


• Ви любите комп’ютери? 

• Хочете навчитися писати власні програми? 

• Хочете вміти створювати власні веб-сайти? 

• Хочете володіти сучасними технологіями? 

• Ви любите математику? 

• Чи досліджувати ще нерозв’язані математичні проблеми? 

• Хочете бути хорошим вчителем математики або інформатики? 

 



Тоді обирайте 





Чернівецький національний університет  
     імені Юрія Федьковича запрошує вас на… 



Факультет математики та інформатики розміщується у 
найстарішому корпусі Чернівецького університету, в якому  

4 жовтня 1875 року відбувся урочистий акт відкриття університету 



Факультет математики та інформатики  
складається з 5 кафедр 

• алгебри та інформатики (завідувач доц. Р.С. Колісник); 

• математичного аналізу (завідувач проф. В.В. Михайлюк); 

• диференціальних рівнянь (завідувач проф. І.Д. Пукальський); 

• прикладної математики та інформаційних технологій (завідувач проф. Я.Й. Бігун); 

• математичного моделювання (завідувач проф. І.М. Черевко). 

 

Професорсько-викладацький склад факультету нараховує нині 

 63 викладачі, серед яких  

1 академік НАН України, 16 докторів наук та 42 кандидати наук.  



На факультеті здійснюється підготовка за        
6 спеціальностями фахівців наступних 

освітніх рівнів: 

Бакалавр Магістр Доктор  

філософії 



ОР бакалавр, повний термін навчання (4 роки) 

Спеціальність/ 
Освітня програма 

Сертифікати,  
що подаються при вступі 

Комп’ютерні науки /  
Інформаційні технології та  
управління проектами 

Для вступу на державне замовлення або на договірні 
умови: 

1. Українська мова (коеф. 0,25) 
           або Українська мова та література (коеф. 0,25) 
 

2. Математика (коеф. 0,40) 
 
3.     За вибором абітурієнта з переліку (коеф. 0,25) 

Іноземна мова  
Фізика 

Географія 
 Історія України 

Біологія 

 Біологія 

Системний аналіз /  
Системний аналіз  

Прикладна математика /  
Технології програмування та 
комп’ютерне моделювання  



ОР бакалавр, повний термін навчання (4 роки) 

Спеціальність/ 
Освітня програма 

Сертифікати,  
що подаються при вступі 

Математика /  
Математика 

Для вступу на державне замовлення або на договірні умови: 

1. Українська мова (коеф. 0,25) 
           або Українська мова та література (коеф. 0,25) 
 

2. Математика (коеф. 0,40) 
 
3.     За вибором абітурієнта з переліку (коеф. 0,25) 

Іноземна мова  
Фізика 

Географія 
 Історія України 

Біологія 

 Біологія 
 

Середня освіта (математика) /  
Математика та інформатика 

Середня освіта (інформатика) / 
Інформатика та математика 
 



ОР бакалавр, скорочений термін навчання (2 роки) 

Спеціальність / Освітня 
програма 

Вступні іспити та  

 
Прикладна математика /  
Технології програмування та 
комп’ютерне моделювання  

 

 

Для вступу на державне замовлення або на договірні умови: 
1) Сертифікат ЗНО з 
• Української мови / Українська мова та література 
• Математика 
2) Фаховий іспит зі спеціальності 
 

Для вступу лише на договірних умовах: 
1) Сертифікат ЗНО з 
• Української мови / Українська мова та література 
• Іноземної мови або Історії України 
2) Фаховий іспит зі спеціальності 
 

 
Комп’ютерні науки* /  
Інформаційні технології та 
управління проектами 

* для споріднених спеціальностей 



ОР бакалавр, скорочений термін навчання (3 роки) 

Спеціальність / Освітня 
програма 

Вступні іспити та  

Середня освіта (математика) / 
Математика та інформатика 

 

Для вступу на державне замовлення або на договірні умови: 
1) Сертифікат ЗНО з 
• Української мови / Українська мова та література 
• Історії України 
2) Фаховий іспит зі спеціальності 
 

Для вступу лише на договірних умовах: 
1) Сертифікат ЗНО з 
• Української мови / Українська мова та література 
• Іноземної мови або Математика 
2) Фаховий іспит зі спеціальності 
 

Середня освіта (інформатика) / 
Інформатика та математика 



ОР магістр, термін навчання (1,5 роки) 

Спеціальність / Освітня програма Вступні іспити 

Комп’ютерні науки / Інформаційні технології та 
управління проектами 

1) Іспит зі спеціальності 

(тестування) 

 

2)   ЗНО з іноземної мови (ЄВІ) 

Прикладна математика / Технології 
програмування та комп’ютерне моделювання  

Системний аналіз / Системний аналіз 

Математика / Математика 

Середня освіта (математика)/ 
Математика та інформатика 



Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» 

Освітня програма: «Інформаційні технології та  

управління проектами» 

 Освітня програма «Інформаційні технології та управління проектами» розроблена колективом 

кафедри математичного моделювання разом із  Chernivtsi It Community, яка об`єднує найбільші ІТ компанії 

Чернівців.  Вона націлена на отримання знань з сучасних мов (C / C++ / C# / Java) та технологій програмування 

(.Net, ASP.Net, Java, JavaScript, PHP), теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними системами 

управління базами даних (PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL та інші) та інструментальними засобами 

проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення. 

Отримані знання можуть бути застосовані як у сфері розробки програмного забезпечення, так і при управлінні 

сучасними бізнес-системами. Випускники можуть працювати у компаніях, які займаються проектуванням 

інформаційних систем та розробкою програмного забезпечення, в якості системних або бізнес-аналітиків, 

проектувальників баз даних, програмістів, спеціалістів з тестування програмного забезпечення.  



