
ЗВІТ ДЕКАНКИ

факультету математики та 

інформатики

про основні результати  

діяльності факультету

за 2022 рік

14.12.2022



Структура факультету



Трудовий колектив 

факультету математики та інформатики

77 співробітників, з них штатних – 71 (92,21 %)

 докторів наук – 15, з них штатних – 12,

 кандидатів наук – 45, з них штатних – 44,

 асистентів без наукового ступеня – 4, з них штатних – 2,

 завідувачів лабораторій – 3 штат.,

 фахівців 1 категорії – 1 штат.,

 фахівців 2 категорії – 1 штат.,

 старших лаборантів – 3 штат.,

 лаборантів – 5 штат.



4

28 29

16

5% 36% 38% 21%

Вікова категорія

До 30 років 30-45 років 45-60 років старше 60 років



ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
факультету математики та інформатики

Навчання 

за різними 

формами навчання 

(очна, дистанційна, змішана)

Використанням різних 

платформ для навчання 

Google Meet, Google

Classroom, Zoom, Moodle



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ - 2022
факультету математики та інформатики

ВСЬОГО

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

• 808 
студентів

• 683

• 18 а/в 
студентів

• 107 студент
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9
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88

198
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111 

14

13  

77  

217

2021

145 

5

13   

85  

248 

2022

16

173

177

368
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2 ск

Всього

+ 6 + 19

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

вступної кампанії за 2018-2022 роки

3 ск

5

+ 31 + 120



Спец. Прох. бал с/б

бюдж.

Ліц. об. max ДЗ Заяви Зарах. Бюдж. Контр. Незап. 

б/м

КН 178,9 183,32 60 34 291 61 33 28 1

СА 176 167,46 30 8 99 10 8 2 0

ПМ 172,9 182,26 50 19 172 43 19 24 0

М 149,5 163,97 30 15 46 16 15 1 0

СО(І) 145,15 155,6 30 17 56 17 17 0 0

СО(М) 161,16 169,52 30 16 61 16 16 0 0

Всього 109 825 163 108 55 1

По факультету
2022 – рік вступу Бакалавр, денна форма, 4 роки



РЕЗУЛЬТАТИ   ВСТУПУ - 2022
факультету математики та інформатики

•325

ДФН

•43

ЗФН

•368

ВСЬОГО
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КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

КАФЕДРА АЛГЕБРИ ТА ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Контингент студентів у розрізі кафедр з позитивною та 
негативною динамікою – результати вступу

2020-2021 рр. 2021-2022 2022-2023



ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

факультету математики та інформатики

Профорієнтаційна робота

Навчально-методична робота

Організаційна робота

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота студентів

Міжнародна діяльність

Навчально-виховна



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота





Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна

робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Математична майстерня, 

МініМудрик



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Зареєстрованих 170 дітей

Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна

робота

У рамках угоди про співпрацю між факультетом

математики та інформатики та Чернівецьким

багатопрофільним ліцеєм №11 «Престиж»

Сікора В.С. викладала факультативний курс

«Логіка» для учнів 9-Б класу, а з вересня 2022

року веде факультатив «Підготовка до ЗНО з

математики» для учнів 10-А,10-Б класів ліцею.





Навчально-методична робота



СПЕЦІАЛЬНОСТІ та ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
«Математика» «Прикладна математика» 

«Комп'ютерні науки»  «Системний аналіз» 

«Середня освіта (математика)» «Середня освіта (інформатика)»

-

перший (бакалаврський) – 6 спеціальностей (6 ОПП)

перший (бакалаврський) ск/ф – 4 спеціальностей (4 ОПП)

другий (магістерський) – 6 спеціальностей (6 ОПП)

третій (освітньо-науковий) – 2 спеціальності (2 ОНП)



Акредитація 

ОП «Технології програмування та комп'ютерне 

моделювання» 

за спеціальністю 113 «Прикладна математика», 

другий (магістерський) рівень
-

Кафедра прикладної 

математики та 

інформаційних технологій, 

гарант ОП– Бігун Я.Й.



Акредитація 

ОП «Технології програмування та комп'ютерне 

моделювання» 

за спеціальністю 113 «Прикладна математика», 

перший (бакалаврський) рівень
-

Кафедра прикладної 

математики та 

інформаційних технологій, 

гарант ОП– Маценко В.Г.



Акредитація 

ОП «Математика» 

за спеціальністю 111 «Математика», 

перший (бакалаврський) рівень
-

Кафедра математичного аналізу, 

гарант ОП– Звоздецький Т.І.



Акредитація 

ОП «Математика та інформатика» 

за спеціальністю 014.04 «Середня 

освіта (Математика)», 

другий (магістерський) рівень
-

Кафедра алгебри 

та інформатики, 

гарант ОП–

Мартинюк О.В.

Рішення НАЗЯВО 

від 13.12.2022 р.



«Математика та інформатика» 

першого (бакалаврського) рівня 

ВО, гарант – Колісник Р.С. 

(умовно);

 «Інформатика та математика» 

другого (магістерського) рівня 

ВО, гарант – Піддубна Л.А. 

