
ЗВІТ ДЕКАНКИ

факультету математики та 

інформатики

про основні результати  

діяльності факультету

за 2020 рік

16.12.2020



• Організаційна    
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матеріально-
технічне 

забезпечення
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діяльність

• Наукова робота 
та міжнародна 

діяльність

• Навчально-
методична 
робота

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

факультету математики та інформатики



Структура факультету



Трудовий колектив 

факультету математики та інформатики

75 співробітників, з них штатних – 70 (93,33 %)

 академік НАНУ – 1,

 докторів наук – 16, з них штатних – 12,

 кандидатів наук – 42, з них штатних – 41,

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

 завідувачів лабораторій – 3 штат.,

 фахівців 1 категорії – 2 штат.,

 старших лаборантів – 4 штат.,

 лаборантів – 3 штат.
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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



2018 рік

• 79

• 9

• 11

• 94

• 193

2019 рік

• 96

• 9

• 6

• 88

• 199

2020 рік

• 107 

• 14

• 13  

• 77  

• 211

1

2 ск

Всього

+ 6 + 12

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

вступної кампанії за 2018-2020 роки

3 ск

5
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2020-2021 рр. 2018-2019 рр.



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота

Іnstagram 83382 / 43904

YouTube   5516



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Математична майстерня, 

МініМудрик



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



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 – 4 спеціальності (4 ОПП)

другий (магістерський) – 5 спеціальностей (6 ОПП)

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



Акредитація ОП 

«Системний аналіз» за 

спеціальністю 124 

«Системний аналіз», 

другий магістерський 

рівень, сертифікат про 

акредитацію №110, 

рішення №1(18).1.12 від 

13.01.2020 р.

-



перший (бакалаврський) – ОПП Математика

другий (магістерський) – ОПП Математика

перший (бакалаврський) – ОПП Прикладна математика

другий (магістерський) – ОПП Прикладна математика

Внесення змін до ОПП у 2020 р. 

на основі громадських обговорень 

та співпраці із стейкхолдерами

(травень - червень 2020)



РОЗРОБКА СИЛАБУСІВ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи

 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 Twiddla 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


Участь викладачів факультету  у вебінарах, тренінгах

з дистанційного навчання

з отриманням сертифікатів про підвищення кваліфікації:

-
• онлайн курс «Основи користування Moodle» (викладачі 

кафедр факультету)

-

• Інтенсивний навчальний курс «TechSummer for Teachers» у 
компанії SoftServe (викладачі кафедри математичного 
моделювання)

-

• Інтенсивний навчальний курс «Ефективні рішення Google for
Education для хмарної взаємодії» (викладачі кафедри алгебри 
та інформатики)

• Курси на Coursera, Prometheus (викладачі кафедр 
факультету)



Сертифікати 

про підвищення кваліфікації викладачів факультету



За результатами проведення 

комплексного моніторингу якості 

підготовки фахівців на факультеті 

роботу факультету та його структурних 

підрозділів оцінено на «добре». 



Курси підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників закладів загальної 

середньої та фахової передвищої освіти

(Відповідальна – Сікора В.С.)



Експерти з акредитації освітніх програм
Черевко І.М., Піддубна Л.А.

Робота у науково-

методичних комісіях 

(підсекціях) сектору 

вищої освіти НМК 

МОН України –

Бігун Я.Й., 

Мартинюк О.В., 

Черевко І.М.



Перелік навчально-методичних розробок, підручників, 

посібників, підготовлених

на факультеті математики та інформатики за 2020 рік

Назва 

кафедри

Монографії Навчальні 

посібники

Методичні 

розробки

ММ - 1 2

ПМ та ІТ 1 1 -

МА 1 - -

Ата І - 2 -



Організаційна робота



Урочиста Вчена рада факультету



Зустрічі зі студентами факультету



Тренування з евакуації на випадок пожежі 



Зустріч студентів з ментором IT-академії SoftServe

Андрієм Переймибідою



Розроблено Положення про спеціалізовану науково-дослідну 

лабораторію з дослідження та розробки систем 

автоматизованого проєктування «Development of CAD/CAM/CAE-

systems», яке затверджено на засіданні вченої ради 

університету (протокол №4 від 27.04.2020 р.)



