
 

П Р О Г Р А М А 

кандидата на посаду декана факультету математики та інформатики 

Чернівецького  національного університету імені Юрія Федьковича 

доктора фізико- математичних наук, професора  

Черевка Ігоря Михайловича 

 

 

У 2018 році факультет математики та інформатики (матфак) відзначив 

50  річницю свого утворення. За цей період  факультет  став одним із 

провідних факультетів Чернівецького університету, що готує фахівців 

високого рівня, має значні здобутки у науковій діяльності:  95% викладачів 

факультету мають учений ступінь, 25% викладачів факультету мають учений 

ступінь доктора фізико-математичних наук. Все це визначає репутацію 

нашого факультету та його позитивний імідж в Університеті та Україні.  

Університет в цілому й факультет зокрема - це заклад вищої освіти, 

основними завданнями якого в порядку важливості є:  

1.  Підготовка кваліфікованих і затребуваних ринком праці 

спеціалістів, здатних забезпечити інноваційний шлях розвитку держави.  

2. З урахуванням статусу національного, підготовка кадрів вищої 

кваліфікації для системи вищої освіти і науки в регіоні та країні.  

3. Проведення сучасних наукових досліджень теоретичного і 

прикладного характеру та впровадження перспективних наукових розробок.  

4. Необхідність нарощування потенціалу міжнародного 

співробітництва, створення спільних освітніх програми із провідними 

світовими навчальними центрами, розширення можливості міжнародних 

обмінів викладачами та студентами.  

У основу цієї програми для реалізації наведених завдань закладені два 

ключових поняття: «спадкоємність» і «зміни». «Спадкоємність» – взяти 

найкраще з надбаного, зберегти його та передати далі. «Зміни» - позитивного 

росту не буде без впровадження інноваційного та передового досвіду, без 

внутрішньої та зовнішньої мотивації стати кращими. 

 

 

 

 



I. Освітній процес 

Підвищення якості освітнього процесу та якості випускників стає 

обов’язковою умовою успішного функціонування і подальшого розвитку 

ЗВО. Університети повинні відслідковувати постійні зміни в економіці, щоб 

забезпечити належну підготовку своїх випускників. 

 Роботодавці очікують нового фахівця який: 

– зможе ефективно працювати і застосовувати свої знання негайно, 

– матиме гнучкі комунікативні навички, 

– буде ефективно використовувати свої знання для стратегічного 

розвитку, 

– працюватиме в проектних групах, сприятиме інноваціям та змінам. 

1. Для покращення ефективності управління освітнім процесом на 

факультеті створити Раду із забезпечення якості освітньої діяльності (замість 

методичної ради факультету) та двох її підкомісій (середня освіта та 

інформаційні технології), розробити положення про їх діяльність. 

2. Розроблення освітніх програм, навчальних планів спеціальностей 

факультету відповідно до Державних освітніх стандартів, розвиток і 

вдосконалення системи багаторівневого навчання.  

3.  Систематичне (не рідше 1 раз на рік) оновлення навчальних та 

робочих програм дисциплін з урахуванням їх відповідності сучасним  

вимогам науки і практики:  

- враховувати досвід аналогічних вітчизняних та іноземних 

програм; 

- залучати роботодавців до формулювання цілей та визначення 

кінцевих результатів програми; 

- залучати студентів до обговорення навчальних і організаційних 

проблем на факультеті та вдосконалення змісту навчальних програм. 

4. Розробка процедур, які дозволяють формування індивідуальної 

освітньої траєкторії,, здобуття освіти за дуальною формою навчання, 

визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті та 

механізмів їхнього функціонування. 

5. Ввести посаду заступника декана (на громадських засадах) з 

інформатизації та електронного навчання для координації роботи по 

автоматизації навчального процесу (електронний розклад, електронна 

бібліотека тощо). 



6. Аналіз та оптимізація навчальних планів заочної форми 

навчання, зокрема уточнення змісту та форм проведення практик, для 

підвищення якості навчального процесу. 

7. Моніторинг документів НАЗЯВО та їх адаптація до освітнього 

процесу на факультеті. 

8. Організувати методичну допомогу молодим викладачам з боку 

досвідчених професорів і доцентів. 

9. Підтримувати видання підручників, навчальних посібників, 

методичних вказівок у тому числі електронних та орієнтованих на 

дистанційне навчання, а також для дисциплін, що викладаються іноземними 

мовами. 

 

II. Науково-дослідна та інноваційна робота 
 

1. Продовжувати наукові дослідження з напрямків сформованих на 

факультеті наукових шкіл: „Диференціальні рівняння" та  „Теорія функцій". 

2. Виконання кафедральних та 2-3 бюджетних наукових тем. 

Кожному викладачу щорічно публікувати не менше 2-3 наукових робіт. 

