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IНТЕРВ’Ю З ЛЕОНIДОМ БУЛАВIНИМ

Iнтерв’ю було взято 27 лютого 2015 року на фiзичному факультетi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
1. Вашi дитинство i шкiльнi роки
пройшли в передмiстi Полтави, на берегах
Ворскли та Коломаку. Розкажiть, будь
ласка, про цей чудовий край. Коли
вперше Ви почали замислюватись
над проблемами свiтобудови?
Я народився в Полтавi на Панянцi, i 16 рокiв жив
у передмiстi Полтави в Лiску. Там є саманна хата, яку побудував мiй дiд Василь Павлович Булавiн майже 100 рокiв тому. Мiй батько Анатолiй
Васильович хлопчиком допомагав моєму дiду тягати тачки з глиною на стiни хати. В той час залiзничникам, яким був i мiй дiд, на околицi Полтави давали земельнi дiлянки для забудiвлi бiля
старицi рiчки Коломак. Ця стариця мала безлiч
рукавiв, навколо був лiс, тому цю мiсцевiсть i називають Лiсок. Я мешкав на вулицi Харкiвськiй.
Наш город, з якого було видно Полтавський монастир, виходив на вагонний парк, де було, здаєc I.В. ЖИГАНЮК, М.П. МАЛОМУЖ, 2015
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ться, тридцять чотири колiї. Iншiй бiк вулицi Харкiвської виходив на старицю рiчки Коломак. Менi до Коломака йти було хвилин 5, приблизно 10
хвилин було йти до рiчки Ворскла. Це двi рiчки
геть протилежнi за своїм характером. Рiчка Коломак протiкає крiзь очерет, а там, де є прогалини, то там ростуть бiлi та жовтi лiлiї. Вода в
Коломаку була настiльки чиста, що ми з хлопцями пiрнали на купальнях i пили воду прямо з рiчки. Ще там був трамплiн, з якого ми стрибали
у воду. Ворскла зовсiм iнша рiчка. У неї правий
берег крутий, високий, приблизно в два-три метри, розкiшнi широкi пiсчанi пляжи. Зрозумiло,
що на Ворсклi ми теж мали певнi розваги. Там
ми робили тарзанку i стрибали з неї у рiчку. Грали на пiщаному пляжi у футбол. Згодом, коли
пiдросли, стали кататися на байдарках. Iнше дозвiлля у нас було таке. Ми частенько їздили на
поїздах. Для нас це було звичне дiло, оскiльки
у кожного з нас батьки працювали на залiзницi.
Мiй батько працював машинiстом спочатку паровоза, а потiм тепловоза. Ми часто сiдали у товарний поїзд i їхали кудись за мiсто. Там були пiщанi кар’єри i можна було стрибнути в цьому кар’єрi згори i з лавою пiску спуститися униз. Iнколи я їздив з батьком в кабiнi паровоза. Якщо їхав
в паровозi, то менi давали лопату i я допомагав
кочегару кидати вугiлля з тендера в топку паровоза. Тепловоз був бiльш нашпигований рiзними
пристроями, це менi подобалось, але не подобалось, що в тепловозi досить сильна вiбрацiя. В паровозi було бiльш по-домашньому. Мабуть через
те, що мiй батько працював на залiзницi, в мене
був певний потяг до технiки. До якихось новiтнiх
технологiй.
Околицi Полтави i сама Полтава – це казка. Менi дуже подобається Полтава. I коли я буваю за
кордоном, i мене запитують: “Звiдки?” – я не кажу, що з Києва, а кажу, що я з Полтави. I там
нiкого це не дивує. Вони думають, що я живу в
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Полтавi, а працюю в Києвi. Такi вiдстанi мiж роботою та помешканням у свiтi не новина.
Коли я вперше почав замислюватись над проблемами свiтобудови? Мабуть з самого дитинства.
Бо на околицi Полтави вночi небо таке яскраве,
не таке як у великих мiстах – Києвi чи у центрi
Полтави. Ця безодня мене навiть жахала, менi хотiлось зрозумiти, як це, що таке нескiнченнiсть. I
зараз це неможливо осягнути, скорiше звикнути, а
тодi було ще важче. Взагалi про те, як влаштований свiт, я замислювався у шкiльнi роки. Наприклад, десь в середнiх класах школи я замислився
як ростуть дерева, чому вони саме такої вишини,
а не бiльшi. Розумiв, що є певна межа, до якої певний вид дерева може дорости. Згодом я дiзнався,
що капiлярнi явища визначають максимальну висоту дерева, а рекордсмен – секвоя. В тi часи я
замислився: чому вiдхилення точок на Землi вiд
рiвня океану плюс-мiнус 10 км. Тобто висоти гiр
i впадин у свiтовому океанi не перевищують приблизно 10 км. Такому пiдходу до науки, iнтересу
до того, як влаштований свiт, зацiкавленостi у свiтобудовi сприяло те, що ми з братом вiдвiдували гуртки, в якi записувалися самi, без вказiвок
батькiв.
Там ми робили дiючи екземпляри планерiв, а потiм – дiючи екземпляри електровозiв. Навiть їздили на змагання до Харкова з дiючими макетами електровозiв. Рiзнi деталi, якi є в електровозi,
ми прагнули зробити так, аби вигляд моделi вiдповiдав оригiналу. Правда, там я отримав i перший урок несправедливостi. Вiн полягав у тому,
що декiлька моделей, в тому числi i нашу, шляхом
подачi бiльшого струму через реостат органiзатори спалили, аби ми не стали лiдерами. Я про це
дiзнався i це стало приголомшливою подiєю для
мене.
2. Як часто Ви вiдвiдуєте
свою малу батькiвщину?
Принаймнi кожного року, як мiнiмум, мiсяць влiтку я буваю в Полтавi пiд час вiдпустки. Крiм того, ще iнколи заїжджаю до своїх друзiв, на їх ювiлеї. Ранiше, коли ще були живi мої тато i мама,
брат їздив частiше. Тепер в батькiвський хатi живе племiнниця. Мої батьки i брат нинi в iншому
свiтi, тому зараз менше буваю у Полтавi. Але без
Полтави менi не можна!
