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

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

11 Математика та статистика
111 Математика

Освітньо-професійна програма ґрунтується на методології та
фундаментальних засадах математичної науки та результатах
сучасних наукових досліджень у математиці
Освітньо-професійна програма передбачає здобуття поглиблених
теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері

програми та
спеціалізації

Особливості освітньопрофесійної програми

математики, загальних засад методології наукової та професійної
діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня
професійної діяльності
Ключові слова: математика, динамічні системи, випадкові
процеси, математична економіка, статистичні методи,
математичне моделювання, теорія наближень
–

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

Подальше навчання

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
Можливість продовжити навчання за освітньо-науковою
програмою ступеня доктора філософії за спеціальністю 111
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)

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);












Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)
















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).

7 – Програмні результати навчання
Знання та розуміння
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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).
Уміти використовувати фундаментальні математичні
закономірності у професійній діяльності (ПРН-У-1);
Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної
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
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відповідних математичних моделей (ПРН-У-11);
Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших
людей, адаптуватися та комунікувати (ПРН-У-12).
Формування теоретичних знань і практичних навиків із
різних
розділів
математики,
зокрема
сучасного
математичного та функціонального аналізу, теорії
наближень, сучасної алгебри та диференціальної геометрії,
теорії випадкових процесів, математичної статистики,
дослідження операцій та теорії динамічних систем;
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;
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
На основі двосторонніх договорів між СНУ імені Лесі Українки
Національна
кредитна мобільність та університетами України
Міжнародна кредитна У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між СНУ імені Лесі Українки та навчальними
мобільність
закладами країн-партнерів
Іноземці, які здобули вищу освіту за першим (бакалаврським)
Навчання іноземних
рівнем, можуть продовжити навчання за другим (магістерським)
здобувачів вищої
рівнем за освітньо-професійною програмою 111 – Математика.
освіти
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-професійної 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
Інтелектуальна власність
Наукова комунікація іноземною мовою
Методологія та організація наукових досліджень
Теорія випадкових процесів
Дослідження операцій
Методологія та філософія математики
Теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем
Математична економіка
Статистичні методи в економіці та фінансах
2. Цикл професійної підготовки
Прикладні математичні пакети для обробки даних та
моделювання
Додаткові розділи функціонального аналізу
Фінансова та актуарна математика
Виробнича (асистентська) практика
Виробнича (переддипломна) практика

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

2
3
3
4
6
4
6
4
4
36

залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен

4

залік

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. Вибрані питання сучасної диференціальної геометрії та
топології
ВК 2.1. Елементи теорії функцій та функціонального аналізу
ВК 3.1. Зображення алгебраїчних структур
ВК 4.1. Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та
геометрії
Разом
Блок дисциплін 2. Диференціальні рівняння та математична фізика
ВК 1.2. Методи теорії наближень на класах диференційовних
функцій
ВК 2.2. Бігармонійний інтеграл Пуассона та його апроксимативні властивості
ВК 3.2. Елементи теорії міри та інтегралу Лебега
ВК 4.2. Науковий семінар з диференціальних рівнянь та
математичної фізики
Разом
Загальний обсяг вибіркових компонент
Загальний обсяг освітньо-професійної програми

6

залік

5
7
10

екзамен
екзамен
залік,
залік

28
6

залік

5

екзамен

7
10

екзамен
залік,
залік

28
28
90

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми

3.

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності Математика
проводиться у формі захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації: Математик. Викладач 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, 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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СК 11
СК 12

Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-професійної програми
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньо-професійної програми
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Анотації дисциплін
Інтелектуальна власність
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Інтелектуальна власність» належить до
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім рівнем «Магістр». Принципи
правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Об’єкти та суб’єкти права
інтелектуальної власності. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності України.
Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності. Законодавство України про
інтелектуальну власність. Органи, установи та організації, що мають безпосереднє
відношення до охорони прав інтелектуальної власності. Алгоритм реєстрації об’єктів
інтелектуальної власності у структурних підрозділах Державної служби інтелектуальної
власності: ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та ДО «Українське
агентство з авторських і суміжних прав». Охоронний документ, патентна інформація,
патентні дослідження. Особливості охорони і набуття прав на різні категорії об’єктів
права інтелектуальної власності. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Ліцензійні договори та їх види.
Кількість кредитів: 2.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: ознайомити магістрів з основними характеристиками
об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; навчити користуватися нормативно-правовими актами, які регулюють питання у сфері інтелектуальної власності; розкрити
роль інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства; навчити реалізовувати свої права в процесі набуття, реалізації та захисту прав
інтелектуальної власності.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: інституційну і правову структури системи охорони
інтелектуальної власності в Україні; алгоритм правової охорони об’єктів патентного права
(винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, порід тварин), засобів
індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, фірмових найменувань, географічних зазначень), нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності
(топографій інтегральних мікросхем, комерційних таємниць, раціоналізаторських пропозицій), об’єктів авторського права і суміжних прав; права та обов’язки власників
охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.
Магістр повинні вміти: ідентифікувати результати інтелектуальної, творчої діяльності
людини, що підпадають під охорону правом інтелектуальної власності; визначати, до якої
категорії об’єктів права інтелектуальної власності належить той чи інший об’єкт; здійснювати реєстрацію та набувати права на різні категорії об’єктів права інтелектуальної власності; реалізовувати, комерціалізувати та захищати свої права інтелектуальної власності.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 60 годин, у тому числі 18 годин аудиторних занять (18 год – лекційні
заняття), 4 години консультацій, 38 годин самостійної роботи.
Наукова комунікація іноземною мовою
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Наукова комунікація іноземною мовою»
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім рівнем «Магістр».
Вона забезпечує формування в магістрів науково-дослідницької професійно-орієнтованої
компетентності та передбачає оволодіння культурою академічного письма іноземною
мовою з урахуванням канонів сучасного наукового дискурсу.
Кількість кредитів: 3.
Форма контролю: залік.

