1. Профіль освітньо-професійної програми за спеціальністю
014 – Середня освіта (Математика)
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньо-професійної
програми
Тип диплому та обсяг
освітньо-професійної
програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова викладання
Термін дії освітньопрофесійної програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення освітньопрофесійної програми

Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
Факультет інформаційних систем, фізики та математики
Кафедра диференціальних рівнянь та математичної фізики
Кафедра алгебри і математичного аналізу
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Викладач математики. Вчитель математики.
Математика
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
загальний термін навчання – 1 рік 5 місяців
−
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Рівень вищої освіти «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»
Українська мова
1 рік 5 місяців
http://eenu.edu.ua/uk/structure/faculties-and-institutes/fakultetinformaciynih-sistem-fiziki-ta-matematiki?query=Математика

2 – Мета освітньо-професійної програми
Здобуття теоретичних знань, практичних умінь та глибокого розуміння у сфері
сучасної математичної науки та математичної освіти, що дасть магістрам можливість
ефективно та самостійно застосовувати їх у своїй професійній діяльності; бути
підготовленими до успішного засвоєння складніших програм, призначених для
наукових дослідників та розробників у сфері математики та інноваційних форм
навчання математики.

3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))
Орієнтація освітньопрофесійної програми

01 Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма ґрунтується на методології та
фундаментальних засадах математичної науки, на результатах
сучасних наукових досліджень у математиці, на базових принципах
математичної освіти та на інноваційних підходах до вирішення
проблем навчання математики засобами сучасної педагогічної
науки.

Основний фокус
освітньо-професійної
програми та
спеціалізації

Особливості освітньопрофесійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає здобуття поглиблених
теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері
математики та методики навчання математики, загальних засад
методології наукової та педагогічної діяльності, інших
компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань
інноваційного характеру відповідного рівня професійної
діяльності.
Ключові слова: математика, методика навчання, випадкові
процеси, математична економіка, статистичні методи,
математичне моделювання, математична освіта.
–

4 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування

Випускники,
що
оволоділи
навиками
досліджувати
математичними засобами закономірності випадкових явищ і
процесів, можуть обіймати інженерно-технічні посади в
закладах статистичної обробки даних та фінансових установах, у
комерційних компаніях, які спеціалізуються на розробці й
реалізації алгоритмів аналізу даних та супроводженні
спеціалізованого програмного забезпечення, можуть бути
актуаріями, системними та фінансовими аналітиками,
експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками
та викладачами статистики та математики в різноманітних
державних та комерційних наукових організаціях.
Робочі місця в університетах або наукових організаціях, наукові
посади у сфері комунікації, управління та досліджень: фінансові
компанії, страхові компанії, державні установи, IT-компанії,
консультування.
Перелік посад, які може займати випускник магістратури в
системі загальної та вищої (спеціальної) математичної освіти
для виконання педагогічної, навчально-виховної, науковометодичної та організаційно-управлінської діяльності:











Подальше навчання

молодший науковий співробітник (математика);
математик;
асистент;
викладач ВНЗ;
вчитель середнього навчально-виховного закладу;
молодший науковий співробітник (методи навчання);
викладач (методи навчання);
інспектор-методист;
лектор;
педагог-організатор.

Можливість продовжити навчання за освітньо-науковою програмою ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня
освіта (Математика). Набуття кваліфікацій за іншими освітніми
програмами та спеціальностями (спеціалізаціями) у сфері вищої
освіти

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання
Оцінювання

Поєднання лекційних та практичних занять, на яких відбувається
постановка і розв’язування проблем, виконання проектів,
дослідницькі лабораторні роботи, виробничі практики, підготовка
кваліфікаційної (магістерської) роботи.
Поточний контроль, письмові та усні заліки, екзамени, захист
магістерської роботи.

6 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

Здатність розв’язувати складні математичні задачі та практичні
проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій
та характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов
 Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому
числі в галузях, відмінних від математики (ЗК–1);
 Здатність використовувати у професійній діяльності знання
з галузей математичних, природничих, соціальногуманітарних та економічних наук (ЗК-2);
 Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на
основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу
(ЗК-3);
 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з
різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і
професійних завдань (ЗК-4);
 Здатність генерувати нові ідеї (ЗК–5);
 Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК–6);
 Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами
наукової новизни (ЗК–7).
 Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово
(ЗК-8);
 Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-9);
 Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети
і ситуації спілкування (ЗК-10);
 Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний
і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну
діяльність (ЗК-11);
 Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням
соціальних та етичних цінностей і правових норм (ЗК-12);
 Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні
розбіжності
у
професійній
діяльності,
проявляти
толерантність до різних культур (ЗК-13).
 Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для
дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері
математики та її практичних застосувань (СК-1);
 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при
критичному осмисленні математичних проблем (СК-2);
 Здатність до використання принципів, методів та
організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної
діяльності (СК-3);
 Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві
риси (СК-4);













Спроможність розробляти математичну модель ситуації з
реального світу та переносити математичні знання у
нематематичні контексти (СК-5);
Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та
нефахівців (СК-6);
Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого
застосування існуючих та генерування нових математичних
ідей (СК-7);
Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих
математичних
методів
аналізу,
моделювання,
прогнозування, розв’язування нових проблем у нових
галузях знань (СК-8);
Здатність управляти стратегічним розвитком команди в
процесі здійснення професійної діяльності (СК-9);
Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі
інноваційних підходів у сфері математики
(СК-10);
Володіння дидактичними знаннями процесів і методів
викладання та навчання математики (СК-11);
Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити
наукові дослідження у спеціалізованій області математики
(СК-12);
Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для
дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері
навчання математики та математичної освіти (СК-13).

