До 65-рiччя фiзико-математичного
факультету СДПУ
Iсторiя фiзико-математичного факультету розпочинається зi створення
у червнi 1946 року фiзико-математичного вiддiлення при Слов’янському
учительському iнститутi. Першим керiвником вiддiлення було призначено кандидата фiзико-математичних наук, учня всесвiтньо вiдомих учених
А.М.Колмогорова i С.М.Нiкольского – Вольперта Арона Яковича. Вiддiлення об’єднувало спецiалiстiв з математики i фiзики. На той час набiр студентiв
на фiзико-математичне вiддiлення складав лише одну групу з 29 студентiв
за спецiальнiстю «математика i фiзика».
У 1949 роцi на базi фiзико-математичного вiддiлення виникає фiзикоматематичний факультет. Деканом факультету призначено Сергiєнко М.П.
У 1950 роцi на фiзико-математичному факультетi утворюються двi кафедри – це кафедра фiзики i кафедра математики. Першим завiдувачем кафедри фiзики була Сергiєнко М.П. У 1951 роцi штат кафедри нараховував
4 особи. Окрiм завiдувача, на кафедрi працювали 2 асистенти i 1 старший
викладач. Саме в цей час налагоджуються тiснi зв’язки зi школами мiста та
району.
Пiсля приєднання до Слов’янського учительського iнституту Артемiвського та Старобiльського учительських iнститутiв у 1954 роцi утворюється
Слов’янський державний педагогiчний iнститут. Вiдбувається значне покращення викладацького складу фiзико-математичного факультету.
У 1954 роцi збiльшується термiн навчання до 4-х та 5-и рокiв, зростає кiлькiсть студентiв та кiлькiсть навчальних дисциплiн, якi тепер викладаються
на фiз-матi. У цьому ж роцi кафедра математики збiльшилася, поєднавши
в собi математичнi кафедри Слов’янського, Артемiвського та Старобiльського учительських iнститутiв. У результатi до кафедри математики прибула
значна група викладачiв, серед яких кандидат фiзико-математичних наук
Бондаренко П.С., старший викладач Шевченко В.Е. та iншi. Продовжували
працювати i кращi викладачi Слов’янського педiнституту: Купiна М.М. (1946
– 1961 pp.), Шибалкiна Н.I. (1949 – 1978 pp.), Мовчан-Кондра В.О. (1952 –
2003 pp.), Вольперт А.Я. (1946 – 1977 рр.). Слiд зазначити, що надзвичайно
велику роль у формуваннi математичних кафедр Слов’янського педагогiчного iнституту вiдiграв Вольперт Арон Якович. Бiльше 30 рокiв його самовiдданої працi мали надзвичайне значення для становлення математичних наук
у Слов’янську.
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Турбуючись про полiпшення кадрового складу вузiв, Мiнiстерство освiти УРСР направляє до Слов’янського педагогiчного iнституту на кафедру
математики кращих випускникiв унiверситетiв та iнститутiв: у 1955 роцi на
кафедру прибув випускник Львiвського унiверситету Сологуб B.C., у 1956
роцi – випускник найстарiшого в Українi Нiжинського педiнституту Авраменко М.П., випускник Київського унiверситету Мельников П.К., випускниця
Харкiвського унiверситету Кособуцька Т.А., а наступного року до кафедри
прибула з Орловського педiнституту Перепьолкiна В.I.
У 1956 роцi з Нiжинського педiнституту переведенi подружжя В’ячеслав
Максимович i Галина Борисiвна Савченко. У цьому ж роцi В.М. Савченка
було призначено деканом факультету. Але, як i ранiше, залишається гострою
проблема кадрiв з найвищою квалiфiкацiєю, з науковими ступенями та вченими званнями. Особливо плiдним для покращення рiвня кадрiв кафедри
математики було прибуття Сологуба B.C. Вiн у 1956 роцi очолив кафедру i
створив сприятливi умови для навчальної та наукової роботи. Регулярними
стали заняття кафедрального семiнару.
У 1959 роцi iнститут очолює кандидат фiзико-математичних наук, доцент
Горошко В.Я.
Протягом всього iснування фiзико-математичного факультету одним
з найважливiших напрямiв роботи завжди було покращення навчальнометодичної бази на факультетi та органiзацiя науково-дослiдних лабораторiй.