Робота у складі робочої групи з розроблення плану 

заходів щодо популяризації природничих наук та 

математики при Міністерстві освіти і науки України  (наказ 

№ 1038 МОН України від 11 серпня 2020 року) – Сікора В.С.



Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми 

диференціальних рівнянь та їх застосування”, присвячена 100-річчю 

від дня народження професора С.Д. Ейдельмана



Сайт конференції



16–19 вересня 2020 року на факультеті математики та
інформатики в режимі online проходила Міжнародна наукова
конференція ‘’Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх
застосування’’, присвячена 100-рiччю вiд дня народження
професора Самуїла Давидовича Ейдельмана.
У роботі конференції взяли участь 165 науковців з України,
Молдови, Польщі, Ізраїлю, Росії, США, Китаю та Узбекистану.
Працювало дві секції: диференціальні рівняння з частинними
похідними, диференціальні та диференціально-функціональні
рівняння. Виголошено 14 пленарних та 65 секційних доповідей,
пов’язаних з теорією диференціальних рівнянь, їх застосуванням (в
тому числі в комп’ютерних іграх), моделюванню різних процесів.



Членство у програмному комітеті конференцій

-

• 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (October 26 – 30, 2020, 
Lviv, Ukraine) – Черевко І.М.

-

• IX Міжнародної наукової конференцiї «Сучаснi проблеми математичного 
моделювання, прогнозування та оптимізації» (14-15 травня 2020 р., Кам'янець-
Подільський) – Черевко І.М.

-

• Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми диференціальних 
рівнянь та їх застосування», присвяченої 100-річчю від дня народження 
професора С.Д. Ейдельмана, – Петришин Р.І. (співголова), Бігун Я.Й., 
Мартинюк О.В., Городецький В.В., Пукальський І.Д., Черевко І.М.



Обрано за конкурсом на посаду

-

• завідувача кафедри математичного аналізу Михайлюка В.В. 
(завершується процедура)

-
• завідувача кафедри математичного моделювання Черевка І. М.

-

• завідувача кафедри алгебри та інформатики Колісник Р. С.



На факультеті започатковано цикл вебінарів

"Шлях до омріяної професії"



Учнівські олімпіади з математики, інформатики та 

інформаційних технологій



Організовано та проведено семінар на тему 

«Академічна доброчесність», 

організатор – кафедра алгебри та інформатики



Конкурс 

до дня студента



Святкування «Університету – 145» 



Наукова робота



При факультеті математики та інформатики функціонує 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. 

-

-

• Дисертація Осипової О.В. прийнята до захисту у спеціалізовану 
вчену раду К 76.051.02 (захист заплановано на 15 січня 2021 року)
– керівник Черевко І.М.

-
• У 2020 році на раді захищено 2 кандидатські дисертації (онлайн)

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 викладачів.



Створені три разові спеціалізовані вчені ради  по захисту докторів 

філософії ДФ 76.051.002, ДФ 76.051.003, ДФ 76.051.004. Головами рад є 

Бігун Я.Й. (двічі), Клевчук І.І., членами рад – Пукальський І.Д., Мартинюк 

О.В., Колісник Р.С., Городецький В.В. Всього – 6 викладачів факультету.

-

• Яшан Б.О. (захист дисертації 18 грудня 2020 р.) – керівник 
Пукальський І.Д.

-

• Вережак Г.П. (захист дисертації 17 грудня 2020 р.) – керівник 
Городецький В.В.; 

-

• Широковських А.О. (захист дисертації 18 грудня 2020 р.) –
керівник Городецький В.В.; 



Аспірантці кафедри прикладної математики та інформаційних 

технологій Вережак Г.П. призначено академічну стипендію Кабінету 

Міністрів України на 2020/2021 навчальний рік.

«Буковинський математичний журнал»

(головний редактор – Петришин Р.І.).

увійшов до Переліку наукових фахових видань України 

Категорія «Б» (Наказ МОНУ №409 від 17.03. 2020

Станом на 01.12.2020 року на факультеті навчається 8 аспірантів. 

У 2020 році зараховано до аспірантури 2 аспірантів.



