
Анотації дисциплін  
освітньої складової ОНП підготовки доктора філософії в аспірантурі 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
за спеціальністю 111 Математика 

 
1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
“Філософія” 

Мета: формування комплексу знань про головні особливості філософського та 
інтелектуального процесу в ХХ – початку ХХІ століть в їхньому зв’язку з 
сучасним цивілізаційним, соціальним, культурним і науковим поступом.ї 
Предмет: світоглядне, духовно-практичне, морально-етичне й теоретичне 
відношення людини до реальності та головні інтелектуальні чинники її 
перетворення й суб’єктивного преображення особи.  
Зміст курсу:  
- Виникнення філософії та її актуальність: світогляд, філософія, метафізика і 
наука. Глобальні виклики перед розумом і філософією. 
- Лінгвістичний поворот, витоки аналітичної філософії та її сучасний стан. 
- Позитивістська та екзистенційна традиції в сучасній філософії як парадигмальне 
виявлення саєнтизму та антисайєнтизму. 
- Метафізика та онтологія в аспекті некласичної філософії 
- Природа знання, джерела його істинності та межі наукового пізнання. 
- Проблематика розуму і свідомості та її осягнення у феноменології й 
герменевтиці. 
- Філософія «втіленого розуму» в аспекті розвитку когнітивістики. 
- Класична, некласична й посткласична моделі розвитку науки. 
- Філософська антропологія і проблема людини. 
- Соціальна філософія та філософія історії й культури. 
- Ситуація постмодернізму в сучасній філософії та її семіотичне обумовленість.  
Місце дисципліни в структурі курсу: аспіранти вивчають на першому році 
навчання. 

 
“Іноземна мова за фаховим спрямуванням” 

Мета: формування мовної і мовленнєвої компетентностей аспірантів на рівні С 1, 
які забезпечать можливість вільно спілкуватися та ефективно реалізовувати 
науково-професійні цілі іноземною мовою. 
Предмет: граматичні, стилістичні та дискурсивні аспекти іноземної мови науково-
професійного спрямування. 
 
Зміст курсу: 
- Основні морфологічні і синтаксичні категорії іншомовного наукового 

мовлення. 
- Провідні характеристики наукового стилю. 



- Засоби вираження певних комунікативних інтенцій. 
- Техніки читання наукових текстів іноземними мовами. 
- Формальні правила семантичних та текстових моделей породження 

висловлювань, притаманних науковій сфері. 
- Техніки написання анотацій і рефератів. 
- Створення презентацій для міжнародних наукових конференцій. 
- Структура і композиція основних видів наукових текстів. 
- Структура і композиція усних повідомлень на наукову тематику. 
- Алгоритми написання наукових текстів. 
- Види науково-професійної кореспонденції іноземними мовами. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому році 
навчання. 
 
 

“Психологія вищої школи” 
Мета: формування знань про психологічні особливості діяльності студентів і 
викладачів в рамках навчально-виховного процесу та практичних психологічних 
вмінь і навичок, необхідних у розробці ефективних методик викладання, 
результативного використання властивостей пізнавальних психічних процесів та 
особистісних якостей студентів для досягнення навчально-виховних цілей у вищій 
школі. 
Предмет: суб′єкт-суб′єктні стосунки учасників навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі, психологічні особливості викладача та студента у 
їхній розвивальній взаємодії 
Зміст курсу: 
- Вища освіта як предмет психологічного аналізу. Предмет, завдання і методи 

психології вищої школи. 
- Вікові особливості студентської молоді. 
- Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі.  
- Діяльність студента, діяльність викладача. 
- Мотивація діяльності студента і викладача. Вивчення навчальної мотивації 

студентів. 
- Вища школа як інститут соціалізації людини. Особистість студента і викладача. 
- Індивідуальні особливості студента і його адаптація до навчання у вищому 

навчальному закладі. 
- Пізнавальна діяльність студентів Навчальні стилі, дослідження  різних типів 

навчальних стилів та їхня корекція. 
- Психологічні теорії як підґрунтя сучасних методик викладання у вищому 

навчальному закладі. Застосування психологічних теорій для створення 
ефективних методик викладання у вищому навчальному закладі. 

- Роль переживань та вольових процесів і якостей особистості у навчальному 
процесі у вищому навчальному закладі. 

- Спілкування у вищому навчальному закладі. Вироблення навичок ефективного 
спілкування. Психологічні засади інтерактивного навчання. 



- Планування часу і кар’єри студентів та викладачів. 
- Формування і розвиток студентської групи, її роль у навчальному процесі. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання. 

 
“ Методологія викладання математики і статистики у вищій школі ” 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації 
освітнього процесу, методик викладання математики та статистики у вищій школі. 
Предмет: філософія викладання математики та статистики, педагогічна діяльність 
викладача вищої школи як система, організація освітнього процесу у вищій школі. 
Зміст курсу: 
- Теоретико-методологічні засади організації освітнього процесу у вищій школі. 
- Мета, функції педагогічної діяльності, обов’язки викладача вищої школи. 
- Науково-педагогічні, моральні цінності викладача. 
- Система умінь педагогічної діяльності викладача у вищій школі. 
- Складові, засоби педагогічної техніки, невербальної поведінки викладача. 
- Особливості, напрями організації діалогічного спілкування зі студентами.  
- Організація педагогічної взаємодії відповідно до індивідуально-типологічних 

особливостей студентів (типу темпераменту, виду інтелекту, стилю навчально-
пізнавальної діяльності, типу соціальної поведінки). 

