за-
давайте, задавайте вопросы! Я же хочу вам показать, что я знаю». 
И вот, когда такое чувство азарта возникает – это самое главное. 
Это надо обязательно пройти. 

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

У нас на факультеті є дві спеціалізовані вчені ради – це рада 
з математики і вчена рада з механіки. Два член-кореспондента 
керують в нас – математикою Віталій Павлович Моторний, а ме-
ханіка – там два підрозділи: механіка твердого тіла і механіка газу 
і плазми – це наш ректор Микола Вікторович Поляков. Захисти, 
вони постійно йдуть, це докторські захисти, захисти наших як ви-
пускників, як аспірантів, так і представників інших вищих навчаль-
них закладів і інших установ. Більш цікаві такі питання, моменти, 
це, мабуть, мають розповідати безпосередньо ті, хто або керують, 
або є вченими секретарями, я думаю, там у вас є секретар цієї 
ради – Дзюба. Я думаю, що він це питання більш цікаво розкаже, 
тому я не буду відбирати у нього хліб. Але ми дуже пишаємось 
цими школами, я вже казав – школа математики і механіки і як 
наслідок – існування цих рад. Скільки я пам’ятаю, стільки вони 
існують. Я сам в цій вченій раді захищав роботу і тому відношення 
керівних органів України, які відповідають за підтвердження ре-
зультатів, говорять про те, що до наших рад ніколи ніяких питань 
не виникало, був рівень захистів дуже і дуже високий. 

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

Ми завжди підтримуємо відомих вчених, відомих викладачів 
і цінуємо їх і завжди такими душевними зустрічами і відношенням 
пробуємо підтримати їх, привітати на їх ювілеї. Останній ювілей, 
це я вже казав – ювілей нашого ректора, в травні 2016 року він 
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відбувався. А на честь його ювілею була проведена конференція, 
міжнародна конференція, об’єднана двох кафедр – на одній, на якій 
він зараз працює – це кафедра диференціальних рівнянь, матема-
тичний напрям і кафедра, яку він закінчив – аерогідромеханіки. 
Об’єднана така конференція, яка пройшла в Палаці студентів. І ось 
таким чином ми пробуємо підтримати всіх ювілярів. Перед цим 
був ювілей Віталія Павловича Моторного – тоже математичний 
напрям. Була організована така ж конференція, причому приїзд і 
виступи – це є найбажанішим вітанням для наших ювілярів. На 
факультеті ми пробуєм создавати таку теплу дружну, сімейну 
атмосферу.

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

Я думаю, що впливало. Так воно і було, було за часів Радян-
ського Союзу – безпека була безпосередньо головним завданням 
і тому фінансування в напрямах безпеки, воно було провідним. А 
оскільки безпека – це і ракетні напрямки, і інші, а кафедра – меха-
нічні напрями, та інколи і математичні, вони мають безпосереднє 
відношення, бо не може ні бути побудоване ніщо, ні полететь, ни 
достигнуть цели, если ты неправильно посчитаешь и не проведешь 
эксперимент, и не внесешь разработки. А поскольку это финан-
сирование, то, конечно, таким образом идеология, она влияла. Но 
поскольку для факультета, для направлений, для специальностей 
это было полезно, то финансирование – это возможность решать 
сложные проблемные задачи, требующие своего развития не-
посредственно в данный момент и поддержка их это, конечно, 
большое дело. Сейчас намного сложнее, идеологии стало меньше, 
финансирования тоже стало меньше, но приходится тут в основном 
уже на том запале, на той энергии и на тех стремлениях ученых 
все-таки, невзирая на отсутствие идеологии, как было решение 
интересных задач, такое и осталось. 

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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Я такого сказать не могу, потому что я сам и все коллеги мои, 
которые работали на факультете,– все были заострены на одну цель, 
движение вперед. И я еще раз говорю, что это традиция факультета, 
это вот то, что на факультете приветствуется, поддерживается и 
в любом случае стремление ставить палки в колеса в научном на-
правлении отсутствовало. Я такого не помню. Именно традиции 
факультета – отношение к людям, поддержка их исследований 
всегда, всегда была в приоритете и большое спасибо моим колле-
гам, моим учителям, которые были на каждом этапе, когда я рос 
и развивался как личность и как научный работник. 

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

Конечно же, оскільки неможливо, я вже казав, що факультет 
і університет готував випускників для різних підприємств всього 
Радянського Союзу і безпосередньо, що спонукало до обміну та 
спілкування з іншими провідними, як науковими установами, так 
і навчальними закладами. Обмін, стажування, доповідь, одночасне 
або суміжне вирішення складних проблем і завдань, які стояли – 
такой винегрет, который все время был в перемешивании связей, 
общения, возможностей поездок, возможность обмена опытом, 
получения той или иной информации. Это, конечно, дало развитие 
и того направления аэродинамики, в котором я работал, работаю и 
продолжаю работать. Без этого невозможно было бы решать такие 
сложные задачи, потому что они требуют комплексного подхода 
и нужно опираться на уже полученные результаты – не только 
тобой, не только школой одного высшего учебного заведения, а 
обязательно на тот фундамент, который создан учеными других 
учебных заведений, исследовательских центров и, естественно, 
разработчиков, исполнителей как у нас в стране и, конечно же, и 
за рубежом. Потому что как бы в то время не были закрыты тема-
тики, не были закрыты результаты, все равно попадали в открытую 
печать и уже дальше те или иные результаты и достижения и 
дальше, опираясь на их, развивалось то или иное направление. А 
о развитии направления можно сказать так – это от первых ЕРДов 
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группы, которые запускались еще Королевым, разрабатывались 
еще до войны, до современных ракет, которые есть у нас. И это 
аэродинамика в том числе и здесь, мы, конечно, не последнюю 
роль в университете и факультете играли. 

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

Я уже сказал конкретный пример, ну, конкретный пример – 
очень прямой. Я же говорю, что вот эти разработки полетов 
современных ракет, а особенно те, которые разработаны при Со-
ветском Союзе уже двадцать лет, они еще стоят и являются самыми 
ведущими в Украине и в мире, так и остались. Тут немножечко есть 
и наши заслуги, а особенно аэродинамика упрочнистов и математи-
ков, я говорил – непосредственно воплощенные в метал, изделия, 
которыми мы гордимся, и мы, и страны другие. И опять же – наши 
специалисты работают в различных [городах. – Ред.], студенты 
еще тех выпусков работали направлено. Это и Зеленодольск, и 
Казань, и я говорил и в Ленинграде, и в Самаре – в общем-то, мас-
са предприятий, которые занимались этими исследованиями. А в 
современных, гражданских направлениях – это экологичные наши 
ветровые станции, солнечные батареи, это все тоже те же самые 
специальности, которые продолжают развиваться и которые сейчас 
востребованы не меньше, чем те же ракеты, которые, может быть, 
даже больше современные энергетические задачи и технологии, 
которые нужны для решения сложных задач.

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

У нас уже был похожий вопрос, чтобы мы не повторялись. 
Да, конечно же, брали, конечно же, работали. Сложнее сейчас, 
студентов сложнее привлечь. Сложно сначала поймать просто на 
занятия, не то что привлечь иногда к студенческой работе. Тех, 
кто заинтересован, тех мы обязательно поддерживаем, у нас есть 
такие достижения и работы студенческие, которые мы отправля-
ем на конкурсы, они занимают призовые места, в том числе на 
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различных всеукраинских конкурсах, мы этим гордимся. А мате-
матика – так вообще у нас прекрасные студенты, они принимали 
участие в международных конкурсах и олимпиадах и занимали 
первые призовые места в международных олимпиадах по мате-
матике – это большие заслуги.

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?

Давайте мы этот вопрос обойдем. На современном этапе, ко-
нечно же, всем нам хотелось бы постоянно получать современное 
техническое оборудование, которое позволило бы нам не отставать 
от передовых высших учебных заведений. Но, к сожалению, очень 
часто техника, которой владеют студенты, приходя на занятия со 
своими персональными компьютерами, со своими айфонами, со 
своими планшетами намного превышает, намного производительнее 
по возможности той техники, которая есть. Библиотека, которая 
сейчас библиотека – это хорошо, она у нас есть, она в прекрасном 
состоянии библиотека. К сожалению, студенты об этом мало знают, 
они почему-то все ищут в интернете. Подержать книгу реальную, 
полистать страницы, почитать ее и почитать электронную книгу – 
это две разные вещи. По крайней мере, ты начинаешь вдумываться 
и по-другому смотришь на содержание, по-другому это все по-
нимаешь. Я очень признателен нашей библиотеке, которая есть, 
которая в этих сложных условия функционирует, дает возможность. 
Конечно же, по возможности мы туда отправляем студентов, осо-
бенно тех, кто пишет дипломные, курсовые работы, чтобы они 
искали не только в интернете, а держали еще и настоящие книги. 
Не даром говорили: книга источник знаний, кладезь знаний. 

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?

Тут безпосередній зв’язок, тому що яка б не була тематика 
викладання тих чи інших лекцій, вона найчастіше стала, але допо-



508

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

внюючи її своїми розробками, доповнюючи пошуком інформації 
або нових результатів, які співвідносяться до тої тематики, яку ти 
викладаєш, ти завжди підправляєш, коригуєш свою нормативну 
того подання матеріалу, який ти повинен подати до студентів і 
направляєш їх, залучаєш їх включитися в пошуки даних нових 
досліджень, для того, щоб вони повніше розуміли той матеріал, 
який їм викладається на тих чи інших лекціях або лабораторних 
практиках.

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

Раніше форма проведення підвищення кваліфікації була дуже 
проста. Раз на декілька років ти повинен був поїхати до іншого 
вищого навчального закладу, до іншої наукової установи, най-
частіше це було від місяця до півроку і вже тоді ти безпосеред-
ньо приймав участь у прослуховуванні лекцій видатними вчени-
ми, проведенні показових лекцій, виконанні тих чи інших робіт. 
Але обов’язково це було в інших навчальних закладах, зараз дещо 
по-іншому це проходить і тому ефективність, мабуть, менша. Але 
тоді це була побудована така ефективна система підвищення ква-
ліфікації, реальна.

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

Ефективність завжди оцінюється результатами. Так ось – ре-
зультати: я можу сказати, що всі госпдоговірні теми, які в нас були, 
вони отримували підтвердження ефективності – економічні ефекти 
різними актами, різними виплатами, які отримував університет 
за результатами виконання тих чи інших умов і впровадженням 
результатів у реально побудовані технології або пристрої, об’єкти.

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

Фінансування. Ми вже торкалися цієї теми. Фінансування 
було, оскільки університет відносився до всесоюзного рівня, то 
фінансування було дуже значним і можна було на фінансування 
придбати різноманітне лабораторне, наукове обладнання, яке до-
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зволяло розвиватись і лабораторній базі, і навчальному процесу, 
і науковим дослідженням.

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

Мабуть, значну. Бо я вже казав, що ось наявність комсомо-
лу, наявність реальної школи роботи кураторів – вона була. У нас 
кожного тижня були заняття з виховної роботи. Вони обов’язково 
проводилися, були і лекції, були і зустрічі з видатними людьми, 
були різноманітні походи по театрах, по різних культурних заходах 
і так далі. Тобто, все це було. Може, воно звучало як обов’язкове 
виконання цієї роботи, але ця обов’язковість потім дала свої паро-
стки в нашому розвитку, в нашому понятті, в нашому подальшо-
му культурному зростанні і становленні як особистості.

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

Я вже про це неодноразово казав, що це дуже такий сильний 
вплив. Інколи він був такий, насичений примусово, але на той час 
то була практика. 

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

Культурно-масові – ми найчастіше, я можу сказати, і саме 
таке, чим ми пишаємося – це ми, мабуть, першими в універси-
теті… у нас з’явилися Дні ММФ – Дні механіко-математичного 
факультету. Вони з’явилися спочатку як праздник факультета, 
который потом перерос в праздник всего университета. Причем, 
в первые Дни мехмата, которые проводились на первых порах – 
сначала на факультете два-три года, а потом раскрылись в такое, 
что мы для них снимали театры, театр Горького, театр «Шинника», 
Иллича и так далее, на которые выдавались билеты. Причем, эти 
билеты иногда… мы часть от этих билетов отдавали в областные 
парторганизации для распределения и всегда были не просто по-
сещения, был аншлаг. Не только наших студентов, но и аншлаг 
среди представителей других высших учебных заведений, то есть 
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это были события города. Из этих Дней мехмата впоследствие 
выросла команда КВН «ДГУ», потому что, вот как раз основа 
этой команды – именно наши студенты, наши выпускники, наши 
аспиранты, которые потом выросли. Поэтому эта традиция ушла, 
потом у нас чуть-чуть стало меньше, но зато она разрослась по 
факультетам. Теперь каждый факультет проводит свой День, и 
мы гордимся, что у источников стояли мы. А спортивные в осно-
вном они университетские, то есть весь университет. А здесь вот 
культурные, у нас такое. Гордимся.

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

 Конечно же! Я еще раз говорю, что вот я, когда был в коми-
тете комсомола факультета, когда мы развивали это направление 
по Дням мехмата. И я говорю, что они были не только здесь. К 
нам приезжали представители высших учебных заведений со все-
го Союза – с Новосибирска, с Таллина приезжали, с Риги, с Харь-
кова, с Киева, с Москвы. Это было просто действо такое громад-
ное, которым два-три дня все жили только этим. Было много, ин-
тересно, но тем не менее да, конечно, мы понимали.

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?

Это все, что проходило на каждом этапе через меня, сначала 
как студента, потом сотрудника. Я, в общем-то, принимал участие 
в разных таких мероприятиях, связанных со всеми этими служ-
бами и организациями, которые вы назвали. Я принимал учас-
тие, будучи студентом, вернее, будучи уже сотрудником, в стро-
ительстве вот нашей научной библиотеки. Я принимал участие, 
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будучи студентом, в строительстве первого корпуса. «Сосновый 
бор» – мы туда выезжали, отдыхали – это было действительно мес-
то, куда студенты стремились летом выехать и узнать совсем дру-
гую жизнь, себя и преподавателей. Там все были в одном порыве, 
и который был общий. Одно дело, когда студент и преподаватель 
здесь, скажем, один принимает или преподает, а второй отвечает 
или изучает. А там – они все жили одной жизнью, база спортивно-
го лагеря, то есть. По всем вот этим мероприятиям остались самые 
добрые впечатления. И все остальные службы – службы они всегда 
нужны, какие бы они не были, все равно они обеспечивают жизнь 
университета. Конечно же, я хочу сказать, что в большинстве слу-
чаев это единение всех этих служб направлено на развитие уни-
верситета, на воспитание студентов и с тем, чтобы звание универ-
ситета или понимание университета было поднято на вищих ща-
блях и чтобы университет не пас задних, а был наоборот – в чис-
ле, в когорте передовых. Все это делалось и направлялось на это.

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?

 З конкурсної ситуації почнемо – вона певний період, коли 
була середня школа мощна, коли вона готовила к фундаменталь-
ним наукам більш ретельно, конкурси у нас завжди були, і ми 
цим пишалися. Але останнім часом – дещо зменшились. Це від-
носиться до саме, може десь і до профорієнтаційної роботи, але це 
стосується того, що неретельна підготовка в школі: математична, 
фізична, хімічна – учнів не вчать працювати, вчать тільки щось 
отримати – це зрозуміла проблема. Профорієнтаційна робота, 
яку ми проводимо, – вона має різноманітний напрямок: зустрічі з 
абітурієнтами і в школах, і ми на днях відкритих дверей спілкує-
мося, це і запрошення до лабораторії, це і захід, який проводить 
факультет і вже протягом кількох років – ми ним пишаємось, це 
регіональний математичний турнір «Еврика», який ми проводимо 
у двох номінаціях – це старша ліга і молодша ліга. Молодша ліга 
стосується 5–8 класів, старша ліга стосується випускників 9–11 
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класів, причому цей математичний турнір не значить, що ми вирі-
шуємо тільки математичні задачі. Це завдання, які вказують і дають 
зрозуміти, що математика нас оточує. Це і в музиці, і в хімії, і в 
економіці, і географії і так далі. Такі цікаві нестандартні завдання, 
які ми даємо школярам. Якщо протягом 10 років це проводим, то 
маємо розуміти, що ті, хто колись у молодшій лізі починав, то на-
віть є такі, що вже захистили кандидатську дисертацію, тобто ось 
такий тривалий у нас профорієнтаційний напрям роботи. І інші є 
напрями, я не буду їх спеціально перелічувати.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю уні-
верситету, факультету?

