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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до навчального плану 

Код та найменування спеціальності: 111 Математика 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 
Спеціалізаціі: математичний аналіз, диференціальні рівняння, геометрія і топологія,  
                         теорія ймовірностей і математична статистика,  алгебра і теорія чисел 
Освітня програма: освітньо-наукова програма «Математика» підготовки доктора 
                                      філософії (PhD) з галузі знань 11 Математика та статистика 
Форма навчання: очна (денна, вечірня) / заочна 

Загальний обсяг у кредитах: 40 ЄКТС  
Строк навчання: 4 роки 

 
Навчальний план, затверджений Вченою радою Львівського національного 
університету імені Івана Франка, протокол №_20/5    від 25 травня  2016 р. 
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) __стандарт 

___вищої освіти відсутній________________________________________ 
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) _________ 

__________професійний стандарт відсутній____________________________ 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: ступінь вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) «магістр» (спеціаліст), що підтверджується 
документом державного зразка 
 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання 

Найменування 
навчальних 

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 
Компетенції соціально-
особистісні: 
Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей (Знання 
та розуміння / Knowledge 
and understanding) 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 

знати: 
особливості картезіанського, 
раціоналістичних та 
ірраціоналістичних світоглядних 
та парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; актуальна 
проблематика, тенденції розвитку 
сучасних філософських теорій; 
головні глобалізаційні виклики, 
що виникли перед світовою й 
українською спільнотами; 
особливості інформаційного 
суспільства та запити щодо нових 
потреб інтелектуального та 
етичного розвитку людини; 
особливості та проблеми 
сучасного громадянського, 

Філософія  
(I-ий семестр, 
4 кредити ЄКТС, 
іспит) 
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(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їхньої 
реалізації. Соціальна 
відповідальність за 
результати прийняття 
стратегічних рішень. 
Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися 
впродовж життя, 
відповідальність за навчання 
інших (Навики навчання / 
Learning skills) 
Загальнонаукові 
компетенції: 
Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей (Знання 
та розуміння / Knowledge 
and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка та 
синтез нових і складних ідей 
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Інструментальні 
компетенції: 
- Розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість переосмислити 
наявне та створити нове 
цілісне знання та/або 
професійну практику, і 
розв’язання значущих 
соціальних, наукових, 
культурних, етичних та 
інших проблем 
(Застосування знань та 
розумінь / Applying 
knowledge and understanding. 

соціального і культурного 
розвитку, що обумовлені 
глобалізаційними викликами; 
розуміння ролі загальнонаукових 
знань і сучасних філософських 
методів пізнання для успішної 
професійної діяльності; цілісне 
уявлення про процеси 
суспільного  розвитку; здатність 
виявляти науковий потенціал 
проблем, які виникають у 
професійній діяльності, 
проводити якісно-кількісний 
аналіз; 
Розуміння значущості 
громадянської перспективи 
людського розвитку та вміння 
виявляти світоглядно-ідейне 
підґрунтя комунікаційної 
ворожості й недоброзичливості 
до Іншого. Розуміння 
відмінностей між переконаннями, 
заснованими на пересудах, 
забобонах і упередженнях, та 
переконаннями, заснованими на 
логічному обґрунтуванні й 
практичному досвіді. 
Визнання свободи як базової 
цінності людського життя в 
поєднанні з етичною та правовою 
відповідальністю. 
вміти: 
інтегрувати загальнонаукові 
знання, сучасні філософські 
методи пізнання та парадигмальні 
підходи в науково-дослідну 
роботу; 
критично оцінювати світоглядно-
концептуальні обґрунтування 
перспектив людського розвитку з 
врахуванням їхнього 
гуманістичного та етичного 
потенціалу.; 
самостійно критично оцінювати 
міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх. 

Інструментальні 
компетенції: 
Найбільш передові  
концептуальні та 
методологічні знання в 

Знання та розуміння основних 
морфологічних і синтаксичних 
категорій іншомовного наукового 
мовлення, ключових 
характеристик наукового стилю; 

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням 
(англійська, 
німецька, 



3 
 

галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей (Знання 
та розуміння / Knowledge 
and understanding). 
Розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість переосмислити 
наявне та створити нове 
цілісне знання та/або 
професійну практику, і 
розв’язання значущих 
соціальних, наукових, 
культурних, етичних та 
інших проблем 
(Застосування знань та 
розумінь / Applying 
knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних 
ідей (Формування тверджень 
/ Making judgements) 
 
  
 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

розуміння детального змісту, 
структури і композиції основних 
видів автентичних наукових 
текстів за фахом з монографій, 
підручників, газет, науково-
популярних і спеціалізованих 
журналів та Інтернет-видань, 
знання вимог до академічної і 
професійної кореспонденції.  
 Уміння чітко, граматично 
правильно, стилістично коректно, 
зв’язно, лаконічно і 
аргументовано формулювати 
думку іноземною мовою в 
монологічному, діалогічному і 
полілогічному мовленні, 
наводячи різноманітні аргументи 
“за” і “проти”; уміння 
використання типових 
мовленнєвих моделей та структур 
в умовно-комунікативних і 
комунікативних ситуаціях 
фахового спілкування.  
 
 Здатність до сприйняття, обробки 
інформації іноземною мовою та 
управління нею; здатність до 
аналітичного, критичного та 
системного мислення, що 
виявляється у різних видах 
іншомовної мовленнєвої 
діяльності; здатність критично 
аналізувати інформацію 
іноземною мовою, оцінювати її 
значущість, синтезувати і 
структурувати її у процесі 
оформлення власних 
висловлювань іноземною мовою; 
уміння застосовувати різні 
техніки читання наукової 
літератури. 
Володіння усною та письмовою 
комунікацією іноземною мовою 
на просунутому рівні (Advanced 
C1). Уміння налагоджувати 
контакт іноземною мовою, 
організовувати діалогічне 
спілкування з іншими слухачами 
курсу, викладачами, науковцями; 
уміння обирати й застосовувати 
доцільні стилі комунікативної 
поведінки, комунікативні 