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3. З яких причин пiсля закiнчення
школи Ви обрали для подальшого
навчання Київський, а не Харкiвський
унiверситет, який був майже
пiд боком?
Я довгий час сумнiвався, в який ВНЗ менi вступати, взагалi який напрямок менi обрати. Моя вчителька росiйської мови дуже наполягала, аби я пiшов навчатись в Ленiнградський лiтературний iнститут. Я колись написав твiр на тему: “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!”. За вечiр я списав
вiршами повний зошит. Вчителька поставила менi велику п’ятiрку i маленьку-маленьку двiйку. За
синтаксис i не все з орфографiєю було нормально.
Вчителька бiологiї сподiвалась, що я пiду на бiологiчний факультет. На шкiльнiй дiлянцi я робив
прикольоровки саджанцiв i з 200 саджанцiв у мене
бiльш нiж 190 прийнялись. Вона знала, що я люблю поратись з деревами, квiтами, як i мiй батько.
Я робив прикольоровки на шипшинi – розу, на грушi – яблуко, на сливi – абрикоси. Але в серединi
випускного класу до нас заїхав викладач Київського унiверситету з фiзичного факультету Юрiй Цященко. Вiн був такий розкутий, притягував до себе, як магнiт. Я вiдчув, що тi мої прагнення до новiтнiх технологiй, до сучасної супер-iнженерiї, до
розумiння законiв природи взяли верх. I я захотiв
бути схожим на цього викладача. Вiн дiйсно був
якийсь особливий. Приблизно за мiсяць до цього
ми розмовляли з дiвчиною, з якою я зустрiчався.
Її батько теж був машинiстом паровозу, i ми вдвох
думали про те, що пiдемо в медичний, адже моя
мама та її три сестри були медиками. Але все-таки
батькiвський вплив перемiг у менi i я пiшов в фiзику. Чому не Харкiвський унiверситет? Тому що
викладач приїхав саме з Києва, i менi захотiлося
саме там i навчатись. Хоча тодi з Полтави до Києва було дуже незручно добиратись. А в Харкiв –
без проблем – кожнi кiлька годин ходили регулярнi поїзди. До речi, свого часу у Харковi в Унiверситетi навчалась моя рiдна тiтка Вiра. Вона була
дуже гарною. Прийшла вiйна, i вона зi своїм другом з Перещепиня з другого курсу поїхала до Москви навчатися на радистiв. Спочатку їх закинули у Харкiвський котел, де вони виконали бойове
завдання, а згодом – в окуповану Полтаву. Вона
прийшла до батькiвської хати о четвертiй ранку,
а через годину прийшли фашисти – здали сусiди.
Спочатку її тримали в полонi, потiм розстрiляли.
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4. Хто Вашi першi вчителi?
Я би сказав так. Я навчався тому, яким має бути
викладач, у професорiв фiзичного факультету. В
першу чергу навчався у Юрiя Iвановича Шиманського, у Галини Петрiвни Рощиной, Iрини Iванiвнi
Адаменко, а також у Соломона Iсаковича Пекара,
Кирила Борисовича Толпиго. Вони були прекрасними лекторами i чудовими фiзиками. Практичною фiзикою реально я почав займатись на п’ятому курсi, коли потрапив в Об’єднаний iнститут
ядерних дослiджень. I там доля мене звела з Олександром Васильовичем Стрелковим, який був моїм мiкрошефом. Гасло його життя – “Фiзика – це
просто!”. Вiн настiльки був вiдкритим i простим, а
разом з тим мав i глибокi знання з фiзики, що менi
з ним було приємно i працювати, i спiлкуватись.
Ми обговорювали не тiльки фiзичнi теми. Читали забороненого в тi часи Солженiцина, спiвали
пiснi Окуджави, Висоцького, катались на лижах,
ходили, скажiмо, у дводенний похiд на лижах по
Пiдмосков’ю. До речi, в одному селi ми знайшли
подружку Колонтай. Це було так. Вечорiло. З лiса
на лижах ми вийшли на село, там хат 20, i тiльки з
одного димаря пiднiмається дим. Заходимо в хату,
там чоловiк 15 стареньких людей – в основному бабусi. П’ють чай – чистенько, гарненько в них. Але
їжi у них було зовсiм мало. Ми дали їм консервiв, а
вони запропонували нам самовар. В той час самовар – це був суперподарунок, але його тяжко було
нести за плечима – тож ми вiдмовились вiд нього.
Другим моїм вчителем фiзики, старшим мiкрошефом, був Юрiй Мечиславович Останевiч. Юрiй
Мечиславович не захищав кандидатську, а захистив одразу докторську дисертацiю, причому я бачив, як це вiдбувалось. Вiн її писав при менi. Iлля
Михайлович Франк i Федiр Львович Шапiро, якi
керували Лабораторiєю нейтронної фiзики, просто запирали Юрiя Мечиславовича в лабораторiї,
щоб вiн нiкуди не бiгав, i вiн мав писати докторську дисертацiю. Юрiй Мечиславович був за пiвкроку до вiдкриття того ефекту, який зараз називається ефектом Мессбауера. Олександр Васильович Стрелков є тим фiзиком, який вiдкрив ультрахолоднi нейтрони. Якось Федiр Львович Шапiро викликав нас до себе i запропонував: цiле лiто
реактор IБР буде працювати на нас. Ми – це Олександр Стрелков, Юра Покатiловський i я – повиннi були шукати ось цi ультрахолоднi нейтрони. Ми
все лiто працювали. Першi ультрахолоднi нейтроISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8

ни (УХН) були зафiксованi. Але згодом Київський
унiверситет дiзнався про це i наш проректор написав Миколi Миколайовичу Боголюбову, що унiверситет хотiв би, аби я займався тою тематикою, на
яку я приїхав, а саме фiзикою рiдин. Я мав розмову з Миколою Миколайовичем Боголюбовим. Дуже теплу, дуже зворушливу, вiн мене пiдбадьорив,
що “i в фiзицi рiдин є багато цiкавого. УХН – теж
хороший напрямок, але Києву бiльш потрiбно, аби
Ви працювали у фiзицi рiдин, тому працюйте над
цiєю тематикою”. Цi слова академiка М.М. Боголюбова спонукали мене до дого, що я з потрiйною
силою почав розвивати напрямок дослiджень “Фiзика рiдин” в ОIЯД, якого там до мене не було. До
речi, Юрiй Мечиславович Останевич створив першу установку для малокутового розсiювання нейтронiв i, в першу чергу – в рiдинних системах. Ми
з ним довго обговорювали, робили першi експерименти на цiй установцi. Нинi ця установка вiдома
в свiтi як ЮМО (Юрiй Мечиславович Останевич).