Ще у 1939 роцi було розпочато роботу зi створення лабораторiї трудового
навчання. На загальних засадах створюються науково-дослiднi лабораторiї
бiофiзики, фiзики твердого тiла, магнетизму, спектроскопiї. Значна кiлькiсть
результатiв, одержаних у лабораторiях факультету, мають важливе народногосподарське значення. На основi цих дослiджень виконуються i захищаються
кандидатськi дисертацiї колишнiми студентами факультету: Г.Д.Потапенком,
А.Ф.Пруном, В.П.Овчаренко, В.О.Надточiєм, М.Т.Малютою та iншими.
У 1956 роцi через запровадження полiтехнiчного навчання в школах, кафедра фiзики посилила роботу з полiтехнiчної пiдготовки майбутнiх вчителiв. Створюються лабораторiї радiотехнiки, електротехнiки, технiчних засобiв навчання, навчальнi майстернi.
З 1961 року по 1964 рiк кафедру фiзики очолював Бєлiков Ф.I., який
багато уваги придiляв методицi викладання вiдповiдних дисциплiн. Факультет i кафедри зростають, набувають власного обличчя, формуються традицiї.
Однiєю з традицiй є тiсний зв’язок кафедр зi школами. Ця традицiя зберiгається й до сьогоднi. З iнiцiативи кафедри фiзики щорiчно проводились конференцiї юних фiзикiв i технiкiв, регулярно працювала школа фiзикiв для
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учнiв старших класiв. Професорсько-викладацький склад кафедри дiлиться
досвiдом i знаннями з вчителями шкiл мiста, району та в цiлому всiєї Донецької областi. З приходом у 1964 р. доцента Калугiна М.I. значно зросли
обсяги науково-дослiдної роботи.
У 1969 роцi завiдувачем кафедри фiзики став доцент Комiсаров Я.С. З
його приходом на кафедру почали широко залучати до науково-дослiдної роботи студентiв. На кафедрi було органiзовано науковi гуртки з iсторiї фiзики,
фiзики твердого тiла, фiзики магнiтних явищ, гурток з позакласної роботи
вчителя фiзики. Науковi працi студентiв 5-го курсу фiзико-математичного
факультету Кохан М., Онищенко А. у 1972 роцi на Всесоюзному конкурсi
студентських робiт зайняли 1-е мiсце i були вiдзначенi почесними медалями.
Велику увагу викладачi кафедри придiляли методичнiй роботi, вивченню
шляхiв активiзацiї пiзнавальної дiяльностi школярiв на уроках фiзики. Провiдний викладач кафедри, кандидат педагогiчних наук Єрiцпохов Б.Ф. працював над монографiєю «Основнi закони механiки». На кафедрi регулярно
проводився науково-дослiдний семiнар для вчителiв шкiл мiста. Щорiчно вчителi фiзики проходили перепiдготовку. Лабораторне обладнання кафедри давало можливiсть проводити зi студентами не тiльки навчальну, а й науководослiдну роботу.
З 1970 року на кафедрi математики починається помiтне зростання кiлькостi спецiалiстiв з науковими ступенями та вченими званнями: кандидат
фiзико-математичних наук, доцент Шамгунов К.Д. (1969), кандидат технiчних наук, доцент Топтунова Л.М. (1971), кандидат педагогiчних наук, доцент Лабуркiн К.Д. (1973), кандидат фiзико-математичних наук, доцент
Божко В.О. (1978), кандидат педагогiчних наук, доцент Вiкол Б.А. (1978).
Поступове покращення професорсько-викладацького складу кафедри трансформується у пiдвищення наукового рiвня навчальних занять, вдосконалення
методичної майстерностi викладачiв. Пiд впливом цих факторiв у 1974 роцi
складаються сприятливi умови для вiдокремлення самостiйної кафедри математичного аналiзу. З цього часу функцiонувало двi математичнi кафедри:
кафедра математики i кафедра математичного аналiзу. Завiдувачем кафедри математики призначено кандидата педагогiчних наук, доцента Шевченка Володимира Єгоровича, а першим завiдувачем кафедри математичного
аналiзу став кандидат фiзико-математичних наук, доцент Шамгунов Казим
Давлетович (декан фiзико-математичного факультету 1971 – 1973 рр.). Вони
зробили вагомий внесок у розвиток факультету, пiдвищення рiвня математичної культури студентiв, полiпшення рiвня їх наукової i методичної пiдготовки, залучення студентiв до науково-дослiдної роботи.