французька) 
(I-ий семестр,  
3 кредити ЄКТС, 
залік; II-ий семестр, 
4 кредити ЄКТС, 
іспит) 
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Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їх 
реалізації. Соціальна 
відповідальність за 
результати прийняття 
стратегічних рішень. 
Здатність 
самовдосконалюватися і 
саморозвиватися протягом 
життя, відповідальність за 
навчання інших (Навики 
навчання / Learning skills) 
 

стратегії і тактики, досягати 
комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; 
розуміти інформацію, намір 
мовця і комунікативні наслідки 
його висловлювання в ході 
професійно-наукових обговорень; 
уміння виступати з 
підготовленими презентаціями, 
доповідями на наукових 
конференціях, вести дискусії з 
науковцями, представниками 
громадськості з наукових 
проблем, відстоювати 
особистісну наукову позицію на 
демократичних засадах. 
 Здатність успішно самостійно 
продукувати статті, тези доповіді, 
реферати та анотації з високим 
ступенем граматичної, лексичної 
та стилістичної коректності; 
здатність очолювати роботу в 
групі під час виконання проектів і 
підготовки презентацій; 
соціокультурна адаптивність та 
комунікабельність; креативність. 
Здатність нести відповідальність 
за якість і результати науково-
дослідної діяльності. Здатність до 
навчання впродовж життя, до 
подальшого самовдосконалення у 
сфері іноземної мови. 

Компетентності соціально-
особистісні: 
- розуміння та сприйняття 
етичних норм поведінки; 
- здатність до критики й 
самокритики; 
-креативність, 
-адаптивність і 
комунікабельність; 
Компетентності 
інструментальні: 
- навички управління 
інформацією; 
-здатність до письмової й 
усної комунікації рідною 
мовою. 
Компетентності 
професійні: 
- здатність кваліфіковано 
виконувати функції 

знати: 
основні законодавчі документи, 
що стосуються системи освіти; 
права й обов’язки суб’єктів 
навчального процесу (викладачів, 
студентів); 
концептуальні основи 
навчального предмету, його місце 
в загальній системі знань і 
цінностей та навчальному плані 
освітнього закладу 
вміти: 
інтегрувати теоретичні знання і 
практичний досвід; 
реалізовувати професійні якості 
на практиці; враховувати в 
педагогічній діяльності вікові та 
психологічні  особливості 
студентів; фахово володіти 
знаннями курсу, достатніми для 

Психологія вищої 
школи  
 
Методологія 
викладання 
математики і 
статистики у вищій 
школі  
 
Педагогіка вищої 
школи 
 
(IV-ий семестр,  
3 кредити ЄКТС, 
залік) 
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викладача; 
- здатність фахово та 
оптимально використовувати 
методи, та форми навчання  
у практичній викладацькій 
діяльності. 
 
 
 
 
Критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних 
ідей  
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їх 
реалізації. 
Соціальна відповідальність 
за результати прийняття 
стратегічних рішень 
Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися 
протягом життя, 
відповідальність за навчання 
інших 
(Навики навчання / Learning 
skills) 
Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей (Знання 
та розуміння / Knowledge 
and understanding) 
Розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість переосмислити 
наявне та створити нове 

аналітичної оцінки, вибору й 
реалізації освітньої програми 
 
1. Знання та розуміння 
методологічних, концептуальних 
засад організації навчальних 
занять, викладання фахової 
дисципліни, діяльності викладача 
та діяльності студентів, 
теоретико-методичних аспектів 
організації кожної складової 
діяльності. 
2.Знання та розуміння теоретико-
методологічних засад організації 
навчально-виховного процесу у 
вищій школі, сутності, мети, 
функцій, науково-педагогічних, 
моральних цінностей діяльності 
викладача, теоретико-методичних 
аспектів організації педагогічної 
взаємодії, навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, емоційно-
виховного впливу на їхній 
розвиток. 
3. Знання сучасних теорій і 
концепцій педагогічної та вікової 
психології у царині навчання 
дорослих. Розуміння механізмів 
психічних процесів, які беруть 
участь у засвоєнні знань, 
формуванні умінь та навичок у 
професійній підготовці студентів 
у вищій школі. Розуміння 
механізмів научіння, сутності 
мотивації до навчання та інших 
видів діяльності. Знання 
механізмів взаємодії студентів у 
групі та розвитку команди. 
1. Уміння самостійно планувати 
структуру навчальних занять,  
розробляти методику організації 
взаємодіяльності викладача й 
студентів, здійснювати підготовку 
навчальних занять, 
організовувати навчально-
виховний процес як взаємодію 
викладача і студентів, оцінювати 
результати навчання відповідно 
до поставлених цілей, аналізувати 
проблеми, приймати рішення 
щодо їхнього вирішення. 
2.Уміння організовувати різні 
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цілісне знання та/або 
професійну практику, і 
розв’язання значущих 
соціальних, наукових, 
культурних, етичних та 
інших проблем 
(Застосування знань та 
розумінь / Applying 
knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка та 
синтез нових і складних ідей 
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
 

