
ЗВІТ ДЕКАНКИ

факультету математики та 

інформатики

про основні результати  

діяльності факультету

за 2021 рік

15.12.2021



• Організаційна    
робота та 

матеріально-
технічне 

забезпечення

• Виховна та 
профорієнтаційна 
діяльність

• Наукова робота 
та міжнародна 

діяльність

• Навчально-
методична 
робота

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

факультету математики та інформатики



Структура факультету



Трудовий колектив 

факультету математики та інформатики

79 співробітників, з них штатних – 72 (91,14 %)

 академік НАНУ – 1,

 докторів наук – 16, з них штатних – 12,

 кандидатів наук – 47, з них штатних – 44,

 асистентів без наукового ступеня – 5, з них штатних – 5,

 завідувачів лабораторій – 3 штат.,

 фахівців 1 категорії – 2 штат.,

 старших лаборантів – 3 штат.,

 лаборантів – 8 штат.
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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 - 2021
факультету математики та інформатики

ВСЬОГО

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

• 615 
студентів

• 499

• 15 а/в 
студентів

• 101 студент
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Динаміка по роках

бак всі



2018 рік

• 79

• 9

• 10

• 94

• 192

2019 рік

• 96

• 9

• 5

• 88

• 198

2020 рік

• 111 

• 14

• 13  

• 77  

• 217

2021 рік

• 145 

• 5

• 13   

• 85  

• 248 

1

2 ск

Всього

+ 6 + 19

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

вступної кампанії за 2018-2021 роки

3 ск

5

+ 31



Спец. Прох. бал с/б

бюдж.

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

б/м

КН 174,57 183,42 60 32 290 46 29 17 3

СА 179,99 171,3 30 7 104 24 19 5 -12

ПМ 177,23 184,54 40 18 142 25 19 6 -1

М 154,65 164,77 30 14 43 16 15 1 -1

СО(І) 135,04 157,89 30 14 39 14 14 0 0

СО(М) 137,65 168,06 30 16 53 14 14 0 2

Всього 101 139 110 29 -9

По факультету
2021 – рік вступу Бакалавр, денна форма, 4 роки



РЕЗУЛЬТАТИ   ВСТУПУ - 2021
факультету математики та інформатики

•215

ДФН

•33

ЗФН

•248

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

2020-2021 рр. 2021-2022
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Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Математична майстерня, 

МініМудрик



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Зареєстрованих 410 дітей

Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна робота



Профорієнтаційна

робота



Сікора В.С. викладала 

* факультативний курс «Розв’язування задач з 

параметрами» для учнів 8-Б класу гімназії №2. 

(09.2020-05.2021)

* факультативний курс «Логіка» для учнів 9-Б 

класу Чернівецького багатопрофільного ліцею 

№11 «Престиж» (з 09.2021)

У березні та вересні 2021 року асистенти 

кафедри алгебри та інформатики Довгей Ж.І. 

та Лучко В.С. проводили тренінги з підготовки 

до ЗНО з математики для учнів Новоселицької

та Боянської громад.







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, 

гарант ОП–

Бігун Я.Й.

Рішення ГЕР від 

3.12.2021 р.



Подано відомості про самооцінювання НАЗЯВО:

«Середня освіта (математика)» першого (бакалаврського) рівня ВО, 

гарант – Колісник Р.С.;

«Прикладна математика» першого (бакалаврського) рівня ВО, 

гарант – Маценко В.Г.;

«Математика» першого (бакалаврського) рівня ВО, гарант –

Звоздецький Т.І.

АКРЕДИТАЦІЯ 

освітньо-професійних програм



Започаткування ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Інформатика та математика»

Спеціальності 014.09 «Середня освіта (інформатика)»

другого (магістерського) рівня ВО

Гарант – Піддубна Л.А.

-



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) – 5 ОПП

третій (освітньо-науковий) – 2 ОНП

Внесення змін до ОП у 2021 р.
на основі громадських обговорень та співпраці із стейкхолдерами



Голова комісії з 

навчально-методичної 

роботи Вченої ради 

університету  -

Мартинюк О.В.



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 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


Сертифікати 

про підвищення кваліфікації викладачів факультету



Назва кафедри

Кількість сертифікатів

Всього(% від 

загальної к-сті)

Платформа 

Prometheus

Платформа

Coursera

IT-компанія 

SoftServe, Inc.

