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С. 3-42. 

A n n o t a t i o n  

The theses highlights the key milestones of life of the talented Ukrainian scientist, mathematician and 
engineer George Feodosiyovych Voronoi. Considered its main achievements and scientific developments. The basic 
awards and publications. 

Keywords: H. F. Voronoi, Voronoi diagram, number theory, algorithm Voronoi, formula summing Voronoi. 

УДК: 53(477)(092) 

Пудченко С. А., Грищенко О. С., 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
Науковий керівник: Горбачук І. Т., канд. фіз.-мат. наук, професор 

ВІКТОР ПАВЛОВИЧ ДУЩЕНКО: ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ. 

У тезах висвітлено деякі біографічні факти відомого науковця і педагога доктора технічних наук, 
професора Віктора Павловича Дущенка. 

Ключові слова: Віктор Павлович Дущенко, НПУ імені М. П. Драгоманова, фізика полімерів, фізика 
гетерогенних композитів, сушіння вологих матеріалів. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова є провідним і 
найпотужнішим педагогічним закладом України. До того ж з багатою історією існування, оскільки 
його генетичні витоки сягають 1834–1835 р., а це понад 180 років. В його стінах працювали багато 
науковців-педагогів серед них такі як: 

Математик, академік АН УРСР, професор Кравчук Михайло Пилипович (1892–1942). 
Методи М. П. Кравчука використані в США, Японії та інших країнах при моделюванні 
кібернетичної техніки. Наукові праці М. П. Кравчука широко використані американськими 
вченими, авторами першого у світі комп’ютера. Він був вчителем Архипа Люльки – конструктора 
реактивних авіадвигунів, Сергія Корольова – конструктора радянських космічних кораблів, і 
майбутнього академіка Володимира Челомея.  

Професор Георгій Георгійович Де-Метц (1861-1947) український фізик і методист, 
авторитет у галузі радіоактивності, укладач першого в Україні курсу методики викладання фізики 
в школах. 

Член-кореспондент АН УРСР, професор Ремез Євген Якович (1896–1975) Основні праці 
Ремеза стосуються конструктивної теорії функцій та наближеного аналізу. Він уперше створив 
загальні обчислювальні методи чебишевського наближення функцій. 

Михайло Петрович Драгома́нов (1841–1895). З 1865року він був прийнятий на посаду 
приват-доцента на кафедру загальної історії історико-філологічного факультету тоді Київського 
університету Св. Володимира. У той час він читав лекції з історії Стародавнього Сходу, історії та 
історіографії Стародавньої Греції, історії Стародавнього Риму, Нової історії (доби Реформації та 
Відродження). 

Серед плеяди видатних вчених-педагогів ім’я не менш значного науковця і освітянина 
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доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри фізики, тоді Київського державного 
педагогічного інституту (КДПІ) імені О. М. Горького Віктора Павловича Дущенка (1922–1985). 
В. П. Дущенко, як людина, педагог і науковець знаний не тільки в НПУ імені М. П. Драгоманова, а 
і в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника м. Івано-Франківськ, у 
Національному університеті харчових технологій м. Києва та у багатьох інших учбових закладах, 
науково-дослідницьких інститутах України і світу. 

В. П. Дущенко був людиною енциклопедичних знань у галузях фізико-математичних наук, 
історії, філософії, педагогіки і, загалом, високоінтелектуальна культурна особистість, патріот 
України, прихильник демократичного напрямку в освіті. Мав талант викладача, мудрого вчителя і 
досвідченого керівника. 

Як відзначає академік Міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук, академік 
Академії наук вищої школи України, доктор хімічних наук, професор Колупаєв Борис Сергійович, 
В. П. Дущенко є один із засновників нового наукового напрямку у вітчизняній науці, пов’язаного з 
дослідженням процесів переносу енергії, імпульсу та речовини в дисперсних і полімерних 
матеріалах. 