I вона була першою установкою у свiтi по малокутовому розсiюванню нейтронiв. Тепер установок,
аналогiчних ЮМО, в свiтi не менше 10. В однiй
Нiмеччинi їх, здається, чотири.
5. I.З. Фiшеру i Вам належить
одне з найвидатнiших вiдкриттiв
у молекулярнiй фiзицi другої половини
ХХ сторiччя. Ви довели iснування
колективної самодифузiї у рiдинах.
За яких обставин Ви обрали саме
цю проблему?
Мова йде про колективну самодифузiю в рiдинах.
Що мене спонукало займатись колективною самодифузiєю? По-перше, є такi фундаментальнi категорiї – неперервне i дискретне, парне i непарне, колективне i одночастинкове. Вони є i в фiзицi, i поза
нею. Зазначу, що утопiчнiсть побудови комунiзму
якраз полягає в тому, що колективнi i лише колективнi риси поведiнки людини мають бути основними. Ми знаємо, що в Харковi, як у кiбуцах, були
будинки, в яких квартири були з’єднанi спiльним
балконом, аби люди могли один до одного звертатись в будь-який час. Iнша сторона медалi – це
одночастинковий рух, або iндивiдуальнi якостi у
поведiнцi людини. Зрозумiло, що життя таке, яке
є – в ньому присутнi i колективнi, й iндивiдуальнi
мотиви. Така природа людини. У фiзицi, до речi, iдеалiзацiя – це один iз методiв пiзнання яви-
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ща. Ми знаємо про iдеальне тверде тiло, ми знаємо
про iдеальний газ. I все iнше, що зустрiчається в
природi – це є суттєвий вiдхiд вiд цих iдеалiзацiй.
Те саме i в явищi дифузiї. Одночастинковий i повнiстю колективний механiзми дифузiї – це певнi
iдеалiзацiї. В залежностi вiд стану системи внесок
тiєї чи iншої складової є бiльшим або меншим. Я
зрозумiв, що за допомогою квазiпружного розсiювання нейтронiв, шляхом змiни кута розсiювання,
можна дослiджувати обидва цi механiзми. Цим я
фактично i зайнявся експериментально.
6. Як ви сприймаєте вiд’їзд
кращих українських школярiв i студентiв
за кордон? Вiд’їзд кращих українських
школярiв i студентiв за кордон – це явище
негативне для України в короткостроковiй
перспективi. Чи зможе Україна
використати потенцiал наших спецiалiстiв
в дiаспорi в довгостроковiй перспективi
подiбно тому, як використовують потенцiал
своїх дiаспор Китай та Iндiя?
Сприймаю двояко. Коли я був деканом (а деканом
я був 17 рокiв), то весь час сподiвався i говорив
своїм студентам, що ”ви потрiбнi нашiй державi i
ви є якраз той базис, на якому може бути побудована новiтня держава”. Я i сьогоднi впевнений в
тому, що в побудовi держави внесок так званих технарiв, внесок фiзикiв повинен бути значним. Технарi, фiзики i математики мають бiльш послiдовну логiку, завдяки чому можуть передбачати певнi
подiї. Яскравий приклад – посадка дослiдницького
апарата на комету Чурюмова–Герасименко. Уявiть
собi: апарат летiв 10 рокiв i влучно сiв на комету!
На жаль, у гуманiтарiїв ця якiсть, на мiй погляд, є
бiльш слабкою, хоча у них є безлiч iнших переваг.
Тому я хотiв би, аби нашi кращi студенти залишались в Українi. Суспiльство має використовувати
те, що наша молодь, на моє переконання, є бiльш
талановитою, нiж молодь багатьох країн. I це треба використовувати державi, щоб її потенцiал зростав. Безумовно, я хотiв би, аби наше суспiльство
було вiдкритим. Для цього потрiбно, щоб нашi молодi спецiалiсти вiд’їжджали до iнших країн, i тим
самим люди в цих країнах дiзнавались про Україну, дiзнавались, якi ми є. Я впевнений в тому, що
спiвпраця з людьми iнших країн дозволяє створити позитивний iмiдж для Українi у свiтi та довести, що ми дiйсно прагнемо демократiї. Першу схо-
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динку на цьому шляху ми вже подолали, але нам
необхiдно ще багато зробити. Тi люди, що поїхали з України, повиннi безумовно допомагати їй.
До речi, як правило, так i вiдбувається. Я знаю,
що мої учнi, якi поїхали до Нiмеччини та Францiї, виходили на манiфестацiї за єдину нашу Україну, виходили на манiфестацiї проти агресiї. I менi
приємно, що мої учнi не пасуть заднiх в формуваннi свiдомостi свiтової громадськостi на користь
України.
7. Що ви можете сказати про концентрацiю
наукових дослiджень в Київських вишах?