7 – Програмні результати навчання
Знання та розуміння












Застосування знань
та розумінь




Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук
у сфері математики (ПРН-З-1);
Відтворювати
знання
фундаментальних
розділів
математики в обсязі, необхідному для володіння
математичним апаратом відповідної галузі знань і
використання математичних методів у обраній професії
(ПРН-З-2);
Володіти основами математичних дисциплін і теорій,
зокрема які вивчають моделі природничих і соціальних
процесів (ПРН-З-3);
Володіти математичними методами аналізу, прогнозування
та оцінки параметрів моделей, математичними способами
інтерпретації
числових
даних
та
принципами
функціонування природничих процесів (ПРН-З-4);
Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в
освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних
дослідження, складання списку використаних джерел, опису
наукових результатів (ПРН-З-5);
Знати і розуміти методику навчання математичних
дисциплін (ПРН-З-6);
Знати методологічні та методичні основи проведення
наукових досліджень та науково-методичної роботи у сфері
навчання математики (ПРН-З-7).
Уміти використовувати фундаментальні математичні
закономірності у професійній діяльності (ПРН-У-1);
Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної



















Формування суджень





літератури та демонструвати майстерність їх відтворення в
аргументованій усній та/або письмовій доповіді (ПРН-У-2);
Доносити професійні знання, власні обґрунтування і
висновки до фахівців і широкого загалу (ПРН-У-3);
Ініціювати і проводити наукові дослідження у
спеціалізованій області математики та/або розв’язувати
задачі в інших галузях знань методами математичного
моделювання (ПРН-У-4);
Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення
теоретичних та/або практичних задач і проблем (ПРН-У-5);
Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії
прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах
(ПРН-У-6);
Мати здатність до організації колективної діяльності та
реалізації комплексних проектів з урахуванням наявних
ресурсів та часових обмежень (ПРН-У-7);
Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення
математичної проблеми (ПРН-У-8);
Уміти самостійно планувати виконання дослідницького
та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за
його результатами (ПРН-У-9);
Усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами
в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах
діяльності із професійних питань; читати спеціальну
літературу; знаходити, аналізувати та використовувати
інформацію з різних довідкових джерел (ПРН-У-10);
Використовувати раціональні способи пошуку та
використання науково-технічної інформації, включаючи
засоби електронних інформаційних мереж; застосовувати
інформаційні ресурси, у тому числі електронні, для пошуку
відповідних математичних моделей (ПРН-У-11);
Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших
людей, адаптуватися та комунікувати (ПРН-У-12);
Уміти аналізувати з наукової точки зору соціальноекономічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні
проблеми та процеси, використовувати методи цих наук у
різних видах професійної діяльності (ПРН-У-13);
Бути спроможним в умовах розвитку науки та мінливої
психолого-педагогічної практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей (ПРН-У-14);
Застосовувати сучасні підходи до проведення навчальних
занять з математичних дисциплін (ПРН-У-15).
Формування теоретичних знань і практичних навиків із
різних
розділів
математики,
зокрема
сучасного
математичного та функціонального аналізу, сучасної
алгебри та геометрії, математичної статистики, дослідження
операцій та теорії випадкових процесів;
Застосування методів і теоретичних засад математичних
наук у економічній та фінансовій сферах, при обробці даних
і математичному моделюванні фізичних процесів,
природних та соціальних явищ, складних систем;






Оволодіння теоретичними основами навчання математики,
методикою викладання математичних дисциплін, здобуття
навиків педагогічної майстерності;
Набуття
компетентностей
в
організації
наукових
досліджень,
у
використанні
інформаційних,
мультимедійних та телекомунікаційних технологій в
наукових дослідженнях;
Формування та розвиток комунікативних, соціальнопсихологічних й організаційних компетентностей, навичок
спілкування іноземною мовою в професійній діяльності.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
95 % науково-педагогічних працівників, задіяних у викладанні
циклу дисциплін, що забезпечують спеціальні (фахові)
компетентності магістра, мають наукові ступені (вчені звання)
Матеріально-технічне Використання сучасного програмного забезпечення:
LibreCAD, 1stClass, Borland C++ 5.0, Borland Pascal 7.0,
забезпечення
Code::Blocks, Denwer, DERIVE, Dev-Cpp, FireFox 12, Foxit
Reader, Free Pascal, FreeMat 3.6, Google Chrome, Gran, Inkscape,
iTalc, Lazarus, LogiSIM, Maxima 5.26, Microsoft Virtual PC,
MiKTeX 2.8, Open Office, Oracle-OraHome90, Prolog,
STATGRAPHICS, VirtualBox.
Використання інформаційного пакету навчально-методичних
Інформаційне та
навчально-методичне матеріалів в системі управління навчанням Moodle СНУ імені
Лесі Українки та авторських розробок науково-педагогічних
забезпечення
працівників
Кадрове забезпечення

9 – Академічна мобільність
Національна
кредитна мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

На основі двосторонніх договорів між СНУ імені Лесі Українки
та університетами України
У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між СНУ імені Лесі Українки та навчальними
закладами країн-партнерів
Іноземці, які здобули вищу освіту за першим (бакалаврським)
рівнем, можуть продовжити навчання за другим (магістерським)
рівнем за освітньо-професійною програмою 014 – Середня
освіта (Математика). Абітурієнти-іноземці мають можливість
вивчати українську мову на підготовчому відділенні СНУ імені
Лесі Українки.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код

Компоненти освітньо-професйної програми
(навчальні дисципліни, практики)

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
Разом
ОК 10.