- Критерії професійної етики, педагогічного такту викладача. 
- Особливості, методи, прийоми емоційно-виховного впливу на поведінку 

студентів. 
- Шляхи, способи вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами. 
- Структура, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. 
- Формування наукових понять, практичних умінь й навичок студентів. 
- Сучасні стратегії, методи навчання студентів. 
- Структура, зміст, процес організації лекції, практично-семінарського 

(лабораторного) заняття, самостійної роботи студентів. 
- Шляхи формування позитивної мотивації навчання студентів. 
- Норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, організація зворотного 

зв’язку в навчальному процесі. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання. 

 
 

“Педагогіка вищої школи” 
Мета: формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації 
освітнього процесу, педагогічної спрямованості й особистісної концепції 
викладацької діяльності у вищій школі. 
Предмет: філософія вищої освіти, педагогічна діяльність викладача вищої школи 
як система, організація освітнього процесу у вищій школі. 



Зміст курсу: 
- Теоретико-методологічні засади організації освітнього процесу у вищій школі. 
- Мета, функції педагогічної діяльності, обов’язки викладача вищої школи. 
- Науково-педагогічні, моральні цінності викладача. 
- Система умінь педагогічної діяльності викладача у вищій школі. 
- Складові, засоби педагогічної техніки, невербальної поведінки викладача. 
- Особливості, напрями організації діалогічного спілкування зі студентами.  
- Організація педагогічної взаємодії відповідно до індивідуально-типологічних 

особливостей студентів (типу темпераменту, виду інтелекту, стилю навчально-
пізнавальної діяльності, типу соціальної поведінки). 

- Критерії професійної етики, педагогічного такту викладача. 
- Особливості, методи, прийоми емоційно-виховного впливу на поведінку 

студентів. 
- Шляхи, способи вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами. 
- Структура, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. 
- Формування наукових понять, практичних умінь й навичок студентів. 
- Сучасні стратегії, методи навчання студентів. 
- Структура, зміст, процес організації лекції, практично-семінарського 

(лабораторного) заняття, самостійної роботи студентів. 
- Шляхи формування позитивної мотивації навчання студентів. 
- Норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, організація зворотного 

зв’язку в навчальному процесі. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання. 

 
“Підготовка науково-інноваційного проекту” 

Мета: формування практичних навичок, які дозволять підготувати науково-
інноваційний проект: вміння викласти короткий зміст проекту, описати 
проблематику дослідження із зазначенням об’єкту та предмету дослідження, 
проаналізувати стан дослідження проблеми і тематики, сформулювати мету, 
основні завдання проекту, обґрунтувати актуальність виконання завдань, 
визначити підходи, методи та засоби виконання проекту, спрогнозувати 
результати виконання проекту, їхню наукову новизну та практичну цінність. 
Предмет: запит на фінансування науково-інноваційного проекту, формулювання 
проблематики, об’єкту, предмету та мети дослідження, аналіз відомостей про стан 
дослідження за обраною тематикою, прогнозування наукової новизни та 
практичної цінності очікуваних результатів. 
Зміст курсу: 
- Анотація – короткий зміст проекту. 
- Проблематика дослідження – проблема, на вирішення якої спрямовано проект, 

об’єкт і предмет дослідження. 
- Стан досліджень проблеми і тематики. 



- Мета ідеї та робочі гіпотези проекту, основні завдання та їхня актуальність. 
- Підхід, його новизна, методи, засоби та особливості досліджень за проектом. 
- Очікувані результати виконання проекту та їхня наукова новизна. 
- Практична цінність для економіки та суспільства. 
- Доробок та досвід авторів за тематикою проекту. 
- Етапи виконання проекту – план проведення робіт, зміст етапів виконання, 

очікувані результати за кожним етапом, звітна документація. 
- Фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання. 
 

“Інформаційні технології та проектне управління науковими 
дослідженнями ” 

Мета:формування системи базових знань сучасних інформаційних технологій 
з елементами програмування за програмою наукової підготовки аспірантів; 
отримання знань про можливості сучасних комп’ютерів щодо практичного 
застосування; вивчення методів практичного використання стандартних засобів 
операційної системи комп’ютера; вивчення методик організації науково-
педагогічної та наукової роботи з використанням комп’ютерів. 

Предмет: математичні і системні принципи будови комп’ютерів сучасного 
рівня; програмування як метод розв’язування задач;операційна система 
комп’ютера і прикладні засоби використання; методи редагування текстових 
документів з елементами програмного опрацювання; табличне і графічне 
зображення даних наукових досліджень і програмування автоматичного аналізу; 
організація баз даних і систем забезпечення роботи з базами даних; планування і 
створення комп’ютерних презентацій з елементами програмованого керування; 
прикладні аспекти роботи в глобальній і локальній комп’ютерній мережі. 

