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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 70 РОКІВ 
 

В.М. Соловйов, декан фізико-математичного факультету 
м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний 

університет 
 
Фізико-математичний факультет відкрито одночасно із за-

снуванням Криворізького державного педагогічного інституту у 
1930 році. 

До 1941 року факультет очолював Б.М. Яхнін, у повоєнні 
роки – С.Я. Красніцький, М.П. Хорошко, І.С. Радченко, 
Я.С. Комісаров. 15 років, з 1982 по 1997 р. деканом ФМФ була 
кандидат педагогічних наук, доцент С.В. Уткіна, а з 1997 р. фа-
культет очолив доктор фізико-математичних наук 
В.М. Соловйов. 

Із самого початку на факультеті існувало дві кафедри – 
фізики та математики. 

У роки післявоєнної відбудови завідувачем кафедри матема-
тики був Ф.К. Косик, а протягом 1961–1972 рр. – Б.М. Яхнін. У 
1972 р. з кафедри математики виокремилась кафедра математич-
ного аналізу. 

З 1972 по 1982 р. та у 1992–1994 рр. кафедру математичного 
аналізу очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.І. Половина, а з 1982 по 1992 р. – кандидат технічних наук, 
доцент П.І. Ульшин. У 1994 р. кафедри математичного аналізу та 
математики було об’єднано під керівництвом доктора фізико-
математичних наук О.І. Олейнікова. 

Завідувачем кафедри математики з 1972 по 1976 р. був кан-
дидат педагогічних наук, доцент Б.Г. Друзь, у 1976–1982 рр. – 
кандидат педагогічних наук, доцент С.В. Уткіна. З 1982 по 
1990 р. кафедру математики очолював кандидат педагогічних 
наук, доцент А.Л. Жохов, а у період до 1994 р. – кандидат педа-
гогічних наук, доцент Л.О. Черних. 

Кафедру фізики з 1944 по 1947 р. очолював М.М. Гольберг. 
Найдовше завідував кафедрою С.Я. Красніцький – з 1947 по 
1974 р. (з перервою у 1951–1954 рр., коли кафедру очолювали 
Е.М. Бєляєв та І.Н. Швець). У 1974–1975 рр. кафедрою завідував 
кандидат фізико-математичних наук, доцент І.С. Радченко, у 
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1975–1984 рр. – доктор фізико-математичних наук, професор 
А.Ю. Ків, до кінця 1995 р. – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент В.П. Ржепецький, в 1996 р. – доктор фізико-
математичних наук С.І. Покутній, а з 1997 р. – доктор фізико-
математичних наук Є.Я. Глушко. 

Наймолодша кафедра факультету – кафедра інформатики та 
прикладної математики, яку з моменту заснування (1992 р.) очо-
лює доктор фізико-математичних наук В.М. Соловйов. 

Найбільш динамічно фізмат розвивається останні 30 років. 
Якщо до 1970 р. на факультеті працювало лише 5 кандидатів і 
жодного доктора наук, то з 1970 р. відсоток кандидатів та док-
торів наук невпинно зростає. 

Це пов’язано передусім з виваженою кадровою політикою 
керівництва вузу, особливо ректора професора П.І. Шевченка, 
який активно запрошував провідних викладачів інших вузів, 
створював умови для науково-дослідної діяльності, зміцнював 
матеріально-технічну базу, направляв у цільові аспірантури 
найкращих випускників тощо. 

В 1972 році на факультеті проведено першу Всесоюзну кон-
ференцію з проблем дифузії та дефектоутворення в твердих 
тілах. З 1975 р. було започатковано новий напрям наукових 
досліджень – “Комп’ютерне моделювання дефектів в кристалах”, 
а регулярні конференції згодом набули статусу Всесоюзного 
постійнодіючого семінару. Науковий керівник семінару доктор 
фізико-математичних наук, професор А.Ю. Ків став лауреатом 
Державних премій СРСР та УРСР. 