Міжнародна співпраця у нас – це обмін нашими викладачами. 
Наші викладачі виїздять в інші вищі навчальні заклади в Іспа-
нію, ось в Італію в нас їздив Петро Когут, Курдаченко, Бабенко, 
інші викладачі. Це видання літератури, видання своїх наукових 
праць за кордоном в якості статей, в якості книг, підручників. 
Це договори, які ми маємо з рядом вищих навчальних закладів. 
Серед студентів, є от наші студенти, випускники, які їздили в 
загран там, і в Португалію, і в Німеччину, і в Фінляндію і по-
казали той рівень підготовки, який ми їм даємо, а порівняно з 
іншими, студентами чи магістрами, які там навчались, рівень 
значно вищий, ніж той, який вони отримали у своїх навчальних 
закладах. 

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

Да, я вже казав, що я був учасником будівництва і на бібліотеці, 
і перший корпус, і десятий корпус, і дев’ятий корпус, і професор-
ський будинок, як ми на нього кажемо. Ми через все це пройшли. 
Ось саме така участь у такому будівництві в цілому групами і вона 
одночасно нас сплачивала, так и понималось, что мы строим для 
себя действительно это все. Я даже помню строительство оран-
жереи, которая у нас стоит сейчас. Все это прошло действительно 
через меня, ну, не через меня, а я принимал во все этом участие. 
Где-то в какой-то степени даже горжусь этим, здесь есть частичка 
физического моего труда. 
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Що Ви можете сказати про оновлення матеріально-тех-
нічної бази на Вашому факультеті, в університеті.

Якщо у нас є хоч маленькая возможность ее обновить. То ли 
создавая дипломные работы, при написании дипломной работы ту 
или иную установочку. Получив какое-то финансирование, стара-
емся приобрести. Хотя, это самый сложный вопрос, который Вы 
задаете. Мы готовы и хотим, но не всегда можем это сделать. Но 
тем не менее – есть планы обновления установок и приобретения 
оборудования и мы над этим работаем.

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?

В каждый период он был по-своему. В период, когда я за-
канчивал университет, все было более-менее стабильно, было 
четко прописано суммы, которые получали те или иные – доцент 
получал 320 рублей, инженер, в зависимости от категории – от 110 
гривен до 180 гривен. Стипендия, которая была у меня, я помню, – 
45 гривен, 56 это была повышенная, я получал стипендию. Для 
того, что бы можно было сравнить – инженерская зарплата где-то 
110-180 гривен, в зависимости от категории. Потом был период, 
когда был распад Советского Союза, там были, конечно, свои 
сложности – были сложности с финансированием университета, 
вообще непонятное состояние финансовой системы страны. Потом 
снова такой подъем, рост. Сейчас этот рост приостановился, есть 
чинники, которые этому способствуют. Но все равно мы надеемся, 
на то, что вперед. Конечно же, мы хотим, чтобы все ученые – и 
студенты, и сотрудники, и преподаватели получали достойные 
зарплаты, стипендии, но это виднеется впереди. Единственное, 
что я всегда, когда общаюсь со студентами, я им всегда ставлю 
такой небольшой укор не укор, но когда мне рассказывают: «Нам 
жить сложно, вот надо работать, поэтому мы пропускаем занятия 
и так далее». Я в таких случаях привожу такие примеры, что Вы 
пошли работать, представьте себе, что Вы к работодателю пришли, 
устроились на работу, не приходите на работу, а начали ходить 
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к нам на занятия. Потом Вам заплатят зарплату? Все на меня так 
смотрят и говорит: «Конечно же нет». Так почему Вы считаете, что 
университет должен Вам выдать диплом, если Вы туда не ходите? 
То есть, это такая же самая работа, поэтому по ее отношению и 
стипендия. В результате – человек, который пришел сюда, он же ж 
пришел зачем? За знаниями, за дипломом, за тем, чтобы создавать 
базу, расти вверх. Вот создавай базу. Создавать и там, и там – это 
очень сложно.

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

Я начну с последнего – конечно же любые потрясения, любые 
ситуации влияли. Университет же не существует отдельно от мира, 
он существует в стране, в которой мы живем и соответственно 
любые потрясения, которые происходят, любые ситуации и события 
влияют на жизнь университета. Поэтому выделять, отпочковывать, 
что оказала Чернобыльская катастрофа на университетскую жизнь 
или не оказала – конечно же оказала. Каким образом? Устанавливать 
эти связи, наверное, нет смысла. Сказать, что революции, которые 
произошли, повлияли или не повлияли они на жизнь университета, 
конечно повлияли. Мы это видим и по росту самосознания людей, 
и по отношениям, и по ситуации. То есть, нельзя это выделять. По-
казала это и война, и в целом на университет, и наверное, только 
история сможет установить окончательно времена. А мы – мы же 
это видим, мы живем просто сейчас. Поэтому, с одной стороны, 
конечно же, интересно видеть моменты, когда все вокруг меняется, 
а с другой – ты живешь в моменты, которые обеспечивают смену 
ситуации, но никто ж не знает как, где, чем оно закончиться. Но 
все это в развитии, все это в динамике, зависит от многих факто-
ров – от людей, от каждого из нас, от понимания, поддержки и, 
конечно, во всем этом есть свои положительные и отрицательные 
моменты. Но, конечно же, хочется видеть и себя в развитии, видеть 
и университет в том же самом развитии, чтобы, невзирая на годы, 
были разные потрясения, но университет стоит. И очень хочется, 
чтобы он дальше развивался, более того – хочется, чтобы на смену 
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нашему поколению пришли Вы, студенты, молодые и видели, и 
только то положительное, что делало старшее поколение, забира-
ли с собой и двигали эту систему вперед и чтобы университет и 
дальше развивался, и звучал, и никуда не делся.
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ІНТЕРВ’Ю № 26

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 10 лютого 2017 р. 
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Чернецький Сергій Олександрович
Дата 10 липня 1952 р.
Місце народження м. Рубцовське, Алтайський край, 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Росіянин, з науковців

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, професор кафедри 
теоретичної і прикладної механіки, 
проректор з науково-методичної 
роботи.

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Лізогуб Валерія Валеріївна 
ТЕХНІК (ПІБ) : Трефілова Аліна Валентинівна
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Лізогуб Валерія Валеріївна, 

Трефілова Аліна Валентинівна
Загальна кількість годин запису 2 години 
Вид і марка аудіотехніки Sumsung
Вид і марка відеотехніки Nikon D3100
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

Корпус 1 ДНУ, ауд. 320, кабінет 
проректора з науково-методичної 
роботи

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 1
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження.

Родился я в 1952 году 10 июля. В городе Рубцовске Алтайского 
края Российской Федерации.

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

Я Вам сказал о месте рождения, но родины у меня в обычном 
понимании нет. Все дело в моей семье. Папа, Александр Сергеевич 
Чернецкий, сибиряк, родился в с. Кузнецово, Курьинского района 
Алтайского края. Но его предки приехали на Алтай с нынешней 
территории Украины (по рассказам отца это Черниговская область), 
когда мой дед был еще младенцем. Папа в три года остался без мате-
ри. Закончил до войны техникум механизации сельского хозяйства, 
потом Харьковское военное училище химической защиты Красной 
армии, воевал, в 21 год стал капитаном, в 1945 году демобилизован 
по ранению, инвалид войны. И после окончания в 1952 году Но-
восибирского геологоразведочного техникума работал геологом. 
Будучи начальником отряда Березовской экспедиции Министерства 
геологии СССР встретился с моей мамой, Комаревцевой Марией 
Ивановной. Мама – кубанская казачка, из станицы Владимировская 
Краснодарского края. Но как не странно, ее предки также при-
ехали на новые земли из Украины (район Полтавской области). 

ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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Мама закончила педагогический институт в Майкопе и получила 
распределение в Сибирь. И до моих семи лет наша семья больше 
двух лет на одном месте не жила. У нас не было ни квартиры, ни 
мебели…, ничего такого, что другие воспринимают как родина. 
Геологи постоянно переезжали в поисках полезных ископаемых по 
всей Кемеровской области, а мы с мамой вслед за ними переезжали 
с места на место. И только, когда пришло время пойти мне в школу, 
у нас появилась и квартира, и почти постоянное место жительства. 
Четыре года мы прожили в пос. Елань под г. Новокузнецк в Кемеров-
ской области, два года – в г. Омске, и с 1966 года – в Днепропетровске. 
Соответственно и родители поменяли профессии – мама стала работать 
в геологических лабораториях, тем более она по образованию учитель 
биологии и географии, а папа переквалифицировался в экономиста. 
Последняя его должность – заместитель генерального директора 
треста Укрюжгеология (г. Днепропетровск).

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

У моей семьи очень сложная история. Это отдельная тема, 
я сейчас пытаюсь разобраться в своей родословной. Она не 
укладывается в привычные каноны, здесь все многообразие Рос-
сийской империи и Советского Союза. В ней есть и польская 
шляхта, и верная служба царю, есть и «красные» казаки, есть и 
«белые» казаки. Все это крайне сложно. У нас традиций, связанных 
с наукой и образованием, нет, хотя все получили высшее обра-
зование. У нас больше традиция – защищать родину, так как все 
предки по мужской линии, которых я знаю, служили в армии и 
получали офицерские звания. Когда-то еще совсем маленькими мы 
с братом у бабушки в станице под крышей дома нашли сундук с 
документами. Сундук был обклеен царскими ассигнациями. В нем 
хранились фотографии бравых казаков, как я сейчас вспоминаю, 
наверное, в Петербурге, с Георгиевскими крестами. И два креста 
было в сундуке. Бабушка так перепугалась, это было начало 60-х 
годов, что все немедленно сожгла. А нам сильно попало. Такие 
были времена. Но дедушка, он самый младший в семье, служил 
в Красной армии. Он участвовал в четырёх войнах. У папы два 
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родных брата, все воевали в Великую Отечественную войну. Один 
погиб на Курской дуге. Папа – инвалид войны. В 1945 г. в последнем 
бою, в котором участвовал его полк, он был ранен. Я и мой родной 
брат Володя последние в роду, наверное, кто служил в армии. Я, 
как и папа, имею воинское звание капитан, чем горжусь.

Но сейчас традиции в роду появились: два проректора в двух 
национальных университетах Украины, директор филиала вуза в 
России. Дочь – кандидат физико-математических наук, сын – док-
тор наук по прикладной математике Делфтского технологического 
университета (Нидерланды). Оба закончили наш мехмат, кафедру 
теоретической механики. Племянница – доктор экономических наук.

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

Нисколько. Выбор был очень прост. Высшее образование у 
нас считалось нормой, а дальше – в зависимости от способностей. 
Я учился хорошо по всем школьным предметам. В основном очень 
хорошо по математике, физике, химии. Родители никак не влияли 
на выбор профессии. 

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

Я учился в трёх школах. Все школы были хорошие. Первые 
четыре класса я закончил в посёлке Елань, это была геологичес-
кая партия, под городом Новокузнецк. Учителя у нас в основном 
были жёны геологов, а геологические институты были в крупных 
городах. Поэтому школа была очень хорошего, интеллигентного 
уровня. У нас даже была музыкальная школа. Вторая школа № 112 
была в городе Омске. 1 февраля 1966 года мы с семьёй приехали 
в Днепропетровск, учился я в 19-й школе. Нужно сказать спасибо 
моему папе за то, что первое, что он делал, когда мы переезжали 
в новый город, он искал лучшую школу. В 19-й школе я учился с 
седьмого по десятый класс. 

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

У меня всегда были хорошие, грамотные учителя. Так слу-
чилось, что я учился в трех школах, из которых каждая последу-
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ющая была сильнее предыдущей. Поэтому больше всего на меня 
оказали влияние учителя СШ № 19 г. Днепропетровска – классный 
руководитель, учитель физики Владимир Исаакович Немцов и 
историк – Илья Григорьевич Ярошевский.

Это были очень сильные, грамотные преподаватели. Настоль-
ко сильные, что в университете я эти предметы не учил. Я их уже 
знал и только некоторые моменты повторял. 

Илья Григорьевич запомнился своим новаторским подходом 
к тестовой методике опроса класса. И это было уже в 1967 г. На 
каждом уроке у нас была оценка, а иногда и две. Приходилось 
готовиться на каждый урок.

Великолепный методист и строгий учитель – Владимир Исаа-
кович. Он еще работает в школе, правда в Израиле. Он выделял луч-
ших, с которыми занимался по отдельной программе и предъявлял 
к ним более высокие требования – тогда это казалось не совсем 
справедливо. Но и для остальной части класса программа была ин-
дивидуальна и более высокого уровня, чем стандартная програм-
ма по физике. Стандартные задачи и формулы по школьному кур-
су знал весь класс! Но не все ими могли правильно пользоваться. 

Можно сказать, что Владимир Исаакович повлиял на меня как 
на педагога самым непосредственным образом. Я чётко понимаю, 
что с отличниками надо заниматься больше, требовать больше и 
тогда будет результат. Это является красной нитью в моей педа-
гогической деятельности.

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

В нашей семье всегда была большая библиотека, в те времена 
не всю литературу можно было достать. Папа ездил в город Ново-
кузнецк, стоял ночами в очередях, чтобы записаться в книжном 
магазине и получить те или иные подписные издания. К седьмому 
классу я прочел все основные классические произведения. Родители 
забирали у меня книги, я их читал «запоем» ночью, под одеялом с 
фонариком. Из-за этого я одел очки. Если отвечать на Ваш вопрос, 
то у меня не было чётких предпочтений. Учился я равносильно 
хорошо и по гуманитарным, и по точным наукам. Можно было по-



521

Інтерв’ю № 26 ЧЕРНЕЦЬКИЙ Сергій Олександрович

ступать куда хочешь, но всё равно мне больше нравились строгие, 
аналитические науки: математика, физика. 

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

Поступил в Днепропетровский университет, на кафедру меха-
ники. Конкурс был небольшой, два человека на место. Но экзамены 
были серьезные – математика, физика. Сложность экзаменов тогда 
была на порядок выше, чем теперь. Поверьте многолетнему пред-
седателю и члену предметной комиссии университета по математике 
и физике. «Механика» тогда была популярная специальность, туда 
отбирали лучших. Сначала мы писали письменный экзамен по 
математике, а потом устный, оценки объявляли после окончания. 
После двух экзаменов я получил девять баллов из десяти. Немно-
го не додумал в задаче по стереометрии. Придя домой, я ее сразу 
дорешал, а на экзамене помешало волнение. У нас только четыре 
человека из группы получили девять баллов. А проходной балл 
был 12. Группа у нас получилась очень сильная, одно время за-
нимала первое место в университете. Начиная с пятого семестра, 
все учились без троек.

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

Первая лекция была по математическому анализу. Препо-
даватель – доцент Лилия Георгиевна Бойцун, сейчас она уже на 
пенсии. После лекции я понял, что математический анализ – это 
несколько другая математика, чем та, которую я любил в школе. 
Это более абстрактная наука. И мне пришлось больше ее учить. 
В школе я учился по математике без особых усилий. 

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по 
батькові, зовнішній вигляд, манеру і мову викладання, способи 
контакту з аудиторією, засоби впливу на неї, навчальні дис-
ципліни, які вони викладали.

В те времена чтобы войти в аудиторию, нужно было пройти 
достаточно долгий и сложный путь. На кафедре теоретической 
механики был очень высокий уровень преподавания. Особенно 
классическим, я бы сказал идеально образцовым, был уровень 
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преподавания у доцентов Загубиженко Петра Антоновича, Без-
палько Леонида Андреевича, Берковича Павла Ефимовича, Сизько 
Вячеслава Григорьевича. Высокий уровень профессионализма, 
глубочайшие знания своего предмета демонстрировали на своих 
лекциях профессор Швайко Николай Юрьевич и доцент Наумов 
Юрий Александрович. Я могу перечислить всех. На кафедре не 
было плохих преподавателей. 