Зміст курсу: 
- Математичні і системні принципи будови сучасних комп’ютерів. 
- Операційна система комп’ютера і прикладні засоби використання.  
- Методи редагування текстових документів.  
- Автоматизація опрацювання тексту на основі алгоритмів і елементів 

програмування.  
- Табличне і графічне зображення даних наукових досліджень.  
- Бази даних та їх застосування.  
- Планування і створення комп’ютерних презентацій.  
- Глобальні і локальні комп’ютерні мережі.  
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання. 
 

“Інтелектуальна власність і трансфер технологій” 
Мета: формування теоретичних знань і практичних навиків, які дозволяють 
опанувати основні засади інституту інтелектуальної власності, вивчити правове 



регулювання і позиції судової практики щодо особливостей розгляду судових 
справ цієї категорії, вирішувати конкретні юридичні ситуації. 
Предмет: теоретичні основи виникнення прав інтелектуальної власності, засади їх 
здійснення та захисту, характеристики основних інститутів інтелектуального 
права (авторське право, патентне право, засоби індивідуалізації товарів і 
учасників, договори про передання майнових прав інтелектуальної власності).  
Зміст курсу: 
- Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності 
- Зміст прав інтелектуальної власності 
- Авторське право і суміжні права 
- Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок 
- Право інтелектуальної власності на торговельну марку 
- Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 
- Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 
- Право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності 
- Захист прав інтелектуальної власності 
- Передання майнових прав інтелектуальної власності 
- Державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 
- Регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання. 
 

“Інновації та підприємництво” 
Мета: формування комплексу знань і навиків розроблення, впровадження 
інновацій та управління інноваційними процесами у підприємництві. 
Предмет: закономірності, принципи та чинники розвитку інноваційних процесів у 
підприємницькій діяльності. 
Зміст курсу: 
- Інновації та економічний розвиток. Теоретичні основи інноваційної діяльності 

суб’єктів підприємництва. 
- Основні категорії, принципи та методи управління інноваційною діяльністю 

суб’єктів підприємництва. 
- Суть, етапи та інструменти організації інноваційного процесу у 

підприємництві. 
- Формування та розвиток інноваційних бізнес-моделей. Інноваційні бізнес-

проекти. 
- Джерела та методи фінансування інноваційної діяльності. 
- Інформаційно-аналітична база та показники моніторингу інноваційного 

розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. 
- Організаційні форми впровадження інноваційних проектів (технопарки, 

технополіси, бізнес-інкубатори). Ринок інновацій та його інфраструктура. 



- Державна підтримка та регулювання інноваційної діяльності суб’єктів 
підприємництва. Національні інноваційні системи. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання 
 
 

2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

“Сучасні тенденції в математиці та статистиці” 
Мета: формування комплексу знань про актуальні завдання математики та 
статистики; формування уявлень про новітні наукові досягнення в математичному 
аналізі, диференціальних рівняннях, геометрії і топології, теорії ймовірностей і 
математичній статистиці, алгебрі і теорії чисел. 
Предмет: історія розвитку та сучасні актуальні питання  математичного аналізу, 
диференціальних рівнянь,  геометрії і топології, теорії ймовірностей і 
математичної статистики, алгебра і теорії чисел. 
Зміст курсу: 
- Актуальні питання  математичного аналізу. 
- Сучасні методи досліджень диференціальних рівнянь. 
- Методи досліджень в геометрії і топології. 
- Сучасні тренди в теорії ймовірностей і математичній статистиці. 
- Напрямки розвитку наукових досліджень в алгебрі і теорії чисел.  
Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на першому році навчання. 
 

“Основи сучасного комплексного аналізу” 
Мета: формування комплексу знань і навиків з математичного аналізу. 
Предмет: Сучасні актуальні питання  математичного аналізу, базові поняття 
комплексного аналізу, поняття голоморфності і властивості голоморфних функцій, 
кратні степеневі ряди, теорема Вейєрштрасса, фундаментальні результати теорії 
голоморфних відображень. 
Зміст курсу: 

- Компактифікація Cn, метрика, топологія, проективний простір. 
- Степеневі ряди. Леми Абеля. 
- Область збіжності степеневого ряду. Спряжені радіуси збіжності. Формула 

Коші-Адамара. 
- Поняття голоморфності. Теореми про послідовності голоморфних функцій. 
- Формула Коші, розвинення голоморфної функції в степеневий ряд. 
- Наслідки з формули Коші. Теореми єдиності. 
- Принцип максимума модуля (поняття границі Шилова). Теорема Ліувілля. 

Теорема про голоморфну залежність інтегралів від параметру. Підготовча 
теорема Вейєрштрасса. Теорема про якобіан голоморфного відображення. 
Теореми про неявну і обмежену функції. 



Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Додаткові розділи рівнянь математичної фізики” 
Мета: поглиблення знань про формулювання   і методи дослідження коректних 
задач для рівнянь гіперболічного, параболічного та еліптичного типів та їхнє 
фізичне тлумачення 
Предмет: набір різноманітних задач для рівнянь гіперболічного, параболічного та 
еліптичного типів, методи їхнього дослідження та способи поглиблення відомих 
результатів. 
Зміст курсу: 

- метод функції Рімана; 
- коливання навантаженої струни; 
- рівняння газодинаміки; 
- задача без початкових умов для рівнянь параболічного типу; 
- задача з фазовим переходом; 
- метод подібності в теорії теплопровідності; 
- крайові задачі для областей з рухомими межами; 
- теплові потенціали; 
- принцип випромінювання; 
- задачі дифракції; 
- крайові задачі для бігармонічного рівняння. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Вибрані розділи загальної топології” 
Мета: ознайомлення з основними поняттями, результатами та техніками, які часто 
виникають у сучасних дослідженнях з загальної топології та її застосувань. 
Предмет: топологічні простори, що часто виникають у загальній топології та її 
застосуваннях. 
Зміст курсу (залежно від потреб слухачів вибирається декілька тем з наступного 
списку): 

- Кардинальні інваріанти топологічних просторів. 
- Елементи теорії узагальнених метричних просторів, метризаційні теореми. 
- Компактність, її узагальнення та застосування. 
- Елементи дескриптивної теорії множин. 
- Елементи теорії рівномірних просторів. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Додаткові розділи теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів” 
Мета:  дослідження випадкових векторів, побудова ланцюгів Маркова, 
визначення властивостей випадкових процесів. 



Предмет:  випадкові процеси, випадкові вектори, ланцюги Маркова. 
Зміст курсу:  

 Граничні  теореми для нескінченно-подільних розподілів; 
 Характеристичні та твірні функції випадкових векторів; 
 Випадкові блукання; 
 Ланцюги Маркова  зі зліченною кількістю станів; 
 Гармонічний аналіз; 
 Узагальнений випадковий процес; 
 Процеси з дробово-раціональними щільностям;.  
 Однорідні та ізотропні випадкові поля. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Прикладна і теоретична алгебра” 
Мета: оволодіння сучасними методами абстрактної алгебри і теорії чисел, 
теоретичними положеннями та основними застосуваннями комп’ютерної алгебри 
в різних задачах математики, механіки, фізики, хімії. 
Предмет: алгоритми, алгебраїчні структури та їх застосування. 
Зміст курсу:  

- Вступ до комп’ютерної алгебри. 
- Класичні алгоритми і складність обчислень. 
- Скінченні поля і модулярна арифметика. 
- Вступ до алгебраїчної теорії кодувань. 
- Симетричні криптосистеми. 
- Криптосистеми з відкритим ключем. Цифровий підпис. 
- Ідеали і многовиди. Теореми Гільберта про базу та про нулі. Алгебраїчні 

многовиди. 
- Бази Грьобнера та їх застосування. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Основи теорії операторів” 
Мета: формування комплексу знань і навиків з теорії операторів. 
Предмет: нормальні оператори і матеріал, який її супроводжує (функціональне 
числення,  проекторнозначні міри, спектральна міра). 
Зміст курсу: Планується розглянути питання теорії операторів, що умовно можна 
розбити на три частини. У першу входить спектральна теорема для нормальних 
операторів  і матеріал, який її супроводжує (функціональне числення, 
проекторнозначні міри, спектральна міра). У другій частині розглядаються базові 
поняття теорії компактних операторів (s-числа та їх власти 



вості, симетрично нормовані ідеали, вольтерові оператори). У третій частині 
подаються базові поняття теорії самоспряжених розширень  симетричних 
операторів. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Рівняння в частинних похідних та функціональний аналіз” 
Мета: дослідження крайових задач для рівнянь в частинних похідних з 
використанням методів функціонального аналізу.   
Предмет: простори Лебега і Соболєва,варіаційне формулювання крайових задач 
для рівнянь еліптичного, параболічного та гіперболічного типів, дослідження 
однозначної розв’язностіцих задач методами функціонального аналізу. 
Зміст курсу: 

- Простори Лебега і Соболєва. 
- Варіаційне формулювання крайових задач для рівнянь еліптичного типу, 

єдиність узагальнених розв’язківцих задач і методи Ріса та Гальоркіна 
доведення їх існування, підвищення гладкості узагальнених розв’язків і 
умови того, що узагальнені розв’язки є класичними.  

- Варіаційне формулювання крайових задач для рівнянь параболічноготипу, 
єдиність узагальнених розв’язків цих задач і метод Фаедо-Гальоркіна 
доведення їх існування, підвищення гладкості узагальнених розв’язків і 
умови того, що узагальнені розв’язки є класичними.  

- Варіаційне формулювання крайових задач для рівнянь гіперболічного типу, 
єдиність узагальнених розв’язків цих задач і методФаедо-Гальоркіна 
доведення їх існування, підвищення гладкості узагальнених розв’язків і 
умови того, що узагальнені розв’язки є класичними.  

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Вибрані розділи категорної топології” 
Мета: ознайомлення з категорними методами в топології, які часто 
застосовуються в дослідженнях топологічних конструкцій, що діють не тільки на 
простори, а й на відображення. 
Предмет: категорії, функтори та монади, що часто виникають у загальнії топології 
та її застосуваннях. 
Зміст курсу: 

- Категорні аспекти операцій на топологічних просторах. 
- Основні поняття теорії категорій. 
- Гіперпростір, простір ймо  вірнісних мір, суперрозширення та інші 

функтори в категоріяхтопологічних просторів та неперервних відображень. 
- Монади та категорії їх алгебр. 
- Спектральні методи та їх застосування в категорній топології. 
- Геометричні властивості функторів та монад. 



Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Стохастичні моделі систем” 
Мета: формування комплексу знань про побудову та аналіз стохастичних моделей 
систем, що описуються марковськими та напівмарковськими  випадковими 
процесами та стохастичними еволюціями; вміння описувати моделі систем з 
використанням алгоритмів фазового укрупнення, усереднення та дифузійної 
апроксимації. 
Предмет: напівмарковські та марковські системи, стохастичні еволюції, процеси 
відновлення, процеси переносу, марковські сітки. 

Зміст курсу:  

 Побудова стохастичних моделей систем; 
 Опис стохастичних властивостей, що описуються марковськими та 

напівмарковськими  випадковими процесами; 
 Фазове усереднення еволюційних систем і дифузійної апроксимації систем 

обслуговування; 
 Застосування результатів аналізу до реальних стохастичних систем, які 

зустрічаються у фізиці, економіці, біології, екології, тощо; 
 Використання сингулярно збурних операторів в нормованому лінійному 

просторі для дослідження стохастичних моделей; 
 Дослідження евристичних принципів фазового укруплення систем. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Лінійні групи над кільцями” 
Мета: формування комплексу знань і навиків сучасної алгебри 
Предмет: лінійні групи, кільця, модулі та функтори. 
Зміст курсу:  

- Поняття про категорії та функтори. Зображувані функтори. Лема Йонеди. 
- Властивості  Hom та  на мові теорії категорій. 
- Проективні модулі. Критерій проективності. Скінчено-зображувані модулі. 

Лема Шанюеля. 
- Ін’єктивні модулі. Критерій ін’єктивності. Критерій Бера. Подільні модулі. 

Ін’єктивна оболонка модуля. 
- Плоскі модулі. Критерій плоскості. Модуль характерів. 
- Нетерові кільця. Когерентні кільця. 
- Класично напівпрості модулі та кільця. Теорема Веддербарна-Артіна. 

Регулярні (в сенсі фон Неймана) кільця. Спадкові кільця. Області Дедекінда. 
Напівспадкові кільця. Області Прюфера. Модулі без кручення. 



- Квазіфробеніусові кільця. Артінові кільця. Досконалі та напівдосконалі 
кільця. 

- Проблема Серра. Теорема Квіллена-Сусліна. 
- Локалізація в комутативних кільцях. Структура ідеалів локалізованого 

кільця. Локалізації модулів та її властивості. 
- Зовнішній степінь модуля та гомоморфізму. Твірні зовнішніх степенів 

скінченно породжених та вільних модулів. 
- Визначники та лінійна залежність в термінах зовнішніх степенів. 
- Зовнішній добуток та зовнішня алгебра модуля. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Основи теорії функцій багатьох комплексних змінних” 
Мета: формування комплексу знань і навиків з теорії функцій багатьох 
комплексних змінних. 
Предмет: Розглядаються базові поняття комплексного аналізу в Cn: найпростіші 
типи областей, поняття голоморфності і властивості голоморфних функцій, кратні 
степеневі ряди, теорема Вейєрштрасса, фундаментальні результати теорії 
голоморфних відображень. 
Зміст курсу: 

- Компактифікація Cn, метрика, топологія, проективний простір. 
- Степеневі ряди. Леми Абеля. 
- Область збіжності степеневого ряду. Спряжені радіуси збіжності. Формула 

Коші-Адамара. 
- Поняття голоморфності. Теореми про послідовності голоморфних функцій. 
- Формула Коші, розвинення голоморфної функції в степеневий ряд. 
- Наслідки з формули Коші. Теореми єдиності. 
- Принцип максимума модуля (поняття границі Шилова). Теорема Ліувілля. 

Теорема про голоморфну залежність інтегралів від параметру. Підготовча 
теорема Вейєрштрасса. Теорема про якобіан голоморфного відображення. 
Теореми про неявну і обмежену функції. 

- Теореми Пуанкаре і Картана. 
- Субгармонічні функції. Означення. Принцип максимума. Регуляризація 

субгармонічних функцій. 
- Фундаментальна теорема Гартогса. Леми Осгуда та Гартогса. 

- Плюрігармонічні функції. Плюрісубгармонічні функції. Критерій 
плюрісубгармонічності. Властивості плюрісубгармонічних функцій. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому і другому 
роках навчання 
 

“Сучасні підходи до Неванліннової теорії мероморфних функцій” 
Мета: формування комплексу знань і навиків з математичного аналізу. 



Предмет: Теорія просторів Гарді, основи теорії просторів Бергмана, клас 
Неванлінни,  канаонічні добутки типу Бляшке методів комплексного аналізу і 
функціонального аналізу. 
Зміст курсу: 

- Простори Гарді Hp. Теорема про зображення функцій з H1. 
- Симетрична похідна й існування граничних значень інтеграла Пуассона. 
- Означення субгармонійної функції. Нерівність середнього. Теорема Гарді 

про опуклість. Клас Неванлінни. Добутки Бляшке. Збіжність в середньому 
до межових значень.  