види педагогічної діяльності у 
вищій школі, виокремлювати 
критерії оцінки їхньої 
ефективності, готовність 
визначати особистісну 
педагогічну позицію як 
викладача, здатність проектувати 
та окреслити модель власної 
педагогічної  діяльності у вищій 
школі, аналізувати педагогічні 
ситуації та самостійно приймати 
рішення 
3. Уміння застосовувати знання 
про психологічні особливості 
осіб, які беруть участь у 
навчально-виховному процесі у 
вищій школі, та знання про 
механізми функціонування 
психічних процесів і явищ, які 
супроводжують викладацьку 
діяльність. Уміння та навички  
ефективного управління 
навчально-виховним  процесом у 
ВНЗ в рамках дисципліни, яка 
викладається. Уміння 
діагностувати навчальні стилі 
студентів, визначаючи їхні 
обмеження та переваги; здатність 
за потреби корегувати навчальний 
стиль студента. Уміння вивчати 
навчальну мотивацію студентів та 
ефективно стимулювати їх до 
навчання. 
1. Вміння критично аналізувати 
проведені заняття за визначеними 
критеріями, оцінювати власні 
педагогічні дії й дії студентів на 
кожному етапі процесу 
відповідно до поставленої мети, 
здійснювати самостійні висновки 
й приймати рішення щодо 
вдосконалення кожного етапу 
заняття. 
2. Здатність критично аналізувати 
зміст навчальних дисциплін за 
фахом та узгоджувати його з 
набутим досвідом й професійною 
діяльністю майбутніх фахівців, 
критично оцінювати власні 
уміння застосовувати 
організаційно-методичні форми 
навчання у вищій школі, 
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аналізувати потреби, інтереси, 
ставлення студентів до 
навчального процесу, 
пропонувати ідеї щодо 
вдосконалення їхніх  знань, умінь, 
формування позитивної мотивації 
навчання відповідно до їхніх 
індивідуально-типологічних 
особливостей. 
3. Здатність до критичного 
аналізу теорій та концепцій, що є  
підґрунтя сучасних методик 
викладання у вищій школі. 
Уміння оцінювати ефективність 
методик подачі навчального 
матеріалу, обирати та/або 
створювати засоби та стилів 
викладання, адекватні змісту 
навчального матеріалу та 
аудиторії. Уміння формувати 
власну обґрунтовану позицію 
щодо  розв’язання проблем, які 
стосуються викладання у вищій 
школі. 
1. Вміння організовувати 
діалогічне спілкування зі 
студентами, застосовувати 
доцільні добудови для 
встановлення контакту з ними, 
конструктивно спілкуватися з 
викладачами у процесі аналізу 
проведених навчальних занять. 
2.Здатність налагоджувати 
контакт, організовувати 
діалогічне спілкування зі 
студентами відповідно до їхніх 
психологічних особливостей, 
дотримуватися норм педагогічної 
етики та педагогічного такту, 
обирати й застосовувати доцільні 
стилі педагогічної поведінки у 
конфліктних ситуаціях, доцільні 
способи розв’язання конфліктів зі 
студентами, викладачами,уміння 
вести дискусії з науковцями, 
представниками громадськості з 
наукових проблем, відстоювати 
особистісну науково-педагогічну 
позицію на демократичних 
засадах 
3. Володіння комунікативними 
уміннями і навичками, 
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необхідними викладачу для 
ефективної самопрезентації, 
публічного виступу, 
конструктивної міжособової та 
особистісно-групової взаємодії у 
ході навчально-виховної 
діяльності. Уміння гнучко 
застосовувати засоби 
безпосередньої та 
опосередкованої взаємодії з 
колегами для обміну 
педагогічним досвідом та 
представлення власних 
методичних розробок (в рамках 
методичних семінарів, науково-
практичних конференцій тощо). 
1. Готовність організовувати 
навчальні заняття відповідно до 
інноваційних підходів, здатність 
впроваджувати інноваційні 
моделі, технології в практику 
організації навчально-виховного 
процесу, аналізувати власну 
відповідальність за наслідки 
впровадження інноваційних 
педагогічних дій, окреслення 
програми власного професійного 
становлення та 
самовдосконалення на основі 
аналізу набутого під час практики 
педагогічного досвіду 
2.Здатність критично оцінювати 
власні педагогічні уміння 
відповідно до інноваційних 
підходів, визначати інноваційні 
моделі, технології організації 
навчально-виховного процесу у 
вищій школі та приймати рішення 
щодо їхнього застосування, 
оцінювати власну 
відповідальність як викладача в 
організації навчання, взаємодії зі 
студентами, окреслювати шляхи, 
засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, 
умінь, розвитку особистісних рис, 
значущих для педагогічної 
діяльності 
3. Розуміння суспільної ролі 
вищої школи як інститут 
соціалізації людини. Уміння 
керувати груповими процесами у 
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студентській академічній групі та  
створювати команди для 
реалізації навчальних та наукових 
проектів. Уміння планувати 
власний час і кар’єру, 
демонструючи студентам зразок 
оптимального використання 
особистісних та професійних 
ресурсів у постановці і 
досягненні професійних цілей. 
Володіння прийомами та 
техніками самооцінки  мотивації 
професійної діяльності та 
засобами саморегуляції 
переживань та вольових процесів. 
 

Компетенції соціально-
особистісні: 
здатність до організації влас-
ної науково-дослідницької 
діяльності, здатніть до 
системного критичного 
мислення; 
науковий світогляд і творче 
мислення  
Загальнонаукові 
компетенції: 
володіння теоретико-
методологічними засадами 
регулювання відносин 
інтелектуальної власності, 
розуміння необхідності 
участі в конкурсах та 
грантових і стипендіальних 
програмах. 
Інструментальні 
компетенції: 
 знання основ методології, 
техніки і організації науково-
дослідної роботи, підходів 
до планомірної та 
ефективної індивідуальної і 
командної дослідницької 
діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 

знати: 
поняттєво-категоріальний апа-
рат науки; значення, мету, функ-
ції та структуру методології 
науки; характеристики та 
особливості методів дослід-
ження; поняття про науку, її 
ознаки, функції, мету, завдання; 
головні віхи розвитку науки; 
поняття про наукову діяльність, 
її види, форми, характеристика 
суб′єктів, підготовка та 
атестація наукових і науково-
педагогічних кадрів; сутність та 
комплекс вимог до наукового 
дослідження, його 
класифікацію, види, форми, 
науковий та науково-
прикладний результат; форми 
узагальнення наукових резуль-
татів; поняття творчості та 
наукова творчість, її ознаки, 
умови ефективності творчої 
діяльності; характерні 
особливості форм наукових 
документів, логічні засоби 
зв’язку, техніко-орфографічні 
правила оформлення та 
уніфікації наукових документів; 
характерні особливості наукової 
мови та наукової творчості; 
особливості наукової публікації 
характерристики теоретичних 
методів наукових досліджень; 
методологію емпірикних дослід-
жень; поняття про методику 

Підготовка 
науково-інновацій-
ного проекту  
 
Інформаційні 
технології та 
проектне 
управління 
науковими 
дослідженнями  
 
Інтелектуальна 
власність і 
трансфер 
технологій 
 
Інновації та 
підприємництво 
 
(IV-ий семестр,  
3кредити ЄКТС, 
залік) 
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Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей 
(Знання та розуміння / 
Knowledge and 
understanding) 
Розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість переосмислити 
наявне та створити нове 
цілісне знання та/або 
професійну практику, і 
розв’язання значущих 

наукового дослідження, його 
зміст і принципи реалізації;  
структуру, логіку і систему 
вимог до дисертаційної роботи.  