Мета навчальної дисципліни: вивчення особливостей функціонування іноземної мови у
науковій писемній комунікації, засвоєння специфіки академічного письма через ознайомлення із сучасними оригінальними науковими текстами різних жанрів, виявлення їхніх
структурних, змістових, мовних, комунікативних і риторичних рис; удосконалення умінь і
навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування іноземною мовою, грамотно їх
оформлювати для підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності магістра.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: іноземну мову на рівні не нижче В2; основні прийоми пошуку та
аналізу наукової інформації; основи теорії дискурсу та тексту; структурно-композиційні,
мовні, комунікативні та риторичні особливості різножанрових текстів українського
наукового дискурсу.
Магістр повинен вміти: усвідомлено розуміти специфіку іноземного наукового дискурсу і
його основних жанрів; ефективно використовувати іноземну мову для здобуття і
передавання фахової інформації; самостійного критично мислити, аналізувати і
синтезувати, оцінювати здобуту інформацію; анотувати та реферувати іноземну і
україномовну літературу за фахом іноземною мовою; репрезентувати результати власних
наукових досліджень іноземною мовою у писемній формі, складати план-конспект,
готувати слайди презентацій; продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові
тексти іноземною мовою (тези, статті, анотації, реферати, розділи дисертацій) відповідно
до сучасних вимог; демонструвати високу культуру академічного письма.
Мова викладання: англійська, німецька, французька.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 90 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (24 год –
практичні заняття), 6 годин консультацій, самостійна робота – 60 годин.
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: екзамен.
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: 4.
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.
Теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Теорія диференціальних рівнянь та
динамічних систем» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін,
забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на формування у майбутніх
фахівців цілісного розуміння предмету і методів дослідження динамічних систем;
теоретичної та прикладної значимості теорії стійкості.