(умовно за спрощеною 

процедурою)

АКРЕДИТАЦІЯ освітніх програм

 «Математика та інформатика» першого 

(бакалаврського) рівня ВО, гарант –

Колісник Р.С.;

 «Інформаційні технології та управління 

проектами» першого (бакалаврського) 

рівня ВО, гарант – Юрченко І.В.;

 «Прикладна математика» третього 

(освітньо-наукового) рівня ВО, гарант –

Бігун Я.Й.



Експерти з акредитації освітніх програм
Черевко І.М. (2), Піддубна Л.А. (2), Пасічник Г.С. 

Робота у науково-

методичних комісіях 

(підсекціях) сектору вищої 

освіти НМК МОН України –

Бігун Я.Й., Черевко І.М.



ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
«Математика» «Технології програмування та комп'ютерне моделювання» 

«Інформаційні технології та управління проектами»  «Системний аналіз» 

«Математика та інформатика» «Інформатика та математика»

-перший (бакалаврський) – 6 ОПП

другий (магістерський) – 6 ОПП

третій (освітньо-науковий) – 2 ОНП

Внесення змін до ОП у 2022 р.
на основі громадських обговорень та співпраці із стейкхолдерами



Голова комісії з навчально-методичної 

роботи Вченої ради університету  -

Мартинюк О.В.



Члени науково-методичної ради ЧНУ –

доцент Сікора В.С., 

студентка Бузиновська А.

Член робочої групи з розроблення плану 

заходів щодо популяризації природничих 

наук та математики при Міністерстві освіти і 

науки України - Сікора В.С.



РОЗРОБКА СИЛАБУСІВ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
на факультеті математики та інформатики

 Внесено зміни до навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, різних видів 

практик в частині організації  освітнього процесу 

в умовах дистанційного навчання;

 згідно вимог організації освітнього процесу до 

обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін 

розроблено силабуси, які висвітлено на сайтах 

кафедр факультету.



сервісів Google

Zoom

Moodle

месенжерів

інтерактивних дошок

Використання в освітньому процесі



Обирайте найзручніше для себе!

Додаткову інформацію про їх використання можна отримати за посиланнями:

https://drive.google.com/file/d/1piGySJ10xujE8ktPEd9yesZACcqBa6Gs/view?fbclid=IwAR14TJWR6JFavp

lQ_fzsGTlr2ThT8xp8Obwr5t3ct-w4D70kFbQnu0j3OvA - відео з рекомендаціями для використання 

Moodle та Google Meet

https://youtu.be/ViCzuYB1tkw - Start with Open Broadcast Studio (OBS)

https://youtu.be/twffmTI9MTQ - How to start training in Zoom

https://youtu.be/ObQHBf55i6g - The first step in Google Classroom

Інструкція для використання онлайн-дошки тут.

https://support.google.com/calendar/answer/37082?hl=uk - як поділитися календарем

https://www.youtube.com/watch?v=aotO9btAGOs&list=PLYChBsEINueJkS2ugCpeP_9C_yITX7Y5X&index

=2 - початок роботи в сервісі Google Classroom (плейлист)

https://www.youtube.com/watch?v=EcAqv8Udw3M - як виставити оцінку в Google Classroom, 

сформувати відомість з оцінками? (плейлист)

https://prometheus.org.ua/

https://www.coursera.org/coronavirus

https://drive.google.com/file/d/1piGySJ10xujE8ktPEd9yesZACcqBa6Gs/view?fbclid=IwAR14TJWR6JFavplQ_fzsGTlr2ThT8xp8Obwr5t3ct-w4D70kFbQnu0j3OvA
https://youtu.be/ViCzuYB1tkw
https://youtu.be/twffmTI9MTQ
https://youtu.be/ObQHBf55i6g
http://fmi.org.ua/files/twiddla.pdf
https://support.google.com/calendar/answer/37082?hl=uk
https://www.youtube.com/watch?v=aotO9btAGOs&list=PLYChBsEINueJkS2ugCpeP_9C_yITX7Y5X&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=EcAqv8Udw3M
https://prometheus.org.ua/
https://www.coursera.org/coronavirus


Курси підвищення кваліфікації для педагогічних

працівників закладів загальної середньої та 

фахової передвищої освіти

(Відповідальна – Сікора В.С.)

• 13-18 червня 2022 року (31 вчитель

математики),

• 13-18 червня 2022 року (17 вчителів

інформатики),

• 26 жовтня-05 листопада 2022 року (20 

вчителів математики),

• 19-24 грудня 2022 року (13 вчителів

інформатики).



Лекція «Математичне моделювання імунної відповіді», лекторами якої були 
Герасимчук Крістіна Русланівна, старший ординатор інфекційного відділення 
Рівненського військового госпіталю, капітан медичної служби та професор Бігун Я.Й.