вміти: 
здійснювати аналіз теоретичних 
та експериментальних даних; 
формулювати висновки та 
узагальнення; застосовувати 
сучасні ефективні засоби роботи 
з науковою та навчально-
методичною літературою; ме-
тодично грамотно працювати з 
текстами наукових джерел; 
складати модель творчої роботи, 
програму і план власного 
дослідження; доцільно викорис-
товувати категоріально-
поняттєвий апарат; володіти 
прийомами роботи над 
науковим текстом (есе, тези, 
стаття, дисертаційна робота); 
раціонально використовувати 
наукові методи пізнання; 
обґрунтовувати практичну 
значущість результатів 
дослідження; оформляти резуль-
тати наукового дослідження; 
захищати результати свого 
дослідження у встановленій 
формі; володіти поняттями та 
засобами авторського права; 
застосовувати інформацію про 
гранти, конкурси. 
Знання сучасних концепцій 
розвитку інформаційних 
технологій. Розуміння системи 
базових знань сучасних 
інформаційних технологій з 
елементами програмування до 
відповідної тематики наукових 
досліджень Знання про методи 
практичного використання 
стандартних засобів операційної 
системи комп’ютера та 
методики організації науково-
педагогічної роботи з 
використанням комп’ютерів. 
Розуміння механізмів та методів 
організації експериментальної, 
наукової і педагогічної роботи з 
використанням комп’ютерів.   
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соціальних, наукових, 
культурних, етичних та 
інших проблем  
(Застосування знань та 
розумінь / Applying 
knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних 
ідей  
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їх 
реалізації. 
Соціальна відповідальність 
за результати прийняття 
стратегічних рішень 
Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися 
протягом життя, 
відповідальність за навчання 
інших 
(Навики навчання / Learning 
skills) 
Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей 
(Знання та розуміння / 
Knowledge and 
understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних 
ідей  
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 

Вміння аналізувати методи 
дисципліни щодо поточної і 
майбутньої науково-
педагогічної діяльності; обирати 
засоби комп’ютерного 
забезпечення для організації 
практичної роботи; 
застосовувати прийоми 
теоретичного і практичного 
аналізу інформаційних 
технологій; будувати наукові і 
педагогічні види робіт з 
використанням комп’ютерів; 
організувати навчальну роботу 
слухачів курсів вивчення 
інформаційних технологій. 
Вміння здійснювати критичний 
аналіз знань про можливості 
сучасних комп’ютерів щодо 
практичного застосування у 
наукових дослідженнях, 
здатність застосування сучасних 
прийомів формування 
теоретичних знань і практичних 
навичок проектування і 
наукових розробок з 
використанням інформаційних 
технологій.  
Володіння навиками 
використання сучасних форм 
взаємодії наукових і освітніх 
установ з громадськістю, 
методикою організації 
навчальної роботи студентів і 
слухачів курсів з предмету 
інформаційних технологій; 
популяризація типових 
сучасних методик організації 
наукової і навчальної роботи з 
використаням комп’ютерів. 
Здатність виявляти актуальні 
проблеми тематики 
дослідження, здійснювати їх 
теоретичний аналіз та шукати 
можливі шляхи вирішення. 
Здатність до організації власної 
наукової діяльності та 
системного критичного 
мислення. 
Здатність до якісного та 
професійного виконання 
поставленого завдання. 
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громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їх 
реалізації. 
Соціальна відповідальність 
за результати прийняття 
стратегічних рішень 
Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися 
протягом життя, 
відповідальність за навчання 
інших 
(Навики навчання / Learning 
skills) 
Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей 
(Знання та розуміння / 
Knowledge and 
understanding) 
Розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість переосмислити 
наявне та створити нове 
цілісне знання та/або 
професійну практику, і 
розв’язання значущих 
соціальних, наукових, 
культурних, етичних та 
інших проблем  
(Застосування знань та 
розумінь / Applying 
knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних 
ідей  
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 

Здатність окреслювати шляхи, 
засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, 
умінь, розвитку особистісних 
рис, значущих для педагогічної 
та наукової діяльності. 
Знання сучасних концепцій 
інтелектуальної власності. 
Розуміння творчої діяльності як 
відносин, що регулюються 
інтелектуальним правом. Знання 
про право інтелектуальної 
власності як інститут права та 
галузь законодавства: суб'єктів, 
об'єкти та зміст правовідносин у 
сфері інтелектуальної власності. 
Розуміння механізмів реалізації 
суб'єктивних прав у сфері  
інтелектуальної  власності, 
охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності. 
 
Вміння здійснювати юридичну 
кваліфікацію приватно-
правових явищ, встановлювати 
закономірності між структурою 
зобов’язань у сфері 
інтелектуальної власності та їх  
юридичними наслідками, 
аналізувати залежності 
властивостей договорів щодо 
розпорядження майновими 
правами інтелектуальної 
власності від характеристик їх 
істотних умов, встановлювати 
основні чинники побудови 
цивільно-правових договорів, 
що визначають їх здатність 
адекватно регулювати приватно-
правові відносини. Адаптація 
міжнародно-правових 
стандартів (в тому числі 
стандартів ЄС) у сфері 
інтелектуальної власності в 
Україні. Вміння прогнозувати 
вплив правових реформ у сфері 
інтелектуальної власності на 
економічні процеси у державі. 
Представляти результати 
досліджень, що стосуються 
авторського, патентного права, 
договорів щодо розпорядження 
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громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 