3. Проведення міжнародної наукової конференції «Сучасні 

проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування» присвяченої 100-

річчю від дня народження  професора С.Д. Ейдельмана 15-18 вересня 2020, 

Чернівці. 

4. Організація та проведення  міжнародної наукової конференції 

присвяченої  професору  Чернівецького,  Боннського  та  Віденського 

університетів Гансу Гану (2024 р.). 

5. Провести розширені наукові семінари ФМІ з нагоди 85-річчя від 

дня народження професорів В.І. Фодчука, М.І.Матійчука, С.Д. Івасишена 

(2021, 2022, 2022). 

6. Регулярно    проводити    засідання    факультетського    

наукового семінару,  де   заслуховуватимуться   матеріали       кандидатських   

і докторських дисертацій та виступи вчених із України та зарубіжжя. 

7. Підготовка Буковинського математичного журналу до включення 

в клас Б фахових видань України (2020) та наукометричну базу даних 

Scopus (2024). 

8. Поновити та укласти нові міжнародні угоди про співпрацю між 

факультетом математики та інформатики з такими установами: 



               – Факультетом математики та інформатики державного   

університету „Молдова" (Молдова);  

                – Факультетом математики та фізики Сілезького технологіч-

ного університету (Польша); 

– Інститутом математики Лейпцігського університету. 

 

ІІІ. Виховна та профорієнтаційна робота 

1. Поновлювати плани виховної роботи та урізноманітнювати виховні 

заходи факультету та кураторів академгруп. Пріоритетними напрямками 

роботи   вважати:   виховання   поваги   до   держави,   найважливіших 

державних  органів, до  її  атрибутики і символіки;   гордість  за спеціальність 

вчителя математики ; виховання на історичних традиціях ЧНУ; проведення 

дискусій з проблем молодіжного руху; виховання правової культури; 

відзначення визначних дат історії України, важливих політичних подій. 

2. Розвиток студентського самоврядування, виявлення в студентському 

середовищі потенційних лідерів-організаторів та їх залучення до роботи в 

органах студентського самоврядування. Поглиблення співпраці з органами 

студентського самоврядування, спрямування зусиль на ефективне вирішення 

широкого кола питань, пов’язаних з навчанням, вихованням та організацією 

дозвілля студентів. 

 3. Організаційна робота по рекламі спеціальностей факультету та 

проведенню профорієнтаційної роботи для вступу на ФМІ (Підготовка 

рекламних буклетів,  агітація у школах міста та області, на районних та 

обласних олімпіадах, проведення днів відкритих дверей кафедр та ФМІ,  

олімпіада з математики для абітурієнтів, реклама в соціальних мережах, 

додана віртуальна реальність тощо). 

  4. Вдосконалення співпраці  з   компютерними  фірмами ,,Дісайд», 

«Юкон», «Світло-Систем», «Софт-Серв», «Шарп Майндз», «МобіДев», 

«Глобал ІТ Сиппорт», «АМС брідж»., «Ебіз авто»   (IT академії , лекції 

співробітників, конференції, анкетування роботодавців, спільні профорієнта-

ційні заходи тощо). 

             5. Участь у створення та діяльності громадської організації ІТ 

CHERNIVTSI Сommunity,  залучення членів спільноти до освітнього 

процесу на факультеті. 
 

 



 

IV. Організаційна робота 

 
1. Упорядкування та ремонт закріплених за факультетом аудиторій 

та кафедральних приміщень (аудиторії № 23,30,33,38). 

2. Ремонт вхідних дверей 1 корпусу ЧНУ, впорядкування 

внутрішнього двору  (замовлення проекту по впорядкуванню на кафедрі 

архітектури і збереження об`єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). 

3. Створення іменної аудиторії імені Ганса Гана  в 33 ауд, та 

аудиторії науковців кафедри диференціальних рівнянь у 38 ауд. 1 корпусу 

ЧНУ. 

4. Оновлення комп'ютерних класів,  придбання ліцензованого  

програмного забезпечення, добитися повного покриття у приміщенні 

факультету доступу до WI-FI. 

5. Розробка    нової   факультетської   web-сторінки,    модернізація  

локальної мережі, інформаційне наповнення факультетського сервера. 

6. Модернізація роботи кабінету математики. Комплектація його 

новими   надходженнями   та   періодикою.   Створення   електронного 

каталогу та комп'ютерної пошукової системи. 

7. Провести роботу по ліцензуванню спеціальності «Середня 

освіта(Інформатика)» за ОКР магістр, акредитувати спеціальність              

«Системний аналіз» за ОКР  магістр. 

8. Акредитувати PhD програми зі спеціальностей «Математика» та 

«Прикладна математика». 

9. Забезпечення ефективної роботи Вченої ради Факультету та 

впровадження її рішень в життя.  

10. Створення бази даних випускників факультету для підтримання 

зв’язків у професійній сфері та для використання у маркетинговій та 

профорієнтаційній роботі.  

 

 

 

 

 

 