В Нiмеччинi, США та Великобританiї має
прямо протилежна тенденцiя
Я не впевнений, що така концентрацiя реально
iснує. Якщо говорити про фiзику експериментальну, то бiльше можливостей мають не вишi, а Академiя наук. Бо там бiльш зосереджено новiтнiх
приладiв. Для прикладу. Такий прилад, як оптичний спектрометр, який коштує 500 000 євро, закупив Iнститут фiзики надпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова. Унiверситету такий прилад закупити
сьогоднi нереально. Академiя наук має можливiсть
створити центри колективного користування. Тi
кошти, якi є в унiверситетi, не дозволяють створювати такi центри. Мiй вихованець, доктор фiзикоматематичних наук Клепко Валерiй Володимирович, який працює зараз заступником директора Iнституту хiмiї високомолекулярних сполук, сказав,
що вони закупили прекрасну європейську хiмiчну
лабораторiю. З огляду на те, що вiн повiдомив, вони не менше нiж на мiльйон євро закупили обладнання. Запрошують нас до спiвпрацi. Я за те, аби
мати тiснi зв’язки з науковими центрами багатьох
країн свiту. От ми маємо спiльний проект з Об’єднаним iнститутом ядерних дослiджень. Це дає можливiсть мати безкоштовний доступ до сучасного
реактора, до тих приладiв, якi закупив Об’єднаний
iнститут ядерних дослiджень. Другий напрямок
спiвпрацi – це унiверситет мiста Страсбург. Ми маємо договiр з цим унiверситетом, за яким у рiк до
чотирьох студентiв кафедри можуть вiд’їжджати
на навчання у Страсбурзький унiверситет i отримати водночас два диплома: Київського i Страсбурзького унiверситетiв. Ми прагнемо робити так,
аби магiстерська робота була цiкавою для кафедри
молекулярної фiзики нашого унiверситету i для iнституту, в якому цi студенти проходять магiстраISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8
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туру. А це iнститут iменi Шарля Садрона. Третiй
наш мiжнародний партнер – Пекiнський унiверситет, з яким ми займаємося квантовими рiдинами.
Крiм того, ми розумiємо, що треба обмiнюватись
експериментальними можливостями з iншими унiверситетами та iнститутами. Так, ми робимо спiльнi роботи з Львiвським унiверситетом i Iнститутом фiзики конденсованих станiв у Львовi. У них є
прилади, якi дозволяють вимiрювати в’язкiсть при
температурах вище вiд 1000 К, тобто можна вимiрювати в’язкiсть рiдких металiв, напiвпровiдникiв, розплавiв солей. Разом з ними ми дослiджували солi, якi використовуються в бланкетах реакторiв нового поколiння, так званих сольових реакторiв. У нас тiсна спiвпраця з Одеським унiверситетом iм. I.I. Мечникова, де працювали i працюють
видатнi фiзики – Йосиф Залманович Фiшер, Микола Петрович Маломуж, Володимир Леонiдович
Кулiнський. Останнiй, до речi, є випускником нашої докторантури. Ми пишемо пiдручники з фiзики разом iз професором Харкiвського унiверситету
iм. В.Н. Каразiна академiком М.О. Азаренковим.
Маємо тiснi контакти i спiльнi публiкацiї зi спiвробiтниками Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М.
Боголюбова, Iнститутом ядерних дослiджень, Iнститутом проблем безпеки АЕС, Iнститутом фiзики НАН України, Iнститутом фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лошкарьова, Iнститутом електрозварювання iменi Є.О. Патона, Iнститутом загальної та неорганiчної хiмiї iм. В.I. Вернадського, Iнститутом хiмiї поверхнi iм. О.О. Чуйка, Iнститутом хiмiї високомолекулярних сполук, Iнститутом
колоїдної хiмiї i хiмiї води iм. А.В. Думанського,
Iнститутом бiоколоїдної хiмiї iм. Ф.Д. Овчаренка,
Iнститутом бiохiмiї iм. О.В. Паладiна, Iнститутом
експериментальної патологiї, онкологiї i радiобiологiї iм. Р.Є. Кавецького, Нацiонального iнституту серцево-судинної хiрургiї iм. М.М. Амосова, Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця, Нацiонального технiчного унiверситету
України ”Київський полiтехнiчний iнститут”.
8. Чи є у Вас вiдчуття задоволення тiєю
дiяльнiстю, яку Ви проводите в Київському
унiверситетi iменi Тараса Шевченка?
Безумовно є, тому що менi приємно навчати молодих людей, але я беру до себе лише працьовитих.
Зазвичай це дiти з рiзних областей, а їх батьки –
небагатi люди. Я зацiкавлюю студентiв молодших
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курсiв, а з часом вони захоплюються. Починаю писати з ними статтi, потiм вони вже самi їх пишуть.
I це дуже приємна частина моєї роботи. Хотiв би
тут принагiдно зазначити, що на моє переконання
наука не буває студентською. Наука єдина. Студент втягується в цю роботу i вiн повинен вiдчувати, що вiн займається саме високою наукою. Я
до сих пiр радiю з того, що коли я був на п’ятому курсi, то робив доповiдь перед учасниками нейтронного комiтету країн-учасниць ОIЯД, до якого
входили представники п’ятнадцяти країн. Це було в Дубнi. Менi було приємно, що сивi професори
задають менi питання, а ще бiльш приємним було те, що я мiг на них вiдповiсти. Я думаю, це
i повинно бути такою зiрочкою для кожного, хто
починає свiй шлях в науцi. Треба прагнути до високої науки.
Безумовно, не все менi подобається в моїй дiяльностi. Є такi речi, якi, я вважаю, не вiдповiдають
необхiдному ставленню суспiльства до науки.
9. Що викликає у Вас незадоволення?
Що необхiдно змiнити в унiверситетi
у першу чергу?
Незадоволення викликають тi рудименти соцiалiзму, якi залишились в унiверситетах України. Я
впевнений у тому, що унiверситет повинен бути
органiзованим так, як це практикується в європейських країнах. А якщо простiше сказати, то в унiверситетi повинно бути двi гiлки влади. Одна гiлка
влади – це “законодавча”. А друга – “виконавча”.
В моєму розумiннi, законодавча гiлка влади – це
Вчена рада, до якої повиннi входити усi професори i доктори наук унiверситету. Саме вони у режимi електронного спiлкування повиннi вирiшувати,
куди має йти унiверситет як науково-освiтнiй заклад, якi слiд вiдкривати факультети i кафедри,
а якi закривати, що на сьогоднi вимагає бiльшого фiнансування, а що меншого. Менi здається неадекватним, коли членами Вченої ради є студенти,
кандидати наук чи керiвники технiчних пiдроздiлiв. Ну яка це Вчена рада?