майновими правами 
інтелектуальної власності у 
міжнародних рейтингових 
журналах, порівнювати 
результати власних досліджень 
у сфері інтелектуального права 
зі світовими аналогами, 
об’єднувати зусилля різних 
наукових груп для вирішення 
комплексних завдань 
авторського права та 
промислової власності.  
Вміння здійснювати системний 
аналіз приватно-правових явищ 
у сфері інтелектуальної 
власності та трансферу 
технологій, встановлювати 
специфіку новітніми методами, 
показувати переваги 
розроблених методик наукового 
пошуку щодо авторських, 
суміжних прав, промислової 
власності, створювати наукові 
групи, співпрацювати з 
юридичними компаніями для 
впровадження результатів 
досліджень. Забезпечувати 
права інтелектуальної власності 
через видавничу діяльність 
стосовно нових методів 
визначення та вдосконалення і 
адаптації відомих методів до 
нових правових проблем у сфері 
інтелектуального права. Обмін 
досвідом з проблем 
інтелектуального права через 
участь та організацію наукових 
семінарів, шкіл, конференцій. 
1. Знання про сучасні теорії та 
концепції інноваційної 
діяльності. 
2. Розуміння суті, особливостей 
та принципів формування 
інновацій у підприємництві. 
3. Знання про організаційні 
форми впровадження 
інноваційних проектів. 
4. Знання про складові 
національної інноваційної 
системи. 
1. Вміння визначити цілі, 
завдання та розробляти 
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програму інноваційного 
розвитку підприємства. 
2. Вміння здійснити пошук 
інноваційних ідей. 
3. Вміння здійснити техніко-
економічне обгрунтування 
інноваційного проекту, 
розробити бізнес-план його 
реалізації. 
4. Вміння аналізувати, 
оцінювати та вибирати 
найбільш оптимальні форми 
фінансування інноваційних 
проектів. 
1. Вміння розрахувати 
економічний ефект від 
впровадження інновацій. 
2. Вміння оцінювати 
ефективність альтернативних 
інноваційних проектів та 
порівнювати їх. 
3. Вміння оцінювати ризики 
суб’єктів підприємництва при 
впровадженні інновацій. 
1. Володіння інструментами 
маркетингових комунікацій для 
просування результатів 
інноваційних проектів. 
2. Володіння навиками 
використання сучасних форм 
взаємодії наукових і освітніх 
установ з громадськістю, 
підприємствами у процесі 
впровадження інноваційних 
ідей. 
1. Навики застосовувати 
інструментів менеджменту 
знань у підприємництві. 
2. Вміння визначати та 
прогнозувати соціальні наслідки 
впровадження інновацій. 

 

II. Цикл професійної підготовки 
 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– володіти основними 
інструментами аналізу 
математичних структур; 
– розуміти основні 
результати та досягнення у 
галузі математичних наук. 
Загальнонаукові 

знати: 
історію розвитку та сучасні 
актуальні питання  математичного 
аналізу, диференціальних рівнянь,  
геометрії і топології, теорії 
ймовірностей і математичної 
статистики, алгебра і теорії чисел. 
вміти: 
використовувати основні методи 

Сучасні тенденції в 
математиці та 
статистиці  
(I-ий семестр,  
3 кредити ЄКТС, 
залік) 
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компетенції: 
– знання об’єктів  і 
розуміння проблематики 
досліджень в галузі 
математики та статистики. 
Інструментальні 
компетенції: 
– сучасні методи досліджень 
в галузі математики і 
статистики. 

математичного аналізу, 
диференціальних рівнянь,  
геометрії і топології, теорії 
ймовірностей і математичної 
статистики, алгебра і теорії чисел. 

Компетенції соціально-
особистісні: Освоїти сучасні 
основи комплексного, 
функціонального та 
нелінійного аналізу 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– знання об’єктів досліджень 
комплексного, лінійного та 
нелінійного аналізу; 
– розуміти проблематику 
комплексного та нелінійного 
аналізу. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи комплексного 
аналізу. 

знати: 
історію розвитку комплексного 
аналізу; сучасні актуальні 
питання лінійного на нелінійного 
аналізу; основні результати цієї 
теорії. 
вміти: 
використовувати основні методи 
комплексного, лінійного та 
нелінійного аналізу 

Основи сучасного 
комплексного 
аналізу 
 (II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знання основних 
результатів теорії 
нормальних операторів та 
їхніх застосувань. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– знання об’єктів досліджень 
функціонального аналізу; 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень у цій теорії. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи дослідження 
вимірних просторів. 

знати: 
важливі результати спеціальних 
розділів функціонального 
числення; конструкції важливих 
просторів, нормальних операторів 
та їх властивості. 
вміти: 
використовувати методи 
досліджень нормальних 
операторів (функціональне 
числення,  проекторнозначні 
міри, спектральна міра)  

Основи теорії 
операторів 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знання основних 
результатів теорії функцій 
багатьох змінних та їх 
застосувань. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– знання об’єктів досліджень 

знати: 
важливі результати та базові 
поняття комплексного аналізу в 
Cn:, найпростіші типи областей, 
поняття голоморфності і 
властивості голоморфних 
функцій. 
вміти: 
використовувати методи 

Основи теорії 
функцій багатьох 
комплексних 
змінних 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 



16 
 

теорії функцій комплекної 
змінної; 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень у цій теорії. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи дослідження 
комплексного аналізу. 

досліджень комплексного аналізу 
в Cn, кратні степеневі ряди, 
теорему Вейєрштрасса, 
фундаментальні результати теорії 
голоморфні відображення. 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знання основних 
результатів теорії 
мероморфних функцій та їх 
застосувань. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– знання об’єктів досліджень 
теорії мероморфних 
функцій; 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень у цій теорії. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи дослідження 
комплексного аналізу. 

знати: 
основні поняття Неванліннової 
теорії значень;  властивості 
мероморфних функцій. 
вміти: 
використовувати методи 
досліджень комплексного аналізу, 
фундаментальні результати теорії 
розподілу значень. 

Сучасні підходи до 
Неванліннової 
теорії мероморфних 
функцій 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-bй семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати взаємозв’язок між 
теорією аналітичних 
функцій та імовірнісними 
методами дослідження. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень теорії 
аналітичних функцій за 
допомогою ймовірнісних 
методів. 
Інструментальні 
компетенції: 
– ймовірнісні методи 
дослідження у теорії 
аналітичних функцій. 

знати: 
основні поняття теорії 
аналітичних функцій; ймовірнісні 
методи дослідження аналітичних 
функцій 
вміти: 
використовувати ймовірнісні 
методи для дослідження 
аналітичних функцій 

Асимптотичні та 
ймовірнісні  методи 
в сучасній теорії 
функцій 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 
 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати взаємозв’язок між 
теорією аналітичних 
функцій та імовірнісними 
методами дослідження. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 

знати: 
основні поняття теорії просторів 
Гарді, основи теорії просторів 
Бергмана, клас Неванлінни,  
канаонічні добутки типу Бляшке 
методів комплексного аналізу і 
функціонального аналізу. 
вміти: 
використовувати методи теорії 

Основи теорії 
просторів 
аналітичних 
функцій 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 
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досліджень теорії просторів 
аналітичних функцій. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи теорії просторів 
Гарді, просторів Бергмана. 