Бінарні лекції



ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Горбатенко Микола -

доцент

кафедри 

математичного 

моделювання



ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Перцов Андрій -

доцент

кафедри 

математичного 

моделювання



ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Мельник Галина -

доцент

кафедри прикладної 

математики та 

інформаційних 

технологій



Сертифікати 

про підвищення кваліфікації викладачів факультету



Участь викладачів факультету  у вебінарах, тренінгах з дистанційного навчання

з отриманням сертифікатів про підвищення кваліфікації:
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ММ
1

(18.05)

1

(18.05)

3

(28.09)

2

(18.05)

6

(28.09)

3

(18.05) 16

(27%)

ПМІТ

1

(18.05)

4

(28.09)

2

(18.05)

1

(28.09)

1

(18.05)

3

(28.09)

2

(18.05)

3

(18.05)

3

(28.09)

20

(33%)

МА 0

ДР
3

(18.05)

3

(18.05)

2

(18.05)

3

(18.05)

11

(18%)

АтаІ
3

(22.06)

1

(22.06)

2

(22.06)

3

(22.06)

4

(22.06)

13

(22%)

Разом 9 4 7 10 9 4 5 5 7 60



Шумпетерівська школа 

інновацій

Програма інноваційно-

управлінського розвитку 

«Вихід на нову орбіту. 

Шумпетерівські візії»



Зустрічі та ІТ сніданки сумісно з 

ІТ-кластером «Chernivtsi IT Community»



Меморандуми

Меморандум про співпрацю з 

IT-компанією AGILIWAY

(30.12.2021)

Меморандум про співпрацю з 

шведсько-українською компанією 

Sigma Software

(16.06.2022)



Студенти факультету у 2022 році проходили технологічну та/або 

виробничу практику у провідних ІТ-компаніях та підприємствах 

України та закордону: 

НВМП «Центротекс», ТзОВ «Українські Інформаційні Технології», 

ТОВ «Elogic», ТОВ «Global IT Support», ТОВ «SharpMinds UA», ТОВ 

«Аджілівей», ТОВ «Датавіз Україна», ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», ТОВ 

«Проксет Україна», ТОВ «РЕД ТЕГ ІНК.», ТОВ «Солвд», ТОВ «Юкон 

Софтваре», ТОВ «eBizAutos», ТОВ «ВАЛЬТЕК», ТОВ Logika, ТОВ 

«Піксофт», ТОВ «SapientPro», ТзОВ «Myle Technologies», ТзОВ «Солвд

Україна», ТзОВ « Exolog B.V.», ТзОВ «OSF Digital», ТзОВ «СофтСвіт», 

ТзОВ  «Софтсерв», Шведсько-український медичний центр 

«Angelholm», Компанія  «Dатамі», ТзОВ «Моvіdex», ТзОВ «Обітіс», 

ТзОВ «Фьючер Воркфорс», ПП «Овербанк», ТОВ «Датавіз Україна» 



Робота у складі моніторингових комісій

університету

(Бігун Я.Й., Кушнірчук В.Й., Сікора В.С.)



Перелік навчально-методичних розробок, підручників, 

посібників, підготовлених

на факультеті математики та інформатики за 2022 рік

Назва кафедри Монографії Навч.посібники Методичні розр.

ММ 0 (0) 3 (3) 2 (2)

ПМ та ІТ 0 (1) 3 (1) 0 (0)

МА 1 (1) 0 (3) 0 (0)

Ата І 0 (0) 11 (4) 1 (0)

ДР 0 (1) 2 (4) 1(0)

Разом 1 (3) 19 (15) 4 (2)

в дужках дані за попередній 2021 рік



Організаційна робота



Зустрічі студентів та старост (парламентарів) 

факультету з деканом та заступниками декана



Участь в експерименті

факультету математики та інформатики



Онлайн розклад

на факультеті математики та інформатики



Розроблено сайт ЧНУ – Горбатенко М.Ю.



Розроблено сайт факультету математики та інформатики -

Горбатенко М.Ю., супровід – Юрійчук А.О.



Розроблено сайт

кафедри диференціальних рівнянь - Горбатенко М.Ю.



Розроблено сайт ЧМТ - Горбатенко М.Ю.





22-24 вересня 2022 року на факультеті математики та інформатики 
проведено в змішаному режимі Міжнародну наукову конференцію, 

присвячену 60-річчю кафедри прикладної математики та 
інформаційних технологій



Телеграм-канали новин ЧНУ та ФМІ – Філіпчук Микола



Обрано за конкурсом на посаду 

завідувача кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Бігуна Я.Й.

професора кафедри диференціальних рівнянь Пукальського І.Д.

асистента кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Вережак Г.П.

асистента кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Унгурян Г.М.

асистента кафедри математичного моделювання Мельника В.,

асистента кафедри диференціальних рівнянь Яшана Б.О.



На факультеті функціонує комісія з питань етики та 
академічної доброчесності – голова комісії Карлова О.

Відповідальна з питань академічної доброчесності 
на факультеті – Пасічник Г.



У рамках діяльності «Асоціації випускників ЧНУ» 



Організовано та проведено VІ обласна олімпіада з математики «МініМудрик» 

для учнів 5-7 класів (5.11.2022)

Проведено онлайн ознайомчий тур Х Української олімпіади з лінгвістики 

(8-9.10.2022)

Організація та проведення обласного математичного командного турніру 
«Математичний Занзібар» (11.09.2022)

Організація та проведення занять гуртка з математики 
«МініМудрик» для учнів 5-9 класів по суботах у 2021-2022 н.р. 