Це Рада Унiверситету, яка, безумовно, повинна бути найпрестижною i яка повинна опiкуватись
усiма гранями життя Унiверситету. Раду Унiверситету повинен очолювати Ректор, основна мiсiя
якого полягає в створеннi умов для стрiмкого розвитку Унiверситету, причому як внутрiшнiх, так
i зовнiшнiх, i, не в останню чергу – стабiльного
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фiнансування Унiверситету. На мою думку, академiк Л.В. Губерський найкращим чином виконує
покладенi на нього обов’язки Ректора Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка i чимало корисного для гармонiйного стабiльного розвитку Унiверситету вже зробив, залишаючись при цьому демократичним, толерантним,
людяним.
А Вчену раду Унiверситету та Вченi ради факультетiв (iнститутiв) повиннi очолювати обранi
на рiк-два з подальшою ротацiєю вiдомi вченi Унiверситету.
Раду факультету повинен очолювати декан. У
раду факультету мають входити всi завiдувачi кафедрами, як керiвники пiдроздiлiв, керiвники iнших пiдроздiлiв, профспiлкова органiзацiя, студентська органiзацiя, органiзацiя ветеранiв вiйни,
i тут повиннi вирiшуватись життєвi питання, але
з урахуванням того, що прийняла Вчена рада унiверситету, чи Вчена рада факультету.
Зараз це геть не так. Реально немає такого розподiлу в керiвництвi унiверситетiв України на “законодавчу” та “виконавчу” гiлки влади. Є, так
званий, трудовий колектив, який органiзовується
профспiлками. Вiн нiби i є “законодавчою” гiлкою
влади в українському унiветситетi. Оце я й називаю, в першу чергу, рудиментами соцiалiзму в
українських вищих навчальних закладах. Трудовий колектив i приймає “законодавчi” рiшення. Разом з тим, я думаю, що це неправильно, бо приймати рiшення стосовно стратегiї розвитку того чи
iншого унiверситету мають професiонали, в першу чергу, це вiдноситься до професорiв вiдповiдних унiверситетiв. Профспiлкова органiзацiя, безумовно, повинна бути, може, окремо студентська,
окремо – викладачiв чи науковцiв. Основне завдання профспiлкових органiзацiй – це захист iнтересiв вiдповiдних верств працюючих, а не створення законодавчої бази для унiверситетiв. Безумовно, профспiлковi органiзацiї мають впливали i на
законодавчу i на виконавчу гiлки влади. В цiлому
по Унiверситету слiд, на мiй погляд, бiльше проводити електронне опитування викладачiв, спiвробiтникiв, студентiв з рiзних питань життя унiверситету. I тодi у вiдкритому режимi, а iнколи i в
анонiмному, кожен фахiвець зможе запропонувати
свої варiанти, як покращити роботу того чи iншого
пiдроздiлу Унiверситету. В цьому сенсi ми суттєво
вiдстаємо вiд Європи чи iнших країн свiту.
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10. Вам пропонували очолити
Лабораторiю нейтронної фiзики
iменi I.М. Франка. Розкажiть про це,
будь-ласка, бiльш детально
Дiйсно, менi було висунуто декiлька пропозицiй
щодо можливого керiвництва. Безумовно, найпривабливiшою була пропозицiя очолити Лабораторiю
нейтронної фiзики Об’єднаного iнституту ядерних
дослiджень. Ця пропозицiя надiйшла менi три роки тому. Її я розглядав, але так сталось, що я на
кiлька мiсяцiв опинився на лiкарняному лiжку. До
речi, вибори директора ЛНФ внаслiдок цього перенесли на рiк, аби я мав можливiсть взяти в них
участь. Але я не змiг це зробити за сiмейними
обставинами. Як сказав Президент НАН України
академiк Борис Євгенович Патон, це велика честь
для України, що нам запропонували таку посаду.
Бо до того фактично за всю iсторiю ОIЯД iз шести лабораторiй, з яких складається Об’єднаний
iнститут ядерних дослiджень, лише двiчi директорами були не росiяни. Створив ЛНФ ОIЯД Iлля
Михайлович Франк, лауреат Нобелiвської премiї,
в минулому вихованець сиротинця. Надзвичайно
чуйна, тактовна людина. В мене i сьогоднi до цiєї лабораторiї, яка носить iм’я Iллi Михайловича
Франка, самi теплi почуття. I якби не життєвi обставини, то я з радiстю очолив би Лабораторiю
нейтронної фiзики ОIЯД.
11. В 1986 роцi, пiд час аварiї на ЧАЕС,
фiзики були активно залученi до робiт,
пов’язаних з локалiзацiєю наслiдкiв
цiєї катастрофи. Чи розглядається
нинi можливiсть залучення фiзикiв
для консультування вiйськових фахiвцiв,
спiвпрацi науковцiв-фiзикiв з науковцями
вiйськових напрямкiв у зв’язку
з проведенням АТО в Українi?
Участь фiзикiв в АТО, я впевнений, повинна бути
бiльшою, нiж є зараз. Я пропонував деякi проекти,
якi могли би допомогти проведенню АТО. Один iз
проектiв полягає в очистцi поверхнi танкiв перед
їх ремонтом. Зрозумiло, що б/в танки треба знову ставити на гусеницю, i один iз проектiв, який я
подавав, стосувався того, як зробити так, аби полегшити проведення їх ремонту. Друга пропозицiя,
яку ми теж подали, полягає в створеннi вогнемету великої потужностi. Впевнений, що всi фiзики
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8

Iнтерв’ю з Леонiдом Булавiним

повиннi зробити свiй внесок в АТО. Так само, як i
бiологи. Бо вiд цього залежить доля країни, i нам
потрiбно не розкачуватись, а робити те, що ми можемо: надавати готовi технологiї, а не брати грошi
у держави на їх розробку. Це потрiбно було робити ще вчора, тому треба весь час думати, чим ми
можемо допомогти нашим хлопцям. До речi, медичною фiзикою я зайнявся з таких самих мiркувань,
якi зараз я пропоную фiзикам для їх участi в АТО.