Дущенко Віктор Павлович народився 19 червня 1922 року в м. Кременчуці Полтавської 
області УРСР. Так Віктор Павлович пише в автобіографії. Разом з тим, хотілось би привести 
спогади його меншої сестри Дущенко Надії Павлівни, 1925 року народження. Надія Павлівна 
закінчила наш університет, тоді природничо-географічний факультет КДПІ імені Максима 
Горького і все життя пропрацювала вчителем хімії у школі № 2 міста Миронівка Київської 
області. Як свідчить Надія Павлівна, Віктор Павлович і вона народились у селі Шепелівка 
Глобінського району Полтавської області. Їхній батько Дущенко Павло Васильович був з 
небагатої сім’ї. Надія Павлівна не знає, чи мав батько вищу освіту, чи ні, але що він був освіченою 
людиною вона впевнена. Все життя займався озелененням та агрономією.  

У сім’ї було багато книжок на різну тематику. Мати Дущенко Феодосія Іовна була також з 
бідної сім’ї, працювала в Києві, спочатку підмайстром у швейного майстра, а потім і сама стала 
майстром та до неї вже звертались артисти з замовленнями пошити їм одяг. Коли в Росії відбулась 
“завірюха” довелось повертатись у рідне село, де і зустріла Павла Васильовича Дущенка.  

Молодятам у той час давали шматок землі для будівництва хати. Дущенки як “ішаки” 
почали будувати хату. Побудували хоч і під соломою, але велику хату на дві половини. Статки у 
сім’ї були невеликі, тому на квартиру найняли вчителя який жив, харчувався і головне платив 
гроші. Батьки працювали на власному шматку землі і в колгоспі, маленькі діти Віктор Павлович і 
Надія Павлівна залишалися вдома. Вчитель помітив жагу до знань ще п’ятирічного Віктора, 
запропонував батькам брати його з собою до школи. Батьки не одразу погодились далеко 
відпускати  дитину з хати. Але маленький Віктор криком кричав, щоб його відпустили до школи і 
батьки, врешті решт, погодились. Так майбутній вчений уже з п’яти років став здобувати грамоту. 

Взимку малу дитину не можна було відпускати до школи і батько вирішив перевірити сина 
чуму він навчився у школі. Читав гарно, а ось математику не знав. Взимку вільного часу в батька 
було достатньо і він став займатись з сином. За зиму батько зумів закласти сину елементарні 
знання з основ математики. В дитинстві Віктор мало ходив гуляти, головним було: “Тату, дай 
книжку”. І тато купував сину книжки, а він їх читав. 

Заради майбутнього дітей, щоб дати їм гідну освіту, батько вирішує переїхати до міста 
Кременчук. Влаштовується у місті на роботу в організацію з озеленення, знімає окрему хатинку, 
де на подвір’ї вирощує всяку городину. Мати залишається у селі. На зборах колгоспників, так як 
вона була грамотна, її обрали бригадиром. Наявність землі в селі і важка праця дають можливість 
їм вчити дітей. 

Віктор Павлович у 1928 році вступає і в 1935 році закінчує Кременчуцьку фабрично-
заводську семирічку № 1 на відмінно. Фактично отримує політехнічну освіту. У 1935 році вступає 
і в 1938 році закінчує середню школу № 16 міста Кременчука з похвальною грамотою. 
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У 1938 році вступає до Кременчуцького учительського інституту на фізико-математичний 
факультет. Цікаво, що в цьому інституті навчались видатні особистості: відомий український 
педагог Сухомлинський Василь Олександрович влітку 1934 року вступив на підготовчі курси при 
Кременчуцькому учительському інституті і в тому ж році став студентом відділення української 
мови та літератури, та Герой Радянського Союзу, перший проректор з заочного та вечірнього 
навчання Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, Шашло Тимофій 
Максимович, який у 1937 закінчив Кременчуцький учительський інститут за спеціальністю 
вчитель математики. 

По закінченню двох курсів Кременчуцького учительського інституту, В. П. Дущенка 
призивають до лав Радянської Армії, де він служив до грудня 1945 року. У період Другої світової 
війни воював у лавах Радянської Армії на Центральному та першому Білоруському фронтах. 
Перебував у Польщі та Німеччині. 

