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Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності):      

Навчальний план відповідає вимогам стандартів:       

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)      

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: 

Навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки магістра прикладної мате-

матики  за спеціальністю 113 – прикладна математика,  можуть громадяни України, зарубіж-

них країн, інші, які мають базову вищу освіту. Абітурієнти повинні мати державний доку-

мент (диплом бакалавра) встановленого зразка. 

Громадяни інших держав приймаються на навчання за спецiальнiстю 113 – прикладна  

математика на підставі міжнародних договорів на умовах, визначених цими договорами, а 

також договорів, укладених навчальним закладом із зарубіжними навчальними закладами, 

організаціями, або індивідуальних договорів, контрактів. 
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1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ІК01, ЗК04, ЗК08, ЗК09, ЗК13 

ПРН01. Знати  класифікацію та сутність сучасних глобальних проблем, 

основні напрями їх вирішення, їхнє відображення на українську дійс-

ність. 

Уміти застосовувати ці знання та методології при дослідженні сучасних 

політичних, економічних та соціальних процесів у світі та Україні. 

 

Глобальні проблеми 

сучасності 

 

1.2. Цикл фундаментальної підготовки 

ІК01, ЗК01, ЗК03, ЗК08, ЗК09, ФК01,  

ФК02, ФК04, ФК06, ФК09, ФК10 

ПРН02. Знати загальні положення теорії жмутків обмежених та замкне-

них операторів, базові відомості з класичної спектральної теорії опера-

торних жмутків, основні методи дослідження операторних жмутків,  

математичні моделі, що описують фізичні явища, які приводять до не-

обхідності дослідження жмутків операторів. 

Уміти досліджувати конкретні жмутки операторів, описувати матема-

тичні моделі, що приводять до дослідження операторних жмутків, 

розв‘язувати задачі, що виникають у прикладних питаннях, які 

пов‘язані з дослідженням операторних жмутків.  

Операторні жмутки і 

еволюційні задачі 

ІК01, ЗК01, ЗК02, ЗК03, ЗК08,  

ФК02, ФК04, ФК06, ФК07, ФК08, 

ФК10 

ПРН03. Знати постановки основних задач сучасної теорії керування, 

основні методи дослідження лінійних та деяких нелінійних керованих 

систем, формулювання принципу максимуму Понтрягіна, методи 

розв’язку задачі синтезу для лінійних систем на основі методу функції 

керованості. 

Уміти застосовувати ці методи, будувати математичні моделі та дослі-

джувати їх для найпростіших прикладних задач теорії керування. 

Математична теорія 

оптимального керу-

вання 

ІК01, ЗК01, ЗК03, ЗК08, 

ФК02, ФК03, ФК04, ФК10 

ПРН04. Знати означення та властивості рядів Фур’є та перетворення 

Фур’є в різних просторах, властивості добутку та згортки перетворень 

Фур’є, дискретного та чисельного перетворень Фур’є. 

Уміти досліджувати ряди та перетворення Фур’є, застосовувати ряди та 

перетворень Фур’є до математичних систем, що описують реальні 

Перетворення Фур'є 

і його застосування 
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процеси (зокрема, для дискретних моделей). 

1.3. Цикл професійної та практичної підготовки 

ІК01, ЗК02, ЗК03, ЗК04, ЗК06, ЗК08, 

ЗК13, ФК02, ФК04, ФК05, ФК06, 

ФК07, ФК08 

ПРН05. Знати моделі одно факторного та двофакторного дисперсійного 

аналізу, множинну лінійну модель регресії, частинний коефіцієнт коре-

ляції та його оцінювання за вибірками, основні компоненти часового 

ряду, основні статистичні критерії перевірки випадковості часового ря-

ду, методи моделювання процесів за допомогою диференціальних рів-

нянь, випадкових послідовностей, теорії графів, ергодичну теорію мар-

ковських ланцюгів, матричні методи аналізу структури графа системи, 

основні принципи роботи базових алгоритмів для науки даних. 

Вміти: розв’язувати задачі однофакторного та двофакторного диспер-

сійного аналізу, будувати математичні моделі різних процесів за допо-

могою диференціальних рівнянь, випадкових послідовностей та теоре-

тико-графових методів, аналізувати асимптотичну поведінку математи-

чних моделей,  аналізувати зміну поведінки системи при зміні парамет-

рів моделі та при гібридній поведінці всього процесу, що моделюється, 

застосовувати доцільно вивчені алгоритми у різних прикладних зада-

чах. 