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА»

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО 

«Платформа 

ОСВІТИ»

ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку»

інші ЗО 

платформи,

онлайн-

конференції, 

вебінари, 

тренінги 

Математичного 

моделювання
2(23.03) 2(29.6) 2(29.6) 6 (13,6%)

Прикладної 

математики та 

інформаційних 

технологій

1(29.06) 1(29.06) 1(29.06) 2(29.06) 5 (11,4%)

Математичного 

аналізу
6(22.12) 6(13,6%)

Диференціальних 

рівнянь
3(22.12) 3(6,8%)

Алгебри та 

інформатики
1(23.03) 3(23.3)

5(26.5)

3(23.03)

2(26.5) 3(26.5)

3(23.03)

4(26.5)

24(54,6%)

Разом
3 7 3 9 5 3 14 44

Участь викладачів факультету  у вебінарах, тренінгах

з дистанційного навчання

з отриманням сертифікатів про підвищення кваліфікації:



Курси підвищення кваліфікації для педагогічних

працівників закладів загальної середньої та 

фахової передвищої освіти

(Відповідальна – Сікора В.С.)

• 12-19.02.2021 

(30 вчителів математики)

• 15-20.02.2021 

(27 вчителів інформатики)

• 14-19.06.2021 

(26 вчителів математики)

• 26-31.10.2021 

(20 вчителів математики та 

15 вчителів інформатики)



Участь у якості тренерів Тренінгового центру EspeRO (м. Львів) в 

програмі курсів підвищення кваліфікації для вчителів закладів загальної 

середньої освіти міста Львів та Львівської області 

(18-23.11.2021, Сікора В.С., Мартинюк С.В.)



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

та випускник спеціальності «Системний аналіз» 

Дворський Денис

Робота у науково-

методичних комісіях 

(підсекціях) сектору вищої 

освіти НМК МОН України –

Бігун Я.Й., Черевко І.М.



Робота у складі моніторингових комісій

університету

(Карлова О., Колісник Р., Сікора В.)



04 березня 2021 р. участь 

в вебінарі-презентації 

«Результати аналітичного 

дослідження стану 

розвитку системи 

внутрішнього 

забезпечення якості 

освіти в українських 

університетах 

(проведеного на 

замовлення ОБСЄ)».

Спікер - Тарас Фініков



Перелік навчально-методичних розробок, підручників, 

посібників, підготовлених

на факультеті математики та інформатики за 2021 рік

Назва 

кафедри

Монографії Навчальні 

посібники

Методичні 

розробки

ММ - 3 2

ПМ та ІТ 1 1 -

МА 1 3 -

Ата І - 4 -

ДР 1 4 -



Організаційна робота



Зустрічі студентів та старост (парламентарів) 

факультету з деканом та заступниками декана



Онлайн розклад

на факультеті математики та інформатики











ЗУСТРІЧІ З ГОСТЬОВИМИ ЛЕКТОРАМИ

• 7.10.2021 р. на пару з курсу "Основи інтернет 

технологій" під'єднались представники компанії 

Agiliway Назар Цуркан та Анна Грешнова. Назар 

Цуркан прочитав лекцію на тему "Сучасні тенденції в 

верстці. Адаптивна верстка. Grid чи Flex?«

• 12.11.2021 р. на парі з курсу "Програмування мовою 

Python" представники IT-компанії UVIK Іван Рожко та 

Микола Кокалко прочитали лекцію на тему "Python. 

Чому варто вчити?".



ЗУСТРІЧІ З ГОСТЬОВИМИ ЛЕКТОРАМИ















Робота у складі робочої групи з розроблення 

плану заходів щодо популяризації природничих 

наук та математики при Міністерстві освіти і 

науки України – Сікора В.С.



28–30 жовтня 2021 року на факультеті математики та інформатики в 
режимі  online проходила Міжнародна  наукова конференція, 

присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю 
від дня народження Михайла Павловича Ленюка. 



Обрано за конкурсом на посаду

-
• завідувача кафедри диференціальних рівнянь Літовченка В.А.

• завідувача кафедри математичного аналізу Михайлюка В.В. 

• доцента кафедри математичного моделювання Горбатенка М.Ю.





Урочисте вручення дипломів переможцям 

учнівської обласної олімпіади з математики 



Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2021»



Відкриття Шумпетерівської школи інновацій



Математичний тріумф



Математична майстерня



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. 

-

-

• 15 січня – Осипова О.В., керівник Черевко І.М., 14 травня – Скутар
І.Д., керівник Бігун Я.Й.

-
• У 2020 році на раді захищено 3 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.

Яшан Б.О. отримав стипендію компанії “Orca Finance” за успіхи у науковій, 
культурній та громадській діяльності.