Наукова школа, заснована А.Ю. Ківом, виховала 4 докторів 
та 14 кандидатів фізико-математичних наук, що складають сьо-
годні основу викладацького складу факультету. 

На фізико-математичному факультеті першому в інституті 
було розпочато виконання госпдоговірних робіт з НДІ 
Міністерств електронної промисловості, середнього машинобу-
дування, космічної галузі м. Москви, Києва, Новосибірська, Нов-
городу та інших. 

Сьогодні на факультеті ведеться підготовка за двома 
спеціальностями: “Математика та інформатика” і “Фізика та 
інформатика”, яку забезпечують 3 доктори наук, 1 професор та 
19 кандидатів наук. 
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Основні напрямки наукової роботи кафедр 
– математики: 
1. Математичні моделі і методи гетерогенної пружності 

(керівник – доктор фізико-математичних наук 
О.І. Олейніков); 

2. Методи оптимізації навчання аналізу, геометрії та вищій ма-
тематиці (керівник – професор В.В. Корольський); 

3. Розробка методичної системи підготовки майбутніх вчителів 
математики до роботи в умовах гуманітаризації освіти 
(керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.О. Черних). 

– фізики: 
1. Ієрархічні напівпровідникові та діелектричні структури у 

зовнішніх полях: стани, кінетика, статистика (керівник – 
доктор фізико-математичних наук Є.Я. Глушко) – на замов-
лення Міністерства освіти та науки; 

2. Дослідження фотоприймальних приладів на основі халько-
генідів свинцю (керівник – кандидат фізико-математичних 
наук, доцент В.М. Кадченко); 

3. Вдосконалення викладання та розробка нових методів нав-
чання фізики у середній школі (керівник – кандидат фізико-
математичних наук, доцент Г.П. Половина). 

– інформатики та прикладної математики: 
1. Електронні та атомні процеси на поверхні алмазоподібних 

напівпровідників (керівник – доктор фізико-математичних 
наук В.М. Соловйов) – на замовлення Міністерства освіти та 
науки; 

2. Об’єктно-орієнтоване моделювання динамічних систем 
(керівник – кандидат технічних наук, доцент О.П. Поліщук); 

3. Застосування методів прикладної математики для 
розв’язування актуальних наукових задач (керівник – канди-
дат фізико-математичних наук, доцент Р.М. Балабай). 
Викладачі факультету беруть активну участь у міжнародних 

наукових проектах. Так, доктор фізико-математичних наук 
О.І. Олейніков здобув грант “Соросівського доцента”, перемож-
цем конкурсу “Соросівский вчитель” стала кандидат фізико-
математичних наук, доцент Г.П. Половина, грант “Соросіського 
студента” вибороли аспіранти С.О. Семеріков та О.А. Хараджян. 
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Аспірант Т.І. Максимова одержує стипендію Президента Ук-
раїни, аспіранту С.О. Семерікову та асистенту Н.В. Грищенко 
призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих 
науковців. 

У 1998 р. кафедрою інформатики та прикладної математики 
було започатковано Міський постійно діючий науково-
методичний семінар “Комп’ютерне моделювання та 
інформаційні технології в освітній діяльності”, який кори-
стується популярністю серед освітян міста та області. Найкращі 
доповіді учасників семінару публікуються у провідних методич-
них виданнях. 

Щорічним підсумком роботи семінару є Всеукраїнські кон-
ференції, що проводяться на фізико-математичному факультеті. 
В ювілейній конференції (3–5 травня 2000 р.) виявили бажання 
взяти участь 128 учасників з 18 міст України. Серед них 4 учня, 
45 студентів, 20 аспірантів, 13 асистентів, 11 викладачів, 7 вчи-
телів загальноосвітніх шкіл. Науковими роботами керували 5 
професорів, докторів наук та 22 кандидати наук. 
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