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Активно працювали науковi гуртки. Доцент Шамгунов К.Д. керував гуртком з математичного аналiзу. Член цього гуртка, голова студентського наукового товариства фiзико-математичного факультету 1971 – 1975 рр. Рукасов В.I. в подальшому захистив кандидатську i докторську дисертацiї та
був ректором унiверситету з 2003 по 2009 рр., члени цього ж гуртка Лєжнєнко Л.Г. (Плесканьова) i Сердюк А.М. (Терещенко) стали викладачами
факультету. Доцент Шевченко В.Є. керував гуртком з методики математики,
члени якого Труш Н.I. i Лодатко Є.О. в подальшому захистили кандидатськi
дисертацiї, стали викладачами унiверситету. З приходом на кафедру досвiдчених вчителiв шкiл та квалiфiкованих методистiв К.П. Бiлоненко (1964 р.)
та Р.А. Чурiнової (1970) значно зрiс рiвень викладання методики навчання
математики. Протягом кiлькох рокiв пiд керiвництвом викладачiв кафедри
математики Винокурової Г.П., Чмельової Т.I., Колбасiної Н.I. працювало пiдготовче вiддiлення, яке готувало молодь до вступу на фiзико-математичний
факультет. Велике значення кафедра математики придiляла зв’язкам iз школами мiст та районiв Донецького регiону. На кафедрi постiйно працювали
семiнари для вчителiв i лекторiї для учнiв. Iз 1970 по 1985 рiк при кафедрi працювала фiлiя Всесоюзної заочної математичної школи для учнiв Донецької областi, якою керував Шевченко В.Є. Фiлiя ЗМШ успiшно працювала завдяки активнiй роботi Авраменка М.П., Величка Є.В., КособуцкоїСавченко Т.А., Труш Н.I., Терещенко A.M. До роботи ЗМШ залучаються i
студенти старших курсiв фiзико-математичного факультету. Майже всi випускники ЗМШ пiсля закiнчення школи успiшно здавали вступнi iспити з
математики в рiзнi ВНЗ. Багато з випускникiв вибрали математику своєю
професiєю.
За 15 рокiв фiлiю ЗМШ закiнчили понад 400 учнiв. Реформа шкiльної математичної освiти на початку 70-х рокiв була позитивно сприйнята працiвниками кафедри математики. Викладачi математичних кафедр брали активну
участь в перепiдготовцi вчителiв-математикiв.
Протягом 1973 – 1977 рокiв кафедра математики провела п’ять обласних
науково-практичних конференцiй вчителiв з обмiну досвiдом роботи за новими програмами. Щорiчно при кафедрi пiдвищували квалiфiкацiю майже 120
учителiв. Ця робота не втратила актуальностi й сьогоднi. Велике значення у
збiльшеннi кiлькостi та якостi вступникiв на фiзико-математичний факультет вiдiграв пiдготовчий вiддiл (пiдготовчi курси). Вiн iснував з 1971 року до
1987 року.
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З 1973 р. по 1978 р. деканом факультету був кандидат фiзико-математичних наук, доцент Потапенко Георгiй Костянтинович, а з 1978 р. по 1993 р.
– кандидат фiзико-математичних наук, доцент Прун А.Ф. В цей час вiдбувається значне збiльшення контингенту студентiв i подальше нарощення матерiальної бази. Здiйснюється переобладнання та створення нових кабiнетiв
i лабораторiй з сучасним обладнанням та методичним забезпеченням. Створюється лабораторiя технiчних засобiв навчання, яка обладнана пристроями
для перевiрки знань студентiв з набором приладiв «МКУ-48». Поповнюються
кабiнети новими навчальними посiбниками, обчислювальною технiкою, методичним забезпеченням. Так, для проведення лабораторних занять з дисциплiни «обчислювальнi та вимiрювальнi роботи» було придбано рiзноманiтнi
вимiрювальнi прилади та обчислювальнi машини ВК-1, ВК-2, Iскра та iншi.
Для проведення занять з обчислювальної математики обладнується кабiнет
з установкою малих обчислювальних машин, а згодом для занять застосовується обчислювальна машина «Промiнь». На початку 80-х рокiв з’являються
лабораторiї комп’ютерної технiки, якi називають комп’ютерними класами.
