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Графік виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 
навчального плану аспіранта відповідно до ОНП підготовки докторів філософії в 
аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка з галузі 

знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика» 
 

№ Шифр і назва дисципліни НП або 
вид наукової роботи 

Кредити  
ECTS 

Тип навчальних 
занять 

Форма звітності/ 
атестації 

1-й рік навчання І семестр 
1 ЗП.01 Філософія  4 32– лекції, 32 –

практичні, 
 56 – самостійна 
робота 

іспит 

2 ПП.01 Сучасні тенденції в 
математиці та статистиці  

3 32– лекції, 58 –
самостійна 
робота 

залік 

3 ЗП.02 Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням 

3 48 –практичні, 
42 –самостійна 
робота 

залік 

4 Вибір теми та планування 
наукового дослідження 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Затвердження 
індивідуальних 
планів аспіранта  

5 Підготовчий етап роботи над 
дисертацією 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Проміжна 
атестація на 
засіданні каф.  

6 Науковий семінар  Консультації, 
самостійна 
робота 

Участь в роботі 
семінару 

7 Підготовка до публікацій наукової 
статті і тез конференцій 

 Фахові видання, 
самостійна 
робота 

Друковані праці 

Кількість кредитів 10   
1-й рік навчання ІІ семестр 

1 ПП.02.01 
1) Основи сучасного комплексного 
аналізу; 
2) Додаткові розділи рівнянь 
математичної фізики; 
3) Вибрані розділи загальної 
топології; 
4) Додаткові розділи теорії 
ймовірностей та теорії випадкових 
процесів; 
5) Прикладна і теоретична алгебра; 

2 32– лекції, 16 –
семінарські, 12 – 
самостійна 
робота 

залік 

ПП.02.02 
1) Основи теорії операторів; 
2) Рівняння в частинних похідних 
та функціональний аналіз; 
3) Вибрані розділи категорної 
топології; 
4) Стохастичні моделі систем; 
5) Лінійні групи над кільцями. 
ПП.02.03 Основи теорії функцій 
багатьох комплексних змінних 
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2 ЗП.02 Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням 

4 80 – практичні, 
40 – самостійна 
робота  

іспит 

3 Підготовчий етап роботи над 
дисертацією 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Атестація на 
засіданні 
кафедри  

4 Науковий семінар  Консультації, 
самостійна 
робота 

Виступ на  
семінарі 

5 Підготовка до публікацій наукової 
статті і тез конференцій 

 Фахові видання, 
самостійна 
робота 

Друковані праці: 
1 стаття, 1 теза 

Кількість кредитів 6   
2-й рік навчання ІII семестр 

1 ПП.02.01 
1) Основи сучасного комплексного 
аналізу; 
2) Додаткові розділи рівнянь 
математичної фізики; 
3) Вибрані розділи загальної 
топології; 
4) Додаткові розділи теорії 
ймовірностей та теорії випадкових 
процесів; 
5) Прикладна і теоретична алгебра; 

3 32– лекції, 16 –
семінарські, 42 – 
самостійна 
робота 

Іспит 

ПП.02.02 
1) Основи теорії операторів; 
2) Рівняння в частинних похідних та 
функціональний аналіз; 
3) Вибрані розділи категорної 
топології; 
4) Стохастичні моделі систем; 
5) Лінійні групи над кільцями. 
ПП.02.03 Основи теорії функцій 
багатьох комплексних змінних 

2 ПП.06.01  
Методологія підготовки наукової 
публікації 

3 16 – лекції, 16 –
практичні, 58 – 
самостійна 
робота 

Залік 

ПП.06.02  
English academic writing 

3 Завершення підготовчого етапу 
роботи над дисертацією 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Проміжна 
атестація на 
засіданні 
кафедри  

4 Науковий семінар  Консультації, 
самостійна 
робота 

Виступ на 
семінарі 

5 Підготовка до публікацій наукової 
статті і тез конференцій 

 Фахові видання, 
самостійна 
робота 

Друковані праці, 
виступ на 
конференції 

Кількість кредитів 6   
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2-й рік навчання ІV семестр 

1 ПП.03.01 
1) Сучасні підходи до Неванліннової 
теорії мероморфних функцій; 
2) Прямі та обернені задачі для 
рівнянь з дробовими похідними; 
3) Додаткові розділи топологічної 
алгебри; 
4) Математична теорія фінансових 
ринків; 
5) Категорні методи в математиці; 

2 32– лекції, 16 –
семінарські, 12 – 
самостійна 
робота 

Залік 

ПП.03.02 
1) Асимптотичні та ймовірнісні  
методи в сучасній теорії функцій; 
2) Задачі оптимального керування 
динамічними системами; 
3) Додаткові розділи геометричної 
топології; 
4) Задачі стохастичної апроксимації; 
5) Вступ до алгебраїчної К-теорії. 
ПП.03.03 Основи теорії просторів 
аналітичних функцій 