Аспірантці кафедри математичного моделювання Тузик Ірині Іванівні 

призначено академічну стипендію імені М.С. Грушевського на 

2021/2022 навчальний рік.



Секретар деканату Скоролітня А. вступила до аспірантури у 2021 році

за спеціальністю 011

Представники кафедри математичного аналізу протягом року брали 

участь у роботі онлайн Західно-Українського математичного

семінару. Представниками кафедри було зроблено 4 доповіді.

Станом на 01.12.2021 року на факультеті навчається 10 аспірантів. 

У 2021 році зараховано до аспірантури 4 аспіранти.

Членство у Спеціалізованій раді по захисту кандидатських дисертацій 

у Прикарпатському університеті на факультеті математики та 

інформатики – Попов М.М.



ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Карлова Олена -

професор

кафедри 

математичного 

аналізу



ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Маслюченко 

Олександр -

професор

кафедри 

математичного 

аналізу



ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Лукашів Тарас -

доцент

кафедри 

математичного 

моделювання



ПУБЛІКАЦІЇ - 2021

№п/п Тип видання

К-сть 

публікацій

1. Монографії закордонні (окремі розділи) 3 (2)

2. Навчальних посібників 15 (4)

3. Методичних вказівок 2 (2)

4. Рейтингові закордонні (що входять до наукометричних баз 19 (38)

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

5. Інші закордонні (не рейтингові) 0 (4)

6. Українські фахові видання. 29 (10)

7. Матеріали Міжнародних конференцій та Всеукраїнських конф. 53 (43)

8. Публікації зі студентами 47 (48)

9.

Участь в наукових заходах (конференціях, круглих столах, 

тренінгах тощо) за кордоном 4 (6)



Науковці факультету протягом звітного періоду реалізовували 

відповідні етапи плану виконання наукових тем на кафедрах. 

Науковці факультету є виконавцями НДР №67.804.

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., 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.

- “Мат-методи та фіз-мех поля” – Літовченко В.А., Петришин Р.І., Пукальський І.Д.



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.)



Семінари

Діють факультетський науковий семінар, зокрема,

семінари за темами канд. дисертації Ігор Скутар (13.04.21)

і PhD-дисертацій: Тетяна Токарєва (5.10.21) та Юлія

Літвінчук (23.11.21).

науковий семінар «Вибрані питання загальної теорії 

функцій та функціонального аналізу».



Успішно пройдено атестацію 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.

Виконавцями з наукового напряму «Природничі та математичні 

науки» є Городецький В.В., Карлова О.О., Літовченко В.А., 

Онипа Д.П., Скутар І.Д.



У 2021 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 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 2021 

року).



На фінальному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Ірина Спіжавка, 

учениця 10 класу Чернівецького ліцею 

№1, здобула 3 місце. Вона 

представляла результати наукової 

роботи "Навколо теореми Борсука про 

розбиття плоских фігур" (секція 

"Математика"). 

Науковий керівник - Олена Карлова.





Науково-дослідна робота 

студентів



Студентські здобутки

1) ІІ місце у відкритій студентській олімпіаді з англійської мови, фізики та 

математики серед студентів 1-2 курсів ЗВО України здобув Сергій Томко;

2) студенти 106 групи спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)  

Бадло Олег – дипломант, а Якимович Каріна – переможець (Гран-прі) 

конкурсу на краще читання української поезії, присвяченому 207 річниці від 

дня народження Тараса Шевченка (березень 2021 року),

3) 18 вересня 2021 року команди студентів кафедри математичного 

моделювання успішно виступила у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування серед студентів ЗВО Чернівців і вибороли 1, 2 та 

3 місця.

4) 16 жовтня 2021 року у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування (м. Суми) студенти кафедри (Вакарюк А.Р., Мар'янчук О.О., 

Коштура К.І.) зайняли ІІІ місце та пройшла у півфінал SEERC-2021 

студентської першості світу з програмування ICPC по південно-східній 

Європі, який проходив 20-21 листопада у м. Вінниця.



