
Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича

запрошує на навчання



Факультет математики та інформатики розміщується 

у найстарішому корпусі Чернівецького університету, 

в якому 4 жовтня 1875 року 

відбувся урочистий акт відкриття університету



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

Телефони деканату: (0372) 58-48-80, 050 183-41-93

Офіційний сайт: http://fmi.org.ua/

e-mail: clg-math@chnu.edu.ua

http://fmi.org.ua/
mailto:clg-math@chnu.edu.ua


Факультет математики та інформатики 

складається з 5 кафедр

 алгебри та інформатики (завідувач доц. Руслана Колісник);

 математичного аналізу (завідувач проф. Володимир Михайлюк);

 диференціальних рівнянь (завідувач проф. Владислав Літовченко);

 прикладної математики та інформаційних технологій (завідувач 

проф. Ярослав Бігун);

 математичного моделювання (завідувач проф. Ігор Черевко).

Професорсько-викладацький склад факультету нараховує нині 69 викладачів, серед

яких

1 академік НАН України, 16 докторів наук та 48 кандидатів наук.



Аудиторії обладнані проекторами та мультибордами

у нашому корпусі є безкоштовний Wi-Fi!

Крім того,

Просторі лекційні аудиторії зі сходинками (як у кіно)



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, за сприянням ІТ фірм

 кабінет математики, де зберігається понад 10 000 книг та журналів



 1 лабораторія, обладнана 3D принтерами, для моделювання та 

практичного розв'язання прикладних задач, за сприянням 

університетів партнерів (Німеччина); зараз 3D принтери 

використовуємо для друку елементів, що є складовими 

кровоспинних джгутів та турнікетів.



На факультеті здійснюється підготовка 

фахівців за 6 спеціальностями

3 освітніх рівнів:

Бакалавр Магістр Доктор 

філософії



Спеціальність: 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)»

Освітня програма: «Інформатика та 

математика»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма: «Інформаційні технології 

та управління проектами»

Спеціальність: 124 «Системний аналіз»

Спеціальність: 113 «Прикладна математика»

Освітня програма: «Технології програмування

та комп’ютерне моделювання»

Спеціальність: 111 «Математика»

Спеціальність: 014.04 «Середня освіта 

(Математика)»

Освітня програма: «Математика та  

інформатика»



Успішні акредитації



Переваги

Наявність діючих наукових шкіл, 

які дозволяють студентам 

активно займатися дослідницькою 

роботою безпосередньо 

на факультеті



Переваги

Поєднання класичних традицій освіти та 

науки з сучасними досягненнями визнаного 

світового рівня

14 викладачів – поєднують викладацьку 

діяльність та роботу в ІТ компаніях, обіймаючи 

керівні посади

10 викладачів - поєднують викладацьку 

діяльність та роботу в ЗЗСО



Переваги

 Міжнародний авторитет наукових шкіл

 4 професори університетів Європи

Конференція з дійсного аналізу

Париж, 2022



 Співпраця з провідними ІТ компаніями, офіси яких розміщені в 

місті Чернівці, та з громадською організацією ІТ Cluster “Chernivtsi 

IT Community”, голова організації Дмитро Шкільнюк працює на 

факультеті. Крім цього 14 викладачів факультету працюють в ІТ 

компаніях, є практикуючими програмістами, проводять ІТ 

академії та керують практикою. 



НОВІ    УГОДИ

16 червня 2022 р. підписано меморандум про співпрацю з компанією 

Sigma Software – шведсько-українська компанія з розробки програмного 

забезпечення та ІТ- консалтингу.



Можливості студента

 Грантові програми та міждисциплінарні проєкти

Програми міжнародних обмінів та візитів 



Перспективи 

Магістратура

економіка

аналітика

програмування

математика

Прикладна математикапедагогіка



Перспективи 

Працевлаштування

Програміст

Викладач
Науковий співробітник

Економіст

Аналітик-математик



Випускники факультету працюють на 

посадах



Навчання на факультеті забезпечує



фундаментальні математичні
знання, вміння працювати з 

програмно-педагогічними
засобами;

опанування нових технологій
та методів навчання, 

вміння працювати з освітніми
онлайн-сервісами.

Навчання на факультеті забезпечує



отримання базових знань
педагогіки, інклюзивної
педагогіки, психології, 

педагогічної
майстерності, методики 

соціально-виховної
роботи, а також методик 
викладання математики 

та інформатики.