1. Цикл загальної підготовки
Конфліктологія та девіантологія
Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ
Методологія та організація наукових досліджень
Теорія випадкових процесів
Дослідження операцій
Методологія та філософія математики
Методика навчання математичних дисциплін з основами
лекторської майстерності
Математична економіка
Статистичні методи в економіці та фінансах
2. Цикл професійної підготовки
Прикладні математичні пакети для обробки даних та
моделювання
Додаткові розділи елементарної математики
Фінансова та актуарна математика
Виробнича (асистентська) практика
Виробнича (переддипломна) практика

ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.
Разом
Загальний обсяг обов’язкових компонент

3
4
3
4
6
4
4

залік
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен

4
4
36

екзамен
екзамен

4

екзамен

4
7
5
6
26
62

екзамен
екзамен
залік
залік

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2. Цикл професійної підготовки
Блок дисциплін 1. Математичний аналіз, алгебра та геометрія
ВК 1.1. Методи розв’язування олімпіадних задач
ВК 2.1. Геометричні перетворення
ВК 3.1. Комбінаторні задачі та складність обчислень
ВК 4.1. Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та
геометрії
Разом
Блок дисциплін 2. Математика та методика навчання математики
ВК 1.2. Функціональні рівняння та методи їх розв’язання
ВК 2.2. Тригонометрія та її застосування
ВК 3.2. Вибрані питання диференціального та інтегрального
числення
ВК 4.2. Науковий семінар з математики та методики навчання
математики
Разом
Загальний обсяг вибіркових компонент
Загальний обсяг освітньо-професійної програми

6
5
7
10

залік
екзамен
екзамен
залік,
залік

28
6
5
7

залік
екзамен
екзамен

10

залік,
залік

28
28
90

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності Середня освіта
(Математика) проводиться у формі захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
магістра із присвоєнням кваліфікації: Викладач математики. Вчитель математики.
Захист кваліфікаційної (магістерської) роботи здійснюється відкрито і публічно.
Кваліфікаційна (магістерська) робота є завершеною розробкою, що відображає
інтегральну компетентність її автора. У кваліфікаційній роботі повинні бути викладені
результати прикладних та/або теоретичних досліджень, проведених із застосуванням
положень і методів сучасної математики, теоретичних основ навчання математики та
методики викладання математичних дисциплін, спрямованих на розв’язання конкретного
наукового завдання, що характеризується комплексністю та актуальністю.
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті вищого навчального закладу.
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ОК 1.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-професійної програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
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ОК 1.

відповідними компонентами освітньо-професійної програми
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Анотації дисциплін
Конфліктологія та девіантологія
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Конфліктологія та девіантологія»
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім рівнем «Магістр» і
спрямована на ознайомлення з концептуальними теоріями конфліктології; формування та
закріплення навичок аналізу природи конфлікту, визначення їх видів та динаміки
розвитку; засвоєння методів ефективного управління конфліктами; вивчення методики
аналізу конфліктів.
Кількість кредитів: 3.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: вивчення студентами теоретичних основ конфліктології
та оволодіння практичними навичками аналізу конфліктів, вироблення вмінь
контролювати конфліктну ситуацію та ефективно управляти конфліктами.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: принципи, методи та функції конфліктології; основні концепції
конфліктології; джерела та причини виникнення конфліктів; роль конфліктів в системі
економічних відносин; стратегії управління конфліктами; нормативну базу урегулювання
конфліктів.
Магістр повинен вміти: діагностувати основні типи конфліктів; описувати та пояснювати
їх специфіку; аналізувати фактори, передумови та наслідки конфліктів; моделювати
варіанти їх розвитку та вирішення; розробляти комплекси заходів щодо управління
конфліктами; складати карту конфлікту на конкретних кейсах; визначати та формулювати
позиції сторін та стадії конфлікту.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 90 годин, у тому числі 26 годин аудиторних занять (18 год – лекційні
заняття, 8 год – практичні заняття), 6 годин консультацій, самостійна робота – 58 годин.
Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Педагогіка вищої школи і методика
навчання у ВНЗ» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім
рівнем «Магістр» і спрямований на дослідження ефективних шляхів організації
навчального процесу в умовах класичного університету. Навчальна програма ґрунтується
на системному підході до проектування процесу підготовки науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації і компетентнісному підході до визначення якості такої підготовки.
Технологічна модель навчального курсу передбачає розробку системи організаційного та
науково-методичного забезпечення (конструювання навчального процесу у вищій школі
відповідно до європейського зразка з урахуванням потенціалу дистанційної освіти,
використання хмарних інформаційно-аналітичних сервісів, новітніх інформаційних
технологій тощо). Вивчення навчальної курсу сприятиме посиленню особистісної
орієнтації професійної підготовки науково-педагогічних кадрів у галузі освіти, їх
готовності кваліфіковано і майстерно виконувати свої професійно-педагогічні обов’язки,
забезпечить оволодіння сучасними теоретичними і прикладними знаннями з дидактики,
впливатиме на формування творчого підходу до організації науково-педагогічної
діяльності, допомагатиме подальшому професійному зростанню.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасними науковими здобутками в галузі
дидактики та шляхами їх використання у вищих навчальних закладах.
Програмні результати навчання:

Магістр повинен знати: систему і зміст вищої освіти в Україні, організаційно-правове
забезпечення вищої освіти, процес навчання та його психолого-педагогічні основи, методи
та інноваційні технології навчання, інформаційні ресурси навчального процесу,
педагогічну майстерність викладача.
Магістр повинні вміти: здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та
в розвинених країнах світу, застосовувати науково-методичне забезпечення навчального
процесу, забезпечувати комп'ютерну підтримку навчального процесу, здійснювати
діагностику знань, формувати професійну культуру сучасних спеціалістів.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять (20 год – лекційні
заняття, 16 год – практичні заняття), 8 годин консультацій, 76 годин самостійної роботи.
Методологія та організація наукових досліджень
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методологія та організація наукових
досліджень» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін. Завданням вивчення даної дисципліни є опанування різноманітними науковими методами дослідження,
що описують та прогнозують сучасні тенденції розвитку науки, а також курс спрямований
на формування вмінь ефективної презентації результатів наукових досліджень.
Кількість кредитів: 3.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: підготувати науковця, який володів би необхідними
знаннями i навичками проведення наукових досліджень, написання наукових праць,
виступів на наукових зібраннях, базовими знаннями та основам системних досліджень
проблем.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: відомості про науку як про систему знань і методи пізнання;
історію становлення університетської освіти в Україні та інших країнах світу; основні
принципи методології та її місце у науковому пізнанні; сутність загальнонаукових і
конкретно-наукових методів і принципів дослідження на прикладі математики; принципи
планування та організації наукового експерименту; методологію обробки наукових
спостережень та їх оформлення; основи роботи з науковою літературою та підготовки
матеріалів до друку; державні вимоги до оформлення наукових робіт і наукових звітів,
вимоги до підготовки кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра.
Магістр повинен вміти: усвідомлено планувати та організовувати науковий експеримент;
проводити обробку результатів наукових спостережень та їх оформлення; працювати з
науковою літературою та готувати матеріали до друку.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 90 годин, у тому числі 34 годин аудиторних занять (34 год – лекційні
заняття), 6 годин консультацій, 50 години самостійної роботи.
Теорія випадкових процесів
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Теорія випадкових процесів» належить
до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток
магістра та спрямована на формування в майбутнього фахівця основних понять,
теоретичних положень і методів сучасної теорії випадкових процесів та вміння
застосувати їх до розв’язання фізичних та інших прикладних задач.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення та оволодіння основними математичними

поняттями, теоретичними положеннями і методами сучасної теорії випадкових процесів,
уміння будувати і досліджувати математичні моделі стохастичних за своєю природою
фізичних явищ.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні поняття загальної теорії випадкових процесів;
визначення випадкового процесу, траєкторії, закону розподілу; визначення та основні
властивості ланцюгів Маркова; визначення та властивості головних типів випадкових
процесів; визначення марковського процесу; рівняння Чепмена-Колмогорова; визначення
та властивості випадкових процесів з незалежними приростами; Пуассонівські процеси;
процес Вінера; процеси загибелі та розмноження; застосування в системі масового
обслуговування;
кореляційний
аналіз
випадкових
процесів;
неперервність,
диференціювання та інтегрування випадкових процесів; визначення та властивості
стаціонарних випадкових процесів.
Магістр повинен вміти: знаходити матриці переходу для ланцюгів Маркова; обчислювати
граничні ймовірності для ланцюгів Маркова з дискретним та неперервним часом;
доводити ергодичну теорему Маркова; класифікувати стани дискретних ланцюгів
Маркова; доводити теорему солідарності та критерій зворотності; виражати n-вимірний
закон розподілу процесу Маркова через одновимірні та двовимірні закони розподілу;
виводити рівняння Чепмена-Колмогорова; використовувати диференціальні рівняння
Колмогорова; класифікувати випадкові процеси; обчислювати основні характеристики
випадкових процесів: функцію розподілу, щільність, кореляційні функції; знаходити
спектральні зображення стаціонарних випадкових процесів.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 54 години аудиторних занять (32 год – лекційні
заняття, 22 год – практичні заняття), 8 годин консультацій, 58 годин самостійної роботи.
Дослідження операцій
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Дослідження операцій» належить до
переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра
та спрямована на формування цілісного розуміння предмету і методів теорії лінійного
програмування; методів розв’язування екстремальних задач; теорію та прикладну
значимість моделі Леонтьєва.
Кількість кредитів: 6.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про предмет і методи
теорії дослідження операцій; ознайомлення з основними методами розв’язування
екстремальних задач функцій однієї та багатьох змінних; вироблення глибоких знань
основ лінійного програмування та вміння застосовувати їх на практиці при дослідженні і
розв’язанні конкретних задач.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: методи оптимізації функцій однієї змінної; безумовний
екстремум функцій багатьох змінних; теорію і методи розв’язання задач лінійного
програмування; властивості транспортної задачі та методи її розв’язання; основи теорії
потоків в мережах; методи розв’язування задач цілочисельного та дискретного
програмування; основи теорії та методи нелінійного програмування; основні поняття
теорії матричних ігор; модель Леонтьєва «витрати-випуск».
Магістр повинен вміти: будувати лінійні моделі прикладних задач, приводити їх до
канонічного вигляду; розв’язувати задачі лінійного програмування за допомогою
симплекс методу; використовувати теорію двоїстості в лінійному програмуванні;
аналізувати та розв’язувати задачі лінійного програмування; розв’язувати задачі
цілочисельного та дискретного програмування; розв’язувати задачі нелінійного

