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Назва дисципліни Сучасні тенденції в математиці і статистиці 
Адреса викладання 

дисципліни 
Львівський національний факультет імені Івана Франка, 
Механіко-математичний факультет, 
вул. Університетська 1, м. Львів 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Механіко-математичний факультет, 
кафедра алгебри, топології та основ математики 

Галузь знань 11 Математика та Статистика 

Шифр спеціальності 111 Математика 
Викладачі дисципліни Зарічний Михайло Михайлович, д.ф.-м.н., професор 
Контактна інформація 

викладачів 

Mykhaylo.zarichnyi@lnu.edu.ua; 
https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/zarichnyy-m-m 

Інформація про 

дисципліну 

Курс ознайомлює з деякими темами сучасної математики: огляд 
проблем тисячоліття, методи та ідеї ідемпотентної математики, 
аспекти фрактальної геометрії, використання математичних 
методів у економіці та біології, комп’ютерні доведення. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Сучасні тенденції в математиці і статистиці” є 
нормативною дисципліною зі спеціальності 111 Математика для 
освітньої програми підготовки доктора філософії, яка 
викладається в Львівському національному університеті імені 
Івана Франка протягом першого 8-го семестру на четвертому 
році навчання в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Сучасні тенденції в 
математиці і статистиці” є формування розуміння напрямків 
розвитку сучасної математичної науки, з вирізненням певних з 
них (ідемпотентна математика), а також окреслення певних 
тенденцій (комп’ютерні доведення, нові застосування, робота 
великих математичних спільнот).   

Література для 

вивчення дисципліни 

1.A. Jaffe and F. Quinn, Theoretical mathematics: toward a cultural 
synthesis of mathematics and theoretical physics, Bull. Amer. Math. 
Soc. (N.S.) 29 (1993), no. 1, 1-13. 

2. Michael Atiyah, Armand Borel, G. J. Chaitin, Daniel Friedan, 
James Glimm, Jeremy J. Gray, Morris W. Hirsch, Saunders Mac 
Lane, Benoit B. Mandelbrot, David Ruelle, Albert Schwarz, Karen 
Uhlenbeck, René Thom, Edward Witten and Sir Christopher 
Zeeman, Responses to: A. Jaffe and F. Quinn, Bull. Amer. Math. 
Soc. 30 (1994), 178–207. 

3. Kolokoltsov, V.N. and Maslov, V.P.: Idempotent Analysis and 
Applications, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997. 

4. Ian Stewart, In Pursuit of the Unknown: 17 Equations That 
Changed the World, Basic Books, 2012.  

Обсяг курсу Разом 90 годин: 32 год аудиторних занять, з них 32 год лекційних 

занять та 58 год самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде: 
- знати: 
Найвідоміша відкриті проблеми математики 
- розуміти: 
Механізми функціонування сучасної математики 

- уміти: 
Користуватися сучасними засобами математичної творчості. 
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Ключові слова Проблеми тисячоліття, комп’ютерні доведення, ідемпотентна 
математика, сучасні інформаційні ресурси в математиці 

Формат курсу Очний денний 
Проведення лекцій, практичних та консультації для кращого 
розуміння матеріалу 

Теми 1. Проблеми тисячоліття 
2. Задачі про пакування 
3. Ідемпотентна математика 
4. Комп’ютерні доведення 
5. Портал препринтів Arxiv 
6. Нові застосування математики 
7. Mathoverflow та PolyMathProject 

Підсумковий 

контроль,  

форма 

Залік в кінці восьмого семестру, 
 
усний 

Пререквізити Базові знання у обсязі магістерської програми з математики 
Навчальні методи та 

техніки 

Презентація, лекції, практичні, дискусія 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за основі балів поточної успішності (які 

набираються на практичних заняттях та внаслідок 

обговорення на лекціях), а також здачі письмових заліку та 

іспиту. 
Максимальна кількість балів: 
за поточну успішність – 40, 
за залік – 60. 
Підсумкова максимальна кількість балів - 100 балів. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. 

Політика виставлення балів: Враховуються бали, набрані на 

практичних заняття, під час дискусій на лекціях, внаслідок 

посьмової здачі заліку та іспиту. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку та 

екзамену 
Списки відкритих проблем і їх роль у розвитку математики. 

Проблеми Гільберта. Шотландська книга. Проблеми 

тисячоліття. Гіпотеза Пуанкаре. P=NP. Задача Кеплера. 

Проблема Улама. Результати М. Вязовської. Ідемпотентне 

напівкільце. Ідемпотентні міри. Max-min міри. Max-плюс 

опуклі множини. Відкриті проблеми в теорії чисел. 

Arxiv і нові тренди в публікаціях наукових результатів. 

Математична компонента в біології, медицині, соціальних 

науках. “Теоретична математика” і теоретична фізика. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 
 

   