Чому? Тому що я впевнений – фiзики багато чого
вмiють i багато чого знають. Усi нашi знання необхiдно скорiше втiлити у медицину. Бо це пряма
данина: держава витрачала на нас грошi спочатку
на дитячий садочок, потiм – на школу, унiверситет, аспiрантуру. Нам треба цей борг вiддати людям, якi складались своїми невеликими коштами,
аби ми здобули знання.
12. Висловiть свою думку вiдносно
спрощеного, а, фактично, чисто
формального, запровадження
так званої Болонської системи
Я думаю, що основний мотив цiєї системи ми не
вловили. На мою думку, вiн полягає в тому, що
кожний студент має вiдчувати свою мобiльнiсть в
унiверситетському середовищi Європи. Захотiв переїхати у Францiю, Нiмеччину чи Iспанiю – будьласка, навчальнi плани унiфiкованi. Така унiфiкацiя планiв є необхiдною, аби кожний студент мав
можливiсть один семестр iз десяти навчатись в
iншому унiверситетi. Такий пiдхiд має об’єднувати країни Європи, сприяти процесу переносу студентами знань з одного унiверситету в iнший. На
мiй погляд, саме це i є основною iдеєю Болонської системи. Безумовно, для цього необхiдно, аби
держава або Євросоюз фiнансувала такi програми. Без цього пункту решта пунктiв Болонської
угоди є мало чого варта. Дещо подiбне спостерiгалося ранiше, на теренах бувшої держави, коли
студент з Грузiї мiг переїхати навчатися в Україну чи в Узбекистан. Iснували типовi плани навчання. Подiбне повинно спостерiгатись i зараз,
тiльки вже не в межах однiєї держави, а в межах всiєї Європи. Разом з тим, хотiв би вiдзначити, що, на мiй погляд, Болонська система направлена на взаємодiю класичних унiверситетiв або
унiверситетiв середнього рiвня. Вона не повинна
стосуватись унiверситетiв-лiдерiв освiти: Гарвард,
Оксфорд, Еколь-полiтехнiк у Парижi, тощо. КоISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8

жен такий унiверситет має “своє обличчя”, є знаним у свiтi. Я думаю, що Київський унiверситет
скорiше мав би бути не в Болонськiй системi, а в
системi тих унiверситетiв, якi прагнуть очолювати
вищу освiту в своїх країнах.
13. У чому причина, на Вашу думку,
низьких рейтингових показникiв
українських унiверситетiв у свiтовiй
табелi о рангах?
В основному це вiдбувається через незадовiльний
обмiн науковцями, а також недостатню органiзацiю дiйсно Мiжнародних конференцiй. Вже увiйшла в практику органiзацiя так званих науковопрактичних конференцiй, в яких приймають
участь 3–5 iноземних колег. Я би не називав такi
конференцiї мiжнародними. В реальнiй мiжнароднiй конференцiї повинно брати участь з пiвсотнi
iноземних учасникiв з 20–30 країн свiту.
Така спiвпраця науковцiв рiзних країн створює
реальну можливiсть готувати спiльнi статтi, спiльнi монографiї, спiльнi пiдручники. Зрозумiло, що в
такому разi унiверситет майже автоматично “пiдтягується” до рiвня тих унiверситетiв, якi є знаними в Європi.
14. Дайте оцiнку так званiй гуманiзацiї
навчальних програм. Ваше вiдношення
до непрофiльних дисциплiн на фiзичних
факультетах унiверситетiв: педагогiки,
фiлософiї, БЖД та iнших дисциплiн, якi
не є суто науковими i завжди викликають
вiдразу у студентiв?
Я негативно ставлюсь до нав’язування низки рiзноманiтних курсiв для аспiрантiв природничих
факультетiв. Це гальмує роботу аспiрантiв. На
сьогоднi процес пiзнання розвивається за принципом диференцiацiї. Не може одна людина в короткий час iнтегрально вивчити все. Безумовно, випускник Унiверситету має бути культурною людиною, знати чимало. Разом iз тим, iнформацiю
за тими курсами, якi нав’язують аспiрантам, вони
легко можуть знайти в iнтернетi за пiвгодини. Я
впевнений в тому, що аспiранти Унiверситету повиннi вже самi створювати, скажiмо, свою систему педагогiчних чи фiлософських знань на основi
конкретних знань та свого життєвого досвiду.
Що стосується iноземних мов, то викладання їх
в Унiверситетi, на жаль, не дає можливостi вивчи-
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ти їх досконало, я не знаю навiть чому. Скорiше
за все, цей процес слiд починати зi школи. Скажiмо, моя родичка, якiй 8 рокiв, вже майже вiльно
розмовляє англiйською, а навчається у звичайнiй
школi.
15. Як Ви оцiнюєте той факт,
що зарплатня в Київському унiверситетi
майже вдвiчi перевищує зарплатню
в багатьох iнших вишах також рiвня
акредитацiї?
Я думаю, що оплата працi – це шлях залучення
фахiвцiв. Пiдвищена заробiтна плата – це спосiб
залучити у Київський унiверситет бiльш сильних
фахiвцiв, з одного боку. З iншого боку, якщо порiвняти мою рiдну Полтаву i Київ, то якби я знiмав квартиру в Полтавi, то я б вдвiчi менше за
неї сплачував. Слiд мати на увазi, що частина викладачiв Київського унiверситету не мають свого
житла, тому частина пiдвищеної зарплати у них,
вочевидь iде на оплату житла в Києвi.
16. Як Ви вважаєте, чи не краще було б
вiдновити бiльш просту i зрозумiлу назву
Київського унiверситету: Київський
унiверситет або Київський державний
унiверситет? Найкращий унiверситет свiту
вiдомий як Кембрiджський унiверситет,
хоча в ньому вчилися Iсак Ньютон
i Джеймс Клерк Максвел, Поль Дiрак
та багато багато iнших видатних вчених
Я вважаю, що треба називати Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка. I все. Слово нацiональний тут нi до чого, а який вiн ще, якщо iменi Тараса Шевченка. Була колись така спроба видiлити певнi унiверситети за ознакою “нацiональний”, i це надавало унiверситетам економiчнi преференцiї. Зараз майже всi унiверситети в Українi
стали нацiональними, i це слово не несе жодного
навантаження i нiяк не характеризує досягнення
або стиль роботи багатьох унiверситетiв.