програмування; знаходити сідлові точки та оптимальні розв’язки матричних ігор;
досліджувати продуктивну модель Леонтьєва.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 180 годин, у тому числі 72 години аудиторних занять (36 год – лекційні
заняття, 36 год – практичні заняття), 10 годин консультацій, 98 годин самостійної роботи.
Методологія та філософія математики
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методологія та філософія математики»
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний
розвиток магістра та спрямована на ознайомлення із основними філософськими
концепціями математики, філософсько-методологічними проблемами математизації
науки, формування у магістрів цілісного уявлення про причини виникнення криз у
математиці, найважливіші підходи до обґрунтування математики, розвиток основних
математичних методів, понять, ідеї, теорій.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: сприяння зростанню методологічної підготовки майбутніх
фахівців, осмисленню ними логічних, історичних та філософських основ математики,
розумінню закономірностей розвитку математики як науки.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: внутрішні та зовнішні функції методології та філософії
математики, їх прогностичну орієнтацію; основні періоди розвитку математики;
закономірності розвитку математики; основні філософські концепції математики;
методологічні недоліки та основні досягнення логіцизму, інтуїціонізму, формалізму;
розвиток основних математичних методів, математичних теорій; специфіку наукових
методів математики; етапи математичного моделювання.
Магістр повинен вміти: виділяти причини і джерела виникнення математичних знань;
аналізувати і порівнювати основні філософські концепції математики; показувати складність та багатогранність змісту наукових методів математики; проводити порівняльний
аналіз застосувань математичного моделювання у різноманітних областях знань.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 54 годин аудиторних занять (22 год – лекційні
заняття, 32 год – практичні заняття), 8 годин консультацій, 58 годин самостійної роботи.
Методика навчання математичних дисциплін
з основами лекторської майстерності
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методика навчання математичних
дисциплін з основами лекторської майстерності» належить до переліку нормативних
навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на
здобуття майбутніми фахівцями необхідних методичних та методологічних знань і
практичних навичок для застосування методики навчання математичних дисциплін у
вищій та середній школі, математичних методів у подальшій професійній діяльності, а
також сприяння творчому підходу до розв’язання навчально-методичних задач, розвиток
логічного та аналітичного мислення, підвищення математичної культури.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними принципами
методики викладання математики у вищій та середній школі, з методами, формами та
засобами навчання математики та підвищення якості математичної підготовки учнів та

студентів; формування професійних знань, умінь і навичок, що використовуються у
практичній діяльності викладача математики у вищій школі.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні досягнення педагогіки та методики викладання
математики у вищій та середній школі; основні методи пізнання та навчання математики;
загальні підходи до розв’язування навчально-методичних задач на сучасних концептуальних засадах; засоби та форми організації навчання математики у вищій та середній школі;
основні типи задач з курсу вищої математики та відповідні методики викладання.
Магістр повинен вміти: використовувати сучасні загальні та спеціальні методики
викладання математики у вищій та середній школі; розв’язувати типові задачі з вищої
математики, використовуючи і розуміючи відповідні методичні підходи; планувати,
організовувати і здійснювати навчально-виховну роботу відповідно до вимог державних
освітніх стандартів; розробляти методичне забезпечення для різних форм навчання
математики у вищій та середній школі; проявляти творчий підхід при викладанні
математики; аналізувати власну педагогічну діяльність з метою її вдосконалення.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 11 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 48 годин аудиторних занять (26 год – лекційні
заняття, 22 год – практичні заняття ), 8 годин консультацій, 64 годин самостійної роботи.
Математична економіка
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Математична економіка» належить до
переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра
та спрямована на формування у майбутніх фахівців вміння розпізнавати тип математичної
моделі, що найкраще відповідає конкретній економічній ситуації; будувати математичні
моделі на основі словесного опису економічної ситуації; проводити пошук оптимального
рішення на основі побудованої моделі.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: формування базових знань і основних навичок побудови
найбільш розповсюджених математичних моделей економічних систем; використання
методів пошуку оптимальних рішень; опанування основними поняттями і методами
розв’язування екстремальних задач математичної економіки.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: роль математичного моделювання в економіці; основні
властивості й вимоги до нього; основні етапи економіко-математичних досліджень; види
моделей оптимізації й ухвалення рішення в економіці; математичний опис поведінки
економічних суб'єктів; математичну формалізацію проблеми раціонального розподілу
особистого бюджету; економічні фактори, що впливають на постановку задачі споживача;
способи формалізації індивідуальної переваги; основні поняття математичної теорії
споживання, такі як функція корисності й пов'язаної з нею криві байдужості, їх різновиди
та приклади; граничні величини (корисність, попит і ін.), еластичність і граничну норму
заміщення; основні рівняння теорії споживання (рівняння Слуцького).
Магістр повинен вміти: будувати формалізовані моделі загальних та прикладних задач
математичної економіки; обчислювати та використовувати при дослідженні економічних
процесів функцію корисності; використовувати математичний апарат екстремальних задач
математичного аналізу та варіаційного числення, теорії ігор; знаходити оптимальні
розв'язки класичних задач теорії споживання та виробництва.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 68 години аудиторних занять (34 год – лекційні
заняття, 34 год – практичні заняття), 8 годин консультацій, 44 години самостійної роботи.

Статистичні методи в економіці та фінансах
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Статистичні методи в економіці та
фінансах» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує
професійний розвиток магістра та спрямована на ознайомлення з математичним
моделюванням процесів, які виникають в економіці, фінансах і менеджменті, та їх
дослідженням методами математичної статистики із застосуванням інструментарію MS
Excel.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення майбутніх фахівців з колом задач
економіки, фінансів та менеджменту, які потребують статистичних методів дослідження, а
також змістом відповідних статистичних методів та інструментарієм Excel, який дозволяє
автоматизувати їх застосування.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: відповідні математичні методи та інструментарій Excel, які
дозволяють: будувати оцінки центрального положення генеральної сукупності (вибіркове
середнє, медіана, мода), оцінки розсіювання (розмах, дисперсія, середньоквадратичне
відхилення, коефіцієнт варіації); довірчі інтервали для генерального середнього та
ймовірності успіху у схемі Бернуллі, вибірковий розподіл частот (гістограму); перевіряти
статистичні гіпотези про середнє та дисперсію нормально розподіленої генеральної
сукупності, про ймовірність успіху в схемі Бернуллі, про нормальність розподілу
генеральної сукупності з метою підтримки прийняття управлінських рішень; оцінювати
ступінь взаємозв’язку між генеральними сукупностями; будувати рівняння множинної
лінійної регресії та здійснювати прогнозування за його допомогою; здійснювати аналіз та
прогнозування часових рядів; знати особливості застосування математичних методів в
різних задачах економічного та управлінського змісту.
Магістр повинен вміти: застосовувати вивчений матеріал до практичних задач, які
виникають в галузі економіки, фінансів та менеджменту.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 52 години аудиторних занять (24 год – лекційні
заняття, 28 год – лабораторні заняття), 8 годин консультацій, 60 годин самостійної роботи.
Прикладні математичні пакети
для обробки даних та моделювання
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Прикладні математичні пакети для
обробки даних та моделювання» належить до переліку нормативних навчальних
дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на вивчення
методології та методів використання систем комп’ютерної математики; програмних
систем інженерних розрахунків та моделювання, програмного середовища математичного
моделювання MatLab, підготовки та друку математичної документації високої якості за
допомогою засобів візуалізації математичних даних.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: ознайомити майбутніх фахівців способам та особливостям
використання прикладного програмного забезпечення для розв’язання задач наукового
спрямування.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні системи комп’ютерної математики: Maple, Matlab,
Mathematica, MathCAD; програмні системи інженерних розрахунків та моделювання;
програмне середовище математичного моделювання MatLab; програмні засоби візуалізації
математичних даних LaTeX.

