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Готуємо фахівців галузі  
«Інформаційні технології» за освітньо-

професійними програмами  
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• Комп’ютерні науки 
(Інформаційні технології 
та управління проектами) 

• Системний аналіз 
бакалавр 

• Комп’ютерні науки 
(Інформаційні технології 
та управління проектами) 

• Системний аналіз 
магістр 
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Сучасні мови 
програмування 

C# 

Java 

Python 

Ruby 

PHP 

WEB-
програмування 

та дизайн (Front-
end / Back-end) 

HTML 5, CSS3, JS 

Bootstrap 

Angular, React 

ASP.NET Core 

Entity Framework 

LinQ 

Програмування 
під мобільні 
платформи 

IOS 

Android 

Інформаційні  

системи 

Big Data 

Business Automation 
Framework 

Data Mining 

Machine Learning 

Спеціалізовані бази 
даних 

На кафедрі математичного 
моделювання викладають  



Освітньо-професійна програма 
«Комп`ютерні науки. Інформаційні 

технології та управління проектами» 

 Розроблена відповідно до затвердженого стандарту 
спеціальності 122 – «Комп`ютерні науки» першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
  
 Зміст ОПП щорічно переглядається і оновлюється з 
метою надання здобувачам вищої освіти отримати глибокі 
знання сучасних мов та технологій програмування. 
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     Спеціальність «Комп’ютерні науки» передбачає підготовку фахівців, кваліфікація 
яких гармонійно поєднує знання та навички у галузі інформаційних технологій та 
загальну фундаментальну підготовку.   
     Підготовка у галузі інформаційних технологій передбачає отримання знань з  
сучасних мов (C / C++ / C# / Java) та технологій програмування (.Net, ASP.Net,  Java EE, 
JavaScript, PHP), теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними  системами 
управління базами даних (MySQL, Microsoft SQL Server та інші) та  інструментальними 
засобами проектування, розробки, тестування та  впровадження програмного 
забезпечення (Microsoft Visual Studio, Eclipse,  Visual Paradigm та інші).  
  

Спеціальність «Комп’ютерні науки»  
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     У рамках фундаментальної підготовки студенти вивчають комплекс  дисциплін, що 
пов’язані із застосуванням математичних методів для вирішення задач управління та 
аналізу, інтелектуальним аналізом даних, системами штучного інтелекту. 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 «Комп’ютерні науки»  
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 Проектування, розробка та тестування програмного 
забезпечення із використанням різних парадигм 
програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, 
функціонального. 

 Реалізація високопродуктивних обчислень на основі 
технологій паралельних і розподілених обчислень при 
розробці й експлуатації розподілених комп’ютерних систем.  

 Розробка корпоративних Web-додатків із застосуванням 
сучасних технологій та інструментів.  

 Використання сучасних мобільних технологій та їх інтеграція в 
сучасні інформаційно-комунікаційні системи. 

Перелік основних компетентностей 
випускника спеціальності  

 «Комп’ютерні науки» 
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Освітньо-професійна програма  
«Системний аналіз» 

     Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів із 
спеціальності 124 «Системний аналіз» розроблена з 
урахуванням освітніх стандартів та пропозицій і 
рекомендацій Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України, Науково-методичної підкомісії із 
спеціальності 124 – «Системний аналіз». 
     Основна увага підготовки спеціалістів з «Системного 
аналізу» зосереджена на аналізі сучасних технічних, 
економічних та соціальних систем та застосуванню 
інформаційних та комп’ютерних технологій в усіх без 
винятку сферах людської діяльності.  
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     Системний аналітик – одна з новітніх професій, що базується на ІТ-
технологіях та математичному моделюванні. Системний аналітик завдяки 
своїй універсальній підготовці здатен вирішувати проблеми і завдання 
високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини. 

Спеціальність «Системний аналіз» 

Системний аналітик – це фахівець, 
здатний у відповідь на складну проблему 
розробити проект її вирішення, 
спеціаліст з розроблення стратегій 
реалізації багатоетапних процесів. На 
кожному етапі цих процесів необхідно 
приймати рішення з урахуванням 
ризиків, допустимих компромісів та 
прогнозування сценаріїв майбутніх 
наслідків прийнятих рішень. 