У грудні 1945 року згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР, як такий, що не закінчив 
ВУЗ, був демобілізований з армії і нагороджений медаллю “За перемогу над Німеччиною у 
Великій вітчизняній війні”. Практично одразу, у лютому 1946 року, він вступає на 2 курс 
(4 семестр) фізико-математичного факультету Київського державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького. Підчас навчання стає членом наукової студентської спілки інституту та 
головою фізико-математичної секції, бере участь в усіх наукових студентських конференціях, 
відмінник навчання, член профбюро факультету. Державні екзамени здає на “відмінно”. У 1948 
році закінчує Київський державний педагогічний інституту імені О. М. Горького. На IV курсі 
навчання, на об’єднаному засіданні кафедр загальної фізики та теоретичної фізики, прийнято 
рішення рекомендувати В. П. Дущенка до вступу в аспірантуру по кафедрі загальної фізики. У 
1948 році він складає вступні іспити і вступає до аспірантури. З 1948 року по 1951 рік навчається в 
аспірантурі на кафедрі фізики зі спеціальності “молекулярна фізика” під керівництвом професора 
М. Ф. Казанського. 

З 1951 року по 1955 рік працював на посаді завідуючого кафедрою фізики Івано-
Франківського педагогічного інституту. 

У 1952 р. Віктор Павлович Дущенко захистив кандидатську дисертацію на тему 
“Дослідження фізичного змісту критичних точок кривих швидкості сушіння колоїдних капілярно- 
пористих речовин”. 

З 1955 року В. П. Дущенко – доцент кафедри фізики Київського інституту харчової 
промисловості, а з вересня 1963 року – доцент кафедри фізики КДПІ. 

У 1968–1985 роках В. П. Дущенко завідував кафедрою фізики, а потім кафедрою загальної 
фізики КДПІ ім. О. М. Горького. У 1967 році з метою поглиблення фундаментальної 
експериментаторської діяльності викладачів та аспірантів на кафедрі, під його керівництвом, 
створюється “Галузева науково-дослідна лабораторія теплофізики дисперсних та полімерних 
матеріалів”. За результатами досліджень у галузі теплофізики і молекулярної фізики дисперсних 
та полімерних матеріалів протягом 1968-1990 років захищаються три докторські дисертації 
(В. П. Дущенко, М. І. Шут, А. Ф. Буляндра) і п’ятдесят три кандидатські дисертації. Ці результати 
засвідчують не лише його талант як науковця, але й організатора науки. Проведені дослідження 
дозволили В. П. Дущенку значно розширити спектр наукової тематики і встановити механізми 
дисипативних процесів, характерних для в’язкопружного тіла. 

У 1977 р. В. П. Дущенко захищає докторську дисертацію “Кинетика и динамика 
внутреннего тепло- и массопереноса в твердых дисперсных системах” зі спеціальності 
“теплофізика”. 

У 1978 році йому було присвоєно вчене звання професора. 
Віктор Павлович Дущенко відзначався глибокими знаннями фізичних наук, широкою 

ерудицією, високою культурою, душевною теплотою і простотою у взаєминах з викладачами, 
аспірантами і студентами. Він був відомим вченим теплофізиком не лише на Україні, але й за її 
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межами. У 70-80-х роках професор В. П. Дущенко був головою секції “Теплофізичні властивості 
речовини” Наукової ради з Теплофізики АН УРСР та керував науковою роботою аспірантів та 
співробітників кафедри загальної фізики. 

Під безпосереднім керівництвом професора В. П. Дущенка було підготовлено 
2 докторських і 37 кандидатських дисертацій. 

Професор В. П. Дущенко є автором понад ЗОО-т наукових праць, в тому числі підручників 
і навчальних посібників для педінститутів і шкіл. Серед них: 

Дущенко В. П., Кучерук І. М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Мсолекулярна 
фізика і термодинаміка : навч. посібник. – К. : Вища пік., 1987. – 430 с. 

Кучерук І. М., Дущенко В. П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика : навч. посібник. – 
К. : Вища пік., 1991. – 463 с. 

Фізичний практикум : навч. посібник для пед. ін-тів / В. П. Дущенко, В. М. Барановський, 
П. В. Бережний та ін.; за заг. ред. В. П. Дущенка. – К. : Вища шк., 1981. - Ч. і. - 248 с. 

Теоретична фізика. Класична механіка : навч. посібник для фіз.-мат. фак-тів пед. ін-тів 
/ В. О. Андреев, В. П. Дущенко, А. М. Федорченко. – К. : Вища шк., 1984. - 224 с. 