З 1984 року фiзико-математичний факультет переходить у новий 8-ми поверховий корпус, який з того часу є головним навчальним корпусом Слов’янського державного педагогiчного iнституту. Покращуються умови навчання
та матерiальне забезпечення навчального процесу. У 1986 роцi на фiзикоматематичному факультетi працюють вже два комп’ютерних класи.
У 1979 роцi доцент Шамгунов К.Д. у зв’язку з досягненням пенсiйного вiку передав завiдування кафедри математичного аналiзу Божку В.О.,
випускнику аспiрантури Київського державного педагогiчного iнституту iм.
М.Горького (нинi Нацiональний педагогiчний унiверситет iм. М.Драгоманова), який у 1978 р. захистив кандидатську дисертацiю за спецiальнiстю «Диференцiальнi рiвняння», а в 1979 р. отримав звання доцента.
У 1984 роцi на посаду завiдувача цiєї кафедри було обрано В.I.Рукасова,
який повернувся на кафедру пiсля навчання в аспiрантурi Iнституту математики АН УРСР i успiшного захисту дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук за спецiальнiстю «Математичний аналiз».
У 1985 р. на посаду завiдувача кафедри математики було призначено
викладача Донецького полiтехнiчного iнституту Усенка В.М., який завершив
навчання в аспiрантурi Харкiвського iнституту радiоелектронiки i захистив
дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю «Алгебра i теорiя чисел».
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З приходом В.I.Рукасова i В.М.Усенка на факультетi значно пiдвищився
рiвень математичних дослiджень. Пiд їх керiвництвом випускниками фiзикоматематичного факультету вперше почали виконуватися дисертацiйнi дослiдження з математики безпосередньо в унiверситетi. Вони читали лекцiї студентам не тiльки з базових курсiв математичного аналiзу i алгебри, а й спецiальнi курси з сучасних проблем математики. Значно поширилася тематика
дипломних, а в подальшому i магiстерських робiт.
В 1986 роцi В.I.Рукасова було призначено на посаду проректора з наукової
роботи, а в 1998 роцi його було переведено на посаду проректора з навчальної
роботи. З 2003 по 2009 рiк вiн працював ректором нашого унiверситету. У
зв’язку з великим обсягом виконуваної роботи Рукасовим В.I. на керiвних
посадах в унiверситетi, обов’язки завiдувача кафедри математичного аналiзу
в 1986 роцi вiн передав доценту Божку В.О.
У 1988 роцi на основi кафедри математики створено двi кафедри: кафедра
алгебри i геометрiї (зав. кафедри доцент Усенко В.М.) та кафедра методики
викладання математики (зав. кафедри доцент Вiкол Б.А.).
У 1994 роцi вiдбувається певний перерозподiл дисциплiн на цих кафедрах.
Кафедру методики викладання математики було перейменовано в кафедру
геометрiї i методики викладання математики (зав. кафедри доцент Моторний
Л.Т.), а кафедру алгебри i геометрiї – в кафедру алгебри (зав. кафедри доцент
Усенко В.М.). З 1993 р. по 1997 р. Усенко В.М. також виконував обов’язки
декана факультету. З 1997 р. по 2004 р. деканом факультету була кандидат
педагогiчних наук, доцент Шуригiна Л.С.
Починаючи з 1996 року на факультетi знову проведено модернiзацiю комп’ютерної технiки та периферiйних пристроїв. У 2006 роцi кафедра фiзики
отримує новий сучасний кабiнет для вивчення шкiльного курсу фiзики та методики навчання фiзики з комп’ютерами та найсучаснiшим мультимедiйним
обладнанням. Завдяки введенню в експлуатацiю аудиторiї з мультимедiйним
обладнанням на факультетi з’явилася можливiсть всi лекцiйнi заняття проводити з комп’ютерними демонстрацiями.
Велике значення для розв’язаня завдань, якi стоять перед факультетом
i унiверситетом в цiлому, має забезпеченiсть навчального процесу кадрами з
науковими ступенями та вченими званнями, особливо докторами наук, професорами.
Першим доктором фiзико-математичних наук на фiзико-математичному
факультетi став Нечволод Микола Кузьмич, його докторська дисертацiя
(1989 р.) присвячена проблемам фiзики твердого тiла.
У 1995 роцi докторську дисертацiю з бiофiзики захистив Костiков Олек10
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сандр Петрович.