та 2022-2023 н.р.

Організація та проведення новорічної олімпіади 
для учнів 5,6,7 та 8 класів (18.12.2021)



Математична майстерня



1 листопада 2022 р. проведена екскурсія для студентів 1 курсу 



Математична майстерня



Наукова робота



На факультеті математики та інформатики завершила діяльність 

спеціалізована вчена рада К 76.051.02 з правом присудження наукового 

ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей: 01.01.02 –

диференціальні рівняння;  01.01.01 – математичний аналіз; 01.05.02 –

математичне моделювання та обчислювальні методи. 

Голова ради Петришин Р.І., членами ради є 9 викладачів різних кафедр факультету:

Маслюченко О.В., Нестеренко В.В., Карлова О.О., Городецький В.В., Маценко В.Г.,

Бігун Я.Й., Літовченко В.А., Пукальський І.Д., Черевко І.М. Всього – 10.

Станом на 01.12.2022 року на факультеті навчається 14 аспірантів. 

У 2022 році зараховано до аспірантури 4 аспірантів 

(Українець О.З., Луник Т.В., Крижановський В.П., Лянга А.С.)

Старший лаборант кафедри прикладної математики та інформаційних

технологій Правіцка Н.С. вступила до аспірантури у 2022 році за 

спеціальністю 014.04 – Середня освіти (Математика)



Участь у засіданні

круглого столу «Коли 

наука – жінка

дослідження гендерної

рівності в університеті» 

(Лусте І.П., Перун Г.М., 

Пасічник Г.С., 

Мартинюк О.В., 

Колісник Р.С.). 

Участь у дослідженні у 

рамках даного проєкту

(Мартинюк О.).



Науковці факультету протягом звітного періоду реалізовували 

відповідні етапи плану виконання наукових тем на кафедрах. 

Успішно пройдено атестацію за двома науковими напрямами 

«Технічні науки», «Природничі та математичні науки». 

Отримано фінансування. Виконавцями з наукового напряму 

«Природничі та математичні науки» є Городецький В.В., 

Карлова О.О., Літовченко В.А., Мартинюк О.В., Онипа Д.П., 

Скутар І.Д.

Член наукового комітету Conference CAIM2022 – Бігун Я.Й., 

м. Кишинів, 25 – 27.08.2022.



ПУБЛІКАЦІЇ - 2022

№п/п Тип видання
К-сть 

публікацій

1. Монографії закордонні (окремі розділи) 1 (3)

2. Навчальних посібників 19 (15)

3. Методичних вказівок 4 (2)

4. Рейтингові закордонні (що входять до наукометричних баз
28 (19)

даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus

5. Інші закордонні (не рейтингові) 3 (0)

6. Українські фахові видання. 18 (29)

7. Матеріали Міжнародних конференцій та Всеукраїнських конф.
52 (53)

8. Публікації зі студентами 69 (47)

9.

Участь в наукових заходах (конференціях, круглих столах, 

тренінгах тощо) за кордоном
6 (4)



Рецензенти 

- «УМЖ» - Городецький В.В., Літовченко В.А., Мартинюк О.В., Петришин Р.І., Пукальський І.Д.,

Черевко І.М.

- «БМЖ» - Бігун Я.Й., Городецький В.В., Карлова О.О., Літовченко В.А., Мартинюк О.В., Михайлюк В.В.,

Петришин Р.І., Попов М., Пукальський І.Д., Черевко І.М.

- «Нелінійні коливання» – Городецький В.В., Літовченко В.А., Мартинюк О.В., Петришин Р.І.,

Пукальський І.Д., Черевко І.М.

- «Математичні методи та фізико-механічні поля» – Літовченко В.А., Петришин Р.І., Пукальський І.Д.

- журнал Miskolc Mathematical Notes - Черевко І.М.

- Acta et Commentationes Științe Exacte și ale Naturii - Бігун Я.Й.

- European Journal of Mathematics - Карлова О.О.

- Topology and its Applications - Карлова О.О.

- Topology Procedeengs - Михайлюк В.В.

- Methods of Functional Analysis and Topology - Карлова О.О.

- Proceedings of International Geometric Center - Карлова О.О.

- Real Analysis Exchange - Михайлюк В.В.

- Matematische Nachrichten - Карлова О.О., Михайлюк В.В.

- Journal of Applied Analysis - Карлова О.О.



Робота в редколегіях

- «БМЖ» (Петришин Р.І. – наук. редактор, Городецький В.В., Михайлюк В.В., Черевко І.М. –

заст. наук. редактора, Бігун Я.Й., Карлова О.О., Літовченко В.А., Мартинюк О.В., Пукальський

І.Д., Попов М.М.,  Довжицька І.М. – відповідальний секретар)

- Acta et Commentationes Științe Exacte și ale Naturii (Бігун Я.Й.)

- Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка Число (Бігун Я.Й.)

