
Вiд редакцiйної колегiї
Шановнi читачi!
Ви тримаєте в руках перший випуск «Збiрника наукових праць фiзико-
математичного факультету Слов’янського державного педагогiчного унiвер-
ситету». Видання наукових праць викладачiв, студентiв та молодих науковцiв
фiзико-математичного факультету СДПУ започатковано у 2010 роцi, коли
результати наукових дослiджень було опублiковано окремою серiєю «Фiзико-
математичнi науки» в збiрнику наукових праць «Пошуки i знахiдки» за ма-
терiалами науково-практичної конференцiї СДПУ «Актуальнi питання науки
i освiти» (СДПУ, 20-22 квiтня 2010р.).

Метою збiрника є пiдтримка наукової активностi як серед студентiв, так
i серед молодих викладачiв СДПУ та iнших ВНЗ.

Основу збiрника складають повнотекстовi статтi доповiдей на цьогорiчнiй
Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї «Актуальнi питання науки i
освiти» (Слов’янськ, СДПУ, 19-21 квiтня 2011р.). Основнi результати допо-
вiдались на секцiйних засiданнях та були рекомендованi до друку головами
секцiй, завiдувачами випускових кафедр та науковими керiвниками випуско-
вих робiт. Вказанi матерiали подано у наступних п’яти роздiлах:

Математика, Фiзика,
Iнформатика та методика її викладання,
Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ,
Методика викладання фiзики i астрономiї в ЗОШ та ВНЗ.

Першочерговими задачами збiрника є:
— пропагування наукових досягнень в галузi фiзико-математичних наук,
зокрема висвiтлення актуальних питань сучасної науки в галузi математи-
ки, фiзики та iнформатики,
— акумулювання методичного досвiду викладання фiзико-математичних дис-
циплiн в ЗОШ та ВНЗ;
— оприлюднення результатiв та наукових дослiджень студентiв фiзико-
математичного факультету СДПУ, виконаних пiд керiвництвом провiдних
викладачiв випускових кафедр факультету.
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Вiдповiдно до нової концепцiї пiдготовки магiстрiв в Українi серед реко-
мендованих вимог до випускових робiт є оприлюднення теми та результатiв
дослiдження в науковому журналi, збiрцi та/або на сайтi вищого навчального
закладу в електронному виглядi. У зв’язку з цим, другорядною задачею збiр-
ника є пiдвищення рiвня дипломних i магiстерських робiт студентiв фiзико-
математичного факультету СДПУ за рахунок залучення до редакцiйної ко-
легiї збiрника наукових праць провiдних науковцiв з числа професорсько-
викладацького складу факультету та додаткового рецензування ними основ-
них результатiв випускових робiт. Тому збiрник переважно мiстить статтi, якi
вiдбивають результати дослiджень, виконаних молодими науковцями, магi-
странтами та студентами, якi навчаються за спецiальностями фiзика i мате-
матика.

Засновники збiрника мають намiр зробити його максимально вiдкритим
як для авторiв, так i для читачiв. Вiн буде виходити один раз на рiк у друко-
ваному та електронному виглядi. Електронна версiя буде доступною на сто-
рiнках офiцiйного сайту фiзико-математичного факультету СДПУ. На сайтi
також буде розмiщено iнформацiю щодо спiвпрацi з авторами збiрника.

Запрошуємо до спiвпрацi. Наснаги та творчих успiхiв!
Члени редакцiйної колегiї.
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