Прикладні задачі ма-

тематичної статис-

тики  

Практикум з матема-

тичного моделюван-

ня  

 

Алгоритми в науці 

даних 

ІК01, ЗК03, ЗК04, ЗК05, 

ЗК06, ЗК07, ЗК09, ЗК10, ЗК11, ЗК12,     

ФК01, ФК02, ФК03, ФК04, ФК05, 

ФК06, ФК07,  ФК09, ФК10, ФК11, 

ФК12 

ПРН06. Уміти використовувати наявні знання з математики та інших 

областей знань, досліджувати джерела (у тому числі іноземними мова-

ми), систематизувати і обробляти отриману інформацію, робити огляди 

та викладати на семінарі, використовувати відому інформацію для 

отримання нових результатів, побудови прикладів, доведення нових те-

орем на основі існуючих, знати методи математичного і алгоритмічного 

моделювання при аналізі науково-технічних проблем, будувати і дослі-

джувати  математичні моделі теорії керування, механіки,  аналізу да-

них, фінансового аналізу, тощо, володіти знаннями про границі засто-

сування моделей, орієнтуватися в сучасних алгоритмах комп'ютерної 

математики, бібліотеках та пакетах програм, які можна застосувати для 

Магістерський семі-

нар 

 

Курсова науково-

дослідницька робота 

 

Виробнича практика 

 

Переддипломна 

практика 
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вирішення прикладних математичних задач. Уміти оформити результа-

ти дослідження у вигляді завершеної роботи, презентувати та захищати 

її зміст, аналізувати отримані результати, визначати їх взаємозв'язок з 

раніше відомими результатами, а також відзначати їх практичну значи-

мість. 

Атестаційний екза-

мен 

 

Підготовка і захист 

дипломної роботи 

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.2 Цикл професійної підготовки 

ІК01, ЗК03, ЗК05, 

ЗК06, ЗК09, ЗК11,     

ФК01, ФК02, ФК04, ФК05, ФК06, 

ФК07,  ФК09  

ПРН07.  Знати основні типи наноструктур та методи їх створення in sil-

ico та в лабораторних умовах; механічні властивості наноструктур та 

наноструктурованих твердих та рідких середовищ, реологічні моделі, 

сучасну техніку дослідження механічних властивостей, деформацій та 

руху наноструктур та наноструктурованих систем, а також принципи 

роботи цієї техніки; сучасні MEMS системи та принципи їх роботи; пі-

дходи нерівноважної термодинаміки до будування математичних моде-

лей наносистем; основні поняття і положення теорії фільтрації рідини, 

основні постановки задач гідродинамічної теорії фільтрації, методи 

розв’язування задач теорії фільтрації, класичні розв’язки задач гідроди-

намічної теорії фільтрації. 
Вміти використовувати відомі та будувати нові реологічні співвідно-

шення для рідких та твердих матеріалів на нанорівні; будувати замкнені 

системи рівнянь для наноструктурованих суцільних середовищ; прово-

дити чисельні розрахунки процесів на нанорівні методами молекуляр-

ної динаміки; коректно формулювати математичну постановку основ-

них задач гідродинамічної теорії фільтрації, використовувати закони і 

методи механіки суцільних середовищ, теорії фільтрації в процесі пос-

тановки та розв’язання різноманітних прикладних проблем і в аналізі 

теоретичних  питань. 

Основи нанореології   

                     

 

Фільтраційні течії 

рідини 
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ІК01, ЗК02, ЗК03, ЗК05, 

ЗК06, ЗК08, ЗК09, ЗК11,     

ФК01, ФК04, ФК05, ФК06,  ФК09 

ПРН08. Знати основи мови HTML розмітки веб-сторінок; основи мови 

CSS для опису зовнішнього вигляду веб-сторінки; методи адаптивної 

верстки; основи мови JavaScript, яка використовується для надання ін-

терактивності веб-сайту; ієрархічну структуру та основні методи JavaS-

cript-об’єктів, що складають дерево DOM; основи технології ASP .NET 

MVC для розробки серверної частини веб-сайту; методи взаємодії із 

системами управління базами даних, функції системи Mathematica, які 

призначені для алгебраїчних обчислень та розв’язання алгебраїчних рі-

внянь; функції системи Mathematica, які реалізують головні поняття ма-

тематичного аналізу; основні способи розв’язання диференціальних рі-

внянь та їх систем в пакеті Mathematica; основні методи розв’язання 

диференціальних рівнянь в частинних похідних; головні функції графі-

чного представлення даних, основні структури нейронних мереж та ал-

горитми їх навчання. 
Вміти зверстати адаптивну веб сторінку невеликої складності; написати 