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

Прежде всего студентам надо уделять внимание, интере-
соваться жизнью студентов. В те времена была особая форма 
работы – поездки в колхоз. И здесь роль куратора – определя-
ющая. Я помню свой первый колхоз на первом курсе и образец 
куратора – наставника для студентов – доцента Петришина Ви-
талия Ивановича.

Яку роль в організації навчального процесу відігравали дека-
нат, кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників, 
стиль їхньої роботи?

Деканат возглавлял Пётр Антонович Загубиженко. Все было 
организовано и чётко. У меня, как старосты группы, никогда не 
было проблем с организацией учебной работы, расписанием за-
нятий и сессий.

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

В то время материально-техническая база была лучше, чем 
сейчас. У нас были лаборатории, в которых нам показывали со-
ответствующие эксперименты. Сейчас есть компьютеры, одна-
ко они не заменяют лаборатории. К сожалению, в современной 
украинской высшей школе этому совсем не уделяют внимания. 
Это одна из главных ошибок правительства в сфере высшего об-
разования. Почему правительства? На лабораторное оборудование 
нужно выделять государственные средства.
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Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні, творчі ме-
тоди навчання? Хто з Ваших викладачів найбільше вплинув на 
розвиток Ваших творчих здібностей?

Доцент Беркович Павел Ефимович повлиял на меня больше 
всего. Это мой гуру со второго по пятый курс. Однако, каждый 
преподаватель влиял по-своему. Например, профессионализм за-
ведующего кафедрой профессора Николая Юрьевича Швайко, его 
высокая требовательность во многом определила уровень моих 
знаний.

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

 Именных аудиторий я не помню. Были великолепные прочные, 
удобные парты. Они и сейчас успешно служат в пятом корпусе. 
Тогда это был мехмат. Если говорить о специально оборудованных 
аудиториях, то была и сейчас есть 85 комната-амфитеатр в пятом 
корпусе. Там была инновационная технология – подвижная доска, 
работающая с помощью мотора. Эта доска вмещала весь матери-
ал лекции. Не нужно было использовать тряпку.

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

Уровень подготовки был очень высоким, начиная с пятого 
семестра у нас ни у кого не было троек, в целом на старших курсах 
было 75 % отличников. Из 25 студентов, поступивших на первый 
курс, осталось 18. Конечно, в любом коллективе есть более сильные 
и более слабые. Во-вторых, мы всегда старались подтягивать. На 
национальность тогда не очень обращали внимание. Это нас не 
очень интересовало. Вот теперь я могу сказать, что треть группы 
были евреи. Они все уехали из страны. А остальные украинцы 
или русские. Я не вижу между этими национальностями никакой 
разницы. Только трое были старше на год. Не все на данный момент 
остались в Днепропетровске. Многие живут в США, Израиле и 
Германии, России. Не все пошли работать в науку или в образо-
вание. Есть у нас и успешные предприниматели. 
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Яка була навчальна дисципліна у студентів, трудова і ви-
конавча дисципліна у викладачів?

Был очень строгий и тяжёлый путь, чтобы стать преподава-
телем. Вопросов к личной дисциплине преподавателей не было 
в принципе. Что касается дисциплины студентов, то надо отдать 
должное куратору – Розенбергу Льву Борисовичу (Так мы его 
звали. Потом, много лет спустя, когда уже и я стал преподавате-
лем, оказалось, что по паспорту он Лейба Беркович). Дисциплина 
была на высшем уровне. Пропусков занятий почти не было. Тут 
была и моя заслуга как старосты. Иногда доходило и до личных 
конфликтов между старостой и потенциальными прогульщиками. 

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

Все было нормально. У нас было несколько маленьких груп-
пировок, которые встречались вне аудитории самостоятельно. 
Больших противоречий не было. Хотя первое время была борьба 
за то, кто первый сядет за первую парту. Все хотели и могли 
учиться. А что касается кафедры – в то время преподаватели – 
это высшая каста. Мы не знали их внутренних проблем. У нас 
были хорошие рабочие отношения. Если были проблемы, то это 
только учеба.

Хто був Вашим старостою, куратором в академічній гру-
пі? Чи збігалася ієрархія офіційних і неофіційних стосунків у 
студентському колективі?

Сначала старостой был Николай Николаевич Приходько. На 
втором курсе старостой стал я. Куратор – доцент Лев Борисович 
Розенберг. У нас не было иерархии в отношениях. Единственная 
моя не очень приятная обязанность, несколько отделяющая меня 
от коллектива, – следить за посещаемостью.

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

Зачётная неделя и сессия всегда были. От нашего времени раз-
личалась только система оценивания. Студенты старались успешно 
работать в учебное время, чтобы получить автомат на сессии. Из 
курьезов помню зачет по специальному курсу у проф. Привар-
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никова А. К. Я его уже получил. Но три моих коллеги-мужчины 
имели проблемы. Тогда Аркадий Константинович привел всех в 
лабораторию. Там у нас стояло две гири – 16 и 24 кг. Он показал 
как на вытянутой руке поднимает 24 кг гирю и предложил поднять 
так же, но 16 кг гирю. Тогда он пообещал поставить зачет. Но…. 
Всем троим пришлось сдавать зачет на следующий день.

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

Я просто определился с курсовой работой. На втором курсе я 
пошёл на кафедру и попросился так сказать «что-нибудь делать». 
И взял надо мной шефство доцент нашей кафедры – Беркович П. Е. 
Первая курсовая работа была связана с экспериментальным мето-
дом измерения напряжений – методом фотоупругости. Дипломная 
работа была по тематике механики разрушения. 

Що Ви можете сказати про організацію кафедральної спе-
ціалізації?

Тогда не было такого разгула демократии, как сейчас, когда 
студенты свободно выбирают одну из кафедр механики. Была одна 
специализирующая кафедра с первого курса. Тематика определя-
лась преподавателями кафедры

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

С третьего курса я работал на кафедре. С третьего курса – ла-
борантом на хоздоговорной теме. Методы работы были обычными – 
лекции, практические занятия, лабораторные работы. Можно вспо-
мнить не очень обычный метод, то это так называемый спецсеминар, 
когда мы самостоятельно изучали разделы научной монографии 
и потом докладывали их на семинаре. Можно сказать, это была 
мининаучная работа.

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Всегда была комиссия и строгие экзаменаторы. 
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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Тогда были в силе научно-исследовательские институты,  
КБ «Южное», институты АН Украины: Днепропетровское отде-
ление Института механики и ИГТМ, НИИ крупногабаритных шин 
и т.д.Там мы проходили практику. Доцент Юрий Александрович 
Наумов вёл у нас раз в неделю весьма содержательные семинары, 
где каждый докладывал ту задачу, которая была поставлена на 
практике. И именно на семинаре, зачастую, и формулировалась 
математическая задача, физическая постановка которой давалась 
на месте практики. И этот симбиоз математической формулировки 
задачи кафедрою и физической формулировки задачи производ-
ством был очень плодотворным.

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

Конечно. Студенты, которые хорошо учились, были членами 
студенческого научного общества. А форма работы – это работы 
на конкурс студенческих научных работ.

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

Студенческих олимпиад на факультете не помню. Были 
Всесоюзные конкурсы научных работ. А научные конференции 
были частыми. Тот, кто хотел, тот участвовал в этих меропри-
ятиях.

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

Понятия студенческого самоуправления тогда и сейчас – это 
разные понятия. Была комсомольская организация. Она выполняла 
часть функций сомоорганизации в студенческом коллективе. В об-
щежитии студсовет играл ту же роль, что и сейчас. Но я жил дома. 
Я, как староста, всегда старался выставить расписание занятий, 
расписание экзаменов так, как выгодно группе. Это если говорить 
об учебном самоуправлении. Тут мы точно были инициаторами и 
деканат нас поддерживал.

Зазначте, як у Ваш студентський час було організовано 
побут, у тому числі в гуртожитку.
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 Быт был скромным по тем временам. Хотя была заметна по-
ддежка со стороны профсоюза. Талоны на питание и студенческий 
профилакторий. Это было серьезное подспорье для проживающих 
в общежитии. Мы все получали стипендию. С третьего курса 
мы получали стипендию 50 рублей. Половина группы получала 
повышенную стипендию. Тогда это была заметная сумма. Не 
могу сказать, что в группе были студенты, которым надо было 
подрабатывать.

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

Я читал книги, телевизор смотрел. Пару раз ездил в Крым во 
время каникул, летал в Москву. Лето мы все проводили на море. 
Я всегда отдыхал в Сочи. У меня там жили мамины сестры. Сти-
пендия и цены на билеты это позволяли. Состояние тогдашней 
этики и морали? Общечеловеческие ценности не изменились, хотя 
внешнего проявления аморальных вещей… ну, их было гораздо 
меньше, а в университете тем более, если там появлялись какие-то 
вещи, связанные со злоупотреблением алкоголя, на уровне комсо-
мольской организации это все тушилось. Человек, который совсем 
не подчинялся коллективу, его исключали. Поэтому моральный 
облик коллектива был со знаком плюс, я бы так сказал. Каких-то 
отклонений в группе практически не было. Таких людей было мало 
и от них очень быстро избавлялись.

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

Я не брал участия ни в соревнованиях, ни в спортивных сек-
циях. Тогда занятия физкультурой были обязательны – это была 
оценка, она влияла на стипендию, и на физкультуру мы все ходили. 
Кто хотел, записывался в различные секции. У нас полгруппы хо-
дило на секцию фехтования, а я просто ходил на группу общефизи-
ческой подготовки, тогда мы занимались на стадионе «Металлург», 
нынешний стадион «Днепроарена». Мы там занимались либо в 
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гимнастическом зале, либо в футбол гоняли. И была в университете 
традиция – кросс имени Героя Советского Союза Юбкина. В нем 
мы участвовали все, и там я участвовал. В последних не был – в 
принципе я сто метров за тринадцать секунд пробегал.

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

Ситуация у меня достаточно сложная была. Я закончил уни-
верситет с отличием, получил рекомендацию в аспирантуру, у меня 
был знак ЦК ВЛКСМ «За отличие в учебе», то есть все нормаль-
но. Не все наши отличники получили диплом с отличием. Но это 
был последний год, когда нас призывали в армию. Меня призвали, 
и я два года служил офицером в армии. После того, как через два 
года я вернулся – пришел к своему руководителю, с которым все 
время проработал, Павлу Ефимовичу Берковичу, который отвел 
меня к своему учителю, академику АН УССР В. И. Моссаковско-
му. Но мне сказали, что нужны экспериментаторы, «ты ж не уме-
ешь проводить эксперименты», а все остальные места уже заняты. 
Я обиделся и ушел. Прошелся по механическим кафедрам вузов 
города, это уже был сентябрь и мест не было. Пошел я в итоге в 
Днепропетровское отделение Института механики Национальной 
академии наук (АН УССР. – Ред.). Мест нет и там, но посмотре-
ли на мой диплом со всеми пятерками и взяли меня на декретную 
ставку (ирония судьбы – ее занимала дочь Владимира Иванови-
ча Моссаковского), и я работал в Институте механики почти пять 
лет, пока меня не позвали опять на кафедру в аспирантуру. К тому 
времени в Институте механики два кандидатских экзамена я уже 
сдал и поступил в аспирантуру без проблем.

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

Научным руководителем был Швайко Николай Юрьевич, за-
ведующий кафедры. Но работал я совершенно самостоятельно по 
хоздоговорной тематике, которой занимался доцент Фень Георгий 
Александрович. Связана она была с расчетом конструкций домен-
ного комплекса. Так что своему научному руководителю я принес 
уже готовую работу. 
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Назвіть Ваші ціннісні орієнтації як науковця і педагога.
Я вам скажу так: это ценности общечеловеческие. Это не об-

язательно ценности научного работника или педагога, это ценности 
любого нормального человека. Желательна мотивация, когда ты 
чем-то занимаешься, это раз; второе – желательно, чтобы ты был 
готов к той деятельности, которую ты делаешь; ну и объективность. 
Стараться надо быть объективным в оценке работы и знаний своих 
и своих учеников. Я старался всю жизнь этому следовать. 

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

 Дело в том, что я за все это время был ассистентом, доцен-
том, профессором кафедры, был ответственным секретарем прием-
ной комиссии, проректором. На каждом этапе у меня свои какие-то 
успехи, свои достижения. В научной деятельности – есть вариаци-
онная постановка контактных задач механики, методы решения, 
которые мне принадлежат. Десять лет наша приемная комиссия 
работала на том компьютерном обеспечении, которое я разрабо-
тал, я много вложил в создание системы тестирования в универ-
ситете. Что касается работы как проректора, то я сделал многое с 
помощью моих коллег, в совместной работе, с помощью первого 
проректора Александра Алексеевича Кочубея, с помощью учеб-
ной части, которую возглавляет Ольга Витальевна Верба, очень 
квалифицированный сотрудник. Мы создали уравновешенную сис-
тему организации учебного процесса, которую сейчас приходится 
опять реконструировать под новые требования. Все документы, 
которые лежат в основе деятельности учебной, они все прошли 
через меня. 

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

Они функционируют на кафедре теоретической и компью-
терной механики. Есть две учебных лаборатории, есть научная 
лаборатория, есть две большие финансируемые темы и ведется до-
статочно обширная, интенсивная научная работа с некоторыми труд-



530

Усна історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ностями – нам хватает электронно-вычислительных машин, но не 
помешала бы и новая вычислительная техника и экспериментальное 
оборудование. 

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

Наука механика, в которой я работаю, состоит из трех боль-
ших частей: теоретической механики, механики жидкости, газа и 
плазмы – этой частью занимается кафедра аэрогидромеханики; 
вторая часть, там, где я работаю, это механика деформированно-
го твердого тела. Все кафедры механики в университете имеют 
в своем составе выдающихся ученых тогда еще всесоюзного и 
мирового уровня. И когда были еще всесоюзные конференции, 
доклады днепропетровской школы механиков с большим инте-
ресом принимались на все эти конференции. Были делегации от 
Днепропетровска в несколько десятков человек. Академик АН 
УССР Моссаковский В.И. – это понятно, это раз, профессор Швайко 
Н. Ю. – это два, профессор Гоман О. Г. Есть и люди помоложе, 
которых мы, может быть, не так уж и знаем, такие как заведующий 
кафедры теоретической и компьютерной механики профессор 
Лобода В. В. – известный в Европе специалист в области теории 
разрушения, профессор Черняков Ю. А. – известный специалист в 
области теории пластичности. Сейчас я могу назвать много таких 
людей, которые обладают именем и заслугами. Наш университет 
в области механики является одним из лидеров на Украине.

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 кафедре всегда было не менее двух-трех научных сборни-
ков. Ну и сейчас есть «Вестники» университета. Тут проблем нет, 
публикации Днепропетровского университета в области механики 
являются известными не только на Украине. Это не секрет. 

Які наукові конференції проводилися на Вашому факультеті 
(міжнародні, всесоюзні, республіканські, обласні тощо)? Хто 
із видатних учених брав у них участь? Чим вони пам’ятні?
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Они всегда есть, вот недавно была конференция, посвящен-
ная юбилею кафедры дифференциальных уравнений. В советский 
период это было немного попроще. Тогда такие конференции 
проходили регулярно. Практически все известные механики Со-
ветского Союза были в нашем университете. Мы их видели на 
семинарах. Я могу назвать многие фамилии ученых-механиков 
ведущих университетов страны. 

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

Когда ты еще аспирант, принимаешь участие во всесоюзных 
конференциях и видишь выступления ученых, это всегда вол-
нительно. Это помогает определить тебе, в том ли направлении 
движешься или нет, оценить свое место в той или иной области 
научной деятельности.

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

Я уже, в общем, об этом сказал. Если говорить о механике, у 
нас есть совет, где защищаются люди, получая степень кандидата 
или доктора как физико-математических, так и технических наук. 
Возглавляет совет ректор университета, член-корреспондент НАН 
Украины профессор М. В. Поляков –также ученый-механик.

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

Обычно в это время проходит некая конференция, посвящен-
ная этому человеку, приезжают люди, которые ценят этого учено-
го. После этого всегда бывает творческая встреча, товарищеский 
ужин. Это стандарт конференций. Выпускается научный журнал, 
посвященный юбилею. Регулярно такие вещи бывают – как только 
известный ученый-механик доживает до шестидесяти-семидесяти лет.