просторів Гарді, просторів 
Бергмана  канаонічні добутки 
типу Бляшке для дослідження 
аналітичних функцій 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати методи дослідження 
коректних задач для рівнянь 
гіперболічного, 
параболічного та 
еліптичного типів. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень математичної 
фізики. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи функції Рімана; 
метод подібності в теорії 
теплопровідності 

знати: 
формулювання і фізичне 
тлумачення задач для рівнянь 
гіперболічного, параболічного та 
еліптичного типів 
вміти: 
використовувати методи функції 
Рімана; метод подібності в теорії 
теплопровідності, розв’язувати 
задачі коливання навантаженої 
струни; рівняння газодинаміки; 
задачі без початкових умов для 
рівнянь параболічного типу; 
задачі з фазовим переходом; 
крайові задачі для областей з 
рухомими межами;  теплові 
потенціали; принцип 
випромінювання; задачі 
дифракції; крайові задачі для 
бігармонічного рівняння. 

Додаткові розділи 
рівнянь 
математичної 
фізики 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– методи: дослідження 
крайових задач для рівнянь в 
частинних похідних з 
використанням методів 
функціонального аналізу. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень теорії 
аналітичних функцій за 
допомогою ймовірнісних 
методів. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи: дослідження 
крайових задач для рівнянь в 
частинних похідних з 
використанням методів 
функціонального аналізу.. 

знати: 
основні поняття теорії 
аналітичних функцій; ймовірнісні 
методи дослідження аналітичних 
функцій 
вміти: 
застосовувати теорію просторів 
Лебега і Соболєва, записати 
варіаційне формулювання 
крайових задач для рівнянь 
еліптичного, параболічного та 
гіперболічного типів, 
досліджувати однозначну 
розв’язність цих задач методами 
функціонального аналізу. 

Рівняння в 
частинних 
похідних та 
функціональний 
аналіз 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 
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Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати комплекс знань про 
актуальні завдання в 
сучасній теорії рівнянь із 
дробовими похідними, 
методи дослідження прямих 
та обернених задач для 
таких рівнянь, окреслення 
сфери їхнього застосування.. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень в теорії рівнянь 
із дробовими похідними. 
Інструментальні 
компетенції: 
– крайові задачі теорії 
рівнянь із дробовими 
похідними. 

знати: 
основні обернені крайові задачі та 
їхні застосування. 
вміти: 
розв’язувати задачу Коші, 
застосовувати вектор-функцію 
Гріна, розв’язувати крайові задачі. 

Прямі та обернені 
задачі для рівнянь 
з дробовими 
похідними 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати основні типи задач 
оптимального керування. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень задач 
оптимального керування. 
Інструментальні 
компетенції: 
– застосування методів 
диференціальних рівнянь 
ддо розв’язання задач 
оптимального керування 
динамічними системами. 

знати: 
основні поняття теорії 
оптимального керування 
динамічними моделями 
економіки (принцип максимуму 
Понтрягіна, рівняння Беллмана, 
теорему Кротова, відносну 
оптимальність) 
вміти: 
розв’язувати задачі оптимального 
керування однопродуктовою 
макроекономічною моделлю, яка 
транспонується в еколого-
економічну задачу із зовнішнім 
керуванням (податкова ставка), 
будувати математичні моделі 
щодо стимулювання в сенсі 
оптимізації природоохоронної 
діяльності підприємствами. 

Задачі оптимально-
го керування 
динамічними 
системами 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати основні поняття, 
результати та техніки, які 
часто виникають у сучасних 
дослідженнях з загальної 
топології. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень теорії  
топологічних просторів. 
Інструментальні 

знати: 
основні поняття, результати та 
техніки, які часто виникають у 
сучасних дослідженнях з 
загальної топології та її 
застосувань. 
вміти: 
використовувати методи теорії 
топологічних простори, що часто 
виникають у загальній топології 
та її застосуваннях. 

Вибрані розділи 
загальної топології 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 
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компетенції: 
– методи дослідження у 
загальній топології. 
Компетенції соціально-
особистісні: 
– володіння методами 
категорної топології. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень категорної 
ттеорії аналітичних функцій 
за допомогою ймовірнісних 
методів. 
Інструментальні 
компетенції: 
– ймовірнісні методи 
дослідження у теорії 
аналітичних функцій. 

знати: 
основні поняття теорії категорій: 
функтори та монади, що часто 
виникають у загальній топології 
та її застосуваннях. 
вміти: 
використовувати категорні методи 
в топології і в дослідженнях 
топологічних конструкцій, що 
діють не тільки на простори, а й 
на відображення. 

Вибрані розділи 
категорної 
топології 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати конструкцію 
напівгруп та їх властивості. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні проблеми 
теорії топологічних 
напівгруп. 
Інструментальні 
компетенції: 
методи дослідження 
топологічних груп. 

знати: 
основні поняття теорії 
топологічних груп, топологічних 
кілець, топологічних напівгруп, 
напівтопологічних напівгруп, 
топологічні напівгратки та 
частково впорядковані 
топологічні простори, напівгрупи 
неперервних перетворень 
топологічних просторів. 
вміти: 
досліджувати особливості 
побудови топологічних груп, 
топологічних кілець. 

Додаткові розділи 
топологічної 
алгебри 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 
 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати основні методи 
досліджень теорії вимірів, 
нескінченно-вимірної 
топології. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні проблеми 
алгебраїчної топології. 
Інструментальні 
компетенції: 
–методи дослідження 
алгебраїчної топології. 

знати: 
основні поняття теорії вимірів, 
теорії ретрактів, нескінченно-
вимірної топології, асимптотичної 
топології, алгебраїчної топології, 
теорії фракталів. 
 вміти: 
досліджувати особливості 
побудови теорії вимірів, теорії 
ретрактів, нескінченно-вимірної 
топології, асимптотичної 
топології, алгебраїчної топології, 
теорії фрак талів. 