17. Ваше ставлення до скорочення
годин фiзики у середнiй школi?
Я категорично проти скорочення годин фiзики в
середнiй школi, навiть для тих людей, якi не пiдуть у фiзику. Наше суспiльство за останнi роки
схилилось у бiк гуманiтарних наук, а вiльний полiт держави може бути лише за умови наявностi
двох крил: природничої та гуманiтарної освiти.
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18. Ваша оцiнка сучасного стану
системи незалежного оцiнювання знань
учнiв середнiх шкiл?
Я впевнений у тому, що, крiм так званого незалежного оцiнювання, повинна бути ще реальна спiвбесiда професора з абiтурiєнтом аби зрозумiти, наскiльки свiдомо останнiй обрав свiй шлях. Бо вчитись i працювати за фахом – це не спринтерська, а
стаєрська дистанцiя. Треба переконатись, що абiтурiєнту це дiйсно глибоко подобається, чи це так,
уподобання на пiвроку. В цьому роцi я розмовляв
iз студентом першого курсу, який вступив на факультет, а потiм вирiшив: “Я пiду звiдси”. Хоч навчався непогано. Система незалежного оцiнювання прийшла до нас iз Сполучених Штатiв Америки, але там, як менi вiдомо, вiд неї вже вiдмовляються, бо живе спiлкування бiльш вагоме, бiльш
об’єктивне. Треба довiряти професорам. Вони хочуть мати достойних учнiв, якi змогли б пiдняти
не лише науку, а i їх iм’я.
19. Взаємодiя мiж iнститутами НАН
України та унiверситетами набуває бiльш
стiйкого характеру, що пiдтверджується
участю здiбних студентiв в дослiдженнях в
установах НАН України. Що необхiдно
зробити для бiльш ефективної спiвпрацi
мiж унiверситетами та iнститутами
академiї наук?
Я думаю, що якiсь зародки вже iснують – це
спiльнi науковi проекти. Якщо ви знаєте, ми разом з Анатолiєм Глiбовичем Загороднiм, вiцепрезидентом НАН України, є спiвголовами вiддiлення цiльової пiдготовки Нацiональної академiї наук. Цього року був оголошений конкурс –
п’ять робiт стали переможцями. Вони мають спiвкерiвникiв з унiверситету та Академiї наук. Академiя наук фiнансує цi проекти разом з унiверситетом. Я думаю, що такi спiльнi проекти мають бути i в подальшому, бо вони сприяють, поперше, об’єднанню науки, а по-друге, адреснiй пiдготовцi нашим Унiверситетом кадрiв для Академiї
наук.
20. Як Ви оцiнюєте зарахування на фiзичнi
факультети унiверситетiв за балами?
Я вважаю, що це не є iдеальною системою, думаю, вона повинна бути бiльш гнучкою. Слiд маISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8

Iнтерв’ю з Леонiдом Булавiним

ти систему, яка враховує i бали незалежного оцiнювання, i результати спiвбесiди на факультетах
для того, щоб остаточно вирiшити, хто ж з цих
абiтурiєнтiв є достойним бути студентом першого
курсу.
21. Дiяльнiсть закладiв Малої академiї
наук направлена на залучення талановитих
учнiв шкiл України до елементiв наукової
працi. Чи виявляють студенти
унiверситету, якi у свiй час брали участь
у конкурсах-захистах робiт МАН, свої
найкращi якостi в навчальнiй
та науковiй працi?
Iдея хороша. У свiй час на посадi декана я пiдписав з Президентом Малої академiї наук угоду про
те, що 15 школярiв з рiзних областей приїдуть на
фiзичний факультет за грошi Малої академiї. Вони
мали проводити тут експерименти протягом двох
тижнiв. Зазначу, що майже всi школярi, якi були
направленi з Малої академiї наук на фiзичний факультет, того ж року поступили до нас. Я вважаю,
що це хороша можливiсть для профорiєнтацiйної
роботи.
22. Як Ви оцiнюєте рiвень випускникiв
УФМЛ, який є структурним пiдроздiлом
Київського унiверситету? Що необхiдно
змiнити в його роботi?
На жаль, цей рiвень не такий, який хотiлось би бачити з огляду на те, що це спецiалiзований лiцей.
Сьогоднi з Українського фiзико-математичного лiцею на фiзичнi та математичнi факультети Київського унiверситету йде мало абiтурiєнтiв. Частiше вони обирають гуманiтарнi областi або iншi вишi. В повну мiру УФМЛ, як органiзацiя при Київському унiверситетi, на мiй погляд, не виконує
свої функцiї. Власне кажучи, лiцеї – це справа дуже тонка, тому що, коли ми збираємо “пiнку” з рiзних класiв i запускаємо в ту ж 145 школу, треба
враховувати психологiчнi моменти. Якщо школяр
в своєму класi був лiдером, а потрапляє у клас, де
лiдери всi – виникають психологiчнi травми, i психологiчнi розлади. Тому з лiцеєм треба бути обережним. Я не впевнений, що кожна дитина, якщо
вона має здiбностi, повинна йти в лiцей. Так, принаймнi, я кажу батькам розумних дiтей, якi до мене звертаються за порадою. Думаю, якщо школяр
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8

уже сформувався як особистiсть, йому можна йти
в такий клас. Якщо вiн не сформувався – йому не
корисно йти до лiцею.
23. Спецiальнiсть медична фiзика,
впроваджена Вами на кафедрi
молекулярної фiзики успiшно
розвивається. Чи задоволенi Ви
динамiкою її розвитку? Який рiвень
попиту у абiтурiєнтiв факультету
на цю спецiальнiсть?
Спецiальнiсть медична фiзика дiйсно в Українi
вперше була створена у нас на факультетi в той
час, коли я був деканом. Це вже майже 25 рокiв тому i з часом ця спецiальнiсть розвивається
у нас на двох кафедрах: на кафедрi молекулярної фiзики i на кафедрi функцiональних матерiалiв або радiацiйної фiзики, як вона в рiзнi роки
називалась. Це рiзнi напрямки медичної фiзики.