  

     Метою спеціальності «Системний аналіз» є підготовка фахівців з 
комплексними і гармонійно сформованими знаннями в області 
сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах 
оперативного аналізу даних (OLAP, BigData), а також інтелектуального 
аналізу інформації (Data mining). Для досягнення цієї мети передбачено 
таку структура освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна 
математична підготовка, професійна IT-підготовка, яка включає 
вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, 
інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу 
(DMg), а також комплекс інструментальних засобів візуалізації 
двовимірного (2D) і тривимірного (3D) подання інформації. 

Спеціальність «Системний аналіз»  
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Перелік основних компетентностей 
випускника спеціальності   

«Системний аналіз» 

 Здатність будувати математично коректні моделі статичних та 
динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими 
параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх 
факторів.  

 Комп’ютерна реалізація математичних моделей реальних систем і 
процесів; застосовування і супроводження програмних засобів 
моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, 
інтелектуального аналізу даних.  

 Використання сучасних інформаційний технологій для комп’ютерної 
реалізації математичних моделей та їх прогнозування, прикладні 
математичні пакети, застосування баз даних і знань.  

 Організація роботи з аналізу та проектування складних систем, 
створення відповідних інформаційних технологій та програмного 
забезпечення.  
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 Під час навчання студенти можуть паралельно   із 
навчання вдосконалювати свої навики і знання із певних, 
обраних ними технологій, відвідуючи спеціалізовані 
курси. 

http://matmod.fmi.org.ua/ 

Вдосконалення отриманих знань 
та навиків поза заняттями 



Практична підготовка 

Для забезпечення якісної практичної підготовки колектив 
кафедри співпрацює із новоствореною громадською 
організацією  IT Cluster Chernivtsi. 
Бази практики забезпечують більш ніж 13 компаній, які 
увійшли у  IT Cluster Chernivtsi. 
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Теми магістерських робіт 
випускників 2020 року 

Випускник  Тема дипломної  роботи 

Василик Андрій Миколайович  
Розробка системи автоматичної перевірки лабораторних робіт з 
програмування 

Забурянний Андрій Геннадійович  
Аналіз сучасних технологій для створення веб-платформи для продажу 
товарів та ведення статистики 

Калинюк Олеся Володимирівна  Розробка інформаційної системи салону краси «Для тебе» 

Лобзун Максим В`ячеславович  Візуалізація проектів Autodesk Revit в доповненій реальності 

Піхур Анастасія Володимирівна Дослідження ринку квітів. Створення Інтернет - магазину 

Рожко Олена Михайлівна  
Розробка веб-додатку для системи перевірки лабораторних робіт 
студентів 

Сидорук Євгеній Олександрович  
Розробка мобільного додатку системи управління процесами закладів 
харчування 

Солтисік Богдан Іванович  
Веб-платформа для організації освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти 

Хлань Ростислав Ігорович  
Розробка адміністративної панелі для менеджменту ресторанного 
бізнесу 

Шуліка Анастасія Владиславівна  Адаптація ресурсів дистанційного навчання 

Дворський Денис Вікторович 
Розробка мобільного додатку для візуалізації дизайнерських рішень 
за допомогою AR-технологій 

Прохніцький Владислав Васильович Побудова нейронної мережі на основі моделі випадкового лісу 

Хілінський Олег Васильович 
Розробка крос-платформного додатка для продажі автомобільних 
запчастин 
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Студентське життя 

Життя студентів цікаве та насичене. Вони 
активні і у заходах, які проводяться поза 
заняттями.  

Студенти кафедри математичного 
моделювання постійно беруть участь у 
олімпіадах з програмування різного 
рівня, часто виборюючи  призові місця. 



Студентські здобутки 
Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування 

2018 рік:  І етап  
1 місце - команди ChNU_BlessRNG (А. Василик, О. Маник, М. Смерека),    
                 ChNU_ULTIMATE_FIGHTING_TEAM (В. Арделян, А. Забуряний, М. Томюк)   
2 місце - команда ChNU_Gusi (Т. Луник, Т. Феш, В. Сушицька) - 2 місце 
3 місце - команди ChNU_PurCharm (А. Гулей, А. Шанін, Б. Дворянов),  
                 ChNU_ToffiLukas (Б. Волковинський, М. Вердеш, А. Борківський),  
                 ChNU_JoshMacintosh (В. Гавалешко, С. Савчук, О. Мельник)  
2018 рік:  ІІ етап 
2 місце - команда ChNU_BlessRNG (А. Василик, О. Маник, М. Смерека)  
2018 рік:  ІІІ етап (1/2 Першості світу) – команда-учасник ChNU_BlessRNG  
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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.) 
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Студентське життя 