Додаткові розділи 
геометричної 
топології 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

- Здатність до самостійного 
опрацювання та аналізу 
наукової літератури в галузі 
теорії ймовірностей та 
математичної статистики. 

Знання методологічних 
принципів та методів 
дослідження в галузі теорій 
ймовірностей і випадкових 
процесів. 

Додаткові розділи 
теорії ймовірностей 
та теорії 
випадкових 
процесів 
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- Здатність створювати 
ймовірнісні моделі явищ, що 
містять випадковість. 
- Здатність до вибору 
існуючих та створення 
теоретико-ймовірнісних 
методів та засобів 
відповідно до поставленої 
задачі. 
- Здатність будувати і 
досліджувати конкретні 
реалізації теоретико-
ймовірнісних об’єктів 
 

- Будувати, досліджувати і 
застосовувати теоретико-
ймовірнісні моделі, 
використовувати їх у теоретичних 
і прикладних дослідженнях. 
- Будувати математичні моделі 
процесів ризику та 
використовувати теорію 
ймовірностей для їхнього аналізу. 
- Формулювати і будувати 
стохастичну модель, 
досліджувати властивості та 
оцінювати параметри випадкових 
процесів, що описуються 
моделлю. 
- Використовувати сучасні 
інформаційні та комунікативні 
технології при спілкуванні, обміні 
інформацією, зборі, аналізі, 
обробці, інтерпретації наукової 
інформації в галузі теорії 
ймовірностей. 

(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

- Здатність застосування 
методів фінансового 
моделювання до створення 
математичних моделей 
процесів на фінансовому 
ринку.  
- Здатність використання 
теоретико-ймовірнісних 
методів і методів фінансової 
математики для прийняття 
рішень на фінансовому 
ринку. 

- Знання методологічних 
принципів та методів 
математичного дослідження. 
- Формулювати і будувати 
стохастичну модель, 
досліджувати властивості та 
оцінювати параметри випадкових 
процесів, що описуються 
моделлю. 
- Вміти будувати математичні 
моделі випадкових процесів на 
фінансовому ринку. 
 

Стохастичні моделі 
систем 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

- Здатність до оцінки 
адекватності теоретико-
ймовірнісної моделі об’єкту 
за допомогою аналітичного 
дослідження та імітаційного 
моделювання. 
- Знання специфічних 
особливостей процесів 
навчання ймовірнісним 
методам та формування 
ймовірнісно-стохастичного 
мислення. 
- Здатність використання 
методів стохастичного 
аналізу для cтворення та 
дослідження математичних 
моделей динамічних систем, 

- Володіти методами аналізу 
якості та ефективності 
алгоритмічних процедур; 
- Вміти створювати ймовірнісні 
моделі явищ, що містять 
випадковість. 
 

Математична 
теорія фінансових 
ринків 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 
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які перебувають під дією 
випадкових факторів. 
Компетенції соціально-
особистісні: 
– знати методи та прийоми 
стохастичного аналізу 
випадкових процесів; вміти 
інтерпретувати результати 
стохастичного аналізу 
випадкових процесів для 
прикладного застосування. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні підходи 
до стохастичного аналізу 
випадкових процесів. 
Інструментальні 
компетенції: 
–методи стохастичного 
аналізу. 

знати: 
основні методи стохастичного 
аналізу 
вміти: 
використовувати результати 
стохастичного аналізу на практиці 

Задачі стохастичної 
апроксимації 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знання основних 
алгебраїчних структур та  
застосувань. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– знання об’єктів досліджень 
сучасної алгебри; 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень прикладної 
алгебри. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи дослідження 
сучасними методами 
абстрактної алгебри і теорії 
чисел. 

знати: 
основні алгебраїчні структури; 
особливості  побудови алгоритмів 
та оцінка їх складності. 
вміти: 
використовувати властивості 
оволодіння сучасними методами 
абстрактної алгебри і теорії 
чисел, теоретичними 
положеннями та основними 
застосуваннями комп’ютерної 
алгебри в різних задачах 
математики, механіки, фізики, 
хімії. 

Прикладна і 
теоретична алгебра 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знання особливостей 
побудови лінійних груп та 
їхні властивості. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень в алгебрі. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи застосування 
стабільного рангу у 
дослідженні кілець. 

знати: 
основні властивості лінійних 
груп, поняття стабільного рангу 
кільця 
вміти: 
знаходити конкретні лінійні групи 
над числовими кільцями; 
обчислювати стабільний ранг для 
заданих класів кілець  

Лінійні групи над 
кільцями 
(II-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; III-ій семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 
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Компетенції соціально-
особистісні: 
– знання основ теорії 
категорій та особливостей 
побудови важливих кілець, 
модулів; їхню структуру. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– розуміти сучасні напрямки 
теорії категорій та  
досліджень кілець та 
модулів. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи застосування теорії 
катенорій, властивостей 
кілець та модулів у 
дослідженні математичних 
об’єктів. 

знати: 
основи теорії категорій і її 
застосування в різних розділах 
математики, основні класи кілець 
та модулів; особливості їх 
побудови та властивості 
вміти: 
використовувати властивості 
основних класів кілець та 
модулів, таких понять як 
функтори, морфізми, (ко)границі, 
(ко)добутки, резольвенти та ін. 
для розв’язку математичних 
проблем 
 

Категорні методи в 
математиці 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
– знання основних алгебро-
топологічних структур. 
Загальнонаукові 
компетенції: 
– знання об’єктів досліджень 
сучасної алгебри та 
топології; 
– розуміти сучасні напрямки 
досліджень у цьому напрямі. 
Інструментальні 
компетенції: 
– методи дослідження 
алгебро-топологічних 
структур. 

знати: 
основні алгебраїчні та алгебро-
топологічні структури; 
особливості їх побудови; поняття. 
правого похідного функтора 
контраваріантного функтора,. 
властивості функторів Tor і Ext 
при різноманітних операціях, 
властивості інваріантного 
базисного числа. 
 
вміти: 
використовувати властивості 
основних алгебро-топологічних 
структур та їх елементів; 
обчислювати групу Гротендіка:  
різних класів кілець; стабільний 
ранг кільця. 

