План заходів
факультету математики та інформатики
для забезпечення якісного набору студентів на 1 курс у 2022 р.
№
п/п

Найменування заходів

1.

Підготовка рекламно-довідкових матеріалів для
профорієнтаційної роботи та постійне оновлення
інформації на сайті факультету та кафедр у вкладці
«Абітурієнту» та в соціальних мережах (Facebook,
Instagram)

2.

Проведення онлайн-курсів підготовки до ЗНО з
математики

3.

Проведення днів відкритих дверей кафедр та факультету

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Розсилка рекламно-довідкових матеріалів з власних
сторінок кафедр у соціальних мережах (Facebook та
Instagram) та розміщення даної інформації у
загальнодоступних групах даних мереж, зокрема
«Заставна Онлайн», «Буковина Онлайн», Типова
Городенка тощо.
Проведення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл
Чернівецької, Тернопільської (Заліщицький район) та
Івано-Франківської (Снятинський та Городенківський
райони) областей
Розповсюдження рекламно-довідкових матеріалів про
спеціальності факультету на пунктах здачі ЗНО з
математики
Проведення заочного та очного туру Всеукраїнської
профорієнтаційної олімпіади з математики (агітація учнів)
в ЧНУ
Співпраця з вчителями математики та інформатики в
напрямку профорієнтаційної роботи (курси підвищення
кваліфікації, спільні семінари, вебінари, спільноти у Viber,
Facebook)
Проведення занять з учнями БМАН (агітація учнів)
Залучення успішних випускників кафедри та факультету
до профорієнтаційної роботи (проморолики,
відеозвернення). Поширення в соціальних мережах
(Facebook та Instagram) агітаційних відеороликів за
участю успішних випускників кафедри.
Активне рекламування факультету та всіх подій та заходів
для абітурієнтів за допомогою різних спільнот, створених
у соціальних мережах:
✔ кафедральні та факультетські сайти та сторінки на
Facebook та в Instagram,
✔ сторінка «МАТФАК – в серці назавжди» у
Facebook,

Термін
виконання

Відповідальни
й за виконання

протягом року

Представники
кафедр

щосуботи з 3
жовтня 2021 по
квітень 2022
грудень,
лютий,
квітень 2021

Сікора В.С.,
викладачі ФМІ
викладачі ФМІ

протягом року

Кафедра АтаІ

листопад 2021
– червень 2022

Кафедра АтаІ

березень,
червень 2022

Кафедра АтаІ

листопад 2021
– березень
2022

Житарюк І.В.,
Лучко В.С.

протягом року

Кафедра АтаІ

жовтень 2021
–травень 2022

Боднарук С.Б.,
Шевчук Н.М.

протягом року

Кафедра АтаІ

протягом року

Кафедра АтаІ

✔ спільнота «ФМІ ЧНУ для вчителів математики та
інформатики» у Viber,
✔ «ЛАЙФХАКИ від МАТФАКУ» у Viber та Telegram
12.

Проведення занять по підготовці до ЗНО з математики з
учнями Боянської та Новоселицької ОТГ (у рамках
співпраці з Молодіжними Радами відповідних ОТГ)

вересень 2021 березень 2022

Довгей Ж.І.,
Лучко В.С.

13.

Агітаційна робота в школах

протягом року

14.

Проведення заходів для учнів 7-9 класів Чернівецьких
ЗЗСО та ЗЗСО області

жовтень 2021 –
квітень 2022

викладачі ФМІ
Куратори та
студенти
академічних
групп кафедри
АтаІ

15.
16.

Профорієнтаційна робота під час занять у школі для
обдарованих дітей БМАН
Робота у консультаційному центрі на факультеті
математики та інформатики

червень 2022

викладачі ФМІ

червень,
липень 2022

викладачі ФМІ
Кафедра
ПМ та ІТ

17.

Агітаційні заходи для студентів коледжу ЧНУ

18

Агітаційна робота серед випускників коледжів

Лютий-травень

19

Спільний із ІТ-компаніями захід для учнів старших класів

протягом року

20
21

Проведення математичного турніру «Занзібар»
Проведення занять математичного гуртка «Мінімудрик»
Організація і проведення заходів науково-творчого
об’єднання математичного спрямування міста Чернівці
«Математичної майстерні»
Проведення Першої сімейної олімпіади з математики
РІПКА
Організація та проведення on-line школи з програмування
для учнів старших класів
Участь в журі шкільних олімпіад 2-3 етапів з математики,
інформатики та інформаційних технологій
Проведення зустрічей з представниками ІТ компаній та IT
Cluster “Chernivtsi IT community” для абітурієнтів та
студентів з метою мотивації вивчення математики та
технологій
Проведення спільних заходів з Міським центром
професійного розвитку педагогічних працівників для
популяризації професії вчителя

вересень 2021
щосуботи

Кафедра
ПМ та ІТ
Кафедра МА
Кафедра МА

грудень 2021р.

Кафедра МА

22
23
24
25

26

27

листопад
2021р.
Жовтень-квітен
ь
Листопад
–лютий

Піддубна Л.А.
Перцов А.С.

Кафедра МА
Кафедра ММ
викладачі ФМІ

протягом року

Декан, завідувачі
кафедр

протягом року

Кафедра АтаІ