Богдан 
Волковинський, 
переможець 
конкурсу «Студент 
року 2018» 
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Кафедра  
математичного моделювання 

НАМ 33 роки 



http://matmod.fmi.org.ua/ 

Черевко 
Ігор Михайлович 

завідувач кафедри 
Математичного 
моделювання 

доктор фіз.-мат. наук, 
професор 

Професор, академік Академії наук вищої школи 
України, член науково-методичної комісії МОНУ 
з Комп’ютерних наук, експерт НАЗЯВО. 
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Піддубна 
Лариса Андріївна 

доцент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат фіз.-мат. наук 

Спеціаліст з розробки баз даних.  
Викладає курси: Інформаційні  
системи та технології створення та управління 
проектами, Програмування, Бази даних і знань, 
Сучасні системи керування базами даних.  
Експерт НАЗЯВО. 
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Перцов 
Андрій Сергійович 

доцент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат фіз.-мат. наук 

Провідний спеціаліст фірми  
«Global IT Support» з розробки  
програмного забезпечення для мобільних платформ. 
Забезпечує курси: Захист інформації,  Розробка 
програмних додатків для мобільних пристроїв, 
Програмні засоби управління проектами 
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Горбатенко  
Микола Юрійович 

асистент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат фіз.-мат. наук 

.NET Senior Solution Architect /  
Sitecore deveoper у компанії  
«OSF Global Ukraine». Забезпечує курси: Платформи 
корпоративних інформаційних систем, Розподілені 
інформаційно-аналітичні системи, Обробка 
структурованих та неструктурованих даних BigData 
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Шкільнюк  
Дмитро Валерійович 

асистент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат тех. наук 

Magento-консультант IT-компанії 
«Valtech». Лауреат премії  
Президента України для молодих вчених. Майстер 
Спорту України з рукопашного бою. Спеціаліст з 
інформаційних технологій в бізнес-процесах 
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Караванова 
Тетяна Петрівна 

асистент кафедри 
Математичного 
моделювання 

Заслужений вчитель України 

Провідний спеціаліст з методики 
викладання інформатики, член  
журі Всеукраїнських олімпіад з програмування. Читає 
курси: Програмування, Теорія алгоритмів, Алгоритми 
і структури даних. Керівник гуртка «Олімпіадні задачі 
з інформатики» 
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Готинчан 
Тетяна Іванівна 

доцент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат фіз.-мат. наук 

Спеціаліст з розробки  
інформаційних систем.  
Викладає курси: Web-технології та web-програмування, 
Інформаційні системи обліку, Моделювання соціально-
економічних та екологічних процесів. 
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Юрченко 
Ігор Валерійович 

доцент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат фіз.-мат. наук 

Спеціаліст з системного аналізу  
та статистики. Викладає курси:  
Програмування мовою Python, Бібліотеки мови Python, 
Програмні засоби в системному аналізі, Системи 
штучного інтелекту. 
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ЛУКАШІВ 
Тарас Олегович 

доцент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат фіз.-мат. наук 

Спеціаліст із стохастичних  
диференціальних рівнянь,  
оптимального керування, стійкості та стабілізації стохастичних 
динамічних систем. 

Викладає курси: Фінансова математика, Актуарна математика, 
Теорія керування, Сучасні ймовірнісні задачі оптимального 

керування та їх реалізація на ЕОМ. 



http://matmod.fmi.org.ua/ 

Дорош 
Андрій Богданович 

асистент кафедри 
Математичного 
моделювання 

кандидат фіз.-мат. наук 

Спеціаліст з 3D графіки та  
розробки комп’ютерних ігор. 
Викладає курси: Поглиблена 3D графіка, Розробка 
комп'ютерних ігор, Операційні системи, 
Програмування та підтримка Web-застосунків. 



http://matmod.fmi.org.ua/ 

Кафедра 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 
Peaksoft 

 

Співробітництво 



http://matmod.fmi.org.ua/ 

Випускники спеціальності  
«Комп’ютерні науки», 2019 рік 

Випускник  Де працює 

Василинчук Олег Співвласник IT-компанії «Watermelon Games» 

Гаврилець Олександр Співвласник IT-компанії «Watermelon Games» 

Гаврилюк Петро Керівник відділу маркетингу телекомпанїї «Надія» 