обробник таких явищ, як клік миші для зміни css класів елемента, вида-

лення елемента та додавання нового елементу; створювати проект ASP 

.NET MVC в системі розробки Visual Studio; підключати до проекту ба-

зу даних; розробити веб-сторінки сайту із функціональністю, що дозво-

ляє додавати, змінювати, видаляти запис в таблиці бази даних, 

розв’язувати в системі Mathematica типові задачі з таких галузей як ге-

ометрія, лінійна алгебра, векторний аналіз, диференціальне та інтегра-

льне числення, диференціальні рівняння; будувати математичні моделі 

типових прикладних задач та досліджувати їх за допомогою функцій 

системи Mathematica; застосовувати геометричні побудови для графіч-

ного представлення розв’язків математичних моделей; будувати аніма-

цію розв’язків динамічних задач, будувати нейронні мережі для вирі-

шення слабкоструктурованих і погано формалізованих проблем. 

Основи WEB-

програмування 

 

 

Теорія і практика 

обчислювального 

експерименту 

 

 

Динамичні моделі 

нейронних мереж 

 

ІК01, ЗК02, ЗК03, ЗК05, 

ПРН09. Знати основні теореми про розв’язність крайових задач для рів-

нянь другого порядку еліптичного типу;  теореми існування класичних 
Крайові задачі для 
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ЗК06, ЗК08, ЗК09, ЗК11,     

ФК01, ФК03, ФК04, ФК06, ФК07,  

ФК09, ФК12 

та узагальнених розв’язків еволюційних задач (для рівнянь другого по-

рядку параболічного та гіперболічного типів); методи побудови набли-

жених розв’язків крайових задач для рівнянь другого порядку еліптич-

ного типу; теореми про розв’язність задачі Коші про малі рухи рідини в 

околі рівноважного стану у частково заповненої посудині, основи теорії 

Ходжа – де-Рама; основні поняття теорії векторних розшарувань: стру-

ктурна група,  головне та асоційоване розшарування, редукція структу-

рної групи, зв’язність, кривина зв’язності, характеристичні класи век-

торних розшарувань, клас Черна; основи каліброваної теорії, основні 

лагранжіани в теорії поля; тензор електромагнітного поля, виведення 

рівнянь Максвела  та Янга – Міллса, ефект Ааронова – Бома та його то-

пологічну інтерпретацію  

Вміти застосовувати отриманні знання до аналізу крайових та початко-

во – крайових задач, які виникають в механіці суцільних середовищ, 

обчислювати характеристичні класи векторних розшарувань; викорис-

товувати топологічні методи у фізиці теорії поля. 

рівнянь у  частинних 

похідних     

Топологія та фізика  

Варіаційні методи 

математичної фізики 

ІК01, ЗК03, ЗК05, 

ЗК09, ЗК11,     

ФК01, ФК02, ФК03, ФК04, ФК06, 

ФК07,  ФК09, ФК12 

ПРН10. Знати: методи аналізу задачі стійкості для систем із запізнен-

ням, методи аналізу задачі стійкості для систем із нейтрального типу, 

методи аналізу задачі стабілізації для систем із запізненням, методи 

аналізу задачі стабілізації для систем із нейтрального типу, методи ана-

лізу задачі точної керованості для систем із запізненням, методи аналізу 

задачі точної керованості для систем нейтрального типу, методи побу-

дови стабілізуючих керувань різних класів нелінійних систем; метод 

функції керованості; методи побудови робастних керувань для систем 

із невизначеностями; методи побудови адаптивних керувань;  

Вміти застосовувати методи аналізу задачі стійкості для систем із запі-

зненням, застосовувати методи аналізу задачі стійкості для систем ней-

трального типу, застосовувати методи аналізу задачі стабілізації для 

систем із запізненням, застосовувати методи аналізу задачі стабілізації 

для систем нейтрального типу, застосовувати методи аналізу задачі то-

Системи із запізнен-

ням нейтрального 

типу 

 

Керованість і стабі-

лізованість неліній-

них систем 



Компетентності, якими повинен  

оволодіти здобувач* 
Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних  

дисциплін,  

практик 

чної керованості для систем із запізненням, застосовувати методи ана-

лізу задачі точної керованості для систем нейтрального типу, рекурент-

но будувати стабілізуючі керування та функції Ляпунова для широких 

класів нелінійних систем; будувати робастні керування для трикутних 

систем із невизначеностями при відомих обмеженнях; будувати адап-

тивні керування для трикутних систем із невизначеностями при невідо-

мих обмеженнях. 

