
Спеціальність 014.04 – «Середня освіта (математика)»

Факультет математики та інформатики
Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича  

запрошує на навчання за 
ОП «МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА»



•Маєш хист до математики та 
цифрових технологій?

•Мрієш здобути якісну освіту та мати
можливість професійно розвиватися?

•Хочеш ділитися своїми знаннями з 
іншими і при цьому гідно заробляти?

•Прагнеш освоїти затребувану професію та 
побудувати успішну кар’єру?



Тоді запрошуємо на навчання за освітньою програмою
«МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА», аби стати сучасним

висококваліфікованим вчителем!



Навчаючись за ОП, ти
здобудеш фундаментальні
математичні знання, 
вміння працювати з 
програмно-педагогічними
засобами; опануєш нові
технології та методи
навчання, навчишся
працювати з освітніми
онлайн-сервісами. 



Здобудеш базові знання
педагогіки, інклюзивної
педагогіки, психології, 
педагогічної майстерності, 
методики соціально-
виховної роботи, а також
методик викладання
математики та 
інформатики.

























Проходження педагогічної практики сформує в тебе вміння 
вирішувати актуальні проблеми навчання математики й 

інформатики; планувати, організовувати й вести навчально-
виховну роботу і ще раз доведе, що ти обрав правильний шлях !



- Як щодо дозвілля ? – спитаєш ти. 

Сумувати ми тобі не дозволимо, чого варта тільки посвята
в студенти! Насичені будні, поїздки, екскурсії, конкурси, 

квести та змагання є невід’ємною частиною нашого життя



Навіть в умовах карантинних обмежень ми вміємо весело 
та з користю проводити своє дозвілля



Тебе навчатимуть та ділитимуться досвідом викладачі, які
постійно вдосконалюють свою майстерність, підвищуючи

кваліфікацію та здобуваючи нові знання.



На факультеті регулярно проводяться вебінари із циклу 
"Шлях до омріяної професії», на котрих успішні випускники

факультету, провідні вчителі краю, директори шкіл та 
запрошені лектори діляться досвідом, знаннями, дають

поради та розкривають секрети роботи вчителя.





Після закінчення ти
зможеш працювати
викладачем математики 
та інформатики у 
закладах середньої, 
професійної, фахової
передвищої чи вищої
освіти, фахівцем в 
управліннях освіти та 
інших департаментах, 
а можливо займешся
науковою роботою.



•українська мова/українська мова і література

•математика (≥ 110 балів)

•іноземна мова або історія України, або
географія, або фізика, або біологія, або хімія

Для вступу на 1 курс за спеціальністю 014.04 
«Середня освіта (математика)», ОП «Математика та 
інформатика» тобі знадобляться сертифікати ЗНО: 

Бюджет чи контракт 



В тебе ще залишилися
сумніви чи обрати 

вчительську спеціальність?

Тоді в нас ще є аргументи!



Які переваги роботи вчителем?

На роботі вчителю 
ніколи не буває нудно. 
Щодня він спілкується 

з різними учнями.

У вчителів зручний 
робочий графік та 
велика відпустка.

Стабільність. Вчитель 
ніколи не сидітиме без 

роботи через свою 
затребувану професію.

Постійний 
саморозвиток, робота з 

інформацією різного 
спрямування. Ти 
знатимеш безліч 

цікавинок!

Вчитель навчає, 
допомагає дітям 

розвинути свій талант. А 
це, погодься, приносить 

велике задоволення.

Постійні нові 
знайомства.

Можливість кар’єрного 
росту та високої 

зарплатні.



Доєднуйся до нас у соцмережах та не проґав
найцікавішого з життя факультету



З ЛЮБОВ’Ю ДО ДІТЕЙ ТА МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА АЛГЕБРИ ТА ІНФОРМАТИКИ