Дрінь Тарас Співвласник мережі ресторанів м. Чернівці 

Клепіковська Юлія Програміст «Yukon Software» 

Козмей Олександр Програміст «AMC Bridge» (USA) 

Куцеля Роман Програміст «Additiv» (Швейцарія) 

Мардар Анастасія Програміст «Datawiz» 

Мардар Олеся Програміст «Global IT Support» 

Мацейко Артем Програміст «QCentris» (Швейцарія) 

Обершт Павло Програміст «QCentris» (Швейцарія) 

Романів Анастасія Програміст «Additiv» (Швейцарія) 

Сидоряк Алла Програміст «Asd» 

Стельмащук Володимир Програміст «Pari-match» 

Степанова Аліна Програміст «Yukon Software» 

Фретеучан Георгій Програміст «Global IT Support» 

Яхненко Станіслав Програміст «QCentris» (Швейцарія) 



http://matmod.fmi.org.ua/ 

Випускники спеціальності  
«Комп’ютерні науки», 2020 рік 

Випускник  Де працює 
Арделян Владислав Станіславович  AMC Bridge 

Василик Андрій Миколайович  AMC Bridge, Software Engineer 

Василькова Каріна Володимирівна  freelance 

Грижюк Богдана Володимирівна  freelance 

Забурянний Андрій Геннадійович  Ukeess (full stack js dev) 

Калинюк Олеся Володимирівна  Global IT Support (Customer Support Analyst) 

Кривоносов Богдан Аврамійович Global IТ Support 

Лобзун Максим В`ячеславович  AMC Bridge 

Микуляк Іван Володимирович         Адміністратор мережевого сервера 

Овдієнко Іван Володимирович  freelance 

Піхур Анастасія Володимирівна Brushme 

Рожко Олена Михайлівна  Ukeess (full stack js dev) 

Сандулович Віталій Валерійович      Logaster 

Сачовська Віталіна Андріївна  Eleks (Automation QA) 

Сидорук Євгеній Олександрович  AMC Bridge 

Солтисік Богдан Іванович  freelance 

Старчук Ігор Іванович  Global IT Support (Support Analyst) 

Ткачук Сергій Олексійович          Global It Support (Front end dev) 

Хлань Ростислав Ігорович  AMC Bridge 

Шмуклер Олексій Олександрович   Yukon Software 

Шуліка Анастасія Владиславівна  Global IT Support (Фрон-енд розробник, Qlicks) 



Випускники спеціальності  
«Системний аналіз», 2019 рік 

Випускник Де працює 

Бляхер Діана Програміст «Titanium» (Кам’янець-Подільський) 

Городенський Павло Програміст «Netfully» (Івано-Франківськ) 

Крижний Владислав Програміст «Global IT Support» 

Миглей Валентин Програміст «Global IT Support» 

Мосійчук Оксана Freelance 

http://matmod.fmi.org.ua/ 



Випускники спеціальності  
«Системний аналіз», 2020 рік 

http://matmod.fmi.org.ua/ 

Випускник  Де працює 
Вишиванюк Ярослав Ігорович        freelance 

Голик Дарія Юріївна Uployal (Project Manager) 

Дворський Денис Вікторович        Improve IT Solutions (HR manager) 

Прохніцький Владислав Васильович "EPAM SYSTEMS" (Java Software Engineer) 

Пустильник Наталія Олександрівна    ТОВ "Ідеальна пора" 

Сучеван Микола Штефанович Sunbeez (developer) 

Хілінський Олег Васильович Global IТ Support 



Наші випускники 

http://matmod.fmi.org.ua/ 

The Netherlands, 
Amsterdam, ParkNow 

(BMW group) 

Кандидат фіз.-мат-наук, 
solutions architects 

senior.NET/ 
citecoredeveoper  

at OST GlobalServices 

Директор 
компанії PeakSoft 



Senior android 
developer at parimatch 

tech 

Наші випускники 

http://matmod.fmi.org.ua/ 

Project manager / 
Senior java 

developer at 
Desyde LTD / Yukon 

Software 

Senior QC Engineer 
at SoftServe 



Наші випускники 

http://matmod.fmi.org.ua/ 
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Запрошуємо на навчання  
на  спеціальності 

Комп’ютерні науки 
Системний аналіз  

http://matmod.fmi.org.ua/ 
mathmod@chnu.edu.ua 

(0372) 58-48-25 

Кафедра математичного 
моделювання 

http://matmod.fmi.org.ua/ 