Чи впливала ідеологія та політика на навчально-виховний 
процес та розвиток наукових досліджень? Якщо так, то на-
ведіть конкретні приклади?
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На учебный процесс естественно влияла. Она и сейчас влияет. 
Жить в обществе и быть свободным от общества, как говорили 
классики марксизма-ленинизма, нельзя. Но если говорить о на-
учной деятельности, то у нас это была исключительно научная 
деятельность. 

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

Я могу утверждать, что на нашей кафедре никогда это не 
было причиной остановки ученого в движении. Такого не было 
никогда. Человек всегда получал оценку по своему интеллекту-
альному вкладу в науку.

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

На нашей кафедре всегда были высокие требования к диссер-
тациям. Это заслуга многолетнего заведующего кафедрой меха-
ники профессора Швайко Н. Ю. В одном из университетов США 
даже есть стипендия его имени для лучшего выпускника нашей 
кафедры, поступившего в аспирантуру. Поэтому авторитет наших 
выпускников очень высокий. Я могу перечислить десятки наших 
выпускников, которые поехали за рубеж и были там лучшими. 
Все наши доклады на международные конференции принимаются. 
Проблема только в финансировании таких поездок. Есть наши 
выпускники в университетах Штатов, Германии, Австралии, есть 
в Израиле. Только в Нидерландах, одной из ведущих стран в об-
ласти образования, пять выпускников нашей кафедры защитило 
докторские диссертации по прикладной математике. И все, к со-
жалению для нашей страны, работают в Нидерландах. Есть такие 
примеры и в других странах. 

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

Я, будучи аспирантом, входил в руководящий орган студен-
ческого научного общества университета. 
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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?

Ну, что Вам сказать? С моей точки зрения это все недостаточно 
развито. Связано это все, в общем, с финансированием, потому 
что нет достаточных средств для приобретения литературы. Это 
компенсируется возможностями, которые дает интернет. Многое 
можно найти в интернете или с помощью коллег. Конечно, если бы 
наши библиотеки были в мировой сети библиотек, чтобы можно 
было, как в западных вузах, найти любую научную статью, при 
этом бесплатно. Пока это – несбыточная мечта. 

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?

Дело в том, что, чтобы заниматься научной деятельностью, 
нужен некий фундамент. Если этот фундамент недостаточен по 
любой причине, это сказывается. Но в любом случае уровень об-
разования у нас в университете достаточно высокий, по любым 
наукам, но мог бы быть и выше. А дальше наука. В наше время 
наука требует материального обеспечения. Материальное обеспе-
чение у нас, прямо скажем, недостаточное.

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

Есть стажировки, и есть, собственно, повышение квалифика-
ции. Это формы известные и они не меняются. В каком-то смысле 
повышением квалификации можно назвать участие в конференциях, 
каких-то семинарах и так далее. Это обязательная процедура для 
преподавателя, раз в пять лет он должен был пройти повышение 
квалификации. Но ранее повышение у нас финансировалось, сейчас 
этого, конечно, нет. Ранее практически все преподаватели несколь-
ко месяцев повышали квалификацию в ведущих университетах 
Москвы и Ленинграда. Это было очень эффективно. Мы имели 
возможность личных контактов с ведущими учеными Советского 
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Союза. Сейчас ситуация с повышением квалификации резко ухуд-
шилась. Вне университета это практически невозможно. Остались 
только единичные случаи зарубежных грантов.

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

Если говорить о кафедре, на которой я работаю, на ней есть 
темы, которые финансируются государством. Фундаментальные 
темы, которые выполняются сотрудниками кафедры. Если говорить 
об университете, то тоже есть финансирование. У нас в основном 
бюджетное финансирование. Ранее это финансирование было больше. 
Тематика моей кандидатской диссертации – это хоздоговорная тема. 
Даже студентом я работал на хоздоговорной теме кафедры. Во времена 
расцвета такой тематики на кафедре тогда теоретической механики 
был свой автобус. На нем выезжали сотрудники кафедры для про-
ведения натурных экспериментов на действующее производство. 

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

Сейчас явно недостаточный. Фактически финансируется 
только зарплата. И ее уровень очень низкий. Относительный до-
ход преподавателей университета в годы Советского Союза был 
значительно выше среднестатистической оплаты труда.

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

Смотря, что подразумевать под воспитанием. В годы моего 
студенчества была комсомольская организация и плотный контр-
оль партийного бюро факультета в этой сфере. В новом законе про 
высшее образование вы вообще не найдете раздел, связанный с 
воспитанием. Сейчас это только все, что связанно непосредственно 
с учебной деятельностью, со студенческим самоуправлением. На-
сколько все это у нас развито? Ну, это должны быть традиции, за 
последние пару лет, я думаю, у нас существенные сдвиги в этом. 
Студенты стали более активны, больше стали уделять внимания 
вот этой стороне своей жизни. Я считаю, что у нас достаточный 
уровень воспитания, с точки зрения сегодняшнего дня.
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Як впливали партійні, молодіжні, громадські організації 
на характер університетського життя, навчальний процес, 
науково-дослідні роботи та систему виховних заходів?

Они определяли это. Определяли характер всего. Сегодня о 
партии только негативные отзывы. На самом деле это же не так 
было. Чтобы продвигаться по карьерной лестнице, нужно было 
соответствовать обществу. Это не значит, что в партию загоняли, 
попробуй в партию еще вступить. И там были разные люди, в том 
числе и очень достойные, которые отдавали много своей личной 
энергии на общественные нужды. Я говорил вам, например, о сво-
ем учителе, Павле Ефимовиче Берковиче – он был председателем 
партбюро факультета, одновременно он был капитаном команды 
КВН преподавателей. Вспомним «диссидентов» наших – театр 
КВН университета, они ж все студентами были.

Які культурно-масові, спортивні заходи проводилися на Ва-
шому факультеті, в університеті? Чим вони запам’яталися Вам?

Спортивные соревнования всегда проводились. Был в уни-
верситете длительный период увлечения КВН. Театр КВН ДНУ 
хорошо известен, а это – студенты мехмата. Пик этого увлече-
ния – три дня праздника. Был просто КВН, был концерт КВН, был 
спортивный праздник КВН, когда встречались во Дворце спорта 
команды преподавателей и студентов, была пресс-конференция, 
когда преподаватели отвечали на каверзные вопросы студентов. 
На эти праздники приезжали студенты из Москвы и Ленингра-
да, Одессы, Львова, Киева. Билетов было не достать. А уровень 
команды преподавателей – капитанами были не только рядовые, но 
и декан, секретарь партийной организации факультета. Один раз, 
помню, на конкурсе капитанов встретились заведующий кафедрой 
профессор Остапенко В. А. и его нерадивый студент-двоечник. И 
первым делом студент попросил автограф своего коллеги капитана, 
подав Виктору Александровичу свою зачетку. 

Чи брали Ви безпосередню участь у культурно-просвіт-
ницьких заходах: КВК, «Що, де, коли?», конкурсах художньої 
самодіяльності, театральних виставах, вечорах, гуртках, куль-
тпоходах тощо?
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Принимал участие в команде КВН, в команде преподавате-
лей. Я когда стал аспирантом, Павел Ефимович Беркович, наш ка-
питан, меня к этому и привлек. 

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?

Будучи студентом, я никогда не ездил в «Сосновый бор», по-
пал я туда, когда уже был то ли аспирантом, то ли преподавателем. 
Это было место демократическое, где встречались студенты и 
преподаватели, где можно было увидеть, например, на спортивной 
площадке профессораМоторного В. И., азартно толкающегося со 
студентом в борьбе за баскетбольный мяч. Многие преподаватели 
не мыслили себе лета без отдыха в нашем лагере. А все остальное? 
К сожалению, все упомянутые Вами объекты были заложены в 
мои далекие студенческие годы. Все функционирует. Функцио-
нирует на той базе, которая была заложена не сейчас. Каждый по 
мере сил старается, чтобы эти учреждения работали. Какой же это 
классический университет, например, без Ботсада!? Но это нужно 
финансировать. Уже не работает «Сосновый бор». У государства 
нет денег на поддержание инфраструктуры университетов. Но 
пока не появились и частные спонсоры, готовые спонсировать 
образование.

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?

Время резко изменилось. Студенты ориентируются на 
интернет-пространство, откуда они черпают всю информацию. 
Так показывают наши последние опросы. И надо борьбу за аби-
туриента переносить туда, что мы пытаемся делать. Нынешняя 
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система, конечно, демократична. Когда любой абитуриент может 
на равных правах поступить в любой вуз и на любую специаль-
ность. Эта система во многих случаях, к сожалению, дезориенти-
рует людей. Формальный высокий конкурс, который мы с Вами 
наблюдаем, ни о чем не говорит. Большинство людей не разбира-
ется в тонкостях этого процесса. Лучшие абитуриенты поступают 
в лучшие вузы, а на всякий случай записываются еще в десяток. 
Это дезориентирует абитуриента. Поступает не верхушка списка 
(формальный конкурс), а, как мы говорим, пятый и четвертый на-
бор. Надо немного менять эту систему. Это вообще особая тема. 
Надо что-то изменять.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету, факультету?

Она в последнее время улучшилась. Безусловно, со многи-
ми странами заключены договора о двух дипломах, на многих 
факультетах эта возможность реализована. Что ограничивает эту 
работу? Прежде всего, знание языка. Вторая проблема – курс до-
ллара и евро. 

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

Каждый год мы работали в строй- или сельхозотрядах. Был 
один год, когда осенью, в октябре месяце, мы работали на стро-
ительстве вот этого первого корпуса. Рыл я траншею для тира на 
военной кафедре (сейчас 13-й корпус), убирали строительный мусор 
в 9-м корпусе. Это должен был быть мехмат. Вот эта оранжерея в 
Ботсаду строилась стройотрядом студентов. Я лично участвовал в 
строительстве оранжереи три дня. Потом нас отправили на завод 
сантехизделий и мы зарабатывали сантехизделия для университета, 
работая грузчиками. Могу вспомнить погрузку 70-ти килограммовых 
ящиков с гвоздями. А я тогда весил меньше этого ящика. 

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

Это обновление крайне недостаточно.
Розкажіть про динаміку стипендіального забезпечення 

студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педа-
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гогічного, наукового, педагогічного та допоміжного персоналу 
в час Вашої роботи в університеті.

В каждом периоде развития государства свои особенности 
и недостатки. Уровень обеспеченности студентов, аспирантов 
и преподавателей сегодня, в отличие от моего времени, когда я 
учился, отличается в худшую сторону. Уровень обеспечения про-
фессоров и доцентов был намного выше. Были другие недостатки, 
но касательно материального обеспечения преподавателей, уровень 
был очень высокий по сравнению со средней зарплатой в стране. 
Будучи студентом, я регулярно летал в Сочи, летом и зимой. На 
поезде не ездил. Я был старостой, поэтому заказывал выпускной 
банкет в ресторане «Днепропетровск». Стоимость заказа на одного 
человека – 10 рублей. Моя повышенная стипендия была 75 рублей. 
Можете сами судить. 

С другой стороны, молодые специалисты материально жили 
бедновато. Моя первая зарплата в академическом институте была 
110 рублей. Командиром взвода в армии я получал 250 рублей в 
месяц. Приехав домой через год в отпуск, собрав группу в том 
же ресторане, я без проблем заплатил за всех наших девчонок. 
Остальные мои товарищи этого себе позволить не могли.

Только после защиты диссертации оплата труда резко воз-
растала. Доцент получал уже 320 рублей. 

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

Слава Богу, я только служил в армии в мирное время, но во 
внутренних войсках в Иркутской области. Служба была не про-
стая, связанная с борьбой с преступниками. Командир отдель-
ного взвода по обслуживанию судебно-следственных органов, 
командир отдельного взвода розыска, заместитель командира 
отдельной роты. Слово «отдельная» много говорит для военных. 
Оно означает права командира на одну ступень выше. И такая 
ответственность для меня, молодого выпускника университета, 
в совершенно новой среде очень повлияла на мое становление 
как личности. Это было мирное, но особое время. Достаточно 
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сказать, что партийный билет мне вручали на «боевом» посту – в 
час ночи. Я не мог выехать в политотдел полка для этого. Я тогда 
исполнял обязанности командира роты, и был период повышенной 
боевой готовности. 

Я не могу сказать, что события внешне- и внутреннеполити-
ческой жизни как-то по-особому влияли. Это обычное влияние 
государства на общество. Государство было стабильным. Будучи 
студентом, я это точно не ощущал. Сейчас, конечно, политичес-
кие события сильно влияют на внутреннюю жизнь и было бы их 
поменьше. Университет должен иметь внутреннюю автономию, 
чтобы все эти политические события никак не влияли на аудиторию, 
студентов и преподавателей. Мы должны учить, а все остальное – 
вне стен университета.
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ІНТЕРВ’Ю № 27

Паспортний лист

Дата й місце проведення інтерв’ю 12 лютого 2017 р.
РЕСПОНДЕНТ:
ПІБ Шляхов Олексій Борисович
Дата й місце народження 11 січня 1955 р., м. 

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

Відкритий

Національне та соціальне 
походження

Зі службовців

Освіта, навчальний заклад, який 
закінчено

Вища. ДДУ (м. Дніпропетровськ)

Професія, перелік посад Історик, завідувач кафедри 
української історії та етнополітики

ІНТЕРВ’ЮЕР (ПІБ): Ватульова Катерина Олексіївна 
ТЕХНІК (ПІБ): Жмуро Даниїл Олексійович 
ТРАНСКРИПТОР (ПІБ): Ватульова Катерина Олексіївна,

Жмуро Даниїл Олексійович
ІНТЕРВ’Ю:
Загальна кількість годин запису 1,5 години
Вид і марка аудіотехніки Lenovo A6000
Вид і марка відеотехніки Lenovo A6000
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, корп. 1, ауд. 603, кабінет 
завідувача кафедри української 
історії та етнополітики

Ставлення респондента до питань, 
його готовність дати інтерв’ю

Доброзичливе

Кількість зустрічей з респондентом 2
Примітка й коментарі –
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Ваше прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік та 
місце (місто, селище міського типу, село) народження:

Я – Шляхов Олексій Борисович, народився 11-го січня 1955-
го року в Запоріжжі в родині службовців.

Що Ви знаєте про ваших предків? Батька, матір, діда та 
бабусю. Звідки вони родом, якого походження, яку мали освіту 
і чим займалися? 

Розпочну з батька. Батько, Шляхов Борис Михайлович, на-
родився23 травня 1927 р. у родині сільських вчителів у селі Велика 
Озерка, Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області. Його 
матір’ю була Олександра Іванівна (1904–1962), яка працювала вчи-
телем в с. Катеринівка Апостолівського району Дніпропетровської 
області. Свого ж батька Борис Михайлович практично не знав. На 
час початку війни Борис Михайлович мешкав у селі Катеринівка. 
В період німецької окупації Дніпропетровщини підліток разом зі 
своїми друзями, намагався вести в рідному селі антифашистську 
агітацію, писав власноруч та розклеював листівки, спрямовані проти 
окупаційної влади. Із 1945 р. працював робітником центральних 
механічних майстерень тресту «Кривбас-Руда» в Кривому Розі. 
Водночас навчався у вечірній школі, отримавши, таким чином, 
загальну середню освіту. 

В 1947–1952 рр. батько навчався на історичному факульте-
ті Дніпропетровського державного університету, який закінчив 

ШЛЯХОВ 
ОЛЕКСІЙ 
БОРИСОВИЧ
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з відзнакою. Після завершення навчання його розподілили на 
роботу вчителем історії до середньої школи в селі Ілавче Тере-
бовлянського району Тернопільської області. Там він і працював 
протягом 1952–[19]53 рр. У 1954 р. батько повернувся на Дні-
пропетровщину і поступив в аспірантуру при кафедрі філософії 
Дніпропетровського державного університету. Після завершення 
аспірантури, працював на кафедрі філософії спочатку асистентом, 
потім – старшим викладачем і доцентом. Викладав навчальні курси 
з естетики та культурології. Був заступником завідувача кафедри 
з навчальної роботи.