- Канонічна факторизація класів Hp. Клас N+. 
- Гармонійні мажоранти. Інтеграл Пуассона і клас H1. 
- Опис межових значень. Інтеграл Коші-Стілтьєса. 
- Теорема братів Ріс. Спряжені функції. Теорема М. Ріса. 
- Теореми Колмогорова і Зигмунда. Класи  гладкості. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Прямі та обернені задачі для рівнянь з дробовими похідними” 
Мета: формування комплексу знань про актуальні завдання в сучасній теорії 
рівнянь із дробовими похідними, методи дослідження прямих та обернених задач 
для таких рівнянь, окреслення сфери їхнього застосування. 
Предмет:   
Зміст курсу: 

- Рівняння з дробовими похідними у природознавстві. 
- Задача Коші, вектор-функція Гріна. 
- Крайові задачі та їх розв’язки. 
- Основні обернені крайові задачі. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Додаткові розділи топологічної алгебри” 
Мета: ознайомлення з основними поняттями, результатами та технікою 
досліджень, які часто виникають у сучасних дослідженнях у топологічній алгебрі. 
Предмет: топологічні групи, топологічні кільця, топологічні напівгрупи, 
напівтопологічні напівтрупи, топологічні напівгратки та частково впорядковані 
топологічні простори, напівгрупи неперервних перетворень топологічних 
просторів. 
Зміст курсу (залежно від потреб слухачів вибирається декілька тем з наступного 
списку): 

- Елементи теорії топологічних груп. 
- Основи теорії топологічних кілець. 
- Елементи теорії топологічних напівгруп. 
- Елементи теорії напівтопологічних напівгруп. 



- Топологічні напівгратки та частково впорядковані топологічні простори: 
основи теорії. 

- Напівгрупи неперервних перетворень топологічних просторів та їх 
застосування в загальній топології. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Математична теорія фінансових ринків” 
Мета:  формування навичок моделювання фінансових ринків,  застосування 
математичних методів у теорії портфелів. 
Предмет: фінансові ринки, цінні папери, портфелі інвесторів. 
Зміст курсу: 

 Фінансові ринки з дискретним часом; 
 Безарбітражні ринки; 
 Теорія портфеля; 
 Фінансові ринки з неперервним часом; 
 Теорія арбітражу для ринків з неперервним часом; 
 Формула Блека-Шоулса для справедливої ціни; 
 Гіпотези ефективних ринків. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Категорні методи в математиці” 
Мета: формування комплексу знань і навиків категорних методів в математиці. 
Предмет: В курсі подаються основи теорії категорій і її застосування в різних 
розділах математики.  
Зміст курсу: 

- Показується використання таких понять як функтори, морфізми, 
(ко)границі, (ко)добутки, резольвенти та ін. в багатьох розділах математики.  

- Більш детально досліджуються категорії модулів над асоціативними 
кільцями. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Асимптотичні та ймовірнісні  методи в сучасній теорії функцій” 
Мета: формування комплексу знань і навиків сучасної теорії функцій. 
Предмет: основні методи асимптотичних оцінок як інтегралів: метод Лапласа, 
метод перевалу, метод стаціонарної фази, рядів, зокрема, асимптотичних за 
Пуанкаре рядів; підходи, що базуються на використанні поняття випадкового 
ряду, а також методів теорії ймовірностей. 
Зміст курсу: 



- Асимптотичні формули і асимптотичні ряди: основні поняття, символіка 
Ландау. Найпростіші асимптотичні оцінки інтегралів і рядів. Асимптотичні 
послідовності і їхні властивості. 

- Означення асимптотичного розвинення за Пуанкаре та асимптотичного 
розвинення за Ердеї. Властивості асимптотичних рядів: теорема єдиності 
асимптотичного ряду, теореми про по членне інтегрування і 
диференціювання  "рівномірного" асимптотичного ряду. Теорема додавання 
асимптотичних рядів. Степеневі асимптотичні ряди: теореми додавання і 
множення. 

- Асимптотичні розвинення інтегралів, залежних від великого параметра. 
Метод інтегрування частинами. Приклади знаходження асимптотичних 
розвинень: метод лишків, твірні функції. 

- Метод Лапласа для інтегралу Лапласа: загальні поняття. Приклади 
застосування. Метод перевалу для інтегралу Лапласа: загальні поняття. 
Приклади застосування. 

- Метод стаціонарної фази для інтегралу Фур'є: загальні поняття. Приклади 
застосування. Функція Ейрі. 

- Інтеграли Лапласа-Стілт'єса, залежні від великого параметра. Ймовірнісний 
підхід до асимптотичного оцінювання: загальні оцінки. 

- Асимптотичні оцінки зовні виняткових множин інтегралів Лапласа-
Стілт'єса, залежних від великого параметра. Нерівності типу Бореля, Вімана-
Валірона. Наслідки для інтегралів Лапласа, цілих функцій, заданих 
степеневими рядами та рядами Діріхле. 