- збірник наукових праць «Теорія оптимальних рішень»  (Бігун Я.Й.)

- Міжнародного науково-технічного журналу «Journal of Automation and Information Sciences» 

(Черевко І.М.)

- «Дослідження в математиці і механіці» (Черевко І.М.)

- «Математичний вісник НТШ» (Михайлюк В.В.)

- Математичні Студії (Попов М.М.)

- Карпатські Математичні публікації (Попов М.М.)

- Proceedings of International Geometric Center (Карлова О.О., Михайлюк В.В.)

- Real Analysis Exchange (Карлова О.О.)



У 2021-2022 н.р. викладачі факультету були задіяні 

в навчальному процесі БМАН, працювали з учнями 

8-11 класів шкіл Чернівецької області на заняттях з 

математики та інформатики Малої Буковинської 

академії. 

Викладачі керували науково-дослідницькою роботою 

учнів, які стали призерами у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідних робіт  учнів 

членів Буковинської Малої академії наук учнівської 

молоді (секція: математика; прикладна математика; 

математичне моделювання) та були членами журі на 

захисті наукових робіт учнів-членів БМАН (19 лютого 

2022 року).



Боднарук С.Б. керувала науково-

дослідницькою роботою «Геометричне 

тлумачення розв'язків деяких рівнянь з 

невідомими кватерніонами» Олійник Марії, 

яка посіла 2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Буковинської малої 

академії наук, членів наукових товариств, 

об’єднань (Відділення математики, секція  

«Математика») у 2021/2022 н.р.



9-10 липня 2022 року в Тунісі відбувся 

Міжнародний фестиваль інженерних наук і 

технологій «I-FEST», Від України виступили 

37 учасників, з яких 14 отримали золоті 

нагороди, 17 – срібні і 6 – бронзові. У 

конкурсі брали участь призери МАН, яких 

рекомендувало всеукраїнське журі МАН. 

Ірина Спіжавка, випускниця Чернівецького 

ліцею №1, здобула золото. Вона 

представляла результати наукової роботи 

«Навколо теореми Борсука про розбиття 

плоских фігур». 

Науковий керівник - Олена Карлова.



16.02.2022, Володимир Михайлюк - Проблема 
Талаґрана про нарiзно неперервнi функцiї,

04.05.2022, Роман Таранець - Математичні 
моделі динаміки руху тонких плівок,

12.10.2022, Ірина Єгорченко - Математика і 
суспільство,

09.11.2022, Дмитро Гавінський - Нові приклади 
безумовної якісної переваги квантової комунікації 
над класичною.

Регулярно проводяться наукові семінари ЧМТ 

(Чернівецьке математичне товариство) 

(президент - Карлова О.)



Регулярно проводяться наукові семінари ЧМТ 

(Чернівецьке математичне товариство) 

(президент - Карлова О.)



Нагороди



Нагороди



Нагороди



Нагороди



Нагороди



Нагороди

• Викладачі, аспіранти та співробітники факультету за наукові досягнення та

громадську роботу були нагороджені подяками та грамотами

університетського, міського, обласного та державного рівнів (Почесну

грамоту МОН України - Бігун Я.Й., Почесну грамоту Чернівецької ОДА -

Житарюк І.В., Почесну грамоту Чернівецької ОДА - Бігун Я.Й., Почесна

грамота Чернівецької обласної ради - Карлова О., Подяку голови Чернівецької

ОДА - Мартинюк О., Подяку ректора ЧНУ - Маценко В.Г., Шепетюк Б.Д.,

Мельник Г.В., Сопронюк Т.М., Скутар І.Д., Юрійчук А.О., Бакай О.В.,

Грамоту ректора ЧНУ – Бігун Л.Ф., Маслюченко І.В.).

• Колектив кафедри ПМІТ отримав подяку голови Чернівецької ОДА.

• Почесну відзнаку ОДА «На славу Буковини» - Сікора В.С., Почесну відзнаку

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» - Караванова Т.П.

• Бігун Я.Й. ‒ за високий професіоналізм та активну міжнародну діяльність,

рішенням Сенату Тираспольського державного університету (Кишинів,

Молдова) нагороджений медаллю.



Семінар 



Конференція



Науково-дослідна робота 

студентів



Конференції, 

конкурси



Статті зі студентами та аспірантами у 

наукових журналах:

• Doroshenko I.V., Knihnitska T.V., Deretorska T.I. Comparison of machine 

learning algorithms for  predicting mortality from Covid-19 virus. Sworld

Jornal. Issue No11, Part 2 January 2022. P. 72-77.

• Клевчук І.І., Гритчук М.В. Побудова областей стійкості лінійних 

автономних диференціальних рівнянь із багатьма запізненнями. 

Буковинський математичний журнал. 2022. Том 10, № 1 (2022). С. 61-

70.

• Тузик І.І., Черевко І.М. Апроксимація крайових задач для інтегро-

диференціальних рівнянь із запізненням. Буковинський математичний 

журнал. 2022. Том 10, № 1 (2022). С. 120-128.



На замовлення Буковинського центру комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Особлива дитина» 

студентами Мельник О.Д. та Остаповичем М.М. 