В 1962 р. у Київському державному університеті ім. Т. Шев-
ченка успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Обще-
ственная преобразующая роль советского искусства», отримавши 
науковий ступінь кандидата філософських наук. В 1965 р. по кафедрі 
філософії йому було присвоєно вчене звання доцента.

Автор біля ста наукових і науково-методичних праць. Серед 
них чотири індивідуальні та колективні монографії – «Суспільна 
роль мистецтва» (Д., 1962), «Естетичне виховання у вищих на-
вчальних закладах (К., 1976, у співавторстві), «Развитие духовных 
основ социалистического образа жизни» (К., 1984, у співавторстві), 
«Марксизм и вопросы культуры» (К., 2013), а також навчальний 
посібник «Проблемы художественного прогресса в идейном на-
следии В. И. Ленина» (Д., 1984). 

Керував аспірантами. Серед його учнів був відомий укра-
їнський вчений-соціолог, профессор Олександр Миколайович 
Семашко. Активно займався в ДДУ громадською роботою. Був 
нагороджений орденом «Трудового Червоного Прапора» (1971) а 
також медалями – «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ударник ХІ 
пятилетки» (1986), «Ветеран труда» (1986), мав відзнаку Мініс-
терства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР «За отличные 
успехи в работе». У 2005 р. вийшов на пенсію. Але і на заслуженому 
відпочинку продовжував займатися науково-дослідною роботою, 
писати та публікувати статті, присвячені місцю людини і культури 
в ідеологічній боротьбі.



543

Інтерв’ю № 27 ШЛЯХОВ Олексій Борисович

Борис Михайлович чудово орієнтувався в питаннях мисте-
цтва, був знавцем художньої творчості, любив класичну музику 
і, перш за все, твори композиторів Бетховена, Баха, Моцарта. По-
любляв поезію, особливо вірші О. С. Пушкіна, твори якого міг пе-
реказувати напам’ять цілими сторінками. Дуже любив природу, 
особливо гори, любив мандрувати, добре малював. 

Пішов з життя 31 січня 2014 р. 
Мати – Шляхова Олена Олексіївна (дівоче прізвище Щербачен-

ко), народилась 25 грудня 1929 р. у Харкові, в родині службовців. 
Батьком ії був Олексій Родіонович Щербаченко (народився в 1904 
р. у Семипалатинську), який походив з багатодітної селянської ро-
дини, мав одинадцять братів та сестер. Освіту отримав у семінарії, 
адже його батько (мій прадід) Родіон Тимофійович, був церковним 
старостою (в 1930-ті рр. він так і не вступив до колгоспу, маючи 
одноосібне господарство). 

На початку ХХ ст. родина мого діда повернулася до Олек-
сандрівського повіту Катеринославщини, у село Верхня Тарасівка 
(родовий маєток маршалка дворянства Катеринославської губернії 
Струкова). Це сучасна Запорізька область. Потім Олексій Родіо-
нович із своєю родиною мешкав у Запоріжжі, працюючи бухгал-
тером спочатку в місцевому авіаційному технікумі, а потім – в 
Облкомунгоспі. Помер 3 вересня 1945 р.

Його дружиною (моєю бабусею) була Зінаїда Миколаївна, 
уроджена Василенко (шлюб укладено у 1928 р., 31 березня). На-
родилася вона в Харкові в міщанській родині 7 листопада 1900 р. 
Мала двох братів та двох сестер. До революції закінчила жіночу 
гімназію в Олександрівську, отримавши таким чином середню 
освіту. Мала, зокрема, гарні знання з математики (як я пригадую 
вона дуже швидко рахувала), тож планувала вступити на фізико-
математичний факультет Харківського університету. Але на заваді 
цьому стала громадянська війна. Починаючи з 1925 р., Зінаїда Ми-
колаївна працювала секретарем-машиністкою в міському відділі 
охорони здоров’я Запоріжжя. Від 1944 р., після звільнення міста 
від нацистської окупації, була призначена завідувачем канцелярії 
Запорозького Облздраввідділа. Користувалася значною повагою 
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своїх колег. У червні 1945 р. Указом Президії Верховної Ради 
СРСР була нагороджена медаллю «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» З 1960 р. перебувала на пенсії. 
Мешкала в Дніпропетровську. Померла 17 лютого 1988 р. 

Моя мати, Олена Олексіївна, у 1937 р. пішла у перший клас 
СШ № 4 м. Запоріжжя. Під час Другої світової війни і окупації на-
цистами регіону, перебувала з батьками в евакуації на Північному 
Кавказі. З поверненням на батьківщину та вигнанням нацистів з 
рідного краю в 1944 р. працювала в колгоспі в с. Верхня Тарасів-
ка. Тож лише в 1948 р. вона змогла закінчити середню школу № 
80 у Запоріжжі. У тому ж році поступила на навчання на біоло-
гічний факультет Дніпропетровського державного університету, 
який і закінчила з відзнакою у 1953 р. У 1955–1958 рр. працюва-
ла викладачем у Запорізькому медичному училищі. 

Починаючи з 1961 р., працювала на кафедрі біохімії Дніпропе-
тровського медичного інституту (сучасна медакадемія) асистентом, 
а потім – доцентом. У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію 
на тему: «Макроэнергетические соединения мышц при опера-
циях комбинированного наркоза у животных с использованием 
миорелаксантов». У 1976 р. отримала вчене звання доцента. Була 
заступником завідувача кафедри біохімії з навчально-методичної 
роботи. Член авторського колективу з розробки науково-дослідної 
теми з питань вивчення умов реплантації кінцівок у тварин опісля 
їх ампутації. Ця праця отримала бронзову медаль на Виставці до-
сягнень народного господарства у Москві на початку 1980-х рр. За 
висловом колег-викладачів та її учнів, студентів, Олена Олексіївна 
була чудовим педагогом, «викладачем від Бога». Не випадково, що 
у 1986 р. за багаторічну сумлінну працю вона була нагороджена 
медаллю «Ветеран труда». 

У 1985 р. вийшла на пенсію. З 1999 р. і до сьогодення Олена 
Олексіївна очолює клуб ветеранів праці «Надія», який працює при 
Дніпропетровській медакадемії. Має державну нагороду України – 
медаль «Захиснику вітчизни» (1999 р.), а також ювілейні медалі 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
та «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
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гг.» У 2016 р. з нагоди святкування 100-річного ювілею з дня 
заснування Дніпропетровської медичної академії, нагороджена 
почесною медаллю.

Чи були у Вашій родині традиції, пов’язані з освітою чи 
наукою? В чому вони виявлялись?

Вони виявлялися в тому сенсі, що по лінії батька я походжу з 
родини інтелігентів уже в третьому поколінні. Адже і дід, і бабка 
мого батька Бориса Михайловича були сільськими вчителями. 
Вчителем, відповідно, була і мати батька, Олександра Іванівна. 
Таким чином традиція по лінії батька – це педагогічна праця. 

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

У значному ступеню так. У нас в родині завжди існувала 
атмосфера поваги до виховання, тим паче, що батько сам був за 
фахом істориком і ще в дитинстві багато розповідав мені з історії 
країни. Тому я гадаю, що вплив на мій вибір як майбутнього іс-
торика, сім’я, без сумніву, справила.

Де Ви навчались в початковій і середній школі? Яку осві-
ту Ви здобули?

Народився я в Запоріжжі, але батьки незабаром отримали ро-
боту в Дніпропетровську. Тож у 1960 р. разом із батьками пере-
брався до цього міста. Тут вони одержали квартиру в університет-
ському будинку по вулиці Шевченка, 59 – типовій будівлі доре-
волюційної конструкції із двором-колодязем. Поблизу була роз-
ташована СШ № 33 (до революції – Маріїнська жіноча гімназія). 
В 1962 р. я був зарахований у перший клас цієї школи. Навчався 
там до 1967 р., адже потім батьки отримали нове помешкання по 
вулиці Генерала Пушкіна, тому я перевівся до СШ № 49. Саме цю 
школу і закінчив у червні 1972 р.

Яку освіту Ви здобули? 
В школі я отримав загальну середню освіту. Медалі у мене не 

було. Але з гуманітарних предметів у мене завжди були п’ятірки. 
Дещо гіршими були справи з технічними науками – тут переважали 
четвірки. В 1972 р. я вирішив поступати на історичний факультет 
ДДУ. В липні 1972 р. склав на «відмінно» чотири вступні іспити. 
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Зокрема, екзамен з профільного предмету у мене приймав наш 
майбутній декан, у той час доцент Анатолій Григорович Болебрух. 
Тож, хоча на історичний факультет тоді й існував великий конкурс 
(десять осіб на місце), в підсумку я став студентом і у вересні  
1972 р. розпочав навчання в ДДУ. 

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

Стовідсоткову гарантію не дам, що саме першу, але одну з 
перших лекцій, яку я запам’ятав і яка справила велике враження, 
була лекція професора (у той час доцента) Ірини Федорівни Ко-
вальової. Лекція, здається, була з історії первісного суспільства. 
Ірина Федорівна справила на мене чудове враження і своєю про-
фесійною майстерністю, ерудицією, і викладацьким словом, і 
манерою спілкуванням зі студентами.

Де розміщувався Ваш факультет, кафедра і де і як про-
ходили навчальні заняття?

Корпусу № 1 ДДУ тоді ще не існувало (його тільки починали 
будувати), тому заняття розпочалися там, де ми складали вступні 
іспити, тобто у сучасному п’ятому корпусі, де зараз функціонує 
економічний факультет ДДУ. Там розташовувалися навчальні 
аудиторії, діяли і кафедри. Потім, ще приблизно рік ми навчалися 
в корпусі № 3, де зараз працює факультет прикладної математики. 
А згодом історичний факультет перебрався до першого корпусу 
на проспект Гагаріна. Отже, у другому семестрі третього курсу 
(це 1975 р.) ми вже вчилися в нових аудиторіях.

Назвіть Ваших викладачів, їхні прізвища, імена та по бать-
кові, зовнішній вигляд, манери викладання, способи контакту 
з аудиторією, засоби впливу.

Я повинен сказати, що основні дисципліни у нас переважним 
чином викладали справжні фахівці своєї справи, гарні лектори, 
які завжди могли привернути увагу цікавим матеріалом і тим, як 
цей матеріал подавався. Тож ми намагалися взяти якнайбільше 
цієї інформації, а також і певних викладацьких навичок, які, як 
ми розуміли, в майбутньому могли нам знадобитися. Зокрема, з 
історії СРСР лекції нам читав завідувач кафедри історії СРСР та 
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УРСР професор Дмитро Павлович Пойда. З історії України курс 
викладала доцент Ганна Кирилівна Швидько. З історії стародавнього 
світу нам читала курс лекцій доцент Т. Г. Медоварова з кафедри 
всесвітньої історії. З історії середніх віків курс лекцій читала доцент  
Л. В. Скрипникова, з історії нового часу – доцент Ф. Р. Гольден-
берг, з палеографії, давньоруської мови і джерелознавства – доцент  
А. Г. Болебрух, з історіографії – доцент М. П. Ковальський, май-
бутній визначний український вчений, з історії первісного світу, 
етнографії та археології – власне, Ірина Федорівна Ковальова. 

Найбільше враження, окрім вже згаданої Ірини Федорівни, як 
майстер-лектор, як викладач та методист на мене справив проф. 
Д. П. Пойда. Він завжди привертав увагу своєю стриманістю й 
інтелігентністю, ніколи, на відміну від деяких інших викладачів, 
не звертався до студентів на ти. Звертали увагу його логіка подачі 
матеріалу та його чітке структурування, прагнення донести най-
більш вагомі теоретичні позиції, висновки, а не просто займатися 
фактографією. 

Звичайно, виділявся як викладач і Микола Павлович Коваль-
ський. Окрім того, що він теж був чудовий лектор, знавець свого 
матеріалу, він вражав своєю активністю, я б, навіть, зазначив на-
пористістю, завжди «вривався» до аудиторії, причому із купою 
книг, монографій, рідкісних, дореволюційних видань, які він нам, 
викладаючи курс історіографії, демонстрував. 

Цікавий матеріал у лекціях наводила нам і доцент Фаїна Ру-
вимівна Гольденберг. Вона проводила заняття із всесвітньої іс-
торії нового часу – Англійської буржуазної революції, Великої 
французької революції тощо. Ця дама, на той час вже літнього 
віку, була дуже імпозантна. Я б сказав, інтелігент старої, дорево-
люційної закалки. І за манерою поведінки, і за подачею матеріа-
лу. Отже, всі студенти і я в тому числі, намагались якнайуважні-
ше конспектувати її лекції. Зрештою цікавих постатей серед то-
гочасних викладачів було досить багато. Тож я вважав, що, прий-
шовши на істфак, не помилився із своїм вибором.

Які форми і методи роботи науково-педагогічних праців-
ників зі студентами були найефективніші у Ваш час?
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Треба розуміти, що той час – це не час сучасних технологій 
доби інформаційної революції. Тому, звичайно, якихось інтер-
активних дошок або лазерних указок у нас не було, тож викла-
дачами використовувалися карти, таблиці, портрети історичних 
діячів. Студентами, окрім конспекту, підручників і методичок, 
використовувалися збірники документів, які ми брали в науковій 
бібліотеці. А форми роботи – це, зокрема, конспектування моно-
графій, наукових статей тощо. Це дійсно вимагало творчої роботи, 
а не механічного підходу, який, на жаль, інколи сучасна техніка 
певним чином продукує. 

Яку роль в організації навчального процесу виконували дека-
нат та кафедри? Що Ви можете розповісти про їхніх керівників 
та стиль їхньої роботи?

Кураторами нашого курсу були викладачі кафедри всесвітньої 
історії Тамара Георгієвна Медоварова і відомий сучасний істо-
рик Юрій Андрійович Мицик. Куратори були гарні, допомагали 
нам якнайшвидше адаптуватись до університетського життя. Що 
стосується деканату, то на першому курсі, коли я прийшов на іс-
тфак, деканом був доцент М. Карпенко, а потім була низка змін у 
деканаті, на факультеті мала місце, як мене видається, певна ор-
ганізаційна невлаштованість. Тож у питаннях покращення роботи 
деканату велику роль відіграв професор Анатолій Михайлович 
Черненко, декан з1987 р. Саме тоді в підрозділі покращується мо-
рально-психологічний клімат, деканат став активно підтримувати 
науково-дослідну роботу викладачів, видання збірників наукових 
праць, проведення наукових конференцій високого рівня. Отже, 
за деканства А. М. Черненка факультет, так би мовити, остаточно 
став на ноги, перетворившись у провідний історико-освітній центр 
усього регіону. 

Зазначте матеріально-технічну базу навчального процесу. 
Чи використовувалися на практичних заняттях наочно-мате-
ріальні засоби: карти, схеми, таблиці, аудіо- та відеоприлади?

Здається я вже відповідав на це питання. Додам, що з археології 
та етнографії нам демонструвалися певні знахідки з експедицій. 
Повноцінного, великого археологічного музею, як зараз, не було, 
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але Ірина Федорівна, звичайно, приносила і показувала окремі архе-
ологічні артефакти, тому з навчальних предметів, які ми слухали, з 
археології та етнографії наочний матеріал був більш повноцінним.

Чи застосовували Ваші викладачі інноваційні творчі мето-
ди навчання? Хто з викладачів найбільше вплинув на розвиток 
Ваших творчих здібностей? 