- Шкали зростання цілих і аналітичних функцій. Формули Коші-Адамара. 
- \item Випадкові степеневі ряди та ряди Діріхле. Ефекти типу Леві 

покращення асимптотичних властивостей функцій, зображуваних такими 
рядами. 

- Цілі характеристичні і хребтові функції. Аналоги формул Адамара. 
- Поняття про граничні множини Азаріна для субгармонічних і цілих функцій. 

Основні поняття і теореми. Зв'язок граничних множин з іншими 
характеристиками. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Задачі оптимального керування динамічними системами” 
Мета: формування комплексу знань і навиків з динамічних систем  та їх 
використання в економіко-математичних дослідженнях. 
Предмет: різнопланові моделіекономічної динаміки, засновані, насамперед, на 
диференціальних рівняннях або їхніх дискретних аналогах, знаходження 
оптимальних рішень із використанням математичного апарату більш високого 
рівня, а саме теорії  оптимального керування (динамічної оптимізації), аналіз 
деяких задач оптимального керування динамічними моделями економіки.  
 



Зміст курсу: 
- теорія оптимального керування (принцип максимуму Понтрягіна, рівняння 

Беллмана, теорема Кротова, відносна оптимальність). 
- задача оптимального керування однопродуктовою макроекономічною моделлю, 

яка транспонується в еколого-економічну задачу із зовнішнім керуванням 
(податкова ставка).. 

- задача оптимізації  податкової ставки, побудова математичних моделей щодо 
стимулювання в сенсі оптимізації природоохоронної діяльності 
підприємствами. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Додаткові розділи геометричної топології” 
Мета: ознайомлення з основними поняттями, результатами та техніками 
геометричної топології, зокрема, теорії вимірів, теорії ретрактів, нескінченно-
вимірної топології, асимптотичної топології, алгебраїчної топології, теорії 
фракталів. 
Предмет: простори, що часто виникають у геометричній топології та її 
застосуваннях. 
Зміст курсу (залежно від потреб слухачів вибирається декілька тем з наступного 
списку): 

- Елементи теорії вимірів. 
- Елементи теорії ретрактів. 
- Вибрані розділи нескінченно-вимірної топології. 
- Елементи асимптотичної топології. 
- Елементи алгебраїчної топології. 
- Елементи теорії фракталів. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Задачі стохастичної апроксимації” 
Мета: формування комплексу знань про побудову та аналіз стохастичних моделей 
систем, що описуються марковськими та напівмарковськими  випадковими 
процесами та стохастичними еволюціями; вміння описувати моделі систем з 
використанням алгоритмів фазового укрупнення, усереднення та дифузійної 
апроксимації. 
Предмет: напівмарковські та марковські системи, стохастичні еволюції, процеси 
відновлення, процеси переносу, марковські сітки. 

Зміст курсу:  

 Побудова стохастичних моделей систем; 
 Опис стохастичних властивостей, що описуються марковськими та 

напівмарковськими  випадковими процесами; 



 Фазове усереднення еволюційних систем і дифузійної апроксимації систем 
обслуговування; 

 Застосування результатів аналізу до реальних стохастичних систем, які 
зустрічаються у фізиці, економіці, біології, екології, тощо; 

 Використання сингулярно збурних операторів в нормованому лінійному 
просторі для дослідження стохастичних моделей; 

 Дослідження евристичних принципів фазового укруплення систем. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Вступ до алгебраїчної К-теорії” 
Мета: формування комплексу знань і навиків з алгебраїчної К-теорії. 
Предмет: групи, кільця, модулі та функтори. 
Зміст курсу: 

- Група Гротендіка: три способи побудови. Властивості групи Гротендіка. 
Приклади обчислень груп Гротендіка різних класів кілець. 

- Властивість інваріантного базисного числа. Стабільно вільні модулі і 
унімодулярні рядки. 

- Стабільний ранг кільця та його властивості. Теорема Басса про стабільно 
вільні проективні модулі. 

- Лінійне алгебраїчне розшарування. Векторне розшарування. Лінійне 
розшарування визначником. Теорема Свона. 

- Група Пікара і її властивості. Група Пікара у випадку областей. 
- Слід Хатторі-Сталлінгса. Визначник і ранг проективного модуля. 
- Група Уайтхеда. Елементарні матриці. Повна і спеціальна лінійні групи. 

Елементарна група. Лема Уайтхеда. 
- Нормальність елементарних груп. Символи Менніке, та їх зв'язок із 

стабільним рангом. 
- Надбудова кільця. Основні теореми груп Гротендіка та Уайтхеда. 
- Група Стейнберга. Група Мілнора та її властивості. Теорема Мацумото. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Основи теорії просторів аналітичних функцій” 
Мета: формування комплексу знань і навиків з математичного аналізу. 
Предмет: Теорія просторів Гарді, основи теорії просторів Бергмана, клас 
Неванлінни,  канаонічні добутки типу Бляшке методів комплексного аналізу і 
функціонального аналізу. 
Зміст курсу: 

- Простори Гарді Hp. Теорема про зображення функцій з H1. 
- Симетрична похідна й існування граничних значень інтеграла Пуассона. 