розроблений додаток для дітей, які не можуть говорити, а 

також студентами Сушицькою В.Б., Гаврилюк М.М. та 

Гавалешком В.О. створено веб-додаток для запису дітей на 

реабілітацію через глобальну мережу Інтернет та 

управління ним співробітниками центру



Розроблено веб-додаток «Інтерактивна інформаційна мапа» –

Богдан Іфтода, керівник – Анастасія Юрійчук.



Функціонує на офіційному сайті Уповноваженого з захисту 

державної мови



На кафедрі АтаІ діють дві студентські наукові проблемні групи та один

науковий гурток:

• студентська наукова проблемна група «Гіперкомплексні системи чисел»;

• студентська наукова проблемна група «Методика викладання

математики»;

• студентський науковий гурток «Світ геометрії».

На кафедрі ПМІТ працює гурток «Розв’язування олімпіадних задач із

програмування» для студентів 1-2 курсів, керівник І.Д. Скутар.

На кафедрі ММ працює гурток для студентів факультету математики та

інформатики «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики». Керівник –

Караванова Т.П.

Студентські гуртки





Студентські здобутки

Участь у Міжнародній студентській олімпіаді з програмування ACM / 

ICPC. 

у І етапі олімпіади (м. Чернівці, 22.10.2022) брали участь 9 команд від факультету, 6 з 

яких вибороли призові місця. Серед переможців:

• І місце: 

Команда CHNU_FMI_WildHunt (Вакарюк Андрій, Мар‘янчук Олександр, Нікіта

Андріан); 

• ІІ місце: 

Команда ChNU_FMI_PurCharm (Гулей Анатолій, Шанін Антон, Крюков Владислав); 

Команда CHNU_PMIT_112 (Гордей М., Дорій І. та Понзюк О.)

• ІІІ місце: 

Команда CHNU_FMI_Sofa_Nerd (Кіященко Михайло, Вікован Валентин, Кирлан

Іван); 

Команда CHNU_FMI_Pillar_men (Яковець Дмитро, Циганаш Вадим, Чоборяк Яків); 

Команда CHNU_FMI_Debuggers (Мельник Володимир, Чеховський Станіслав, 

Черней Олексій)



Студентські здобутки

у ІІ етапі Міжнародної студентської олімпіади з програмування ACM / ICPC 

2022 (м. Вінниця, 05.11.2022) брали участь 5 команд від кафедри, 2 з яких 

вибороли призові місця та проходять у півфінал світу (європейський регіон). 

Серед класичних університетів південно-західного регіону України наші 

команди посіли: 

• І місце: 

Команда ChNU_FMI_PurCharm (Гулей Анатолій, Шанін Антон, Крюков 

Владислав); 

• ІІ місце: 

Команда CHNU_FMI_WildHunt (Вакарюк Андрій, Нікіта Андріан, Мар‘янчук

Олександр).

• ІІІ місце серед університетів південно-західного регіону: 

Команда ChNU_FMI_PurCharm (Гулей Анатолій, Шанін Антон, Крюков 

Владислав).



Активну участь беруть студенти факультету і в житті

університету:

• студент 302 групи спеціальності «Прикладна

математика» Ганевич Вадім є членом Вченої Ради

університету,

• студентка 506 групи спеціальності «Середня освіта

(Математика)» Анастасія Бузиновська є членом методичної

ради університету.



Активну участь беруть студенти факультету і в освітньому

процесі, будучи членами проєктних груп ОП:

1) Волянська О.– ОП «Математика та інформатика», ОР

– бакалавр,

2) Паладюк А.– ОП «Математика та інформатика», ОР –

магістр,

3) Кушнір І.– ОП «Інформатика та математика», ОР –

магістр,

4) Божагора І.- ОП «Інформатика та математика», ОР –

бакалавр.

та членами Вченої ради факультету:

1) Ганевич Вадім – голова студентської профспілки,

2) Граб Андрій – голова студпарламенту,

3) Панзига Володимир – голова студради.



Студентка 406 групи

факультету математики та інформатики

Дручук Ганна 



Студент 401 групи факультету математики та 

інформатики Циганаш Вадим



Студентові 4 курсу спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки» Циганашу Вадиму 

Віталійовичу призначено іменну стипендію 
Чернівецької обласної державної адміністрації з 

01.07.2022 р.

Студентові 4 курсу спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки» Диренку Віктору 

Вікторовичу призначено іменну стипендію 
Президента України з 01.07.2022 р.

Іменні стипендії



4 жовтня студенти факультету математики та інформатики, які 
навчаються за освітніми програмами галузі 12 «Інформаційні технології», 
а саме - ОП «Інформаційні технології та управління проектами» (Данило 

Гладкий, Оксана Поченчук, Іван Боднарюк, Надія Кукурудз, Олексій 
Погребняк, Ярослав Мазур, Максим Паранюк) і ОП «Системний аналіз» 
(Єлизавета Квасницька), розпочали дистанційно вивчати англійську мову 

за ІТ-напрямом із професором інформатики, доктором Дагом Холлом
(Douglas Lee Hall, PhD in Computer Science, AI) у рамках онлайн-

програми, яка реалізується в рамках «Проєкту віртуальної служби 
Корпусу миру США в Україні» на базі Одеського Національного 

Політехнічного Університету.

