Шановні студенти-магістри 5-го курсу
денної форми навчання механіко математичного факультету!
Просимо Вас до 24 лютого 2017 року подати в деканат заяву встановленого зразка,
у якій здійснити вибір вибіркових дисциплін на 2017-2018 навчальний рік. Процедура
вибору здійснюватиметься відповідно до Положень затверджених в Університеті та
передбачає формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у складі не менше 25
осіб, для спеціалізацій – не менше 12 студентів. Якщо кількість студентів, які обрали
вибіркову дисципліну буде меншою мінімальної, то відповідні студенти робитимуть
повторний вибір або будуть розподілені деканатом із врахуванням позиції студента у
рейтингу успішності. Тому, будь ласка, у заяві поряд з основним вибором вкажіть у
дужках альтернативний (альтернативні у порядку спадання пріоритету).
Переліки дисциплін вільного вибору студентів
Для спеціальності 111 «Математика», спеціалізації освітньо-наукової програми
«Математика»
Дисципліни Переліку №5 (3 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 2/0): ДВС.05.01
Історія і методологія математики; ДВС.05.02 Методи розв'язування шкільних задач
підвищеної складності; ДВС.05.03 Методика викладання математики і механіки у вищій
школі.
Дисципліни Переліку №6 (3 семестр, 6 кредитів ЄКТС, залік, 2/2): ДВС.06.01
Інвестиційні оцінювання; ДВС.06.02 Аналіз на нелінійних однорідних просторах;
ДВС.06.03 Markov processes in actuarial mathematics and biology (eng/ukr); ДВС.06.04
Платформи корпоративних інформаційних систем; ДВС.06.05 Узагальнені функції та
крайові задачі; ДВС.06.06 Додаткові розділи страхової математики; ДВС.06.07
Computational Geometry; ДВС.06.08 Методика викладання математики і статистики у
вищій школі.
Дисципліни Переліку №7 (4 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 4/3): ДВС.07.01
Проектування програмних систем; ДВС.07.02 Сучасні технології програмування;
ДВС.07.03 Комп'ютерні засоби створення математичних публікацій; ДВС.07.04
Математичні моделі комп'ютерної графіки; ДВС.07.05 Бази даних та системи управління
інформацією.

Для спеціальності 111 «Математика», спеціалізація (освітньо-наукова програма)
«Математична економіка та економетрія»

Дисципліни Переліку №5 (3 семестр, 6 кредитів ЄКТС, залік, 2/1): ДВС.05.01
Інструменти і методи оцінки активів; ДВС.05.02 Теорія ринків та аукціони; ДВС.05.03
Моделювання інтеграційних процесів в ЄС.
Дисципліни Переліку №6 (3 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 2/0): ДВС.06.01 Теорія
переговорів та її застосування; ДВС.06.02 Соціальні та економічні мережі; ДВС.06.03
Основи теорії виробничої оптимізації.
Дисципліни Переліку №7 (3 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 2/1): ДВС.07.01
Нелінійна і робастна оптимізація; ДВС.07.02 Узагальнена опуклість і оптимізація;
ДВС.07.03 Основи теорії виробничої оптимізації.

Для спеціальності 111 «Математика», спеціалізація (освітньо-наукова програма)
«Актуарна і фінансова математика»
Дисципліни Переліку №6 (3 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 1/1): ВД.2.06.01
Історія Львівської математичної школи; ВД.2.06.02 Англійська мова для математиків та
статистиків; ВД.2.06.03 Адміністрування корпоративних комп’ютерних мереж;
ВД.2.06.04 Шаблони проектування програмних систем.
Дисципліни Переліку №7 (3 семестр, 6 кредитів ЄКТС, залік, 2/2): ВД.2.07.01
Вибіркові обстеження; ВД.2.07.02 Статистичний аналіз фінансових даних.

Для спеціальності 112 «Статистика (освітньо-наукова програма)
Дисципліни Переліку №5 (3 семестр, 6 кредитів ЄКТС, залік, 2/2): ВД 2.15
Martingale theory and its applications (Теорія мартингалів та її застосування) ; ВД 2.16
Optimal stopping times (Оптимальні моменти зупинки); ВД 2.17 Financial engineering and
risk management (Фінансова інженерія та управління ризиками).
Дисципліни Переліку №6 (3 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 1/1): ВД 2.18 Історія
Львівської математичної школи; ВД 2.19 Англійська мова для математиків та
статистиків; ВД 2.20 Адміністрування корпоративних комп’ютерних мереж; ВД 2.21
Шаблони проектування програмних систем.

Для спеціальності 113 «Прикладна математика» спеціалізація (освітньо-наукова
програма) «Теоретична і прикладна механіка»

Дисципліни Переліку №5 (3 семестр, 4 кредити ЄКТС, іспит, 3/0): 05.01 Інтегральні
перетворення в задачах МДТТ, 05.02 Контактні задачі МДТТ.
Дисципліни Переліку №6 (3 семестр, 4 кредити ЄКТС, залік, 0/2):
06.01 Лабораторні спеціалізації з неруйнівних методів, 06.02 Лабораторні спеціалізації з
додаткових розділів опору матеріалів.

Зразок заяви для вибору вибіркових дисциплін

В.о. декана механікоматематичного факультету
ЛНУ ім. Івана Франка
Гурану І.Й.
Піфагора Інтеграла Лебеговича
студента групи МТ__-1_с

Заява
Після успішного завершення 2016/2017 навчального року прошу записати мене у
групи із вивчення таких вибіркових дисциплін:
1. __________________________ (___альтернативна дисципліна чи дисципліни у порядку спадання
пріоритету___);
2. __________________________ (___альтернативна дисципліна чи дисципліни у порядку спадання
пріоритету___);
…
n. (n>1) __________________________ (___альтернативна дисципліна чи дисципліни у порядку
спадання пріоритету___).
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