Студентські здобутки
5) 5-6 липня 2021 року дві команди студентів кафедри (Pillar Men (Яковець Д.Г., Циганаш В.В., 
Чоборяк Я.М.) та MatModCHNU (Вакарюк А.Р., Мар'янчук О.О., Коштура К.І.)) приймали участь у 
П'ятнадцятій Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування імені С.О. 
Лебедєва та В.М. Глушкова "KPI-OPEN" 2021.
6) Студентка Голик Д.Ю. під керівництвом канд. фіз.-мат. наук Юрченка І.В. брала участь у 
The I International Science Conference on Multidisciplinary Research (January 19 – 21, 2021, Berlin, 
Germany).
7) Мойсеєнко Єлизавета, студентка 502 групи нагороджується дипломом за І місце 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи Чернівецької обласної федерації 
художньої гімнастики Кубок Чернівецької області дитячо-юнацької спортивної школи 
«Буковинське сузір’я» пам’яті першого космонавта України Л. Каденюка.
8) Нагороджується дипломом за І місце  у відкритому чемпіонаті міста з художньої гімнастики 
«Діти – наше майбутнє» Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради.
9) Команда магістрантів у складі Андрія Дробота, Михайла-Крістіана Морараша та Сергія 
Косовича заняла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування серед команд 
студентів ЗВО м. Чернівці.



Студентські здобутки



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.).

Результатами роботи гуртків є публікації студентських наукових

досягнень на щорічних студентських конференціях. Зокрема студентська

наукова робота «Розв’язування алгебраїчних рівнянь у деяких

гіперкомплексних числових системах» (студенток 409 групи Стефурак Х. та

101 групи Коштури К.) була представлена на ІІ турі Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з методики навчання природничо-

математичних дисциплін у 2021 році

Студентські гуртки



Студентські здобутки
Активну участь беруть студенти факультету і в житті краю та університету:

1) студентку спеціальності «Середня освіта (Математика)» Оксану

Волянську обрано на посаду Студентського мера Буковини 2021/2022

н.р.,

2) студентка 206 групи спеціальності 014.04 - Середня освіта

(Математика) Надія Савчак здобула перемогу в Конкурсі краси

особистості «Перша Леді», який проводився під час фіналу XXIII

Студреспубліки на тему «Інакша Україна — для Нового світу» (серпень

2021 року).

3) студентка 305 групи спеціальності «Математика» Кароліна

Катиринчук є членом Вченої Ради університету,

4) студентка 406 групи спеціальності «Середня освіта (Математика)»

Анастасія Бузиновська є членом методичної ради університету.









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



Членство таких міжнародних наукових товариств

-

• Computer Vision Foundation – Мартинюк С., Черевко І., Юрченко І.

-
• American Mathematical Society - Лукашів Т.

-

• International Society for Clinical Biostatistics - Лукашів Т.



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

В.С., Боднарук С.Б. та 2 студентів є учасниками італійсько-

українського проєкту «Підтримка шкільної інклюзії та батьківства в 

Україні: забезпечення якісної освіти, справедливої та інклюзивної та 

можливостей навчання для всіх»





Навчально-виховна робота



Вручення дипломів магістрам



Вручення дипломів

бакалаврам



День відкритих дверей



Зустрічі з випускниками





День факультету 

математики та 

інформатики







Посвята першокусників



Посвята першокусників





Змагання з волейболу



Організація та контроль проживання

у гуртожитку



Матеріально-технічне забезпечення

• Протягом 2021 року здійснено косметичний ремонт
приміщень деканату ФМІ.

• Здійснено косметичний ремонт кімнати студентського
простору, проведено світло, частково умебльовано.

• Закуплені дзеркала для жіночої кімнати на 2 поверсі (3 шт.),
жіночої кімнати на 1 поверсі (1 шт.), кімнати студентського
простору (1 шт.), коридору на 3 поверсі (1 шт.), деканату (1
шт.).

• Оновлено фотогалерею на 2 поверсі та зібрано інформацію
для оновлення факультетського стенду.

• Для забезпечення інтернетом 1 корпусу облаштовано 4
точки доступу на 2 поверсі.

• Встановлено сигналізацію в 15 ауд.



Матеріально-технічне забезпечення

Протягом 2021 року факультет отримав канцтовари та техніку:
1) Багатофункціональний пристрій (принтер, 3 в одному)
Kyocera FS – 1020 MFP 3шт.
2) Веб- камера (з вбудовакним мікрофоном) – A4Tech – 7 шт.
3) Колонки комп'ютерні Omega OG01O Orange - 7 шт.
4) Екран проекційний ATRIA - 3 шт.
5) Презентер Baseus – 3 шт.
6) Проектор ViewSonic PA 503S.
7) Дошка переносна-Фліпчарт - 2 шт.
8) Комплект безпровідної сигналізації Ajax StarterKit – 15
аудиторія.
9) Інтерактивний комплект INTECH SP-9397D+Benq MW826STH
(дошка, проектор та аксесуари).



РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ –

ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОЖНОГО ЧЛЕНА КОЛЕКТИВУ !

ЩИРО ДЯКУЮ КОЖНОМУ 

ЗА СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ 

ТА ЯКІСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ! 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