Костинян І.А. - студент 422 групи, успішно 
пройшов конкурсний відбір в рамках 

Erasmus+ до  Ясського університету «А.І. 
Куза» (Румунія) 

(період мобільності 02.23-06.23).



Міжнародна діяльність



СПІВПРАЦЯ З ЗАКОРДОННИМИ НАУКОВИМИ 

ЗАКЛАДАМИ

 Академія Поморська в м. Слупськ, Польща

 Кафедра математики Університету Яна Кохановського в м. Кельце, Польща

 Сілезький Університет в м. Катовіце, Польща

 Тираспольським державним університетом, м. Кишинів, Республіка Молдова

 Сучавським університетом Штефана чел Маре, м. Сучава, Румунія

 Сілезьким університетом м. Глівіце, Польща

 Економічному Університеті у місті Краків, Польща

 Факультет фізики та математики (Wydział Matematyczno-Fizyczny) Щецинського

університету м. Щецин, Польща



СПІВПРАЦЯ З ЗАКОРДОННИМИ НАУКОВИМИ 

ЗАКЛАДАМИ

Співробітники кафедри математичного аналізу О.О. Карлова, В.В. Михайлюк,

О.В. Маслюченко та М.М. Попов регулярно беруть участь у роботі наукових

семінарів закордонних наукових установ.

• Карлова О.О. ‒ працює на посаді професора кафедри математики в

Університеті Яна Кохановського, м. Кельце (Польща),

• Михайлюк В.В. ‒ працює на посаді професора кафедри математики в

Університеті Яна Кохановського, м. Кельце (Польща),

• Маслюченко О.В. ‒ працює на посаді професора в Сілезькому Інституті

математики, м. Катовіце (Польща),

• Попов М.М. – професор Академії Поморської в Слупську (Польща).



Прага   Париж



Стажування

Викладачі факультету Лучко В.М., Мельничук Л.М. і Перун Г.М., Лучко В.С. та Фотій 
О.Г. пройшли наукове стажування в Сучавському університеті «Штефан чел Маре» 
(Румунія).

Маслюченко О.В. проходить наукове стажування у Інституті математики Сілезького 
університету, м. Катовіце, Польща.

Дорошенко І.В. пройшла міжнародне наукове стажування у International Historical
Biographical Institute (18.02.2022 - 23.04.2022). 

Данилюк І.М. пройшов міжнародне стажування в Білостоцькому Університеті на тему 
«Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions and
perspectives», м. Білосток, Польща з 8 серпня по 16 вересня 2022 року.

Гусак О.М. пройшла міжнародне стажування в компанії «INTER. INTELLIGENT» на тему 
«Artificial Intelligence and cloud environments», м. Любляна, Словенія з 25 травня по 30 
червня 2022 року.



17-18 листопада 2022 року на факультеті

математики та інформатики відбулися робочі

зустрічі з німецькими партнерами.

Оле Гензель та Йошуа Пісмен приїхали до 

України з благородною метою – поділитися

своїми знаннями у сфері медицини та 3D-

моделювання для допомоги постраждалим у 

війні. За їх фінансового сприяння на факультеті

створено спеціалізовану науково-дослідну

лабораторію 3D-друку «Технології 3D-друку».



Членство таких міжнародних наукових товариств

Викладачі факультету – учасники об’єднання Computer Vision
Foundation – Черевко І.М., Горбатенко М.Ю., Готинчан Т.І., Дорошенко 
І.В., Івасюк Г.П., Юрченко І.В., Клевчук І.І., Фратавчан Т.М., Пасічник 
Г.С., Перцов А.С., Піддубна Л.А., Караванова Т.П., Мартинюк С.В.

Бігун Ярослав  - член міжнародного наукового товариства The Romanian 
Society of Applied and Industrial Mathematics (ROMAI).



Міжнародні заходи

Пленарна доповідь на Conference CAIM2022 - Бігун Я.Й. (у 
співавторстві з Романом Петришиним та Ігорем Скутарем).

Участь у Міжнародному  науковому  вебінарі «Група 
Григорчука», 21.02.2022 р. (Бігун Я.Й., 2 доповіді).

Участь у вебінарі (6.05.22). Тема: Методологія Scrum. 
Доповідач: Андрій Бігун, senior analyst, м. Цюріх, Швейцарія.



З 21 по 31 липня 2022 року до організації навчального процесу, зокрема проведення 

пізнавальних занять з математики, та дозвілля дітей у Міжнародному гайдівському та 

скаутському таборі в Данії була долучена Шевчук Н.М., яка, відгукнувшись на запрошення 

президентки ГО «Асоціація гайдів України» Марії Макодзеби, успішно пройшла курс «Безпечний 

від шкоди» та на волонтерських засадах виконувала обов’язки гайда



Викладачі та студенти кафедри алгебри та інформатики брали активну участь в 

італійсько-українському проєкті «Supporting school inclusion and parenthood in 

Ukraine: Providing quality education, fair and inclusive, and learning opportunities for 

all» («Підтримка шкільного включення та батьківства в Україні: забезпечення 

якісної, справедливої та інклюзивної освіти, можливостей навчання для всіх») 

(викладачі: Сікора В.С. – внутрішній співкоординатор проекту, Колісник Р. С., 

Боднарук С.Б. та студенти: Влад В.; Кіцул І.).