У 2001 роцi докторську дисертацiю з алгебри захистив Усенко Вiталiй Михайлович. У 2003 роцi докторську дисертацiю з теорiї наближення функцiй
захистив Рукасов Володимир Iванович.
У 2006 роцi докторську дисертацiю з фiзики напiвпровiдникiв захистив
Надточiй Вiктор Олексiйович.
У 2009 роцi докторську дисертацiю з диференцiальних рiвнянь захистив
Чуйко Сергiй Михайлович, який з 2009 року є виконуючим обов’язки ректора
Слов’янського державного педагогiчного унiверситету.
Сьогоднi фiзико-математичний факультет – це потужний навчальний та науковий пiдроздiл унiверситету, який може пишатися своїми значними здобутками. На факультетi навчається понад 400 студентiв за спецiальностями
«математика» i «фiзика» з додатковою спецiалiзацiєю «iнформатика».
Спецiальностi акредитованi за найвищими освiтньо-квалiфiкацiйними
рiвнями: «бакалавр», «спецiалiст», «магiстр». Значна частина випускникiв продовжує навчання в аспiрантурi нашого унiверситету, аспiрантурах
науково-дослiдних установ НАН України та провiдних вищих навчальних закладiв країни. В аспiрантурi, що дiє на факультетi, здiйснюється пiдготовка
науково-педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї за спецiальностями:
01.01.01. «Математичний аналiз» i 01.04.07. «Фiзика твердого тiла».
З 2004 року деканом факультету є кандидат фiзико-математичних наук,
доцент Новiков Олег Олександрович. Наукова та навчально-методична робота на факультетi ведеться чотирма кафедрами:
— математичного аналiзу (завiдувач кафедри – кандидат фiзико-математичних наук, доцент С.О.Чайченко);
— геометрiї та методики викладання математики (завiдувач кафедри
– кандидат фiзико-математичних наук, доцент О.В.Чуйко);
— алгебри (завiдувач кафедри – кандидат фiзико-математичних наук, доцент О.М.Рябухо);
— фiзики (завiдувач кафедри - доктор фiзико-математичних наук, професор
В.О.Надточiй).
На кафедрах факультету працюють понад 40 викладачiв, з яких 4 доктори наук, професори та 26 кандидатiв наук, доцентiв.
Зараз на факультетi функцiонують чотири комп’ютернi класи i двi мультимедiйнi лабораторiї, якi обладнанi найсучаснiшою комп’ютерною технiкою
та аудiовiзуальними засобами навчання, якi об’єднанi у локальну електронну мережу та мають вихiд до всесвiтньої мережi Iнтернет через цiлодобовий
супутниковий канал зв’язку.
Випуск №1, 2011

11

Фiзико-математичному факультету СДПУ – 65

Навчально методичне програмне забезпечення комп’ютерних класiв повнiстю вiдповiдає сучасному рiвню. Бiльшiсть ресурсiв локальної мережi побудовано за технологiєю «клiєнт–сервер», доступ до якої iснує iз мережi
Internet.
До послуг викладачiв i студентiв мультимедiйнi та графiчнi проектори,
проекцiйнi панелi та екрани, цифрова вiдеокамера, принтери та сканери. У
кабiнетi iнформатики завжди можна знайти необхiдну лiтературу та найсвiжiшi перiодичнi видання на комп’ютерну тематику. Через локальну мережу студенти фiзико-математичного факультету мають доступ до навчальнометодичних матерiалiв, розмiщених кафедрами у мережi, можуть користуватися електронними навчальними посiбниками, брати участь в чатах та консультуватися з викладачами на факультетських форумах, виконувати завдання тестiв на дистанцiйних курсах навчання.
На факультетi створено сприятливi умови для проведення студентських
наукових дослiджень. Важливою складовою життя факультету є зустрiчi з
провiдними вченими, науковi семiнари за участю фахiвцiв з математики, фiзики та методики їх навчання. На базi факультету проводяться мiжнароднi
науковi конференцiї, форуми та круглi столи молодi i студентiв.
Науковi школи, що працюють на факультетi, досягли значних успiхiв.