 З третього курсу я спеціалізувався по кафедрі історії СРСР 
та УРСР, тому, якщо йдеться про викладачів цієї кафедри, то це, 
знову-таки, професорД. П. Пойда, який зажди викладав лекцію не-
квапливим темпом, його зручно було конспектувати. Робив важливі 
узагальнення, добре структурував матеріал. Це була дуже інтелі-
гентна людина. Він був із сільської родини, але відчувалась його 
внутрішня інтелігентність, шанобливість і повага до оточуючих. 
Атмосфера на його кафедрі взагалі була сприятливою для творчої 
роботи, адже Дмитро Павлович завжди підтримував молодь в її 
творчих починаннях. Втім згодом я почав працювати з доцентомВ. 
В. Крутіковим, науковцем-фахівцем високого рівня. Він вивчав 
буржуазію Російської імперії, діяльність Ради з’їздів гірничо-про-
мисловців півдня Росії, розвиток у нашому регіоні металургійної, 
вугільної галузі, роблячи при цьому наголос на соціальних аспектах 
цієї проблематики – становлення верстви місцевої буржуазії, її склад 
тощо. Зазначу, що доцент В. В. Крутіков створив історичний гурток 
і до роботи цього гуртка я долучився, регулярно відвідував його 
засідання, адже матеріал щодо формування прошарку підприємців 
України в дореволюційний період мене дуже зацікавив. Відверто 
кажучи, тематика з дослідження буржуазії тоді не дуже віталася, 
цим займалися лише провідні спеціалісти в СРСР, студентів до цих 
студій не дуже запрошували. Більш актуальними та науково важ-
ливими вважалися теми, присвячені історії робітничого класу або 
селянства. Але мене зацікавили саме ці, маловивчені в історіографії 
питання. Тож для більш докладного обговорення проблематики 
моєї наступної роботи Володимир Володимирович запросив мене 
до себе додому, пригостив кавою. Отже, ми спілкувалися у нефор-
мальній обстановці, визначивши тему моїх подальших досліджень. 
На п’ятому курсі це була дипломна робота – «Гірничопромислова 
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буржуазія Півдня Росії в роки Першої світової війни». Працюючи 
над нею, я навесні 1977 р. поїхав у Ленінград, до Центрального 
державного історичного архіву СРСР. Там працював два тижні і 
в підсумку на зібраній в архіві джерельній базі виконав дипломну 
роботу, яка отримала оцінку «відмінно» на захисті. 

Чи навчалися Ви в спеціально обладнаних, предметних або 
іменних аудиторіях?

За період мого навчання ані іменних аудиторій, ані якогось 
особливого обладнання, окрім уже згаданих карт, таблиць або 
археологічних експонатів, не було. Але нам вистачало цього для 
нормального навчання. Для тих, хто хотів отримати знання, цього 
вистачало.

Яким був склад Ваших однокурсників за рівнем підготовки, 
віком, статтю, національним та соціальним походженням та 
життєвим досвідом?

Наш курс, а це п’ятдесят осіб, поділявся на дві академічні 
групи. Причому в одній групі переважно зібралася молодь – люди, 
які прийшли до університету відразу після закінчення школи, а в 
іншій – більш досвідчені особи, які прийшли на навчання після 
армії, маючи певний життєвий та трудовий досвід. Тобто у нас на 
курсі існувала певна вікова ієрархія. Приблизно половина курсу – це 
хлопці і дівчата років по 17, а друга половина мала років по 20–25. 
Це, певним чином, заважало всьому курсу об’єднатися у своїх діях, 
вчинках тощо. Але, звичайно, в ті часи ми всі були членами комсо-
молу, наші старші товариші вже були в партії, тому світогляд, який 
пропонувався домінуючою тоді ідеологією, нас усіх об’єднував. 
Ставлення до свого основного завдання – навчання – було у всіх 
однаково відповідальним. Існувала дуже висока дисципліна на курсі. 
Пропусків занять, особливо за сучасними студентськими мірками, 
було вкрай мало. Особисто я за весь час навчання в університеті 
без поважних причин пропустив лише одну пару. І в цьому я не був 
виключенням. Атмосфера була робоча, спрямована на досягнення 
кінцевого результату, тобто отримання гарних знань, належного 
досвіду для майбутнього працевлаштування. За статевою ознакою 
на курсі існував певний паритет. Приблизно половина була хлопців, 
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а половина – дівчат. На національність студентів особливо увагу 
ми не звертали. Тут були представники всіх основних етнічних 
груп, представлених в нашому регіоні. Але більшість студентів 
були українцями або росіянами.

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

Сесії проводилися у той час, як і скрізь на просторах СРСР… 
Іспити тоді складали в усній формі. Я вважаю, що усний іспит 
для гуманітаріїв, особливо для істориків, більш продуктивний, 
він дає можливість продемонструвати як студент вміє говорити, 
формулювати свої думки, робити висновки. А для цього студента 
важливо вислухати, можливо задати йому якісь додаткові питання. 
Водночас тестових запитань тоді студентам пропонувалося зна-
чно менше. А складалися екзамени таким чином: 4–5 студентів 
запрошували до аудиторії, їм роздавали білети, надавався час на 
підготовку – 30 чи 40 хвилин. А потім, за певною чергою, сту-
дент підсаджувався до стола викладача і відповідав на питання 
білета. Як на мене, сесії проходили нормально і відбивали рівень 
підготовки студентів, який, звичайно, у когось бував вищим, а у 
когось – нижчим. Щодо курйозних випадків – ми, звичайно, були 
все тими ж студентами. Тож і тоді використовувалися шпаргалки, 
тільки не такі технічно «досконалі», як зараз. Отже, можу пригада-
ти, як на одному з екзаменів, співкурсник складав іспит і у нього 
була невеличка шпаргалка, зроблена у вигляді гармошки. Лежала 
вона між аркушами його листа, на яких він записував відповідь 
на білет. І йому здавалось, що цього не помітно, але екзаменатор 
побачив. Було дуже цікаво: він вже збирався йти відповідати – і 
тут викладач підходить до нього і починає шпаргалку за один лис-
точок піднімати. І ось він її підіймає, підіймає – а вона так метра 
за два. І от викладач і каже: «А тепер перекажіть, будь ласка, все, 
що тут написано». 

Як відбувався захист курсових та дипломних робіт?
Знову-таки, не думаю, що тут щось кардинально змінилося за 

тридцять чи сорок років, окрім, можливо, презентацій з викорис-
танням мультимедійних технологій. Працювала державна екзаме-
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наційна комісія, осіб п’ять, очолював її, коли я захищав диплом, 
професор Д. П. Пойда. Призначався рецензент, роботу до захисту 
рекомендував науковий керівник. Захист відбувався таким чином: 
студенту давався час на оголошення результатів свого дослідження, 
потім виступав науковий керівник, потім – рецензент, члени ДЕК 
задавали питання. Потім оголошувалися оцінки. А щодо курсових 
робіт, то їх захисту тоді не було. У той час науковий керівник сам 
оцінював курсову роботу студента. Отже, її прилюдний захист 
на кафедрі не відбувався, просто здавалася робота, виставлялася 
адекватна оцінка – і все.

Що Ви можете сказати про проведення навчальних прак-
тик?

Після першого курсу у нас була археологічна практика. Ми 
поїхали копати на, так звану, Фрунзенську зрошувальну систему 
в район селища Підгороднього (поблизу Новомосковська), а далі, 
за селом, вже були сарматські кургани. Копали ми під керівни-
цтвом доцента В. І. Костенко, загалом тижня три. Жили, у полі, в 
наметах. Під час розкопок були цікаві знахідки. Так, ми знайшли 
досить значний поховальний інвентар – різний посуд, залізний 
сарматський меч, жіночі прикраси (золоті височні кільця, буси), 
а також інталію тощо. Отже, практика була досить змістовною, 
хоча було і нелегко, адже у спеку весь час доводилося працювати 
на сонці. А потім ще були виробничі практики, коли із студентів 
формували будівельні загони і відправляли на будівництво. Це тоді 
мало назву третій трудовий семестр. Зокрема, нас долучали до бу-
дівництва першого корпусу або корпусу № 9 ДДУ, або відправляли 
до колгоспу допомагати збирати врожай. Зрештою це певним чином 
сприяло об’єднанню колективу. Щодо профільної практики, то на 
четвертому та п’ятому курсах у нас була педагогічна практика у 
школі – треба було дати декілька уроків, провести якийсь виховний 
захід. І ця практика загалом давала гарний результат. 

Що Ви можете сказати про організацію студентського 
самоврядування в університеті та в гуртожитку. Ну, і взагалі 
про студентський побут, в тому числі в гуртожитку, але я 
так зрозуміла, що Ви не жили в гуртожитку. 
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Так, я не жив в гуртожитку, але досить часто бував, адже по-
ловина курсу мешкала саме там. Тож часто приходили туди поспіл-
куватись із друзями. Самоврядування тоді теж існувало, але мале 
певне ідеологічне забарвлення. Усі студенти були комсомольці, 
досить багато було членів партії, тому самоврядування здійсню-
валося по лінії комсомольської та профспілкової організації – це 
участь у відповідних зборах, нарадах, прийняття якихось рішень, 
проработка студентів, до яких були певні претензії. Щодо гурто-
житку, то у вихідні там влаштовувалися вечори відпочинку, спіл-
кування, танці, тож ми туди теж приходили.

Окрім оцих студентських посиденьок, які ще форми орга-
нізації дозвілля у Вас були?

Це, переважно, зустрічі з друзями: ходили в кіно, на диско-
теку, на стадіон і т. ін. 

Яку роль у Вашому житті відігравала фізкультура та 
спорт, чи брали Ви участь у змаганнях, гуртках, секціях?

В спортивних секціях я не перебував, хоча з дитинства полю-
бляв грати у футбол, тому на заняттях фізкультури робив акцент 
саме на цьому. 

Як був організований відбір і навчання в аспірантурі і докто-
рантурі? Хто був Вашим науковим керівником і чим вирізнявся 
його стиль наукового керівництва?

У 1977 р. я з відзнакою закінчив історичний факультет. І хоча 
мене рекомендували до аспірантури, все ж хотілося випробувати 
свої сили спочатку в середній школі. Тож мене розподілили на ро-
боту в СШ № 75 Дніпропетровська, де я і працював вчителем історії 
з 1977 по 1979 р. Вів уроки в п’ятих – восьмих класах. Зрештою 
видається, що ці роки не пройшли даром, адже я набув певного 
методичного та життєвого досвіду. Втім у 1979 р. я вже складав 
вступні іспити в аспірантуру по кафедрі історії СРСР та УРСР 
ДДУ. Пам’ятаю, було три іспити: профільний я здав на «добре», а 
іноземну мову і філософію – на «відмінно» і цього вистачило, щоб 
мене зарахували до аспірантури. Але був такий нюанс. Я збирав-
ся в аспірантурі продовжити займатися тією ж науковою темою, 
за якою захищав диплом, й у того ж наукового керівника. Але  
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В. В. Крутіков був доцентом, кандидатом наук і тоді не мав права 
наукового керівництва. Тож на кафедрі аспірантами керував лише 
професор Пойда, проте у нього вже було п’ять аспірантів. Більше 
брати він не міг. Зрештою знайшли певний компроміс – визначи-
ли в якості мого наукового керівника тогочасного декана, проф.  
А. М. Черненка. Відомий вчений, організатор історичної науки, 
він тоді також був завідувачем загальноуніверситетської кафедри 
історії КПРС. Однак він мені відразу сказав, що б я змінив тему 
роботи, адже дослідження буржуазії не було сферою його фахових 
інтересів. Останні стосувалися діяльності революційної еміграції, 
переважним чином більшовицької. Тож він запропонував мені 
тему: «Учасники повстання на броненосці «Потемкин» в еміграції 
та Росії в 1905–1920 рр.» Реалізація цього завдання вимагала ба-
гато поїздок – до архівів Ленінграда, Москви, Києва і т. ін., адже 
джерельна база з цієї проблематики була вкрай розпорошеною. 
Втім, у підсумку, я опрацював необхідну кількість джерельних 
комплексів і в червні 1982 р. мою роботу було рекомендовано до 
захисту. 30 вересня 1982 р. я захистив кандидатську дисертацію. 
Стосовно стилю наукового керівництва проф. Черненка, то він 
полягав у тому, що аспіранту надавалася значна свобода дій, а 
водночас керівник жорстко контролював виконання плану роботи 
здобувача – вчасне написання того чи іншого розділу дисертації, 
участь у тих або інших наукових форумах, опрацювання необхід-
ної літератури... 

У докторантурі я не перебував. Утім у січні 2005 р. захистив 
докторську дисертацію «Судновласники і моряки Азово-Чорно-
морського басейну в модернізаційних процесах кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст.» .

Назвіть Ваші ціннісні орієнтири як науковця і педагога. В 
чому основні результати Вашої праці як науково-педагогічного 
працівника? Які нові ідеї і методи Вам вдалося застосувати в 
навчальній роботі і наукових дослідженнях?

Ціннісні орієнтири науковця і педагога – це відповідальність, 
це порядність, це толерантне ставлення до оточуючих. У навчаль-
ному процесі важливо прищепити студентам любов до історії як 
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такої. При цьому важливо пам’ятати Василя Ключевського, який 
зазначав: «Без знання історії ми повинні визнати себе випадковос-
тями, які не знають, як і навіщо прийшли в цей світ, як і до чого 
повинні прагнути». Ось цей вислів видатного історика, мабуть, я 
можу визнати своїм кредо як життєвим, так і викладацьким. Ну, 
а мої основні результати праці як науково-педагогічного праців-
ника безпосередньо випливають з того, що я казав. Адже дуже 
важливо, щоб студенти (не лише спеціалісти-історики) розуміли, 
що освічена людина повинна знати історію свого міста, своєї ма-
лої батьківщини, своєї країни. Оскільки без тісного зв’язку часів 
не буде цілісної історичної свідомості, неможливо сформувати 
свідомість громадянина України. 

Відносно моєї наукової роботи, то остання спрямована на 
вивчення особливостей розвитку українських земель в складі Ро-
сійської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., з’ясування 
специфіки економічної та соціальної модернізації, яка мала місце в 
цей час, дослідження причин та проявів гострої кризи, яка охопила 
українське суспільство в модерний період, що, зокрема, проявилося 
у протистоянні більшої частини українського соціуму та тогочасної 
влади. У площині цієї проблематики мною видано низку статей 
та чотири індивідуальні монографії. Остання з них – «Україна в 
умовах модернізації та загострення соціального конфлікту (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.)» була надрукована в 2016р.

Що Ви можете розказати про організацію та функціо-
нування на Вашому факультеті та кафедрі навчальних та 
наукових лабораторій?

Ну, тут мені буде легко відповісти, в тому сенсі, що на на-
шій кафедрі немає лабораторій. Тому, як працюють лабораторії 
при інших кафедрах, то це краще, мабуть, знають їхні керівники і 
завідувачі, бо я не маю достатньої інформації щодо їх діяльності.

Які наукові школи та напрями визначали наукову діяльність 
на Вашому факультеті? Хто їхні керівники? Які відкриття 
вони зробили?

Відносно наукових шкіл, ще раз зазначу, що наукова діяльність 
на нашому факультеті набула значної динаміки в той час, коли 
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деканом був проф. А. М. Черненко. Адже саме ним було створено 
наукову школу із вивчення революційної еміграції і з цієї тематики 
в 1980–1990-х рр. було захищено більше двадцяти кандидатських і 
декілька докторських дисертацій. Тому наукова школа професора 
Черненка була відома далеко за стінами ДДУ. Її знали і рахувалися 
з нею і київські, і московські науковці. А взагалі-то на факультеті 
функціонувало декілька наукових шкіл або наукових напрямів – 
приміром школа аграрників, школа з вивчення германістики і т. п. 

 Наступні три питання стосуються наукових конферен-
цій, але я хочу їх об’єднати в одне. Розкажіть, будь ласка, про 
збірники наукових праць, які виходили на факультеті, як їх пре-
зентували, і про вплив науки та наукових конференцій на Вас 
як на науковця та викладача. 

 Наукові конференції – це гарний майданчик для презентації 
себе як дослідника з певної проблематики. Вони надають гарні 
можливості для спілкування, встановлення наукових зв’язків, 
для обміну інформацією, адже в науці це дуже важливо. Що сто-
сується нашої кафедри, то з 2006 р. на її базі було започатковано 
проведення міжрегіональних конференцій – наукових читань на 
пошану професора Черненка, який на той час вже пішов з життя. 
Отже, в 2006 р. ми провели перші читання під назвою «Акту-
альні питання політичної історії України та Росії». Згодом ці 
наукові читання стали регулярними, проводяться раз на два-три 
роки. В них беруть участь колишні учні Анатолія Михайлови-
ча, а також інші дослідники, науковці з багатьох ВНЗ Дніпра 
та інших міст України. В квітні 2016 р. ми провели вже п’яті 
подібні читання. Щодо збірників, то знову-таки у 2006 р. на 
нашій кафедрі було започатковано видання щорічного збірника 
наукових праць «Проблеми політичної історії України». У 2010 
р. він набув фахового статусу. Загалом вже вийшло 12 випусків 
цього збірника. А так на факультеті виходить зараз ціла низка 
періодичних видань – «Вісник ДНУ. Серія Історія та археологія», 
«Наддніпрянська Україна» тощо.