Навчально-виховна робота



Вручення дипломів магістрам



Вручення дипломів бакалаврам



День відкритих дверей



Науковий семінар



Зустрічі з випускниками



Участь у 

зйомках

«УніверCheck» 

з Педаном О.



Зустріч з представниками Центру 

Симуляційної Медицини БДМУ 

(жовтень 2022)







Від Романа до Йордана



Урочиста посвята під грабом



Посвята під дубом



Присягнули на вірність українському

народові





Математична майстерня



Математична майстерня



Матч пам’яті







27 жовтня на факультеті математики та інформатики 

відбулася робоча зустріч із заступником керівника 

Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови 

Serhii Syrotenko. 

https://www.facebook.com/serhii.syrotenko?__cft__[0]=AZV49NN6Knjfz9fRM9enSc8hi4qOAXsCGJJ9kwTG-iOp_cmCIXlVgffeg_NRibGpwLLPAAS5x4L1n1kfTWSSmRSMx705nArs2NaKcDZcI1ctOuWGW_SmcR5tMl-YKz1FPQ4x2pAwTjA2uatQj8aIgFvNckb0jZg0IFBCq_l-3eCVnsMAJsZ70ZXFlPWikLWyJ44&__tn__=-]K-R


Фіналістами стали п'ятеро студентів

факультету математики та інформатики:

Каріна Якимович, Назарій Григоряк,

Станіслав Коханюк, Марія Гончарук та

Катерина Трифаненко.



Факультет математики та інформатики отримав
перехідний Кубок відкритого турніру із Брейн-рингу



Тест «Чи добре ви знаєте історію української писемності 
та мови?»



Змагання

з волейболу



Форум молоді



За сприяння Соціально-психологічного центру



Навчально-наукової лабораторії медіації, 

переговорів та арбітражу



Волонтерство



Організація та контроль проживання

у гуртожитку



Матеріально-технічне забезпечення

• Протягом 2022 року здійснено косметичний ремонт 10 ауд., в якій відкрито 

спеціалізовану науково-дослідну лабораторію 3D-друку «Технології 3D-друку». 

• 2 столи для нарад (деканат, лабораторія 3D-друку).

• Комп’ютерні столи від ІТ компанії Agiliway (3 з них в лабораторії 3D-друку)

• Здійснені ремонтні роботи у чоловічому туалеті на 2 поверсі.

• Зроблено косметичний ремонт фасаду факультету (цокольна частина).

• Обладнано робочі місця у коридорі другого поверху (за фінансового сприяння ІТ-

компанії Elogic Commerce).

• Отримано завдяки міжнародній співпраці 3D-принтери – 2 шт (за фінансового 

сприяння німецьких партнерів Оле Гензель та Йошуа Пісмен).

• Протягом 2022 року факультет отримав канцтовари та техніку: 

• Ноутбук Lenovo (4 штуки) 

• Планшет Lenovo – 5 шт.,

• Wi-Fi Точка доступу Ubiquiti Unifi

• Графічний планшет Huion HS64. – 10 шт.

• Інтерактивний комплект INTECH SP-9397D+Benq MW826STH (дошка, проектор та 

аксесуари).



Матеріально-технічне забезпечення

• Для вдосконалення підготовки майбутніх вчителів математики та якісного занурення їх в 

освітнє середовище ЗЗСО на факультеті у 2022 році створено кабінет математики, який  

обладнано необхідними засобами навчання та демонстраційними моделями:

• Набір стереометричний (демонстраційний)

• В набір входить 8 моделей з перерізами та розгортками, які виготовлені з високоякісного 

пластику:

• куб з перерізами; прямокутний паралелепіпед з діагональним перерізом;

• правильна шестикутна призма з діагональним перерізом;

• правильна шестикутна піраміда з діагональним перерізом;

• тетраедр з перерізами; циліндр з осьовим перерізом;

• конус з осьовим перерізом; півсфера з перерізами.

• Тригонометричний круг

• Діюча модель для формування в учнів понять: sinx, cosx, tgx, ctgx

• Набір креслярських інструментів (1 з пластику, 1 з дерева):

• метр демонстраційний; косинець (45, 45, 90);

• косинець (30, 60, 90); циркуль.

• Комплект плакатів на банері з основними формулами (7 плакатів)

• Набір «Частини цілого на крузі. Прості дроби» (на магнітній фользі)

• Фліпчарт магнітно-маркерний.



Щиро дякую кожному члену колективу 

за співпрацю, підтримку та взаєморозуміння 

протягом усього року!

Слава Україні! Вдячність ЗСУ!

Вічна пам’ять ГЕРОЯМ! 