Можливості студента

Олімпіадний рух та робота з обдарованими 

школярами



ДЕ ШУКАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

Сайт Чернівецького національного університету

chnu.edu.ua

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua
http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua


Факультет математики 

та  інформатики ЧНУ

fmi.org.ua

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135


Факультет математики 

та  інформатики ЧНУ

fmi.org.ua

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135


fmi.org.ua

 З 1 липня – створити електронний кабінет вступника; https://vstup.edbo.gov.ua/

 До 7 липня – підтвердити участь в основній сесії НМТ;

https://testportal.gov.ua/yak-pidtverdyty-uchast-u-nmt/

 до 12 липня – отримати запрошення для проходження в НМТ, на інформаційній

сторінці буде вказано місце, дату і час проведення НМТ;

 18 липня – 10 серпня – пройти тестування НМТ;

 До 12 серпня – отримати результат НМТ;

 До 23 серпня – підготувати мотиваційний лист про бажання навчатись на

освітній програмі факультету математики та інформатики (зразки

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

45&Itemid=135 )

 З 29 липня до 23 серпня 1800 год. – подати заяву на вступ на освітні програми

факультету математики та інформатики (зазначити бажання навчатись на

бюджеті та контракті) та завантажити мотиваційний лист;

Дорожня карта абітурієнта при 

вступі на бакалаврат на базі ЗЗСО

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
https://vstup.edbo.gov.ua/
https://testportal.gov.ua/yak-pidtverdyty-uchast-u-nmt/
http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135


fmi.org.ua

 До 29 серпня – ознайомитись з оприлюдненими рейтинговими списками

рекомендованих на бюджет http://vstup.chnu.edu.ua/# ;

 До 2 вересня 1800 год. – підтвердити бажання навчатись на бюджеті

(занести в приймальну комісію оригінали документів або здійснити

підтвердження електронним підписом);

 До 5 вересня – ознайомитись з наказом про зарахування на бюджет;

 До 19 вересня – переведення на вакантні місця держзамовлення;

 До 30 вересня 1800 год. – підтвердити бажання навчатись на контракті

(занести в приймальну комісію оригінали документів);

 До 30 вересня – в деканаті факультету математики та інформатики

укласти договір, здійснити оплату, подати (надіслати на електронну пошту

факультету clg-math@chnu.edu.ua) квитанцію про оплату в деканат (вул.

Університетська, 28/1), контакти (0372) 58-48-80, на сайті факультету вся

інформація http://fmi.org.ua (якщо на момент укладання договору нема 18

років, то його укладає батько або мати)

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
http://vstup.chnu.edu.ua/
mailto:clg-math@chnu.edu.ua
http://fmi.org.ua/


fmi.org.ua

 З 1 липня – створити електронний кабінет вступника;

https://vstup.edbo.gov.ua/

 До 23 серпня – підготувати мотиваційний лист про бажання навчатись

на освітній програмі факультету математики та інформатики (зразки

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=45&Itemid=135 )

 З 29 липня до 23 серпня 1800 год. – подати заяву на вступ на освітні

програми факультету математики та інформатики ЧНУ імені Юрія

Федьковича (зазначити бажання навчатись на бюджеті та

контракті) та завантажити мотиваційний лист;

Дорожня карта абітурієнта при 

вступі на бакалаврат на 

скорочену форму

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
https://vstup.edbo.gov.ua/
http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
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 До 2 вересня – ознайомитись з оприлюдненими рейтинговими списками

рекомендованих на бюджет http://vstup.chnu.edu.ua/# ;

 До 7 вересня 1800 год. – підтвердити бажання навчатись на бюджеті

(занести в приймальну комісію оригінали документів або здійснити

підтвердження електронним підписом);

 До 9 вересня – ознайомитись з наказом про зарахування на бюджет;

 До 21 вересня – переведення на вакантні місця держзамовлення;

 До 30 вересня 1800 год. – підтвердити бажання навчатись на контракті

(занести в приймальну комісію оригінали документів);

 До 30 вересня – в деканаті факультету математики та інформатики

укласти договір, здійснити оплату, подати (надіслати на електронну пошту

факультету clg-math@chnu.edu.ua) квитанцію про оплату в деканат (вул.

Університетська, 28/1), контакти (0372) 58-48-80, на сайті факультету вся

інформація http://fmi.org.ua

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
http://vstup.chnu.edu.ua/
mailto:clg-math@chnu.edu.ua
http://fmi.org.ua/
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 З 1 серпня – створити електронний кабінет вступника;

https://vstup.edbo.gov.ua/

 До 15 вересня – підготувати мотиваційний лист про бажання навчатись

на освітній програмі факультету математики та інформатики (зразки

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=45&Itemid=135 )

 З 16 серпня до 15 вересня 1800 год. – подати заяву на вступ на освітні

програми факультету математики та інформатики ЧНУ імені Юрія

Федьковича (зазначити бажання навчатись на бюджеті та

контракті) та завантажити мотиваційний лист;

Дорожня карта абітурієнта при 

вступі на магістратуру

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
https://vstup.edbo.gov.ua/
http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135


fmi.org.ua

 16 вересня - 18 вересня – фахові вступні випробування у ЗВО;

 До 20 вересня – ознайомитись з оприлюдненими рейтинговими списками

рекомендованих на бюджет http://vstup.chnu.edu.ua/# ;

 До 24 вересня 1800 год. – підтвердити бажання навчатись на бюджеті

(занести в приймальну комісію оригінали документів або здійснити

підтвердження електронним підписом);

 До 25 вересня – ознайомитись з наказом про зарахування на бюджет;

 До 10 жовтня – переведення на вакантні місця держзамовлення;

 До 30 листопада 1800 год. – підтвердити бажання навчатись на контракті

(занести в приймальну комісію оригінали документів);

 До 30 листопада – в деканаті факультету математики та інформатики

укласти договір, здійснити оплату, подати (надіслати на електронну пошту

факультету clg-math@chnu.edu.ua) квитанцію про оплату в деканат (вул.