Чи впливала ідеологія на навчально-виховний процес, якщо 
так, то наведіть приклади, і чи думаєте Ви, що «інакодум-
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ство» в науковій сфері стало на заваді кар’єрного шляху Вас 
та Ваших колег?

В радянські часи була одна домінуюча ідеологія, це – марк-
сизм-ленінізм, і весь навчальний процес – лекції та семінари – 
повинен був здійснюватися у цьому річищі. Таким же чином всі 
наукові роботи повинні були писатися в рамках класової парадигми, 
виходячи з формаційного підходу до оцінки історичних явищ та 
подій. В кожній роботі обов’язковим було використання певних 
постулатів, цитат з праць К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна. І 
основні напрями історичних досліджень також визначались саме 
цими ідеологічними обмеженнями. Отже, наші знання та мож-
ливості наукового пошуку певним чином звужувалися за такої 
ідеологічної монополії, бо інші теоретико-методологічні підходи, 
(наприклад, цивілізаційний) відкидалися, оскільки apriori вважалися 
невірними та шкідливими. Знання іноземної фахової літератури 
часто-густо обмежувалося ярликом – «буржуазні фальсифіка-
ції». З працями західних істориків ознайомитися було фактично 
неможливо. Адже останні зберігалися в Державній бібліотеці в 
Москві у спецфондах і пересічний дослідник туди зазвичай до-
ступу не мав. І ця ізольованість від досліджень науковців інших 
країн у професійно-методологічному плані, звичайно, гальмувала 
поступ тогочасної історичної науки. В часи ж горбачовської 
перебудови ідеологічна цензура пом’якшується, оголошується, 
так звана, «гласність», хоча вона і не була цілком тотожною 
поняттю «свобода слова». Втім тоді відкрилося більше мож-
ливостей для наукового пошуку, для роботи в архівах, мав 
вже місце певний методологічний плюралізм. Зрештою зараз у 
вітчизняній історичній науці свободи слова цілком достатньо 
і я, приміром, можу досліджувати те, що мене цікавить. Мої 
висновки в наукових працях не визначаються якимось «дер-
жавним замовленням». Головне, щоб у наукових студіях Ваші 
узагальнення та висновки не йшли попереду аналізу всього 
комплексу фактів, щоб вони не корегувалися відповідно до 
певних ідеологічних настанов, щоб дослідник мав у пріоритеті 
методологічні принципи історизму та об’єктивності. 
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Що Ви можете сказати про наукову роботу студентів? 
Чи брали Ви участь в організації студентських наукових гурт-
ків та інших форм студентської наукової роботи? І як би Ви 
оцінили інформаційне забезпечення навчального та науково-
дослідного процесів?

На жаль, не мав честі керувати науковими гуртками в тому 
сенсі, що після того, як я захистив кандидатську дисертацію, по-
стало питання мого працевлаштування, а на кафедрі історії СРСР 
та УРСР вільного місця тоді не було. І мене направили на міжфа-
культетську кафедру, яка тоді називалася історії КПРС, адже нею 
завідував мій науковий керівник, професор Черненко. А подібні 
кафедри гуртків не мали. Тож пізніше, коли вже за часів неза-
лежності України наша кафедра була трансформована у кафедру 
української історії та етнополітики, і ми були інтегровані до складу 
історичного факультету, вона залишилась невипусковою. Тож 
«своїх» студентів ми на істфаці фактично не маємо. Адже наша 
кафедра викладає історію України переважно для студентів техніч-
них та природничих спеціальностей. Звичайно, те, що у нас немає 
студентських гуртків, я розглядаю як мінус, однак це викликано 
об’єктивними обставинами. 

Так, а щодо інформаційної забезпеченості?
Я вважаю, що у нас в ДНУ дуже непогано працює бібліотека, 

яка має солідні книжкові фонди. Є інтернет, є комп’ютерні класи, де 
Ви, зокрема, працюєте. Отже, вважаю, що за якимось мінімальним 
рівнем інформаційна забезпеченість є наявною, але, думаю, немає 
межі покращенню і треба було цю інформаційну забезпеченість 
(зокрема, в гуртожитку) звичайно посилити. 

Чи може вестися мова про органічне поєднання Вашої 
навчальної та наукової праці? Як обсяг навчального наванта-
ження впливав на результативність Вашої науково-дослідної 
діяльності?

Звичайно, якщо брати за зразок західні університети, то там 
наголос робиться на самостійній роботі студента. У викладача там 
досить невеликий обсяг навчального навантаження, приблизно 
250–300–400 годин, тож він має більше можливостей для науко-



559

Інтерв’ю № 27 ШЛЯХОВ Олексій Борисович

во-дослідної роботи, бо університет – це не школа, це науковий 
класичний заклад і він має видавати наукову продукцію. У нас же, 
до останнього часу, навантаження у викладачів було до 900 годин і 
це залишало менше часу для наукової роботи. Але рік тому наказом 
Міністерства освіти та науки навантаження викладачів обмежено 
600 годинами, що дає більше можливостей для наукового пошуку, 
для видання наукових праць. 

Які форми підвищення кваліфікації застосовувалися най-
частіше і наскільки вони були ефективними?

Щоб відповісти на це питання, треба трохи повернутися назад 
і згадати, що за часів існування СРСР для підвищення кваліфікації 
відправляли в провідні вузи країни. Тож я, наприклад, у 1989 р. 
два місяці був на стажуванні в Московському державному універ-
ситеті імені Ломоносова. Це була гарна можливість попрацювати 
в московських архівах, у бібліотеках, поспілкуватися з провід-
ними вченими… До того ж це стажування було безкоштовним. 
А вже після розпаду СРСР багато ВНЗ України отримали менше 
фінансування і, відповідно, можливості для таких поїздок значно 
звузилися. Тож зараз раз на п’ять років викладач повинен пройти 
підвищення своєї кваліфікації і відповідно до певного графіку це 
здійснюється зазвичай у вигляді місячного стажування на інших 
кафедрах факультету або в інших ВНЗ України.

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

Ну, звичайно, ще з часів мого студентського життя на фа-
культеті проводилися і проводяться спортивні змагання з того ж 
футболу, з інших видів спорту, але не можу сказати, що я в них 
активно брав участь. 

Що Ви можете розповісти про функціонування загально-
університетських об’єктів та підрозділів, зокрема: управлінь 
та служб ректорату, наукової бібліотеки, Палацу культури 
студентів, Палацу спорту, ботанічного саду, акваріуму, дру-
карні, видавництва, інформаційно-аналітичного агентства і 
гуртожитків?
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Я вважаю, що робота всіх підрозділів ДНУ імені Олеся Гончара 
організована належним чином, зокрема ректорату на чолі з профе-
сором М. В. Поляковим. Керівництво ДНУ демонструє зважений 
стиль управління – поєднання вимогливості і доброзичливості 
як до студентів, так і до викладачів, готовність дослухатися до 
проблем та їх вирішувати. Відповідно і наша кафедра спирається 
на підтримку керівної команди ДНУ в усіх питаннях. Перш за 
все йдеться про проректора, проф. В. В. Іваненка, а також про 
навчальний відділ на чолі із Ольгою Віталіївною Вербою. Хоча 
інколи подібної підтримки хотілося б мати і більше, зокрема у 
питаннях штатного розпису, кадрової політики. Однак тут треба 
бути реалістом, об’єктивно оцінюючи фінансові можливості уні-
верситету, наявний контингент студентів ДНУ і т. п. Позитивно я 
оцінюю і роботу нашої наукової бібліотеки, на чолі з її директором 
Світланою Кубишкіною і заступником директора, канд. іст. наук  
Л. М. Лучкою. Вони багато роблять для наповнення фондів біблі-
отеки, для того, щоб прищепити молоді любов до книги. 

Які форми профорієнтаційної роботи зі студентами за-
стосовувалися в університеті і на факультеті? Що Ви може-
те сказати про конкурсну ситуацію в певні періоди за Вашою 
спеціальністю?

Коли я перебув в якості абітурієнта, то конкурс на істфак був 
один до десяти. Адже у той час історичний факультет був ледь не 
єдиним в ДДУ гуманітарним (не рахуючи філфак) факультетом. 
Тож він користувався великим попитом у молоді. І згодом цей ви-
сокий конкурс зберігався. Але після проголошення незалежності 
України, змінився і класифікатор спеціальностей, і пріоритети у 
студентів щодо майбутньої роботи і їхнього фаху, з’явилися нові 
факультети, тож я вважаю природним, що конкурс на наш факультет 
дещо впав. Втім він все ж залишається достатньо високим, адже у 
молоді є бажання отримати знання з історії минувшого, опанувати 
історію краю, взагалі історію як науку. Зрештою ризикну перед-
бачити, що інтерес до історії нікуди не зникне і наша спеціальність 
й надалі буде користуватись популярністю серед абітурієнтів. А 
щоб допомогти випускникам шкіл зорієнтуватися в цих питаннях, 
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викладачі факультету регулярно ведуть профорієнтаційну роботу – 
відвідують школи міста та області, зустрічаються з абітурієнтами 
в рамках проведення в ДНУ Днів відкритих дверей тощо.

Що Ви можете розповісти про міжнародну співпрацю 
університету і факультету?

Щодо міжнародної співпраці на нашому факультеті, то вона 
перш за все здійснюється в рамках кафедри всесвітньої історії, де 
є зв’язки з німецькими, шведськими вченими і так інше, або на 
кафедрі проф. Ю. А. Святця, яка підтримує продуктивні контакти 
з польськими колегами. Стосовно ж нашої кафедри, то, напевно, у 
нас таких тісних зв’язків з іноземними ВНЗ немає. Але я, напри-
клад, підтримую контакти із грецькими науковцями, які вивчають 
діяльність грецьких підприємців в Азово-Чорноморському басейні 
в дореволюційний період. У цьому плані можу згадати професора 
Дзеліну Харлафтіс з Ііонічеського університету або дослідницю 
Еврідіку Сіфнео з Афінського університету. В підсумку брав участь 
у спільних з грецькими істориками міжнародних конференціях та 
друкувався на сторінках афінського видання «The Historical Review. 
Section of Neohellenic Research / Institute of Historical Research». 

Розкажіть про динаміку стипендіальної забезпеченості 
студентів, аспірантів і рівень заробітної плати науково-педа-
гогічного персоналу під час Вашої роботи в університеті.

А це до мене питання? Можливо, Вам краще знати, якщо 
йдеться про стипендію студентів і ситуацію в цьому плані зараз. 
Я можу тільки згадати, як це було за часів мого навчання на істо-
ричному факультеті. Тоді стипендію отримували ті, хто навчався 
без трійок. Отримували по 40 рублів ті, хто навчався добре, а під-
вищена стипендія – це для відмінників, складала 50 рублів. Вра-
ховуючи те, що мінімальна заробітна плата в країні тоді станови-
ла приблизно 80 рублів, а середня платня – 160–180 рублів, то це 
було непогано. Стосовно ж платні викладачів, то в той час доцент 
отримував 320 рублів, а профессор – 500 рублів. Зараз ці розцін-
ки, звичайно, інші. Але тут треба враховувати індекс інфляції, за-
гальну цінову політику в державі, купівельну спроможність існу-
ючої грошової одиниці і т. ін.
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Чи були Ви учасником війн, революцій, екологічних ката-
строф тощо? Чи впливали події внутрішнього і зовнішнього по-
літичного життя в країні на життєдіяльність університету?

Особисто я не був учасником якихось катаклізмів у суспільстві. 
Проте дещо міг спостерігати. Так, якщо вважати певною революцією 
горбачовську перебудову, то я бачив, як вона відбувалася в Москві. 
Маю на увазі події 1990 р., тогочасні масові мітинги, похорони Ан-
дрія Сахарова, гострі політичні дискусії, зокрема на Малому Арбаті. 
Якщо ж йдеться про події у нас, в Україні, то я був у Києві в грудні 
2013 р. на Хрещатику, працював у Департаменті атестації кадрів 
МОН, коли відбувалися події на Майдані, коли почалася побудова 
барикад. Але тоді ще ніяких значних сутичок на вулицях не було. 
Хоча атмосфера була вельми напруженою, так би мовити «дихала 
революцією». Це я теж міг безпосередньо спостерігати. 

Чи впливали події внутрішнього і зовнішнього політично-
го життя в країні на життєдіяльність університету?

Ну, зрозуміло, університет, де навчається 15 000 студентів, 
працює 1 500 викладачів, співробітників – це величезний колектив, 
це частина українського суспільства, а тому якщо суспільство було 
збурено подіями Революції гідності, ситуацією на Донбасі і в Криму, 
то це не могло не вплинути і на життя університету. Тому, звичайно, 
вплинуло і вплинуло найрізноманітнішим чином. Адже далеко не 
один викладач чи аспірант пішов на фронт чи добровольцем, чи 
був мобілізований, і вже не один з них віддав своє життя (про це 
свідчить і меморіальний стенд на 4-му поверсі нашого корпусу). І 
викладачі нашого факультету, зокрема доц. О. А. Репан, особисто 
брали в руки зброю, приймали участь у конфлікті на Донбасі. Крім 
того, це і збір допомоги для бійців, волонтерська допомога, здача 
крові. Отже, як і вся країна, університет долучився до цих подій… 
Сумних, звичайно, подій, але війна завжди впливає на ситуацію 
в суспільстві і в контексті матеріального становища людей, і со-
ціальних проблем (наявність хвилі біженців, переселенців), тобто 
життя багатьох людей значно ускладнилося, як власне і життя 
всього університету. В цьому плані можна вказати і на фактичний 
розрив наукових зв’язків із російськими істориками.
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Карплюк В. І. 145, 146
Карплюк І. С. 146
Картер (археолог) 185
Каселес Р. 236
Квітка (бабуся) 256
Кисельова О. В. 72
Кисельова О. М. 84, 320, 321, 
322
Кібиць А. І. 257
Кільберг Є. М. 204
Кільш (викладач) 440
Кін друк М. 167
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Кісенко М. М. 19, 145
Кливец П. Г. 51
Ключевський В. О. 555
Книш Г. М. 249
Князєва Т. 335
Кобиченкова Л. П. 400
Ковалева В. А. 149, 152
Коваленко Л. Ф. 250
Коваленко О. Ф. 249
Коваль М. 340
Кова льова В. О. 486
Ковальова І. Ф. 186, 189, 228, 
230, 233, 237, 408, 410, 422, 431, 
467, 546, 547, 549
Ковальський (викладач) 169
Ковальський М. П. 186, 227, 
232, 236, 237, 404, 405, 406, 407, 
408, 422, 423, 425, 426, 429, 468, 
547
Ковальчук М. С. 165, 166, 174
Ковбаса В. 335
Ковтунен ко В. 486, 489, 500
Когут П. І. 501, 512
Кожевніков 70
Колесник І. І. 423
Колиберда Ю. Т. 50
Колісніченко К. О. 282
Коломоєць М. П. 32
Коломоєць Ю. І. 183, 184, 201
Колосовська Д. С. 437
Коля (однокурсник) 360
Комаревцева М. І. 517
Конверський А. Є. 456, 457
Константинова Л. Ф. 333
Копилова М. І. 438
Корж В. Ф. 349
Коркіна М. П. 75, 84, 444
Корнейчук Н. П. 157, 205, 211
Король Є. 285
Корольова В. В. 177, 178

Короткова 
(студентка) 254
Косаревська Л. 335
Косогубова Т. Ю. 269
Коспа Н. Т. 332
Костенко В. І. 552
Котов І. І. 406
Коцюбинський М. 173
Кочубей О. О. 156, 529
Крак Ю. В. 321
Кравець (однокурсник) 262
Кравцов І. Я. 440
Кравченко В. 316
Кременчуцька Н. М. 29
Кременчуцький М. 30
Кривий І. О. 410, 413, 470
Кривонос Ю. Г. 321
Кривошеїн В. В. 459
Кролевець Д. 413
Крутіков В. В. 549, 554
Кубишкіна С. 560
Кужильна Л. 39, 40, 45
Кулеба С. А. 94
Кулик О. В. 462, 463
Куликов Ю. С. 51
Кулінок В. О. 222
Курдаченко Л. А. 202, 203, 294, 
387, 501, 512
Куценко Л. В. 303
Кучма Л. Д. 391
Кушаков Ю. В. 456, 457
Кушпіт Є. 361