Вступ до 
алгебраїчної К-
теорії 
(IV-ий семестр,  
2 кредити ЄКТС, 
залік; V-ий семестр, 
3 кредити ЄКТС, 
іспит) 

Компетенції соціально-
особистісні: 
Соціальна відповідальність 
за результати прийняття 
стратегічних рішень 
Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися 
протягом життя, 
відповідальність за навчання 
інших 
(Навики навчання / Learning 
skills) 
Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 

Здатність виявляти актуальні 
проблеми тематики дослідження, 
здійснювати їх теоретичний 
аналіз та шукати можливі шляхи 
вирішення. 
Здатність до організації власної 
наукової діяльності та системного 
критичного мислення. 
Здатність до якісного та 
професійного виконання 
поставленого завдання. 
Здатність окреслювати шляхи, 
засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, 
умінь, розвитку особистісних рис, 

Науковий семінар 
(I-VII-ий семестри,  
3 кредити ЄКТС, 
залік у VII-му 
семестрі) 
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галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей 
(Знання та розуміння / 
Knowledge and 
understanding) 
Загальнонаукові 
компетенції: 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
Інструментальні 
компетенції: 
Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їх 
реалізації. 

значущих для педагогічної та 
наукової діяльності. 

Компетентності соціально-
особистісні: 
- розуміння та сприйняття 
етичних норм поведінки; 
- здатність до критики й 
самокритики; 
-креативність, 
-адаптивність і 
комунікабельність; 
Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей 
(Знання та розуміння / 
Knowledge and 
understanding) 
Компетентності 
інструментальні: 
- навички управління 
інформацією; 
-здатність до письмової й 
усної комунікації рідною 
мовою; 
- cпілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 

знати: 
основні законодавчі документи, 
що стосуються системи освіти; 
права й обов’язки суб’єктів 
навчального процесу (викладачів, 
студентів); 
концептуальні основи 
навчального предмету, його місце 
в загальній системі знань і 
цінностей та навчальному плані 
освітнього заклад; 
знання та розуміння 
методологічних, концептуальних 
засад організації навчальних 
занять, викладання фахової 
дисципліни, діяльності викладача 
та діяльності студентів, 
теоретико-методичних аспектів 
організації кожної складової 
діяльності. 
вміти: 
- інтегрувати теоретичні знання і 
практичний досвід; 
реалізовувати професійні якості 
на практиці; фахово володіти 
знаннями курсу, достатніми для 
аналітичної оцінки, вибору й 
реалізації освітньої програми; 

Педагогічна 
практика  
(V-VI ий семестри,  
4 кредити ЄКТС, 
залік у VI-му 
семестрі) 
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спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
Компетентності 
професійні: 
- здатність кваліфіковано 
виконувати функції 
викладача; 
- здатність фахово та 
оптимально використовувати 
методи, та форми навчання  
у практичній викладацькій 
діяльності. 
Розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість переосмислити 
наявне та створити нове 
цілісне знання та/або 
професійну практику, і 
розв’язання значущих 
соціальних, наукових, 
культурних, етичних та 
інших проблем  
(Застосування знань та 
розумінь / Applying 
knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних 
ідей  
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їх 
реалізації. 
Соціальна відповідальність 
за результати прийняття 
стратегічних рішень 
Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися 
протягом життя. 
(Навики навчання / Learning 
skills) 

- самостійно планувати структуру 
навчальних занять,  розробляти 
методику організації 
взаємодіяльності викладача й 
студентів, організовувати 
навчально-виховний процес як 
взаємодію викладача і студентів, 
оцінювати результати навчання 
відповідно до поставлених цілей, 
аналізувати проблеми, приймати 
рішення щодо їхнього вирішення. 
- критично аналізувати проведені 
заняття за визначеними 
критеріями, оцінювати власні 
педагогічні дії й дії студентів на 
кожному етапі процесу 
відповідно до поставленої мети, 
здійснювати самостійні висновки 
й приймати рішення щодо 
вдосконалення кожного етапу 
заняття. 
- організовувати діалогічне 
спілкування зі студентами, 
застосовувати доцільні добудови 
для встановлення контакту з 
ними, конструктивно 
спілкуватися з викладачами у 
процесі аналізу проведених 
навчальних занять. 
- організовувати навчальні 
заняття відповідно до 
інноваційних підходів, здатність 
впроваджувати інноваційні 
моделі, технології в практику 
організації навчально-виховного 
процесу, аналізувати власну 
відповідальність за наслідки 
впровадження інноваційних 
педагогічних дій, окреслення 
програми власного професійного 
становлення та 
самовдосконалення на основі 
аналізу набутого під час практики 
педагогічного досвіду. 

Найбільш передові 
концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-дослідної 

знати: 
види наукових публікацій, 
структуру наукової статті, 
науковометричні бази фахових 

Методологія 
підготовки 
наукової публікації 
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та/або професійної 
діяльності і на межі 
предметних галузей (Знання 
та розуміння / Knowledge 
and understanding) 
Розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість переосмислити 
наявне та створити нове 
цілісне знання та/або 
професійну практику, і 
розв’язання значущих 
соціальних, наукових, 
культурних, етичних та 
інших проблем 
(Застосування знань та 
розумінь / Applying 
knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка та 
синтез нових і складних ідей 
(Формування тверджень / 
Making judgements) 
Спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та 
громадськістю в певній 
галузі наукової та/або 
професійної діяльності 
(Комунікативні навики / 
Communication skills) 
Ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, 
лідерство та повна 
автономність під час їхньої 
реалізації. Здатність 
саморозвиватися і 
самовдосконалюватися 
впродовж життя, 
відповідальність за навчання 
інших (Навики навчання / 
Learning skills) 

видань, форму і зміст запиту на 
фінансування науково-
інноваційного проекту. 
способи публікації в міжнародних 
і вітчизняних фахових 
періодичних виданнях результатів 
експериментальних досліджень. 
 
вміти: 
аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у 
вигляді публікації та як основу 
майбутнього проекту. 
апробовувати результати 
дисертаційної роботи на 
міжнародних і вітчизняних 
наукових конференціях.  
прогнозувати результати 
виконання науково-інноваційного 
проекту, їхню наукову новизну та 
практичну цінність. 
підготувати науково-інноваційний 
проект. 
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