Кількість кредитів: 6.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів цілісне уявлення про предмет і
методи теорії динамічних систем; ознайомити з основними методами розв’язування задач
методами якісної теорії; виробити у студентів глибокі знання основ математичного
моделювання та вміння застосовувати їх на практиці при дослідженні динамічних систем.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні поняття сучасної теорії динамічних систем; предмет і
методи якісної теорії дослідження диференціальних рівнянь; методи дослідження
нелінійних динамічних систем; методи якісного аналізу поведінки та властивостей
складних систем; основи чисельного моделювання динамічних систем за допомогою
програмних засобів та пакетів комп'ютерного моделювання.
Магістр повинен вміти: розробляти та досліджувати лінійні та нелінійні математичні
моделі динамічних процесів, описані звичайними диференціальними рівняннями; розробляти та досліджувати лінійні та нелінійні математичні моделі динамічних процесів, описані різницевими рівняннями; знаходити сідлові точки та оптимальні розв’язки матричних
ігор; застосовувати сучасні програмні засоби для дослідження динамічних систем.
Мова викладання: українська.
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 11 семестрі навчання за освітнім рівнем
«Магістр» в обсязі 180 годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (32 год – лекційні
заняття, 28 год – практичні заняття ), 10 годин консультацій, 110 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: залік.
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 функціонального аналізу
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Додаткові розділи функціонального
аналізу» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує
професійний розвиток магістра та спрямована на формування у майбутніх фахівців
цілісного розуміння предмету і методів сучасного функціонального аналізу, узагальнення
поняття простору, висвітлення теоретичних питань, пов’язаних із топологічними,
метричними, банаховими та гільбертовими просторами, дослідженням лінійних
обмежених функціоналів та операторів, визначених на вказаних просторах.
Кількість кредитів: 4.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про предмет і методи
функціонального аналізу; ознайомлення з основними поняттями і задачами загальної
теорії неперервних відображень метричних і топологічних просторів; активне оволодіння
понятійним апаратом та теоретичними результатами, що стосуються лінійних
функціоналів та лінійних операторів у банаховому та гільбертовому просторах;
ознайомлення з сучасною проблематикою класичного та прикладного аналізу.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: поняття метричних, повних метричних просторів; приклади
стискуючих відображень; принцип вкладених куль; поняття лінійного нормованого
простору; визначення лінійних функціоналів та операторів в лінійних нормованих
просторах; теореми Хана-Банаха, Банаха-Штенгауза, Банаха про обернений оператор;
поняття гільбертового простору, приклади; нерівність Бесселя та рівність ПарсеваляСтєклова; терему Рісса, спектральну теорему.
Магістр повинен вміти: перевіряти аксіоми топологічної структури, метрики, норми,
скалярного добутку; перевіряти множини на замкненість та відкритість в топологічному
просторі; застосовувати принцип стискуючих відображень в алгебрі та аналізі;
користуватися принципом вкладених куль; перевіряти оператори та функціонали на
адитивність, однорідність, лінійність, обмеженість, неперервність; досліджувати лінійний
оператор на компактність; ортогоналізувати системи незалежних елементів; будувати
ряди Фур’є по ортогональних системах елементів; знаходити спектр та резольвенту
лінійного обмеженого оператора.
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. Проводиться для
студентів денної форми навчання та є нормативною навчальною дисципліною. Вона є
частиною навчального процесу і спрямована на здобуття навичок здійснення навчальновиховного 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. Проводиться для
студентів денної форми навчання 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 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.
Вибрані питання сучасної диференціальної геометрії та топології
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Вибрані питання сучасної
диференціальної геометрії та топології» належить до переліку вибіркових навчальних
дисциплін, спрямована на поглиблення знань з теорії диференційованих многовидів,
тензорного аналізу, топологічних просторів, формування вмінь застосовувати теоретичний
матеріал до розв’язування конкретних задач сучасної диференціальної геометрії.
Кількість кредитів: 6.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними властивостями
топологічних просторів, топологічними інваріантами; принципами та методами
дослідження диференційованих многовидів; поглиблення теоретичних знань і практичних
навиків тензорного аналізу; обґрунтування взаємозв’язку між геометричними і
топологічними інваріантами поверхонь та многовидів.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: поняття тензора; алгебраїчні та диференціальні операції над
тензорами; поняття тензора кривини; поняття кривини ріманового простору; способи
задання топології; поняття фактор-топології; поняття що стосуються неперервних відображень, зв’язності; елементи теорії гомотопій; симпліціальні комплекси; групи гомологій.
Магістр повинен вміти: обчислювати інваріанти кривих і поверхонь; обчислювати
довжини кривих та площі областей; виконувати операції з тензорами; перевіряти
неперервність відображень; знаходити ейлерові характеристики; застосовувати теоретичні
положення при розв’язуванні задач.
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.
Елементи теорії функцій та функціонального аналізу
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Елементи теорії функцій та
функціонального аналізу» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін,
забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на поглиблене вивчення

функціональних просторів, опуклих функціоналів, їх використання в диференціальній
геометрії і для доведення класичних нерівностей. Розглядаються питання про існування,
єдиність та характеризацію полінома найкращого наближення
Кількість кредитів: 5.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: поглиблене вивчення функціональних просторів, опуклих
функціоналів, їх використання в диференціальній геометрії і для доведення класичних
нерівностей; застосування теоретичного матеріалу до розв’язування конкретних задач як
теоретичного, так практичного характеру.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: поняття топологічного простору, метричного простору,
топологічного та нормованого векторного простору; простори послідовностей lp і
обмежених послідовностей; простори неперервних обмежених і інтегрованих функцій Lp;
найкращого наближення елемента і множини; границі елементів лінійного нормованого
простору; поняття неперервності та рівномірної неперервності функціонала норми;
поняття опуклої множини, опуклого функціонала; означення знаковизначених матриць і
незнаковизначеної матриці; похідної першого і другого порядків для функцій від багатьох
змінних, середніх степеневих чисел порядку p.
Магістр повинен вміти: формулювати і доводити наступні твердження: нерівності
Шварца, Єнсена, Юнга, нерівність між середніми степеневими чисел, Гельдера,
Мінковського та інші; критерій опуклості множини, критерії опуклості функціоналів і
функцій від однієї змінної, критерій Сільвестра, достатні умови опуклості функцій від
однієї і багатьох змінних; властивості середніх степеневих чисел і норм послідовностей в
просторах lp як функцій змінної p; будувати графіки середніх степеневих і норм
послідовностей; встановлювати опуклість поверхонь другого порядку.
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.
Зображення алгебраїчних структур
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Зображення алгебраїчних структур»
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, забезпечує професійний
розвиток магістра та спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців з основами теорії
зображень груп та алгебр, з елементами теорії зображень напівгруп, які складають один із
розділів сучасної алгебри з найбільш інтенсивним розвитком.
Кількість кредитів: 7.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: оволодіння майбутніми магістрами спеціальності
«Математика» сучасними методами, теоретичними положеннями та основними
застосуваннями алгебри в різних задачах математики, фізики, хімії та інших наук.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні поняття теорії зображень, зокрема такі як матричне
зображення групи та алгебри; модуль зображення, незвідне та нерозкладне матричні
зображення групи, незвідний та нерозкладний модулі зображення, характер групи, індуковане
зображення; алгоритми знаходження незвідних матричних зображень деякого класу
скінченних груп над числовими полями характеристики нуль; лінійні зображення напівгруп;
підстановочні зображення груп на напівгруп; прикладні застосування теорії зображень
скінченних груп у теоретичній фізиці та у кристалографії.
Магістр повинен вміти: знаходити лінійні характери скінченої групи; будувати матричне
зображення скінченної групи, що реалізується у ідеалі відповідної групової алгебри;
знаходити центральні ідемпотенти групової алгебри скінченної групи; будувати таблиці