Лабковський (викладач) 440
Ла рин 156
Лебедєв Л. Є. 440
Ле витан 51
Левченко А. 380
Левун Н. В. 45
Левыкин (історик) 227
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Ленін В. І. 197, 234, 380, 450, 
542, 557
Леонова М. В. 337, 343
Лепська Л. 178
Лермонтов М. Ю. 397
Леся (сестра) 330, 335, 342, 343
Лещинський (викладач) 204, 205
Лимарева А. 39
Линский С. С. 374
Липовська Т. Д. 186, 189, 404, 
422
Лис В. 167
Лисак М. С. 337, 343
Лисаченко О. І. 63
Лисценко Н. В. 439
Литвинова Т. Ф. 430
Лізогуб В. В. 392, 516
Ліпіна В. І. 349
Лісняк В. 30
Лобко В. М. 257
Лобода (викладач) 500, 501
Лобода В. В. 156, 294, 530
Лобода В. П. 74
Лондон Д. 281
Лубинец А. 140
Лук’янова Л. П. 339
Луценко М. О. 336
Лучка Л. М. 560
Любов (бабуся) 328
Любов Василівна (вчитель) 400
Лявданська М. К. 146
Лявданська О. Н. 146

Майборода Н. Г. 177
Мака ров Г. Д. 313
Макіавеллі Н. 461
Максименко М. 67
Максютенко А. 380
Малайчук 156
Малиновський (викладач) 271

Мальцева Г. І. 133
Мамчич І. 368
Манєвич А. І. 294
Марголіс Ю. Д. 433
Маріна З. П. 412, 467
Маріновська Н. 262
Маріновський (викладач) 262
Марков К. А. 222, 223
Марков К. К. 133
Маркс К. 239, 380, 557
Мартинек В. Ю. 374
Мартинов М. Д. 403, 405, 423
Мартинова М. Т. 333
Марюта А. Н. 55
Махін В. А. 283
Махно Г. 227, 239
Махно Н. І. 34, 227, 239
Маякова А. І. 247, 248
Медоварова Т. Г. 402, 405, 547, 
548
Мелешко В. І. 29
Мельников Г. Б. 100, 119
Менделєєв Д. І. 450
Меншиков (Меньшиков) І. І. 46, 
249, 301, 302, 303, 349, 373
Микитчук Н. М. 432
Микола Петрович (вчитель) 65
Мирончук (академік) 440
Мирончук В. Д. 186, 245
Мисливець Н. М. 31, 32, 34
Михайлова А. А. 303
Михайлова В. І. 189, 228, 404, 
410
Мицик Л. П. 254
Мицик Ю. А. 405, 408, 422, 469, 
548
Мінц І. І. 195, 235, 425
Мішуренко (Мишуренко) П. Є. 
40, 170, 172, 173
Міщенко О. 45
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Іменний покажчик

Міщенко Т. 45
Морган О. О. 440
Мосіна В. І. 391
Моссаковський В. І. 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 115, 119, 156, 157, 
282, 283, 285, 287, 288, 289, 290, 
294, 295, 322, 344, 378, 390, 391, 
403, 475, 488, 500, 501, 528, 530
Моторний В. П. 157, 204, 205, 
219, 500, 502, 503, 504, 536
Моцарт В.-А. 543
Мусій (дід) 328
Мусіяка А. С. 280
Мусіяка В. П. 278, 279, 291
Мусіяка С. Ф. 280

Надєжда Назаровна  
(комендант) 108
Надія Никифорівна  
(вчитель) 400
Надольний І. Ф. 456
Назаренко (староста) 262
Назаренко О. В. 303
Нарський (філософ) 458
Настя (бабуся) 328, 329, 330
Наталія (партизан) 266
Наумов Ю. О. 522, 526
Недобой М. О. 281
Некрасов З. І. 390, 391
Немцов В. І. 520
Нечай (письменник) 363
Нечет М. О. 94
Нечкина 241
Никитина И. М. 374
Нікілєв О. Ф. 406, 430
Нікітін П. І. 70
Ніколенко В. В. 463
Нікольський (викладач) 500
Ніконенко В. 39
Нікуліна Н. 173, 363

Носенко Е. Л. 37

Ободан Н. І. 317, 319, 320
Оксенюк Т. А. 63
Олегін (викладач) 255
Олесь В. 35
Олійник Н. П. 349, 466
Олійник Ю. 38
Ольга (сестра бабусі) 330, 343
Омелян Т. 39, 43, 45
Омесь В. 38, 43
Онищенко В. І. 283
Опришко О. М. 172
Орешко С. І. 374
Орлик Н. П. 374
Остапенко В. А. 535
Отін Є. С. 336, 365
Охо муш К. А. 249, 250

Павленко В. М. 427
Павлов (викладач) 169
Панасенко Г. Н. 308, 309
Пасечний Г. В. 140
Пасконов В. М. 498
Патока Г. А. 174
Патоков О. Ф. 51, 55
Пелагея Кузьмінічна 73
Пергат М. З. 114
Переверзєв В. В. 185
Перседський (викладач) 440
Першина А. С. 47
Петренко А. Н. 156
Петришин В. І. 522
Петро Антонович (викладач) 66
Петрова П. О. 361
Петунько М. Д. 306
Пилипенко О. 500
Пи сарева М. Є. 113
Пи сарева М. Ю. 261
Писаржевський 378
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Підгаєцький В. В. 241, 242, 420, 
423
Підмогильна Н. В. 296, 297
Підмогильний В. 353
Плотникова А. І. 336
Плохій С. М. 422, 423
Подюменко В. 403
Пойда Д. П. 186, 194, 227, 229, 
235, 236, 237, 242, 404, 407, 416, 
417, 421, 423, 426, 427, 428, 468, 
475, 547, 549, 552, 554
Полішко М. Н. 305
По лішко Никифор 305
Полішко Н. Є. 303
Полішко Олексій Миколайович  
303, 305
Полішко Ольга Миронівна 305
Полішко П. 306
Поляков М. В. 6, 156, 205, 390, 
460, 500, 502, 503, 531, 560
Поляков С. І. 195, 405, 409, 411
Пономарьов А. 335
Попова І. С. 178, 303, 327, 328
Попова Р. С. 407, 422
Поповська Н. М. 356
Поповський А. М. 349, 355, 356, 
358
Поповський М. І. 356
Порт (викладач) 440
Потёмкина (викладач) 379
Потніцева Т. М. 349, 370, 371
Потупало О. В. 130
Потьомкіна Л. Я. 168
Прейкшас (Прейкшес) А. І. 122, 
374
Приварников А. К. 525
При йма А. П. 185
Пристайко Т. С. 303, 349
Приходько М. М. 524
Прокопченко Л. К. 387

Пронь Л. В. 156
Пугачов О. 185
Пустова Ф. Д. 337
Пушкін О. С. 259, 302, 397, 543
Пушкіна (доцент) 459
Пясецький (доцент) 75

Рабчевська Н. О. 247, 453
Раппопор Г. Г. 374
Распопов І. В. 249
Рей (аспірант) 272
Рейнгард (професор) 258, 259, 
271
Рейнгард И. А. 52
Репан О. А. 11, 562
Решетняков М. А. 278
Рєпнін (князь) 279, 280
Рєпніна (княгиня) 279
Рильський М. Т. 174, 338
Річард Маркович (вчитель) 439
Ровинский Д. И. 50
Рождєствєнський Р. 286
Розенберг Л. Б. 524
Розумна Г. І. 401
Розумовський К. 279
Ромашко В. А. 431
Ружин М. М. 385, 386
Ружин М.П. 386
Ружина В. О. 386
Рузвельт Ф. Д. 223
Руссо Ж.-Ж. 461
Рядно (викладач) 500

Савицька А. 39
Савич Н. Г. 374
Савоськіна В. П. 333
Савченко А. А. 359
Савчук В. С. 424
Сагірова С. Ф. 333
Сакало Н. Д. 483
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Іменний покажчик

Салтиков-Щедрін 74
Санин А. Ф. 156
Сафронов (ректор) 295
Сахаров А. 562
Сахно В. О. 168
Сахно Л. О. 41, 42
Свєтлова О. Є. 401
Свидницький А. 362
Світленко А. Я. 394
Світленко В. Р. 394
Світленко В. Я. 394
Світленко І. Я. 394, 395, 396, 
398, 399
Світленко Леонід Якович 394
Світленко Любов Яківна 394
Світленко (Хаджинська) М. С. 
393, 396, 397, 398, 399
Світленко Н. Р. 394, 395
Світленко П. Р. 394
Світленко Р. Є. 393
Світленко С. І. 11, 12, 196, 392, 
393
Світленко (Шутенко) Т. П. 394, 
396
Світленко Я. Р. 394, 396
Святець Ю. А. 11, 430, 561
Святослав (князь) 272
Селезньова І. В. 47
Семашко О. М. 542
Семенова Р. М. 333
Сергєєв В. С. 460
Сергієнко В. 339
Сергій (син) 343
Сері щев Я. М. 433
Сєдов М. Г. 433
Сизько В. Г. 522
Сиротенко Ві талій 340
Сиротенко В. Т. 186
Сідель нік (Сідельніков,  
викладач) 261

Сірий М. П. 168
Сіфнео Е. 561
Скалозуб В. В. 437, 438
Скорнякова Л. О. 135
Скрипникова Л. В. 405, 547
Скуратова Л. І. 349
Скуратовська Л. І. 250, 374, 379
Сліпінчук К. М. 388, 389
Смирнова Л. И. 225, 226
Сміянова О. 432
Собка Т. 39
Сологуб Н. М. 177
Сорокотяга В. 227, 228
Сорочинська Ю. П. 370
Сосюра В. 338, 439
Сотніков Д. І. 310
Стадний Б. 254
Сталін Й. В. 223, 259, 271, 295, 
397 
Стаффорд Е. 167
Стаховський (викладач) 260
Стельмах Г. 339
Стельмах М. 41
Степан Опанасович  
(декан) 261
Стецкевич В. В. 404
Стороженко І. С. 422
Струков (дворянин) 543
Стрюк М. 409
Стуканецька (польська дівчина) 
455
Стусь О. О. 262, 263
Судак (викладач) 282
Султанов 502
Сумарок П. 361
Сухомлин І. Д. 172
Сухомлинський В. О. 30, 36, 45, 
337
Сушкевич М. С. 401
Сєдая А. М. 257
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Та раненко О. О. 177
Таранущенко Я. І. 19
Тара сенко О. Г. 176
Терханова О. В. 303
Тимошенко Ж. І. 249
Тичина П. 168, 174, 338
Ткаченко М. М. 165
Ткачов В. І. 249
Ткачук В. І. 45
Токар О. 361
Токар Т. Я. 174
Токовенко О. С. 453, 454
Токовенко С. З. 454
Токовенко (Кучма) Х. 454, 455
Толстой Л. М. 74, 224
Томашук Н. О. 169
Торшина (викладач) 485
Травлєєв А. П. 102, 105, 110, 
116, 119, 127, 261, 265, 271, 320
Третяк О. А. 459
Трефілова А. В. 392, 516
Трубачов О. 364, 365
Тульчинский (викладач) 493
Тупиця О. Л. 464, 465
Туркін В. М. 250
Тур чинов (викладач) 310
Тутанхамон 185
Тутик Р. С. 76, 78
Тутік Л. С. 189
Тушев 212

Фабр М. 449
Федоров В. О. 433
Федоров І. 429
Федосов І. А. 433
Фе дорчук М. С. 338
Федосенко В. Я. 280
Федосенко Г. 280
Федосенко Є. Я. 280
Федосенко М. Г. 280

Федосенко Марія Яківна 280
Федосенко Марина Яківна 280
Федосенко Я. Г. 280, 281
Федосенко Я. Я. 280
Фень Г. О. 528
Філіпова Л. М. 308
Фомічов І. П. 334
Форткіна М. П. 440
Фролова В. С. 165, 464
Фролова К. П. 33, 36, 38, 39, 
168, 301, 346, 349
Фроянов І. Я. 433

Хаджинська Г. 396
Хаджинська М. 396
Хаджинська Ю. В. 396, 397, 398, 
399
Хаджинський С. М. 396
Хамініч О. В. 481
Харитонов О. О. 146, 486, 489, 
493, 498
Харламов (викладач) 374
Харлафтіс Д. 561
Харченко В. І. 437
Харченко З. Р. 165
Харченко Н. 38
Хвойнений І. М. 257
Хлистова М. 423
Хмельников О. Г. 238, 243
Хмельницький Б. 48
Холод ний О. 38
Хоруженко П. В. 401
Храповиць ка 
 (графиня) 280
Хрущ В. К. 157, 500
Хрущов М. С. 124, 442

Цауне А. Я. 82, 85
Цвей М. Я. 332
Цуканова А. М. 19
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Чабан М. П. 34, 35, 38
Чакк А. М. 388, 389
Чапленко В. 359, 368
Чапленко І. 359
Чекарьова Г. О. 334
Чепурний В. 189
Черненко А. М. 185, 186, 187, 
189, 192, 193, 194, 195, 197, 408, 
423, 426, 427, 429, 430, 467, 468, 
470, 475, 548, 554, 556, 558
Чернецький В. 519
Чернецький О. С. 517
Чернецький С. О. 516
Чернишенко Д. М. 282, 283
Чернишенко О. В. 491
Чернишов В. 249
Чернишов К. 363
Черніков С. М. 207, 208, 210, 
212
Чернов (викладач) 43
Черняков Ю. А. 530
Черчіль В. 223
Чехов А. П. 74, 224
Чудакова (вчитель) 372
Чуприна М. Д. 65

Шадура В. О. 169
Шаміль 402
Шаповалова О. М. 156
Шарапанівський С. 170
Шахрай Г. 362
Шашкін І. Ю. 38, 39, 172, 173, 
175
Швайко М. Ю. 157, 500, 522, 
523, 528, 530, 532
Швидько Г. К. 186, 408, 421, 
422, 430, 547
Шевцов В. І. 403, 404
Шевцов І. Д. 202
Шевченко Г. 357

Шевченко Т. В. 178
Шевченко Т. Г. (Кобзар) 74, 173, 
179, 275, 302, 359, 360, 363
Шевчук О. С. 337
Шекспір В. 376
Шелест 179
Шепель Ф. О. 405
Шереметьєв В. Г. 317
Шишкин 51
Шкарупіло А. Й. 29
Шкарупіло М. 30
Шкіль А. 42
Шкляр В. 167
Шляхов Б. М. 541, 542, 543, 545
Шляхов О. Б. 424, 431, 540, 541
Шляхова О. І. 541, 545
Шляхова (Щербачен ко) О. О. 
543, 544
Шляхтун (професор) 456
Шматков (викладач) 262
Шманатов М. С. 296
Шолохов М. 41, 402
Шпильчак Б. 416
Шрейдер Н. М. 372
Шрейдер Н. С. 374, 376, 378, 
379, 380
Штерншіс А. 9
Шумрікова Л. П. 424

Щедрін В. 360
Щербаченко (Василенко) З. М. 
543
Щербаченко О. Р. 543
Щербаченко Р. Т. 543
Щербицький В. В. 238, 365, 439
Щусь В. З. 25, 26
Щусь Ганна Захарівна 24, 26, 27
Щусь Григорій Захарович 26
Щусь З. Й. 24
Щусь Захар 26
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Щусь І. З. 26

Эльвина Ивановна (вчитель) 49

Юбкін В. 199, 442
Юдін С. П. 440
Юзя (хрещена) 329, 330

Яворницький Д. І. 34, 35, 407, 
421, 426, 428, 430
Ягодкіна Т. М. 336
Якунін В. К. 422, 424, 431

Янушкевич О. А.  481
Яншин О. М. 79
Яременко Д. О. 327
Яременко М. П. 333
Яремчук (Шекель) М. Є. 328
Яремчук С. М. 328
Яріменко Г. 308
Ярошевский І. Г. 520
Ярошенко А. П. 76
Ясинський Л. 39
Яцу ба В. Г. 390, 391
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