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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 

Сьогодні, напевно, не знайдеться такої галузі науки і такої сфери 

людської діяльності, до якої б не доторкнулися математика, фізика та 

інформатика. Це пов’язано із швидким темпом життя, стрімким розвитком 

науково-технічного прогресу, а також глобальною модернізацією та 

інформатизацією. З огляду на ці фактори виникає гостра необхідність у 

підготовці, дійсно, кваліфікованих фахівців, які будуть спроможні 

конкурувати не лише на ринку праці нашої держави, а й далеко за її межами. 

Таких фахівців готує фізико-математичний факультет Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

Саме про таких фахівців, які є гордістю фізико-математичного 

факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, а 

також про перспективи зростання факультету і хотілося б розповісти 

теперішньому й майбутньому поколінню студентського колективу фізико-

математичного факультету. 

Перш за все, хотілося б розпочати з Осадчого Миколи Мефодійовича, 

кандидата фізико-математичних наук, професора, який тривалий час (близько 

40 років) працював на посаді проректора з навчальної роботи нашого 

університету. За цей час університет розквітав та стабільно набував 

авторитету серед численних вишів нашої країни, завдячуючи його 

багаторічному досвіду, дипломатичності та толерантності. 

Випускниками фізико-математичного факультету є ряд справжніх 

науковців та фахівців, які представляють наш факультет і є його «візитною 

карткою», серед них: Сейко Н. А., Спірін О. М., Ткаченко О. К., Герус О. Ф., 

Семенець С. П., Ленчук І. Г. Але, окрім зазначених осіб, варто наголосити, 

що випускниками фізмату є й інші не менш шановані люди, які у свій час, 

будучи студентами, відстоювали честь рідного факультету на Міжнародних 

та всеукраїнських конкурсах й олімпіадах: Сарана О. А., Таргонський А. Л., 

Степанчиков Д. А., Зіновчук А. В., Кривонос О. М., Жуковський С. С. 

Список випускників фізико-математичного факультету, які працювали 

чи працюють на даних час в університеті, є достатньо широким, і варто 

зазначити, що кожен із них вносить значну частину своєї праці й душі в 

розвиток й процвітання рідної alma mater, і ми відверто можемо пишатися 



ними, оскільки це – висококласні кваліфіковані фахівці у галузі математики, 

фізики та інформатики.   

Окрім того, хотілося б розповісти й про випускників, які досягли 

значних успіхів у науковому світі і прославляють наш факультет далеко за 

теренами України, у таких країнах як: США, Німеччина, Великобританія, 

Франція, Чехія, Польща.  

Так, Анатолій Глущенко, який свого часу навчався на фізико-

математичному факультеті, потім закінчив аспірантуру Інституту фізики 

НАН України, працює в США в університеті University of Colorado Colorado 

Springs і є доктором фізико-математичних наук, професором даного 

університету. 

У цьому ж університеті працює Юрій Гарбовський – кандидат фізико-

математичних наук, науковий співробітник. 

Ще одним із яскравих випускників нашого факультету – Юрій 

Закревський, який є доктором фізико-математичних наук, професором 

інституту фізики імені Фраунгофера у м. Потсдам (Німеччина).  

Олександр Булуй теж є випускником фізико-математичного факультету, 

який нині є науковим співробітником університету м. Момпельє (Франція). 

В університеті м. Саусхемптон (Англія) працює Олександр Бучнєв – 

кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник.  

Ще один представник наукової когорти «фізматівців» – Олег Бабченко. 

На сьогодні, він закінчив аспірантуру Інституту фізики м. Прага (Чехія), є 

кандидатом фізико-математичних наук та працює науковим співробітником у  

цьому ж інституті. 

Ми можемо пишатися тим, що професорсько-викладацький склад 

факультету поповнився докторами фізико-математичних наук, серед яких: 

Михайленко Василь Васильович – завідувач кафедри алгебри та геометрії. 

Він є випускником Київського національного університету імені 

Т. Г. Шевченка і широко відомий в наукових колах, що займаються 

механікою твердого деформівного тіла.  

Восени 2014 року на кафедру математичного аналізу прийшов 

працювати молодий доктор фізико-математичних наук Севостьянов Євген 

Олександрович, який, незважаючи на свій вік, має ряд державних нагород та 

премій. 

Гордістю для фізико-математичного факультету є захист докторської 

дисертації Погоруєм Анатолієм Олександровичем, який є випускником 

Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, а останнім 

часом активно співпрацює з науковцями Мексики, налагоджуючи міжнародні 

зв’язки. 
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За останні 12 років фізико-математичний факультет набрав значних 

обертів. Про це свідчить якість професорсько-викладацького складу, рівень 

та кількість наукових публікацій викладачів та студентів, участь молодих 

вчених у державних програмах та грантах, зміцнення матеріально-технічної 

бази, налагодження міжнародної співпраці, створення та ефективне 

функціонування студентського самоврядування, розвиток творчих 

студентських та викладацьких колективів, а також здобуття спортивних 

перемог. 

Колектив нашого факультету прикладає максимум зусиль, щоб бути в 

центрі освітнього, наукового та культурного простору не лише Житомирської 

області, а й усіх регіонів нашої держави.  

Але наш факультет не планує зупинятися на досягнутому. У 

перспективі, ми плануємо відкрити дві нові спеціальності: «Інформаційно-

комунікаційні технології» та «Програмна інженерія» на освітньо-

кваліфікаційному рівні «бакалавр». 

Окрім цього, якість професорсько-викладацького складу повинна знову 

покращитися в зв’язку із отриманням викладачами наукових ступенів та 

звань. 

Увесь професорсько-викладацький та студентський колектив фізико-

математичного факультету щодня працює на імідж нашого факультету, 

оскільки жоден із нас не мислить свого життя без рідної alma mater. Тому,  

сподіваюся, що через декілька років наш факультет буде найкращим у 

Житомирському державному університеті імені Івана Франка, і кожен 

абітурієнт буде мріяти стати його студентом. 

 