ПУБЛІКАЦІЇ - 2020

№п/п Тип видання

К-сть 

публікацій

1. Монографії закордонні (окремі розділи) 2

2. Навчальних посібників 4

3. Методичних вказівок 2

4. Рейтингові закордонні (що входять до наукометричних баз 38

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

5. Інші закордонні (не рейтингові) 4

6. Українські фахові видання. Категорія Б 10

7. Матеріали Міжнародних конференцій та Всеукраїнських конф. 43

8. Публікації зі студентами 48

9.

Участь в наукових заходах (конференціях, круглих столах, 

тренінгах тощо) за кордоном 6



Науковці факультету протягом звітного періоду реалізовували 

відповідні етапи плану виконання наукових тем на кафедрах. 

Виконання 4 наукових тем кафедр закінчується у 2020 році, 

відповідні звіти сформовані та триває їх реєстрація в УкрІНТЕІ.

Членство у Спеціалізованій раді по захисту кандидатських дисертацій 

у Прикарпатському університеті на факультеті математики та 

інформатики – Попов М.М.

Рецензент «Asian Journal of Probability and Statistics» (WoS) –

Лукашів Т.О.

Науковці факультету є виконавцями НДР №64.802, НДР №67.804.



ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Мартинюк Ольга 

Василівна -

професор

кафедри алгебри та 

інформатики



Робота в редколегіях

-

•«Буковинський математичний журнал» (Петришин Р.І. – науковий редактор, Городецький В.В., 
Михайлюк В.В., Черевко І.М. – заступники наукового редактора, Бігун Я.Й., Карлова О.О., 
Мартинюк О.В., Пукальський І.Д., Попов М.М.,  Довжицька І.М. – відповідальний секретар)

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

-
• журналу «Proceedings of the International Geometry Center» (Михайлюк В.В., Карлова О.О.)

• міжнародного науково-технічного журналу «Journal of Automation and Information Sciences» 
(Черевко І.М.)

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



Семінари

Діють факультетський науковий семінар,

науковий семінар «Вибрані питання загальної теорії функцій та функціонального 

аналізу».

05.11.2020р. відбувся спільний науковий семінар кафедри математичного моделювання ЧНУ

та кафедри систем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Тема: Математичне моделювання динаміки пандемії COVID-19. Доповідач: доктор фізико-

математичних наук, провідний науковий співробітник Нестерук Ігор Георгійович (Інститут

гідромеханіки НАН України, Національний технічний університет України «Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

22.10.2020 р. відбувся науковий семінар кафедри математичного моделювання. Тема семінару: 

Data Analysis and Modeling of crisis and Socio-Economic Systems. Доповідач: доктор технічних 

наук, професор Виклюк Ярослав Ігорович.





Підготовлено інформацію для атестації двох наукових напрямів 

«Технічні науки» 

кафедра математичного моделювання, 

«Природничі та математичні науки» 

кафедра алгебри та інформатики, 

кафедра математичного аналізу, 

кафедра диференціальних рівнянь, 

кафедра прикладної математики та інформаційних технологій.



У 2020 році 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 Боднарук С.Б., Житарюк І.В., 

Карлова О.О., Мельник Г.В., СікораВ.С., Черевко

І.М. 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 (лютий 

2020 року).



1 БУКОВИНСЬКА ОЛІМПІАДА З 

МАТЕМАТИКИ

12.12.2020



Науково-дослідна робота 

студентів



Студентські здобутки
Студент Прохніцький В.В. (під керівництвом Лукашіва Т.О.) брав участь у ІІ

Міжнародній науково-практичній конференції «Science and education: problems,

prospects and innovations» (November 4-6, 2020, Kyoto, Japan).

Студентки Ільчук Т.О. (під керівництвом Сопронюк Т.М.), Літвінчук А.А. (під

керівництвом Гусак О.М.) та Стефурак Х. (під керівництвом Боднарук С.Б.)

опублікували тези у збірниках матеріалів Міжнародних наукових конференцій.

Студенти факультету Косович І. Т., Шанін А.А. (під керівництвом Мельник Г.В.,

Черевка І.М.) нагороджені за найкращі доповіді на Університетській студентській

науковій конференції 2020 р. Молоді науковці демонстрували результати командної

роботи студентів факультету математики та інформатики Шаніна А., Косовича І.,

Пастули М. та Хілінського О., які гідно представили Чернівецький університет на

турнірі AI Guardians 2020 від корпорації Майкрософт.