незвідних характерів скінченної групи невеликого порядку; будувати індуковані зображення;
досліджувати підстановочні зображення груп на напівгруп на точність, на транзитивність.
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 студентамагістранта 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.
Методи теорії наближень на класах диференційовних функцій
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методи теорії наближень на класах
диференційовних функцій» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін,
забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на формування понятійного
апарату та теоретичних основ теорії наближень, дослідження функціональних класів.
Кількість кредитів: 6.
Форма контролю: залік.
Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про предмет і методи
сучасної теорії наближення періодичних функцій та функцій локально сумовних на всій
числовій осі.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: основні типи задач теорії наближень; поняття елемента
найкращого наближення, його існування та єдиність; наближення періодичних функцій і
класів періодичних функцій тригонометричними поліномами; класифікацію періодичних
функцій.

Магістр повинен вміти: будувати модулі неперервності для заданих неперервних
функцій; знаходити (r ,  ) -, (r ,  ) -, ( ,  ) - похідні функцій; будувати інтегральні
представлення відхилення операторів, породжених лінійними процесами підсумування
рядів Фур’є.
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.
Бігармонійний інтеграл Пуассона та його апроксимативні властивості
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Бігармонійний інтеграл Пуассона та
його апроксимативні властивості» належить до переліку вибіркових навчальних
дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на вивчення
асимптотичної поведінки величин наближень деяких функціональних класів
бігармонійними інтегралами Пуассона.
Кількість кредитів: 5.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з різними лінійними методами
підсумовування рядів та інтегралів Фур’є, їх апроксимативними властивостями на класах
періодичних функцій.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: матричні методи підсумовування рядів Фур’є; теорію
регулярності та насичення лінійних методів підсумування рядів Фур’є; апроксимативні
властивості гармонійного та бігармонійного операторів Пуассона, операторів
Вейєрштрасса на різних функціональних класах; апроксимативні властивості операторів
типу Абеля-Пуассона.
Магістр повинен вміти: досліджувати на регулярність лінійні методи підсумовування;
встановлювати порядок та клас насичення; знаходити константи Лебега класичних  методів; знаходити розв’язок задачі Колмогорова-Нікольського для прямокутних методів
(зокрема гармонійного та бігармонійного інтергалів Пуассона) на класах Соболєва та
Степанця.
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.
Елементи теорії міри та інтегралу Лебега
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Елементи теорії міри та інтегралу
Лебега» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, забезпечує професійний
розвиток магістра та спрямована на формування у майбутнього фахівця теоретичних
основ, принципів та методів теорії міри та інтегралу і застосуванню цих методів у інших
математичних дисциплінах, при розв’язанні конкретних задач.
Кількість кредитів: 7.
Форма контролю: екзамен.
Мета навчальної дисципліни: формування основ сучасної абстрактної теорії міри та
інтегралу, включно з побудовою міри Лебега на прямій, площині, скінченновимірному
евклідовому просторі та розглядом інтегралу Лебега для вимірних за Лебегом функцій
однієї змінної і багатьох дійсних змінних.
Програмні результати навчання:
Магістр повинен знати: термінологію теорії метричних просторів; термінологію теорії
міри, основні факти про вимірні множини, конструкцію міри Лебега; означення та
властивості вимірних функцій, зв’язок між різними видами збіжності послідовностей