На кафедрi математичного аналiзу пiд керiвництвом доктора фiзикоматематичних наук, професора Рукасова Володимира Iвановича було створено наукову школу з теорiї наближення функцiй. Дослiдження школи пов’язанi iз знаходженням асимптотичних формул для верхнiх граней вiдхилень тригонометричних полiномiв, якi породжуються лiнiйними методами пiдсумовування рядiв Фур’є, на рiзних класах перiодичних функцiй однiєї та багатьох
дiйсних змiнних, що мають узагальненi Ψ -похiднi у розумiннi О.I.Степанця,
у рiвномiрнiй i iнтегральнiй метриках. Одержанi представниками школи результати охоплюють широкий спектр функцiй, що включає функцiї малої
та скiнченної гладкостi, нескiнченно диференцiйовнi, в тому числi аналiтичнi i цiлi функцiї, а серед методiв наближення – класичнi методи Фур’є,
Валле-Пуссена, Фейєра, Зигмунда, Фавара, Рогозинського, Стеклова. Дослiджуються також аналогiчнi задачi наближення класiв локально iнтегровних
функцiй, заданих на дiйснiй осi (i необов’язково перiодичних) за допомогою цiлих функцiй експоненцiального типу. Отриманi асимптотичнi формули
в бiльшостi випадкiв забезпечують розв’язки вiдомої задачi КолмогороваНiкольського. Дослiджувались також апроксимативнi властивостi введених
О.I.Степанцем i В.I. Рукасовим просторiв з анiзотропною метрикою. Цi дослiдження розвивалися пiд впливом всесвiтньо вiдомої Київської наукової школи
12
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з теорiї функцiй видатного українського математика, члена-кореспондента
НАН України, доктора фiзико-математичних наук, професора, Заслуженого дiяча науки i технiки України Олександра Iвановича Степанця. Серед
численних учнiв Олександра Iвановича 8 випускникiв СДПУ, в тому числi
Рукасов В.I. Загальна кiлькiсть публiкацiй представникiв школи становить
понад 120 наукових праць, у тому числi за останнi 5 рокiв понад 60 робiт.
Iз них 1 монографiя (видання Iнституту математики НАН України), 3 навчальнi посiбники з грифом Мiнiстерства освiти i науки, близько 40 статей у
фахових виданнях.
У рамках наукової школи з теорiї наближення функцiй пройшли пiдготовку випускники фiзико-математичного факультету: Новiков О.О., Чайченко С.О., Федоренко О.С., Сiлiн Є.С., Бодра В.I., Овсiй Є.Ю., Ровенська О.Г.,
якi пiдготували кандидатськi дисертацiї i успiшно працюють як в нашому
унiверситетi, так в iнших наукових i освiтнiх центрах України. Пiсля смертi
В.I.Рукасова дослiдження з теорiї наближення продовжують спiвробiтники
кафедри математичного аналiзу Чайченко С.О., Новiков О.О., Сiлiн Є.С.,
Бодра В.I.
На кафедрi алгебри у рамках наукової школи з алгебри доктора фiзикоматематичних наук, професора Усенка В.М. пройшли пiдготовку випускники фiзико-математичного факультету Рябухо О.М., Величко В.Є., Кормишева Т.В., Жучок А.В., Жучок О.В., якi пiдготували кандидатськi дисертацiї
i успiшно працюють в нашому унiверситетi та в iнших вищих навчальних
закладах України.
На кафедрi фiзики у 1967 роцi створено наукову школу з фiзики твердого тiла. Науковий керiвник – доктор фiз.-мат. наук, професор, Заслужений
працiвник освiти України, академiк АН технологiчної кiбернетики України i
мiжнародної академiї наук технологiй i iнжинiрингу, ректор СДПУ (1986 –
2003 рр.) Нечволод Микола Кузьмич. Напрямок дослiдження – низькотемпературна пластичнiсть кристалiчних твердих тiл. В останнi роки спiвробiтники
кафедри працюють над держбюджетною темою «Дослiдження фiзичних механiзмiв утворення низькорозмiрних атомних кластерiв пiд дiєю механiчних
напружень». Тема затверджена Мiнiстерством освiти i науки України.
Той же науковий колектив працює над кафедральною темою «Дослiдження впливу термiчних змiн на дислокацiйну структуру та низькотемпературну повзучiсть кристалiчних матерiалiв». Колектив виконавцiв наукової
роботи протягом останнiх 25 рокiв одержав новi важливi результати з питань
мiкропластичностi, кiнетики утворення дефектiв та їх впливу на електричнi
властивостi напiвпровiдникових кристалiв германiю, кремнiю, напiвпровiдВипуск №1, 2011
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никових сполук арсенiду галiю та арсенiду iндiю. Завiдувач кафедри фiзики
Надточiй В.О. у руслi накресленої проблематики у 1975 р. захистив кандидатську дисертацiю, а у 2006 р. – докторську дисертацiю. Також в рамках
зазначеної наукової школи у 2009 р. викладачем кафедри фiзики Москалем Д.С. захищено кандидатську дисертацiю. За результатами дослiджень
опублiковано 105 наукових робiт у провiдних наукових журналах України та
зарубiжжя.