Студентські здобутки



Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування

2019 рік: І етап
1 місце - команди ChNU_FMI_PurCharm (Василик А., Гулей А., Шанін А.), 

ChNU_FMI_BROS (Арделян В., Забурянний А., Томюк М.) 
2 місце - команда ChNU_FMI_Gusi (Луник Т., Феш Т., Сушицька В.) 
3 місце - команди ChNU_FMI_SpongeBob (Волковинський Б., Вердеш М., Гавалешко В.), 

ChNU_FMI_Hackers (Мадей А., Стрільчук В., Щур О.), 
ChNU_FMI_Blue_water (Блажчук М., Бурмич О., Думітрович С.)

2019 рік: ІІ етап
3 місце - команда ChNU_FMI_PurCharm (Василик А., Гулей А., Шанін А.)                                  
2019 рік:  ІІІ етап (1/2 Першості світу) – команда-учасник ChNU_FMI_PurCharm
2020 рік: І етап
І місце - команда ChNU_FMI_PurCharm (Василик А., Гулей А., Шанін А.)
ІІ місце - команда ChNU_FMI_BROS (Яковець Д., Циганаш В., Чоборяк Я.)
ІІІ місце - команда ChNU_FMI_Underdogs (Головач Д., Дем’ян А., Стрільчук В.)



На кафедрі алгебри та інформатики успішно працюють

студентський науковий гурток «Світ геометрії» (керівник Мироник

В.І.) та студентська наукова проблемна група «Гіперкомплексні

числові системи» (керівник Боднарук С.Б.).

На кафедрі математичного моделювання продовжує успішно

функціонувати студентський гурток «Розв’язування олімпіадних

задач з інформатики» (керівник Караванова Т.П.).

Студентські гуртки



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



Факультет здійснює науково-технічне співробітництво в області сучасних 
інформаційних технологій та їх застосування з IT компаніями:

SoftServe
AMC Bridge
Global IT Support
Дісайд ЛТД
Yukon Software
eBizAutos
SharpMinds
Valtech

Співробітництво

Виконувався договір про науково-технічне співробітництво з ІТ-компанією 

«Redfountain Limited» (Утрехт, Нідерланди)

Сумісно з ІТ-кластером «Чернівці ІТ Ком’юніті» 29.02.2020 р. провели IT

Weekend «Business analysis».



Членство таких міжнародних наукових товариств

-

• Computer Vision Foundation (membership ID is: 09692012b8), 
Черевко І.

-
• American Mathematical Society (member no. 70797), Лукашів Т.

-

• International Society for Clinical Biostatistics (member no. 6965), 
Лукашів Т.



Викладачі кафедри алгебри та інформатики Колісник Р.С., Сікора В.С., 

Лучко В.С., Довгей Ж.І. та 6 студентів є учасниками італійсько-

українського проєкту «I care in Ukraine» 



Навчально-виховна робота



Вручення дипломів магістрам



День відкритих дверей



Змагання з волейболу



День рідної мови



День факультету математики та інформатики



Від Романа до Йордана









Подяку голови обласної державної адміністрації отримала Єлизавета
Мойсеєнко – студентка 4 курсу спеціальності "Прикладна математика".

Відзнаку Чернівецької міської ради отримали Володимир Крижановський –

студент 6 курсу спеціальності "Середня освіта (математика)" та Богдан
Волковинський – студент 5 курсу спеціальності "Прикладна математика".





Організація та контроль проживання

у гуртожитку



Матеріально-технічне забезпечення

Капітальний ремонт аудиторій № 37 та 38.
Відреставровано та встановлено вхідні двері.
Косметичний ремонт холу
Облаштована жіноча кімната на 2 поверсі

Багатофункціональний пристрій Kyocera (принтер) – 6 шт., 
принтер (кольоровий друк) – 1 шт., 
20 системних блоків, 20 моніторів, 
2 проектори, 
дошка на тринозі – 2 шт., 
колонки, мікрофон і відеокамера – 1 комплект. 



РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ –

ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОЖНОГО ЧЛЕНА КОЛЕКТИВУ !

ЩИРО ДЯКУЮ КОЖНОМУ 

ЗА СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ 

ТА ЯКІСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ! 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 



Непоправна втрата