- Означення субгармонійної функції. Нерівність середнього. Теорема Гарді 
про опуклість. Клас Неванлінни. Добутки Бляшке. Збіжність в середньому 
до межових значень.  

- Канонічна факторизація класів Hp. Клас N+. 
- Гармонійні мажоранти. Інтеграл Пуассона і клас H1. 
- Опис межових значень. Інтеграл Коші-Стілтьєса. 
- Теорема братів Ріс. Спряжені функції. Теорема М. Ріса. 
- Теореми Колмогорова і Зигмунда. Класи  гладкості. 
- Теорема Гарді-Літтвуда. Оцінка коефіцієнтів Тейлора. 
- Простори Бергмана. Зображення функцій з просторів Бергмана. Проектор 

Бергмана. Дуальність просторів Бергмана. 
- Добутки Горовіца. Нулі функцій просторів Бергмана. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому і третьому 
роках навчання 
 

“Науковий семінар” 
Мета: вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів (у 
тому числі іноземною мовою), аналізі доповідей інших науковців щодо нових 
результатів, концепцій і теорій, кваліфікованому веденні наукових дискусій.  
Предмет: нові результати, концепції, теорії, підготовка наукової доповіді (текст, 
презентація), відповіді на питання, ведення дискусії. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант бере участь у науковому семінарі 
впродовж першого-четвертого років навчання. 

 
“Педагогічна практика” 

Мета: вдосконалення знань, формування в аспірантів системи умінь 
самоорганізації педагогічної діяльності, набуття педагогічного досвіду організації 
освітнього процесу у вищому навчальному закладі. 
Предмет: практична педагогічна діяльність як викладача, адаптація до освітнього 
середовища вищого навчального закладу.   
Зміст практики: 
- Відвідування й аналіз навчальних занять, проведених викладачами у закладі 

вищої освіти.  
- Визначення концептуальних засад організації педагогічної діяльності у вищій 

школі. 
- Ознайомлення з робочою програмою, змістом навчального курсу (за фахом). 
- Планування структури, розроблення методики й здійснення підготовки до 

проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять. 
- Підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у вищій 

школі. 
- Написання конспектів навчальних занять. 
- Налагодження контакту й організація педагогічної взаємодії зі студентами. 
- Проведення різних за формою навчальних занять. 



- Здійснення аналізу проведених колегами та самостійно організованих 
навчальних занять; 

- Організація самостійної роботи студентів. 
- Впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій та 

авторських методик. 
- Вироблення індивідуального стилю організації педагогічної взаємодії та 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
- Аналіз педагогічних ситуацій та самостійне прийняття рішень щодо вирішення 

проблем.  
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти проходять на третьому році 
навчання. 

“Методологія підготовки наукової публікації” 
Мета: здобуття необхідних знань і практичних навичок, які дозволять аспіранту в 
ході виконання дисертаційної роботи готувати до друку в міжнародних і 
вітчизняних фахових періодичних виданнях результати експериментальних 
досліджень з метою ознайомлення з отриманими результатами інших науковців, 
які працюють у відповідних напрямках; проводити апробацію результатів 
дисертаційної роботи на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях. 
Предмет: основні засади підготовки наукових публікацій, науковометричні бази 
фахових видань, види наукових публікацій, структура наукової статті, правила 
оформлення наукової публікації згідно з вимогами наукових видань. 
Зміст курсу: 
- Структура наукової публікації (наукова стаття, тези і матеріали конференції, 

патент, монографія). 
- Науковометричні бази фахових видань. Рейтинг наукових журналів. Імпакт-

фактор журналу. Індекс Гірша науковця. 
- Критичний аналіз наукової літератури з сучасних напрямків дослідження. 

Використання інформації літературних і довідникових джерел для аналізу 
експериментальних результатів. 

- Оформлення тез і матеріалів наукової конференції.  
- Логіка побудови та правила оформлення наукової статті, її підготовка до 

опублікування. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання. 
 

“English academic writing” 
Мета: здобуття необхідних знань і практичних навичок, які дозволять аспіранту в 
ході виконання дисертаційної роботи готувати до друку в міжнародних і 
вітчизняних фахових періодичних виданнях результати експериментальних 
досліджень англійською мовою з метою ознайомлення з отриманими 
результатами інших науковців, які працюють у відповідних напрямках; проводити 
апробацію результатів дисертаційної роботи на міжнародних і вітчизняних 
наукових конференціях. 
Предмет: основні засади підготовки наукових публікацій, науковометричні бази 
фахових видань, види наукових публікацій, структура наукової статті, правила 
оформлення наукової публікації згідно з вимогами наукових видань. 



Зміст курсу: 
- Структура наукової публікації (наукова стаття, тези і матеріали конференції, 

патент, монографія). 
- Науковометричні бази фахових видань. Рейтинг наукових журналів. Імпакт-

фактор журналу. Індекс Гірша науковця. 
- Критичний аналіз наукової літератури з сучасних напрямків дослідження.  
- Оформлення тез і матеріалів наукової конференції англійською мовою.  
- Логіка побудови та правила оформлення наукової статті англійською мовою, її 

підготовка до опублікування. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році 
навчання. 
 