ІК01, ЗК03, ЗК05, 

ЗК08, ЗК09, ЗК11,     

ФК01, ФК02, ФК04, ФК06, ФК07,  

ФК09, ФК10, ФК12 

ПРН11. Знати основні характеристики ймовірністних  фінансових опе-

рацій, основні статистичні методи оцінювання фінансових показників, 

постановки задач Марковіца і Тобіна формування оптимального порт-

фелю цінних паперів, означення та основні властивості мартингалів, 

супермартингалів, субмартингалів з дискретним часом, математичні 

моделі фінансового (B,S)-ринку з дискретним часом, ознаки досяжності 

платіжних зобов’язань Європейського типу та інтервал безарбітражних 

цін на неповному безарбітражному фінансовому ринку, методи побудо-

ви геджуючих стратегій платіжних зобов’язань в моделях фінансового 

ринку з дискретним часом, модель Кокса-Роса-Рубінштейна, модель  

геджуючих стратегій опціонних контрактів Американського типу. 

Вміти: обчислювати основні характеристики ймовірністних  фінансо-

вих операцій, аналізувати стохастичні моделі ризикових активів, 

розв’язувати задачі побудови оптимальних портфелей Марковіца та 

Тобіна при різних обмеженнях на параметри, досліджувати моделі фі-

нансових ринків з дискретним часом на безарбітражність та повноту за 

допомоги мартингальних критеріїв, розв’язувати задачі оптимального 

геджування опціонних контрактів Європейського типу на повних фі-

нансових ринках. 

Фінансовий аналіз 

 

 

* 

 



Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 

 

Інтегральна компетентність: 

ІК01 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області математики або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних математичних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК01 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях. 

ЗК02 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03 – Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

ЗК04 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК05 – Здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою.  

ЗК06 – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК07 – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК08 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09 – Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел. 

ЗК10 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК11 – Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК12 – Здатність працювати в команді. 

ЗК13 – Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК14 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Фахові компетентності: 

ФК01 – Уявлення про загальні принципи побудови математичних теорій, основи математичної логіки; уявлення про аксіоматичну по-

будову математичних теорій.  

ФК02 – Здатність формулювати та доводити математичні твердження, отримувати висновки, встановлювати правильність розв'язання 

задач та міркувань. 

ФК03 – Знання та розуміння фундаментальних методів математичного, комплексного та функціонального аналізу, алгебри, математи-

чної логіки, геометрії, топології, диференціальних рівнянь, теорії керування, теорії ймовірності та математичної статистики, чисельних ме-

тодів, теоретичної механіки, методів оптимізації, математичної фізики тощо та здатність використовувати їх у теоретичних дослідженнях та 

при розв’язанні конкретних прикладних задач. 

ФК04 – Уявлення про прикладні задачі, які можуть бути досліджені за допомогою сучасних математичних методів, знання та розу-

міння методів побудови та якісного і кількісного аналізу математичних моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об'єк-

тів та процесів. 



ФК05 – Здатність скористатися існуючими програмними засобами для проведення обчислень, пошуку інформації, оформлення ре-

зультатів роботи тощо. 

ФК06 – Здатність моделювати процеси за допомогою диференціальних рівнянь, випадкових послідовностей, теорії графів, теоретич-

ної  механіки, фінансового аналізу, теорії керування тощо, володіти знаннями про границі застосування моделей.  

ФК07 – Здатність висувати гіпотези щодо поведінки математичної моделі, емпірично перевіряти справедливість гіпотез у ході аналі-

тичного дослідження моделі або чисельного експерименту, систематизувати отримані результати, застосовувати математичний апарат для 

доведення або спростування висунутих гіпотез, досліджувати межі застосування отриманих результатів, вміти аналізувати асимптотичну 

поведінку математичних моделей, аналізувати зміну поведінки системи при зміні параметрів моделі та при гібридній поведінці всього про-

цесу, що моделюється. 

ФК08 – Знання та розуміння методів розробки та аналізу алгоритмів для дослідження та розв’язання різноманітних задач, що вини-

кають при математичному моделюванні.  

ФК09 – Здатність вибирати адекватний математичний апарат, використовувати відомі теоретичні поняття та факти для розв’язання 

конкретних дослідницьких задач. 

ФК10 – Здатність формулювати та доводити нові теоретичні твердження та досліджувати можливості їх застосування для розв’язання 

конкретних теоретичних та прикладних задач. 

ФК11 – Здатність викладати, презентувати та оформлювати отримані результати. 

ФК12 - Здатність аналізувати отримані результати, визначати їх взаємозв'язок з раніше відомими результатами, а також відзначати їх 

практичну значимість. 
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