
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання кафедри фізико-математичних наук 

від 28.11.2022 р. 

 

Були присутні: 

Зав. кафедри ФМН Сергєєва О.Є., професори: Федосов С.Н.,  

Задорожний В.Г., Швець В.Т., доценти: Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., 

Федченко Ю.С.,  Черевко Є.В., Мураховський В.Г., ст. викладач Осадчук 

Є.О., Никитенко Т.О. 

 

Порядок денний 

1. Результати зимової сесії 1 сем 2022/2023 н.р. 

2. Про виконання навчального навантаження викладачів в 1 семестрі 

2022/2023 н.р. 

3. Про виконання індивідуальних планів викладачів в 1 семестрі 

2022/2023 н.р 

4. Про звіт кураторів  

5. Звіт про проведення 1 туру Всеукраїнської олімпіадисеред студентів 

ОНТУ  з фізики та математики 

6. Про підготовку до олімпіади з фізики та математики серед школярів- 

випускників шкіл 

7. Про складання білетів з фізики та математики для вступних екзаменів в 

2023 р. 

8. Про роботу в приймальній комісії 

9. Звіт про стажування викладача коледжу Тіхонова А.В. 

10.  Позаплановий інструктаж з пожежної безпеки 

11.  Про опублікування  журналу «Праці міжнародного геометричного 

центру»,  Т.15, № 3-4, 2022р. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Було заслухано звіти викладачів про результати зимової сесії 2022-2023 

н.р. Звіти додаються. 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити звіти викладачів про результати зимової сесії 2022-2023 н.р. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Про виконання навчального навантаження викладачів в 1 семестрі 

2022/2023 н.р. 

 Зав.каф. професор  Сергєєва О.Є. зробила звіт  викладачів кафедри про 

виконання навчального навантаження у 1 семестрі 2022-2023 н.р. 

 Навчальне навантаження виконано повністю. Звіт додається. 

УХВАЛИЛИ:  



          Затвердити  звіт  про виконання навчального навантаження викладачів 

в 1 семестрі 2022/2023 н.р. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про виконання індивідуальних планів викладачів в 1 семестрі 

2022/2023 н.р. 

Викладачі кафедри звітували про виконання індивідуальних планів у 1 

семестрі 2022-2023 н.р. Всі пункти плану виконані повністю за винятком 

методичної роботи профессора Швеця В.Т.  

У зв’язку з тим, що В.Т. Швеця було відстранено від занять (відказ від 

щеплення протии ковіду), він не встиг виконати заплановану на цей період 

методичну роботу.  

З цього приводу було зроблено подання на ім’я проректора Трішина 

Ф.А. з проханням перенести цю роботу на наступний навчальний рік. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити звіти викладачів кафедри ФМН про виконання 

індивідуальних планів викладачів в 1 семестрі 2022/2023 н.р. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про звіт кураторів. Було заслухано звіт кураторів кафедри : професора 

Задорожного В.Г. (гр АЕМ-10), доц . Черевка Е.В. (гр. А-20), ст. викладача 

Осадчука Е.О. (гр. АЕМ-20 ). 

Звіти додаються. 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити звіти про кураторську роботу кураторів кафедри : 

професора Задорожного В.Г. (гр АЕМ-10), доц . Черевка Е.В. (гр. А-20), ст. 

викладача Осадчука Е.О. (гр. АЕМ-20 ). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

І. Звіт про проведення  І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

2022/2023 н.р. з дисципліни (спеціальності) математика від  25.11.2022р. 

Голова журі: Сергєєва О.Є.- д.ф-м.н, професор; 

Члени журі: 
Коновенко Н. Г., доцент, канд. ф-м наук, каф фізико-матем. наук 

Черевко Є. М., доцент, канд. ф-м наук,  каф фізико-матем. наук 

Осадчук Є. О., ст. викл.,канд. техн. наук,   каф. фізико-матем. наук. 

1.Приймали участь в Олімпіаді 88 студентів. 

З них: 

Факультет ТЗіЗБ -10 ФакультетЕБіК -9 

ФакультетІТХіРГБ - 12 ФакультетММіЛ–8 

ФакультетТВтаТБ -11 ФакультетНТтаІМ–8 

ФакультетТтаТХПіПБ -11 ФакультетНГтаЕ -4 



ФакультетКСтаА-10 ФакультетКІПтаК -5 

 

2. На підставі рішення членів журі Олімпіади місця розподілилися: 

2.1.Возняк Юлія, студентка 1 курсу (гр. ЕЕ-414) факультету ТЗіЗБ(154 балів з 

200, 2 місце);Керівник: Вітюк А.В. 

2.2.Букший Олександр, студент 1 курсу(гр. ГН-429 ) факультету НГтаЕ (153 

балів з 200, 2 місце);КерівникЧеревко Є.В. 

2.3.Кецман Діана, студентка 1 курсу (гр. ТЗХ-12) факультету Т та 

ТХПіПБ(148 балів з 200, 3 місце);Керівник Федченко Ю.С. 

 

3.На підставі рішення членів журі Олімпіади немає претендентів на участь у 

ІІ етапі олімпіади  студентів. 

ІІ. Звіт про І етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2022/2023 н. р. 