Магістр повинен вміти: користуватися математичними пакетами для розв’язку широкого
кола математичних задач, досліджувати математичні моделі динамічних процесів, які
описані звичайними диференціальними та різницевими рівняннями, а також рівняннями в
частинних похідних.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 50 години аудиторних занять (24 год – лекційні
заняття, 26 год – лабораторні заняття), 8 годин консультацій, 62 годин самостійної роботи.
Додаткові розділи елементарної математики
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Додаткові розділи елементарної
математики» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує
професійний розвиток магістра та спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців із
основними методами розв’язування задач підвищеної складності.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: систематизувати та поглибити знання майбутніх фахівців
з елементарної математики, підготувати їх до роботи у класах з поглибленим вивченям
математики, проведення факультативної та гурткової роботи.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: загальні методи розв’язування задач підвищеної складності,
зокрема методи розв’язування рівнянь та нерівностей з параметрами, методи
розв’язування рівнянь в цілих числах, методи побудови геометричних фігур та перерізів,
методи розв’язування геометричних задач на екстремум.
Магістр повинен вміти: розв’язувати задачі підвищеної складності: рівняння та
нерівності з параметрами, розв’язувати рівняння в цілих числах, розв’язувати задачі на
побудову геометричних фігур та перерізів, геометричні задачі на екстремум.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 120 годин, у тому числі 54 години аудиторних занять (28 год – лекційні
заняття, 26 год – практичні заняття), 8 годин консультацій, 58 годин самостійної роботи.
Фінансова та актуарна математика
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фінансова та актуарна математика»
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний
розвиток магістра та спрямована на формування навиків застосування таких понять як
принцип еквівалентності ризиків страховика та страхувальника, принцип пропорційного
відшкодування, ризикова премія, ризикова надбавка, нетто- та брутто-премія, умовна та
безумовна франшиза, необхідний початковий капітал та обсяг перестрахування при
розрахунку страхових тарифів.
Кількість кредитів: 7.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення майбутніх фахівців з колом задач
майнового страхування, які потребують математичних методів дослідження, а також
змістом відповідних математичних, зокрема ймовірнісних, методів.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні актуарні принципи; методику розрахунку одночасної та
періодичної ризикової премії, ризикової премії в умовах фіксованої та розподіленої
шкоди, звичайного та комбінованого страхування; методику розрахунку ризикової
надбавки, нетто- та брутто-премії в умовах достатнього та недостатнього початкового
капіталу, без використання та з використанням перестрахування; поняття умовної та

безумовної франшизи.
Магістр повинен вміти: застосовувати вивчений матеріал до реальних задач розрахунку
страхових тарифів у майновому страхуванні.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 11 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 210 годин, у тому числі 60 години аудиторних занять (30 год – лекційні
заняття, 30 год – практичні заняття), 12 годин консультацій, 138 годин самостійної роботи.
Виробнича (асистентська) практика
Анотація навчальної дисципліни: асистентська практика студентів є невід’ємним складником освітньо-професійної програми підготовки фахівців та є нормативною навчальною
дисципліною. Вона є частиною навчального процесу і спрямована на здобуття навичок
здійснення навчально-виховного процесу у навчальних закладах, зокрема у вищому
навчальному закладі, формування вмінь викладацької діяльності, зокрема, викладання
математичних дисциплін, організації навчальної діяльності, науково-методичної роботи.
Мета навчальної дисципліни: є формування та закріплення педагогічних навичок у
магістрів для становлення як майбутніх викладачів вищої школи; поглиблення і
розширення знань з теоретичних дисциплін; активна участь студентів в роботі колективу.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: способи структурування й подання навчального матеріалу,
активізації навчальної діяльності студентів, особливості професійної риторики, методи та
прийоми викладацької діяльності у вищому навчальному закладі; основи навчальнометодичної роботи.
Магістр повинен вміти: ставити навчальну й виховну мету, використовувати різноманітні
форми організації навчальної діяльності студентів, різні методи діагностики, контролю та
оцінки ефективності навчальної діяльності; структурувати та обґрунтовувати
перетворення наукових знань у навчальний матеріал; систематизувати навчальні та
виховні завдання; володіти методами та засобами складання вправ, задач, тестів.
Мова викладання: українська.
Термін проведення: практика проводиться протягом 10 семестру в обсязі 150 годин.
Виробнича (переддипломна) практика
Анотація навчальної дисципліни: переддипломна практика студентів є невід’ємним
складником освітньо-професійної програми підготовки фахівців та є нормативною
навчальною дисципліною. Вона є частиною навчального процесу і спрямована на
узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння
професійним досвідом та формування готовності випускників до самостійної трудової
діяльності, збір та опрацювання матеріалів для завершення випускної кваліфікаційної
роботи, оформлення його результатів.
Мета навчальної дисципліни: аналіз та узагальнення теоретичного матеріалу до
фахового наукового дослідження (випускної роботи); поглиблення та розширення знань і
умінь, набуття досвіду під час проведення наукового дослідження, розвиток
самостійності, ініціативи, відповідальності, організованості у роботі – якостей, необхідних
у подальшій практичній діяльності.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: різноманітні наукові методи і принципи проведення дослідження
у математиці; сучасні тенденції розвитку математичної та педагогічної науки; сучасний
стан розвитку наукових досліджень у галузі математики; принципи планування та
організації наукового дослідження; методи ефективної презентації отриманих результатів.
Магістр повинен вміти: на основі набутих теоретичних і практичних знань уміти
вирішити конкретну наукову проблему; розробити комплексні підходи до її вивчення;