Моє переконання тут полягає в ось чому: зараз
медичну фiзику записали за прикладними науками, прикладною фiзикою i це трохи звужує можливостi i завдання медичної фiзики. Не можна
на медичну фiзику дивитись лише як на спосiб
пiдготовки фахiвцiв, якi будуть обслуговувати сучаснi прилади, наприклад, томографи. Нi, це не
все. А хто буде створювати новi методи дiагностики людини? А хто буде давати iдеї створення нових медичних приладiв? В моєму розумiннi медична фiзика – це фiзика, яка описує фiзичнi явища
на рiзних рiвнях самоорганiзацiї людського органiзму. Таких рiвнiв можна нарахувати чимало. Це
i молекулярний рiвень, i субмолекулярний рiвень,
i клiтинний, i субклiтинний, i рiвень органу, i рiвень системи органiв, i в кiнцi-кiнцiв це рiвень людини. I на кожному з цих рiвнiв дiє своя фiзика.
Треба розумiти, як з одного рiвня органiзацiї на
другий рiвень органiзацiї переходить iнформацiя,
а тим самим i як треба лiкувати людину, враховуючи всi цi рiвнi самоорганiзацiї. Тому бiологiчна
фiзика не повторює медичну фiзику, з одного боку, а з другого боку, зрозумiло, що медична фiзика повинна мати фундаментальну компоненту.
Фактично, в медичнiй фiзицi необхiдно формулювати тi закони, якi дiють в людинi на рiзних рiвнях
її органiзацiї. Попит на медичну фiзику стiйкий. У
нас на першому курсi група, що налiчує 20 чоловiк, якi прийшли, аби займатись медичною фiзи-
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кою в Київському унiверситетi на двох згаданих
кафедрах.
24. Ваше ставлення до можливостi
впровадження на фiзичних факультетах
таких комплексних спецiальностей,
як екологiчна фiзика, статистичний
аналiз фiнансових процесiв
(з математичною статистикою, фiнансовою
кiнетикою i, навiть, бухгалтерським
та податковим облiком)? Хто
з професорсько-викладацького складу
в Київському унiверситетi веде,
чи може вести цi курси?
Аналiз розвитку будь-якої науки показує, що дуже багато цiкавого завжди є на стику наук. I тому оцi стики i приводять до нових спецiальностей.
Наприклад, екологiчна фiзика. Це, безумовно, важлива дисциплiна. I статистичний аналiз фiнансових процесiв. Безумовно, це важливий напрямок.
Не знаю, кому бiльше вiн належить – фiзицi чи
математицi, але те, що на стику двох чи трьох наук треба робити спецiальностi, це однозначно. Чи є
такi фахiвцi в унiверситетi? Думаю, що можна знайти таких фахiвцiв, але прiзвища зараз я не можу
сказати. Це повинна робити Вчена рада унiверситету. Унiверситет чим славний? Вiн славний тим,
що в ньому пiд одним дахом знаходиться безлiч
спецiалiстiв рiзного напрямку, якi вiдповiдно об’єднанi в кафедри. А тепер ми бачимо, що державi необхiдний той чи iнший напрямок. Вчена рада
унiверситету каже: “Нам треба створити нову кафедру чи на базi цих двох кафедр створити нову
спецiальнiсть”. Оце завдання Вченої ради унiверситету. А далi Рада унiверситету пiд головуванням ректора вирiшує вже органiзацiйнi питання:
як це можна зробити, за якi кошти. Безумовно,
бюджет унiверситету має затверджуватись i однiєю, i другою радою. Може на спiльному засiданнi
Вченої ради унiверситету i Ради унiверситету, а
може окремо. Ректор багато чого робить для унiверситету, але при всiй повазi до ректора, жоден
ректор не може бути фахiвцем у всiх галузях науки. А ось така унiверситетська наукова спiльнота повинна допомогти розвиватись Унiверситету у
сучасному напрямку.
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25. Яким є Ваше ставлення до iдеї
створення нацiонального реєстру науковцiв
в природничих науках i математицi?
Чи був би ефективним розподiл державних
ресурсiв у вiдповiдностi з мiсцем науковця
в такому реєстрi?
Зараз пiшла мода на створення рiзних соцiальних
банкiв даних. З моєї точки зору, така iнформацiя є
корисною, але, в першу чергу, з точки зору статистики. Разом з тим, я нiколи не довiряв iнформацiї
про людину до тих пiр, поки з ним не поспiлкувався. Тому я нiколи би не обрав собi помiчника,
користуючись лише такою базою даних.
26. В свiтi застосовується h-iндекс 10 як
нижня границя для попереднього вiдбору
кандидатiв на керiвнi посади.
В подальшому застосовується бiльша
кiлькiсть критерiїв для вибору
найсильнiших кандидатiв. Якими
критерiями на Вашу думку необхiдно
послуговуватись для включення науковцiв
в нацiональний реєстр?
Iндекс Гiрша виявився вразливим до домовленостей мiж собою певних груп науковцiв посилатись
один на одного. А ще бiльш вразливим вiн виявився з огляду на спiлкування рецензента журналу
з дописувачем, коли рецензент певним чином радить автору тi чи iншi вигiднi для нього посилання. В цьому планi, на мою думку, бiльш об’єктивним є ResearchGate, який демонструє попит свiтової наукової громади на ту чи iншу наукову продукцiю. Чому вiн бiльш об’єктивний? Тому що вiн
оперує десятками тисяч “скачаних” копiй тiєї чи iншої статтi або монографiї. В цьому випадку домовленостi мiж групами науковцiв нiяк не впливають
на показники затребуваностi того чи iншого наукового продукту. Безумовно, кожна система оцiнки має свої вади i з часом кмiтливi люди знаходять
бiльш прямi стежки до високих значень показникiв оцiнювання. З огляду на це, я би не хотiв, щоби
та чи iнша посада виключно визначалась штучно
створеними науковими критерiями. Але основою
для оцiнки дiяльностi науковця такi критерiї мають бути. При цьому необхiдно враховувати i людськi якостi науковця.
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