Спеціальність: 124 «Системний аналіз» 

 Освітня програма «Системний аналіз» розроблена колективом кафедри математичного 

моделювання разом із  Chernivtsi It Community, яка об`єднує найбільші ІТ компанії Чернівців. Вона націлена 

на підготовку фахівців з аналізу даних (Data Science), машинного навчання ( Machine Learning), розробки, 

експлуатації та аналізу систем штучного інтелекту (Artificial Intelligence).  

Випускники спеціальності «Системний аналіз»,  отримавши знання з сучасних мов (C / C++ / C# / Java) та 

технологій програмування (.Net, ASP.Net, Java, JavaScript, PHP), проектують, створюють та експлуатують 

комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування процесів в макроекономічних, 

технічних, технологічних, екологічних і фінансових системах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду 

їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне 

забезпечення, формують аналітичні звіти. Сферою діяльності випускників є комп’ютерні фірми, 

обчислювальні центри, банки, фондові біржі, аналітичні відділи міністерств, центри збору даних, відділи 

статистики тощо.   



Спеціальність: 113 «Прикладна математика» 

Освітня програма: «Технології програмування та  

комп’ютерне моделювання» 

 Підготовка фахівців зі спеціальності «Прикладна математика» здійснюється на кафедрі 

прикладної математики та інформаційних технологій. Випускники можуть працювати на посадах 

інженера-програміста, адміністратора локальних та корпоративних мереж, системного аналітика. 

Магістри можуть займати посаду наукового співробітника та викладати у ЗВО. 

 Напрямки підготовки фахівців: розробка і проектування сучасних інформаційних систем, 

об’єктно-орієнтоване програмування, мови програмування C++, C#, Java, Delphi, Visual Basic; захист 

інформації в мережах і базах даних; Web-технології із застосуванням Java, JavaScript, PHP, HTML; 

операційні системи (Linux, Windows), адміністрування серверів; алгоритми та пакети комп’ютерної 

графіки; теорія компіляції, математичне моделювання еколого-економічних та соціальних процесів. 



Спеціальність: 111 «Математика» 

 Випускники спеціальності «Математика» зможуть: 

• вести самостійну наукову роботу і роботу в науково-дослідницькому колективі, самостійно виокремлювати основні 

деталі в наукових проблемах, ставити задачі та організовувати їх розв’язання; 

• аналізувати широкий спектр задач, вибирати оптимальні методі їх розв’язування, будувати розв’язки та аналізувати 

результати з допомогою основних методів математики та комп’ютерних наук; 

• викладати фізико-математичні дисципліни у закладах вищої освіти, коледжах, технікумах, училищах, ліцеях, 

гімназіях, школах; 

• вільно орієнтуватися в сучасних методах і алгоритмах комп’ютерної математики, використовувати їх для 

моделювання, наближених обчислень та обробки результатів. 

• Випускники спеціальності «Математика» вільно володіють основними і спеціальними методами математичних 

досліджень в процесі аналізу та розв’язування проблем фундаментальної математики з використанням глибоких 

знань як математичних дисциплін, так і комп’ютерних наук. 

 



 Випускники спеціальності «Середня освіта (Математика)» отримують фундаментальні 

математичні знання та вміння професійно працювати з комп’ютерною технікою і програмним 

забезпеченням та використовувати сучасні інформаційні технології.  

Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові знання педагогіки, психології, педагогічної 

майстерності, методики соціально-виховної роботи, в тому числі методики роботи класного керівника, 

а також методики викладання математики та інформатики. Вона містить методичні концепції розвитку 

професійної діяльності, а проходження педагогічної практики у ЗЗСО, ЗПО, ЗФПО формує вміння 

вирішувати актуальні проблеми навчання математики й інформатики у різноманітних закладах освіти 

та планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу.  

Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами математики та інформатики у 

середніх та середніх спеціальних освітніх закладах. 

Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (Математика)» 

Освітня програма: «Математика та  інформатика» 



 Студенти, що навчаються за спеціальністю «Середня освіта (Інформатика)», 

отримують сучасні знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації, проведення теоретичних і 

практичних наукових досліджень, а також опановують методи і практичні прийоми викладання 

інформатики, застосування сучасних методик і освітніх технологій, особливо інформаційних, для 

забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

 Випускники можуть працювати вчителями інформатики у середніх та середніх 

спеціальних освітніх закладах та викладачами закладів вищої освіти; операторами ЕОМ, 

системними адміністраторами, адміністраторами баз даних, програмістами в ІТ-компаніях. 

Спеціальність: 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» 

Освітня програма: «Інформатика та математика» 



 Попит на наших випускників зростає з кожним 
роком як в Україні, так і поза її межами. Вони працюють у 
таких відомих фірмах як IBM, General Motors, Rolls Royce, 
Siemens, керують роботою інформаційно-технічних 
відділів банків, комерційних та державних установ 
України, займають провідні посади в IT-компаніях 
«DeSyde», «Yukon», «SoftServe», «SharpMinds», «Svitla 
Systems» та інших. 



А також ми маємо: 
• 4 сучасні комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet 

• 3 лабораторії з інформаційних та комп’ютерних технологій, які обладнані 
сучасною технікою з ліцензійним програмним забезпеченням 

• кабінет математики, де зберігається понад 10 000 книг та журналів 



Аудиторії обладнані проекторами та мультибордами 

у нашому корпусі є безкоштовний Wi-Fi! 

Крім того, 

Просторі лекційні аудиторії зі сходинками (як у кіно) 



Роки навчання на факультеті стануть незабутніми 



Контактна інформація 
58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28. 

Телефони деканату: (0372) 58-48-80, (0372) 52-36-66 

Офіційний сайт: fmі.org.ua 