провести наукове дослідження та обробку результатів, обґрунтувати методику і достовірність отриманих результатів; узагальнювати і систематизувати отримані результати.
Мова викладання: українська.
Термін проведення: практика проводиться протягом 11 семестру в обсязі 180 годин.
Методи розв’язування олімпіадних задач
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методи розв’язування олімпіадних
задач» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, спрямована на
поглиблення знань з різних розділів математики, розвиток математичної інтуїції,
дослідницьких навиків, вміння генерувати ідеї, розвивати математичні здібності учнів та їх
зацікавленість математикою у процесі навчання.
Кількість кредитів: 6.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із тематикою олімпіадних задач з
математики, методами розв’язання задач олімпіадного типу, історією розвитку
математичних змагань в Україні, принципами організації математичних олімпіад.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: історію розвитку математичних змагань в Україні; основні засади
організації учнівських та студентських математичних олімпіад; орієнтовну тематику
олімпіадних задач; особливості таких задач, основні методи їх розв’язання; принципи
оцінювання розв’язання задач олімпіадного типу.
Магістр повинен вміти: класифікувати олімпіадні задачі за рівнями складності та за
тематикою; поєднувати різні методи та підходи при пошуку розв’язання задач, генерувати
ідеї; застосовувати теоретичні знання при розв’язуванні задач; проводити аналіз методів
розв’язання; заохочувати учнів до розв’язування олімпіадних задач; організовувати
шкільні та факультетські математичні олімпіади.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 180 годин, у тому числі 54 години аудиторних занять (18 год – лекційні
заняття, 36 год – практичні заняття), 10 годин консультацій, 116 годин самостійної роботи.
Геометричні перетворення
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Геометричні перетворення» належить до
переліку вибіркових навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра та
спрямована на узагальнення відомостей про геометричні перетворення та їх застосування
при розв’язуванні задач. Розглядаються ортогональні перетворення, перетворення
подібності, афінні та проективні перетворення, інверсія.
Кількість кредитів: 5.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: поглиблене вивчення властивостей геометричних
перетворень, формування чіткого уявлення про те, що кожна з геометрій є теорією
інваріантів відповідної групи геометричних перетворень.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: поняття та властивості ортогонального перетворення, зокрема
паралельного перенесення, симетрії, повороту; поняття та властивості перетворення
подібності, зокрема гомотетії; означення афінних перетворень, їх інваріанти; поняття
косої симетрії, стиску, гіперболічного та еліптичного поворотів, споріднення; поняття
проективного перетворення; інваріанти проективних перетворень; складне відношення
чотирьох точок прямої, зокрема гармонізм; означення та властивості інверсії; формули
геометричних перетворень, що вивчаються.
Магістр повинен вміти: використовувати властивості геометричних перетворень до
розв’язування задач на доведення та на побудову.

Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 150 годин, у тому числі 52 години аудиторних занять (26 год – лекційні
заняття, 26 год – практичні заняття), 10 годин консультацій, 88 годин самостійної роботи.
Комбінаторні задачі та складність обчислень
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Комбінаторні задачі та складність
обчислень» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, забезпечує
професійний розвиток магістра та спрямована на підвищення математичної та
алгоритмічної культури майбутніх фахівців, поглиблення теоретичних знань та усвідомлення
методів комбінаторного аналізу, створення основи для концептуального розуміння проблеми
складності розв’язування комбінаторних задач.
Кількість кредитів: 7.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: підвищення математичної та алгоритмічної культури
майбутніх фахівців, осмислення ними основних комбінаторних методів розв’язування задач.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні поняття комбінаторики; основні комбінаторні методи,
моделі та алгоритми, що використовуються при розв’язуванні різноманітних прикладних
задач; методологію та алгоритми розв’язування комбінаторних задач; поняття
поліноміального алгоритму; поняття детермінованої машини Тьюрінга; поняття
недетермінованого алгоритму, його стадій, теорему Кука.
Магістр повинен вміти: правильно вибирати адекватні математичні методи, моделі та
конкретні алгоритми при розв’язуванні комбінаторних задач; використовувати типові
алгоритми для розв’язування комбінаторних задач.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 11 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 210 годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (30 год – лекційні
заняття, 30 год – практичні заняття), 12 годин консультацій, 138 години самостійної
роботи.
Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та геометрії
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Науковий семінар з математичного
аналізу, алгебри та геометрії» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін,
забезпечує професійний розвиток магістра та призначена для поглиблення знань у таких
розділах математики як математичний аналіз, алгебра та геометрія. Зміст дисципліни
може полягати у розгляді задач, присвячених проблематиці кваліфікаційних (випускних)
робіт, або детальному вивченню відповідних теоретичних положень. Можуть бути
організовані поглиблюючи лекції, практикуми і семінари. Студенти залучаються до
активного обговорення та представлення власних результатів.
Кількість кредитів: 10.
Форма контролю: залік, залік.
Мета навчальної дисципліни: допомога студенту-магістру при підготовці і написанні
кваліфікаційної роботи, поглиблення і розширення теоретичних знань та формування
практичних умінь пов’язаних із конкретною областю математики, що буде визначатися за
погодженням з науковим керівником кваліфікаційної (випускної) роботи.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: теоретико-методичні основи наукового пошуку; методологію та
методи наукових досліджень у математиці; актуальність обраної тематики магістерської
роботи; структуру магістерської роботи; методику підготовки, написання та захисту
магістерської роботи, яка є кінцевим результатом багаторічної підготовки студента-