Науково-дослiдна та експериментальна робота, що ведеться на кафедрi
геометрiї та методики викладання математики, присвячена таким прiоритетним напрямам: «Проблеми вдосконалення професiйної пiдготовки майбутнiх вчителiв математики» (науковi керiвники — к.п.н., доцент Труш Н.I.,
к.п.н., доцент Беседiн Б.Б.); «Проблеми вдосконалення професiйної пiдготовки майбутнiх вчителiв iнформатики» (науковий керiвник — к.п.н., доцент
Сьомкiн В.С.); «Методи дослiдження теорiї крайових задач та комбiнаторних
структур на многовидах» (науковi керiвники — к.фiз.-мат.н., доцент Чуйко О.В., к.фiз.-мат.н. Кадубовський О.А.). Викладачi кафедри Беседiн Б.Б.,
Труш Н.I., Сьомкiн В.С., Плесканьова Л.Г. беруть активну участь в органiзацiї та проведеннi курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв математики та
iнформатики мiста Слов’янська та Слов’янського району, якi проводяться пiд
керiвництвом мiського вiддiлу освiти та СДПУ.
Зв’язки та спiвробiтництво
Значної уваги факультет придiляє пiдтримцi тiсних зв’язкiв зi школами. З метою вiдбору талановитих та найбiльш пiдготовлених до навчання на
фiзико-математичних спецiальностях випускникiв укладаються договори про
спiвробiтництво з середнiми закладами освiти Донецької областi.
Викладачi факультету традицiйно керують пiдготовкою учнiвських наукових робiт. Щорiчно роботи пiд їх керiвництвом займають призовi мiсця у
обласному конкурсi наукових робiт МАН України та посiдають почеснi мiсця
у заключному Всеукраїнському конкурсi учнiвських робiт.
Для учнiв шкiл Слов’янська та району на фiзико-математичному факультетi за сприянням мiського вiддiлу освiти проходять олiмпiади з математики, фiзики, iнформатики та програмування. Викладачi кафедри ГМВМ, якi
працюють вчителями математики у педагогiчному лiцеї, виступають в якостi
консультантiв у роботi методичного об’єднання вчителiв математики мiста.
У 2008 роцi на факультетi засновано серiю навчально-методичних посiбникiв «Викладачi СДПУ — учням, студентам, вчителям», в рамках якої опублiковано 9 випускiв, якi впроваджуються в навчальний процес та користуються попитом серед вчителiв математики та iнформатики.
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Факультет також пiдтримує творчi зв’язки з Iнститутом математики
(м. Київ), Iнститутом прикладної математики i механiки i Фiзико-технiчним
iнститутом (м. Донецьк), iншими науковими установами НАН України та
науково-дослiдним iнститутом «Перспективнi матерiали i нанотехнологiї»
при Московському державному iндустрiальному унiверситетi (м. Москва).
Мiжнародна дiяльнiсть факультету проводилась за наступними прiоритетними напрямами. Розвиток прямих контактiв з провiдними закордонними
унiверситетами. На сьогоднi такi зв’язки встановленi з унiверситетами Росiї,
Бiлорусi, Польщi, Нiмеччини, Туреччини, Пiвнiчного Кiпру. Участь науковопедагогiчних працiвникiв у мiжнародних наукових конференцiях, семiнарах,
тощо. Органiзацiя мiжнародних наукових конференцiй, семiнарiв, тощо.
16 – 17 серпня 2007 року на базi СДПУ було проведено Мiжнародний
науковий семiнар «Теорiя апроксимацiї в Європейському контекстi: пiдходи, застосування, перспективи» за участю провiдних науковцiв вiддiлу теорiї
функцiй Iнституту математики НАН України, спiвробiтникiв СДПУ та представникiв Унiверситету Фрiдрiха Шиллера (м. Йєна, Нiмеччина).