з дисципліни (спеціальності)  Фізика від 23.11.2022 
назвадисципліни (спеціальності) 

 

Голова журі: Сергєєва О.Є. - д.ф-м.н, професор; 

Члени журі: 

Федосов С.Н. - д.ф-м.н., професор; 

Задорожний В.Г.- д.х.н., професор. 

1. Приймали участь в Олімпіаді37 студента. 

З них: 

Факультет А та Р - 13 

Факультет КІПтаК - 21 

Факультет ТВтаТБ - 3 

 

2. На підставі рішення членів журі Олімпіади місця розподілилися: 

2.1. Федосєєв Артем Сергійович, студ. 1-го курсу ф-ту А та Ргр. АЕМ 10 

(135 балів з 200,  2місце); 

Керівник – Сергєєва О.Є., д.ф-м.н., зав. кафедри ф-м. наук;  

2.2. БорисовецьСергій  Валерійович, студ. 1-го курсу ф-ту А та Р гр. 

АЕМ-10 (135 балів з 200, 2 місце); 

Керівник – Задорожний В.Г.д.х.н., професор. кафедри ф-м. наук;  

2.3. Клименко Ілона Віталіївна, студ. 1-го курсу ф-ту КІПтаКгр. 

КН311(125 балів з 200, 3 місце); 

Керівник – Федосов С.Н., д.ф-м.н., професор кафедри ф-м. наук; 

 

3. На підставі рішення членів журі Олімпіади немає претендентів на участь у 

ІІ етапі олімпіади  студентів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити звіт про проведення І етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2022/2023 н. р. з дисципліни (спеціальності)  Фізика та 

Математика. 



6. СЛУХАЛИ: 

Про підготовку до олімпіади з фізики та математики серед школярів- 

випускників шкіл 

    Для проведення олімпіади з фізики та математики серед школярів – 

випускників Одеськіх шкіл необхідно скласти завдання . 

УХВАЛИЛИ:  

 Доручити складання завдань до олімпіади з фізики профессорам 

Сергєєвій О.Є. та Федосову С.Н. 

 Доручити складання завдань до олімпіади з математики доцентам 

Федченко Ю.С. та Коновенко Н.Г. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Про складання білетів з фізики та математики для вступних екзаменів в 

2023 р. 

  

УХВАЛИЛИ:  

 Доручити складання завдань до вступних екзаменів з фізики 

профессорам Сергєєвій О.Є. та Федосову С.Н. 

 Доручити складання завдань до вступних екзаменів з математики 

доцентам Федченко Ю.С. та Коновенко Н.Г. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Про роботу в приймальній комісії. 

Зав. каф. О.Є. Сергєєва повідомила про необхідність призначення 

викладача кафедри для роботи в приймальній комісії 2023-2024 н.р. 

Пропоную кандидатуру доцента Черевка Є.В. 

Результати голосування: 

«За»   - 11. 

«Проти»      - немає. 

 «Утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Для роботи в приймальній комісії 2023-2024 н.р. призначити доцента 

Черевка Є.В. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Звіт викладача дисципліни «Фізика» Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж морського транспорту Національного 

університету «Одеська морська академія» Тіхонова Андрія Васильовича  про 

проходження підвищення кваліфікації (стажування) з 26.10.2022  року по 

26.11. 2022 року в Одеському Національному університеті на кафедрі фізико-

математичних наук в обсязі 120 годин на безкоштовній основі. 

 Звіт додається. 
 

УХВАЛИЛИ: 



  Програма підвищення кваліфікації (стажування) викладача дисципліни 

«Фізика» Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

морського транспорту Національного університету «Одеська морська 

академія» Тіхонова Андрія Васильовича  про проходження підвищення 

кваліфікації (стажування) з 26.10.2022  року по 26.11. 2022 року в Одеському 

Національному університеті на кафедрі фізико-математичних наук.  

виконана в повному обсязі. 

 Кафедра рекомендує затвердити звіт викладача Тіхонова Андрія 

Васильовича.   

Результати голосування : 

“За”                      -11; 

“Проти”               - немає; 

“Утримались”     - немає. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Відповідно до наказу № 501-01 від 11.11.2022 р. і з метою запобігання 

нещасних випадків у пожежоонебезпечний зимовий період необхідно 

провести позаплановий інструктаж с особами, які навчаються в ОНТУ та 

проживають у гуртожитках, та працівниками кафедри ОНТУ з обов’язковою 

реєстрацією   у журналі в термін до 30.11.2022 р. 

УХВАЛИЛИ:  

Провести позаплановий інструктаж с особами, які навчаються в ОНТУ 

та проживають у гуртожитках, та працівниками кафедри ОНТУ з 

обов’язковою реєстрацією   у журналі  11.11.2022 р. 

Кураторам провести інструктаж у групах під час проведення 

кураторського часу. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Про опублікування  журналу «Праці міжнародного геометричного 

центру»,  Т.15, № 3-4, 2022р. відповідальний редактор: Коновенко Н.Г. 

 

УХВАЛИЛИ:    Рекомендувати до опублікування журнал «Праці 

міжнародного геометричного центру», Т.15, № 3-4, 2022р. 

 

Результати голосування: 

 

“За”                      - 11; 

“Проти”               - немає; 

“Утримались”     - немає. 
 

Зав. каф. ФМН 

професор      Олександра СЕРГЄЄВА 

 

Секретар кафедри   Тетяна  НИКИТЕНКО 