2 ЗП.03.01  Психологія вищої школи 3 16 – лекції, 16 –
практичні, 58 – 
самостійна 
робота 

Залік 
ЗП.03.02 Методологія викладання 
математики і статистики у вищій 
школі 
ЗП.03.03 Педагогіка вищої школи 

3 ЗП.04.01 Підготовка науково-
інноваційного проекту 

3 16 – лекції, 16 –
практичні, 58 – 
самостійна 
робота 

Залік 

ЗП.04.02 Інформаційні технології та 
проектне управління науковими 
дослідженнями 
ЗП.04.03 Інтелектуальна власність і 
трансфер технологій 
ЗП.04.04 Інновації та 
підприємництво 

4 Проведення досліджень та 
підготовка дисертаційної роботи 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Атестація на 
засіданні 
кафедри  

5 Науковий семінар  Консультації, 
самостійна 
робота 

Виступ на  
семінарі 

6 Підготовка та видання публікацій за 
темою дисертації 

 Фахові видання, 
самостійна 
робота 

Друковані праці: 
1 стаття 

7 Апробація результатів наукових 
досліджень 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Участь у роботі 
щонайменше 2-
ох наукових 
конференцій 

Кількість кредитів 8   



4 
 

3-й рік навчання V семестр 
1 ПП.03.01 

1) Сучасні підходи до Неванліннової 
теорії мероморфних функцій; 
2) Прямі та обернені задачі для 
рівнянь з дробовими похідними; 
3) Додаткові розділи топологічної 
алгебри; 
4) Математична теорія фінансових 
ринків; 
5) Категорні методи в математиці; 

3 32– лекції, 16 –
семінарські, 42 – 
самостійна 
робота 

Іспит 

ПП.03.02 
1) Асимптотичні та ймовірнісні  
методи в сучасній теорії функцій; 
2) Задачі оптимального керування 
динамічними системами; 
3) Додаткові розділи геометричної 
топології; 
4) Задачі стохастичної апроксимації; 
5) Вступ до алгебраїчної К-теорії. 
ПП.03.03 Основи теорії просторів 
аналітичних функцій 

2 Педагогічна практика 2 32 – практичні, 
28 – самостійна 
робота  

Проміжний звіт 

3 Проведення досліджень та 
підготовка дисертаційної роботи 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Проміжна 
атестація на 
засіданні 
кафедри  

4 Науковий семінар  Консультації, 
самостійна 
робота 

Виступ на 
семінарі 

5 Підготовка до публікацій наукової 
статті і тез конференцій 

 Фахові видання, 
самостійна 
робота 

Друковані праці, 
виступ на 
конференції 

Кількість кредитів 5   
3-й рік навчання VІ семестр 

1 Педагогічна практика 2 32 – практичні, 
28 – самостійна 
робота  

Захист звіту 
практики, залік 

2 Науковий семінар 1 16 – семінарські, 
14 – самостійна 
робота  

Виступи на 
семінарі 

3 Проведення досліджень та 
підготовка дисертаційної роботи 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Атестація на 
засіданні 
кафедри  

4 Підготовка та видання публікацій 
за темою дисертації 

 Фахові видання, 
самостійна 
робота 

Друковані праці: 
1 стаття 

5 Апробація результатів наукових 
досліджень 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Участь у роботі 
щонайменше 2-
ох наукових 
конференцій 

Кількість кредитів 3   
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4-й рік навчання VІI семестр 
1 Науковий семінар 2 16 – семінарські, 

44 – самостійна 
робота  

Виступи на 
семінарі, залік 

2 Узагальнення результатів наукових 
досліджень. Формулювання 
висновків дисертаційної роботи 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Попередній 
захист 
дисертаційного 
дослідження 

3 Підготовка та видання публікацій 
за темою дисертації 

 Фахові видання, 
самостійна 
робота 

Друковані праці: 
2 статті 

4 Апробація результатів наукових 
досліджень 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Участь у роботі  
наукових 
конференцій 

Кількість кредитів 2   
4-й рік навчання VIІІ семестр 

1 Публічний захист наукових 
досягнень у формі дисертації 

 Консультації, 
самостійна 
робота 

Автореферат і 
рукопис 
дисертації 
(монографія) на 
здобуття 
ступеня доктора 
філософії 

Кількість кредитів    
 
 
 
Гарант освітньо-наукової програми підготовки 
докторів філософії з галузі 11 «Математика та  
статистика» за спеціальністю 111 «Математика» 
доктор фіз.-мат. наук, професор,                    М.М. Зарічний 
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