магістранта та демонструє його науково-теоретичний рівень, методологічні навички і стан
загальнонаукової, практичної та спеціальної підготовки.
Магістр повинен вміти: вирішувати задачі, покладені на нього у кваліфікаційній
(випускній) роботі.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 та 11 семестрах навчання за освітнім
рівнем «Магістр» в обсязі 300 годин, у тому числі 106 годин аудиторних занять (106 год –
практичні заняття), 18 годин консультацій, 176 годин самостійної роботи.
Функціональні рівняння та методи їх розв’язування
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Функціональні рівняння та методи їх
розв’язування» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, забезпечує
професійний розвиток магістра та спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців із
основними методами розв’язування функціональних рівнянь.
Кількість кредитів: 6.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: систематизувати та поглибити знання майбутніх фахівців
про функціональні рівняння та методи їх розв’язування.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: загальні теоретичні та історичні відомості про функціональні
рівняння; основні методи розв’язування функціональних рівнянь: метод Коші, метод
підстановок, метод диференціювання, ітераційний та графічний методи.
Магістр повинен вміти: здійснювати аналіз можливостей раціонального застосування та
вибір певного методу до розв’язування конкретного функціонального рівняння; впевнено
застосовувати перелічені методи розв’язування до конкретних функціональних рівнянь.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 180 годин, у тому числі 54 години аудиторних занять (18 год – лекційні
заняття, 36 год – практичні заняття), 10 годин консультацій, 116 годин самостійної роботи.
Тригонометрія та її застосування
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Тригонометрія та її застосування»
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, забезпечує професійний
розвиток магістра та спрямована на поглиблення знань про тригонометричні функції та
можливості їх застосування у математиці та інших науках.
Кількість кредитів: 5.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: систематизувати та поглибити знання майбутніх фахівців
про тригонометричні функції та їх застосування в різних галузях науки і техніки.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні властивості тригонометричних та обернених
тригонометричних функцій; методи розв’язування тригонометричних рівнянь і
нерівностей; методи розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей з
параметрами; застосування тригонометричних функцій.
Магістр повинен вміти: здійснювати тотожні перетворення тригонометричних виразів;
розв’язувати тригонометричні рівняння і нерівності та системи тригонометричних рівнянь
і нерівностей; розв’язувати тригонометричні рівняння і нерівності з параметрами.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 150 годин, у тому числі 52 години аудиторних занять (26 год – лекційні
заняття, 26 год – практичні заняття), 10 годин консультацій, 88 годин самостійної роботи.

Вибрані питання диференціального та інтегрального числення
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Вибрані питання диференціального та
інтегрального числення» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін,
забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на формування у майбутнього
фахівця теоретичних основ, принципів та методів диференціального та інтегрального
числення, навиків застосування цих методів у інших математичних дисциплінах, при
розв’язанні конкретних задач.
Кількість кредитів: 7.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про теоретичні основи
диференціального та інтегрального числення, їх основні застосування в різних задачах
математики, фізики, хімії та інших наук.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні поняття теорії диференціального та інтегрального числення,
зокрема такі як поняття границі функції, поняття неперервності функції, поняття похідної
функції, поняття первісної та інтеграла; знати основні теореми, властивості, формули
диференціального та інтегрального числення; область та специфіку їх застосування в різних
прикладних науках.
Магістр повинен вміти: знаходити границі функцій; досліджувати неперервність функції;
знаходити похідні функцій та досліджувати їх на екстремум; знаходити первісні та
обчислювати визначені інтеграли; застосовувати визначений інтеграл до розв’язання
геометричних задач.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 11 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 210 годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (30 год – лекційні
заняття, 30 год – практичні заняття), 12 годин консультацій, 138 години самостійної
роботи.
Науковий семінар з математики та методики навчання математики
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Науковий семінар з математики та
методики навчання математики» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін,
забезпечує професійний розвиток магістра та призначена для поглиблення знань у різних
розділах математики та підвищення його методичної підготовки. Зміст дисципліни може
полягати у розгляді задач, присвячених проблематиці кваліфікаційних (випускних) робіт,
або детальному вивченню відповідних теоретичних положень. Можуть бути організовані
поглиблюючи лекції, практикуми і семінари. Студенти залучаються до активного
обговорення та представлення власних результатів.
Кількість кредитів: 10.
Форма контролю: залік, залік.
Мета навчальної дисципліни: допомога студенту-магістру при підготовці і написанні
кваліфікаційної роботи, поглиблення і розширення теоретичних знань та формування
практичних умінь пов’язаних із конкретною областю математики та методикою її
викладання, що буде визначатися за погодженням з науковим керівником кваліфікаційної
(випускної) роботи.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: теоретико-методичні основи наукового пошуку; методологію та
методи наукових досліджень у математиці; методику навчання математичних дисциплін;
актуальність обраної тематики магістерської роботи; структуру магістерської роботи;
методику підготовки, написання та захисту магістерської роботи, яка є кінцевим
результатом багаторічної підготовки студента-магістранта та демонструє його науковотеоретичний рівень, методологічні навички і стан загальнонаукової, практичної та
спеціальної підготовки.