В системі Академії наук УРСР був членом і головою методичних рад Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти та Міністерства народної освіти України, членом редакційних колегій 
ряду наукових журналів в галузі теплофізики, членом редакційної Ради з фізики видавництва 
“Вища школа”, членом Наукової ради з проблем “Масо- і теплопереніс в технологічних процесах” 
Держкомітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці та виконував інші організаційно-наукові 
роботи на громадських засадах. В. П. Дущенко був незмінним членом Вченої ради та головою 
бібліотечної ради в КДПІ. 

Дущенко Віктор Павлович створив власну наукову школу в галузі тепломасопереносу. 
Дослідження по даній проблемі продовжують його учні в Україні та за її межами: академіки, 
доктори наук, професори – М. І. Шут, О. Ф. Буляндра, П. П. Луцик, І. М. Кучерук, Б. С. Колупаєв, 
А. В. Касперський, І. Т. Горбачук; кандидати наук, доценти В. М. Барановський, 
В. В. Левандовський, Т. Г. Січкар, І. А. Романовський, М. В. Клименко, Ю. М. Краснобокий, 
В. С. Титюченко, М. С. Панченко, В. М. Смола, Орландо Лопес та інші. 

За багаторічну, сумлінну педагогічну діяльність та успіхи в науковій роботі професор 
В. П. Дущенко був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, нагрудними знаками 
“Отличник просвещения СССР” і “Відмінник народної освіти УРСР”, медаллю “За трудовую 
доблесть” та іншими нагородами. 

Помер 5 листопада 1985 року. 
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A n n o t a t i o n  

In the article describes some biographical facts known scientist and teacher PhD, Professor Viktor 
Pavlovich Dushchenko. 
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ПРОФЕСОР С. С. ЛЕВІЩЕНКО  
І ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

В доповіді представлено основні аспекти життєвого шляху і наукової діяльності завідувача 
кафедри вищої математики НПУ імені М. П. Драгоманова (1986–1996 рр.), доктора фізико-математичних 
наук, професора С. С. Левіщенка. 

Ключові слова: С. С. Левіщенко, професор НПУ імені М. П. Драгоманова.  

5 вересня 2015 року виповнилося 71 рік із дня народження 
українського математика, доктора фізико-математичних наук, 
професора, завідувача кафедри вищої математики Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (з 1986 по 
1996 р.) Сергія Сергійовича Левіщенка.  

Вчений прожив коротке, але сповнене великих справ життя. 
Всього 52 роки відміряла йому доля, проте ці роки він присвятив 
самовідданому служінню людям. Друзі, колеги, учні завжди 
пам’ятатимуть його як людину із сповненим любов’ю серцем, 
доброзичливу, веселу, із невичерпним почуттям гумору; людину, 
яка своїми словами могла завжди підтримати і підбадьорити, 
вселити віру, надію і оптимізм. Яскравим свідченням того є вручена 
йому студентами Медаль “За добре серце”.  

Сергій Сергійович Левіщенко народився 5 вересня 1944 року в селі Зубарі Фастівського 
району Київської області. Дитинство хлопчика пройшло саме в післявоєнні роки, коли не 
вистачало ні їжі, ані одягу. Його сім’я не була виключенням. Сільському хлопцеві доводилось 
носити старенькі речі: чоботи із зношеними підошвами, які в дощ промокали, а в мороз не 
захищали ноги від холоду; жакет, в якому від давності протерлась тканина на ліктях.  

В Зубарях була тільки неповна середня школа, і тому в старші класи Сергійкові доводилось 
ходити в школу, що знаходилась в сусідньому селі. Іти було далеченько і незручно, та навіть 
страшні морози і заметіль не змогли відбити у хлопця бажання ходити до школи, дізнаватися нове 
й цікаве. 

Він був гарним сином для своїх батьків, завжди намагався допомагати батькові, який 
працював у колгоспі на фермі. Що дивувало однолітків, так це здатність Сергійка робити роботу із 
задоволенням, навіть ту, яка була не по душі хлопцеві. Завжди виконував старанно, якісно, з 
любов’ю, що стало в нагоді в подальшому навчанні та в житті взагалі. З ранніх років хлопчик 
відрізнявся надзвичайною добротою, щирим бажанням допомагати людям: рідним і близьким, 
друзям і навіть тим, з ким не був знайомий. Тому що не допомогти він не міг.  

Одним із його захоплень були саме книжки. Сергійко полюбляв читати пригодницькі 
романи про відважних героїв. Як тільки в нього був вільний час, хлопець брався за книжку. Але це 
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