Нiмецьким фондом наукових дослiджень (DFG) було затверджено спiльний нiмецько-український науковий проект, до складу робочої групи якого з боку нашого унiверситету ввiйшли доктор фiзико-математичних наук
С.М.Чуйко, кандидати фiзико-математичних наук С.О.Чайченко, О.О.Новiков, К.В.Руновський i Є.С.Сiлiн. Вiдразу пiсля затвердження DFG-проекту
почалися заходи щодо реалiзацiї його програми.
Так, з 15-го по 16-те вересня 2009 року наш унiверситет вiдвiдали представники Унiверситету Фрiдрiха Шиллера (м. Йєна, Нiмеччина): професор
Х.-Ю. Шмайссер (який очолює робочу групу DFG-проекту з нiмецької сторони) та аспiрант М. Кабанова. Професор Х.-Ю. Шмайссер провiв презентацiю, у якiй стисло виклав iсторiю свого унiверситету та ознайомив присутнiх
з особливостями впровадження положень Болонської декларацiї в навчальний процес на факультетi математики та iнформатики Унiверситету Фрiдрiха
Шиллера. Крiм того, для студентiв-магiстрантiв фiзико-математичного факультету, викладачiв математики i фiзики, аспiрантiв фiзико-математичних
спецiальностей професор Х.-Ю. Шмайссер прочитав англiйською мовою оглядову лекцiю на тему «Простори функцiй i гладкiсть», а М. Кабанова – лекцiю
на тему «Геометрiя фракталiв».
Другим важливим заходом у рамках затвердженого DFG-проекту були
вiзити в.о. ректора СДПУ С.М. Чуйка та проректора iз науково-педагогiчної
роботи С.О. Чайченка до Йєнського унiверситету.
Випуск №1, 2011
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У перiод з 19-го по 24-е жовтня 2009 р. в Унiверситетi Фрiдрiха Шиллера перебував в.о. ректора СДПУ С.М. Чуйко, а з 3-го по 7-е листопада
2009 р. Йєнський унiверситет вiдвiдав проректор iз науково-педагогiчної роботи С.О. Чайченко. Представники нашого унiверситету виступили на семiнарi вiдомих нiмецьких математикiв професорiв Х. Трибеля i Х.-Ю. Шмайсера, де презентували здобутки наукової школи з теорiї звичайних диференцiальних рiвнянь та теорiї наближення функцiй Слов’янського державного
педагогiчного унiверситету. Учасники семiнару високо оцiнили рiвень наукових дослiджень, що виконуються у нашому унiверситетi, i висловили впевненiсть у перспективностi поєднання зусиль у проведеннi спiльних наукових i
науково-методичних розробок.
8 – 10 червня 2010 р. на базi Слов’янського державного педагогiчного унiверситету було проведено мiжнародний семiнар «Smoothness, approximation and related topics». Цей семiнар став черговим заходом, який проводився спiльно з Iнститутом математики та iнформатики унiверситету iм.
Ф.Шиллера (м. Йєна, Нiмеччина) в межах нiмецько-українського наукового
проекту, що фiнансується Нiмецьким фондом наукових дослiджень.
10 – 16 жовтня 2010 року проректор iз науково-педагогiчної роботи, кандидат фiзико-математичних наук, доцент С.О. Чайченко та кандидат фiзико-математичних наук, старший викладач кафедри економiкоматематичних дисциплiн Сiлiн Є.С. взяли участь у роботi мiжнародної конференцiї «Smoothness, Approximation and Function Spaces» (м. Оппург (Тюрингiя), Нiмеччина), де презентували здобутки наукової школи з теорiї нетерових крайових задач та теорiї наближення функцiй Слов’янського державного педагогiчного унiверситету.
Святкуючи свiй ювiлей колектив фiзико-математичного факультету
щиро дякує саме старшому поколiнню, яке створювало славу i гордiсть факультету. Дякуємо тим, хто чесно i напружено працював усе життя i
сьогоднi передає свiй досвiд молодi. Низький уклiн тим, хто вже пiшов з
життя, залишивши свiй приклад працьовитостi i гiдностi. Дякуємо студентам, навчально-допомiжному персоналу i всiм хто разом з колективом
факультету працюють на здобуття нових успiхiв.
Рiдному факультету бажаємо процвiтання, успiхiв у науцi та
викладацькiй роботi!
Професорсько-викладацький склад
фiзико-математичного факультету СДПУ,
квiтень, 2011 рiк.
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