Університетська, 28/1), контакти (0372) 58-48-80, на сайті факультету вся

інформація http://fmi.org.ua

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
http://vstup.chnu.edu.ua/
mailto:clg-math@chnu.edu.ua
http://fmi.org.ua/
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Мотиваційний лист

Примітка.

Методичні рекомендації до написання мотиваційних

листів

https://drive.google.com/file/d/15Z8PULaEBM2x2mIM

gHBmnzs5nwVdAW-M/view

Зразки

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view

=category&layout=blog&id=45&Itemid=135

Нормативні документи

http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=80

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
https://drive.google.com/file/d/15Z8PULaEBM2x2mIMgHBmnzs5nwVdAW-M/view
http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=80
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Мотиваційний лист

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

Вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним 

закладу освіти та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Водночас мотиваційний лист повинен відповідати формальним 

вимогам, що ставляться до ділових листів:

− зміст повинен бути лаконічним. 

Тільки важливі деталі, факти, цифри;

− чітка структура, продуманий план, бажано розбивати текст на 

абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;

− неприпустимість емоцій (треба прагнути стриманості, 

розважливості, серйозності, практичності);

− простота у викладі;

− грамотність.

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
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СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

повинна містити: «шапку», звертання, вступ, основну та заключну 

частини, перелік додатків до мотиваційного листа (за наявності).

3.1. «Шапка», офіційне звертання
Абітурієнт чітко формулює відомості, які зазначені в структурі

мотиваційного листа щодо даних пунктів.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва

закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист 

(керівника закладу освіти) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, 

адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) 

– яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Звертання надає листу офіційного характеру та привертає увагу 

адресата (наприклад:

«Шановний Романе Івановичу!»). 

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
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СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

3.2. Вступ
Абітурієнт чітко формулює відомості, які зазначені в структурі

мотиваційного листа щодо даного пункту.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є 

першим абзацом листа. 

У цьому абзаці викладається його мета і причина написання

(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з...»). 

У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав 

саме цей освітній заклад і як, на його думку, навчання в ньому 

сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=135
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3.3. Основна частина

3.3.1. Характеристика професійних цілей вступника

Абітурієнт описує факти, які позитивно вплинуть на вирішення 

питання про зарахування його на навчання, дивлячись на 

академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника. 

Основна частина починається з другого абзацу мотиваційного 

листа та може складатися з двох- трьох абзаців.

Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати 

з характеристики професійних цілей вступника, описати, що 

саме його цікавить в обраній ним спеціальності та професії, ким 

він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація 

свідчить про те, що він усвідомлює, яку спеціальність обирає, яку 

професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати 

хорошим фахівцем в обраній сфері. Тут вступник доводить, що він 

є вмотивованою особою з добре визначеною метою.
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3.3. Основна частина

3.3.2. Здобутки, академічні результати, знання та навички

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

− свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом 

(успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння 

іноземними мовами та інше);

− здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній

спеціальності;

− належні академічні результати з певних предметів, які пов’язані з

освітньою програмою, на яку ви вступаєте та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація 

про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та 

подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, педагогом, 

вихователем, дизайнером, програмістом, менеджером тощо).
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3.4. Заключна частина
Абітурієнт завершує мотиваційний лист невеликим підсумком-

висновком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність 

вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному 

виборі спеціальності.

3.5. Перелік додатків до мотиваційного листа
Абітурієнт наводить перелік усіх додатків до мотиваційного листа, які він 

вважає підтвердженням його аргументованості вибору освітньої 

програми чи спеціальності, на якій він виявив бажання навчатися. 

Усі додатки (якісні фотографії, скановані копії або документи у pdf-

форматі) вступником надсилаються на електронну адресу 

факультету (clg-math@chnu.edu.ua), на якому вступник виявив 

бажання навчатися і подав електронну заяву на вступ.

Перелік наводиться лаконічно, без детального опису додатків, 

наприклад: “1. Грамота директора школи за успіхи у навчанні,

2. Грамота за зайняте 2-ге місце у спортивних змаганнях; 

3. Подяка управління освіти за участь у олімпіаді...”. 

У період подання оригіналів документів у приймальну комісію 

необхідно представити оригінали додатків до мотиваційного листа.
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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.

Освітня програма: «Системний аналіз»



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.

Освітня програма: «Математика»



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»


