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1. Профіль освітньої програми бакалавр за спеціальністю 111 «Математика». 
І. Загальна інформація 

Повна назва вищого навчального 

закладу та структурного 

підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

механіко-математичний факультет 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

 

Перший (бакалаврський) рівень  

Кваліфікація: бакалавр математики спеціалізації 

«Комп’ютерний аналіз математичних моделей» 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерний аналіз 

математичних моделей» підготовки бакалавра зі спеціальності 

111 «Математика» 
Тип  диплома та обсяг освітньої  

програми 
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів,  3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію  

Серія НД-ІІ №1474245 від 1 квітня 2015 р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 22 вересня 

2014  р. протокол №112  

(наказ МОН України від 02.10.2014 №2866-л) 

з галузі знань (спеціальності) 0402 Фізико-математичні науки  

6.040205 Математика  

визнано акредитованим за рівнем бакалавр 

Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень 
Передумова  Наявність здобутої середньої освіти  
Мова викладання Українська 
Термін дії до 1 липня 2024 року 
Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

www.mmf.lnu.edu.ua 

2. Мета освітньої програми 

    Забезпечення підготовки фахівців з математики, які володіють фундаментальними знаннями та 

практичними навичками математичних досліджень  
  3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань, 

спеціальність, спеціалізація (за 

наявності) 

галузь знань 11 – Математика та статистика 

спеціальність 111 – Математика 

спеціалізація “Комп’ютерний аналіз математичних моделей”. 
Орієнтація освітньої програми  Освітньо-професійна програма бакалавр.  

Програма спрямована на оволодіння фундаментальними 

знаннями та навичками математичних досліджень, викладання 

математики у ЗВО, враховує новітні вимоги щодо зв’язку 

теоретичних положень та їхнім застосуванням в аналізі 

природничих явищ, соціальних процесів, наукових проблем 

через проходження науково-дослідної та асистентської 

практик; формує фахівців і викладачів із математики способом 

мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті 

знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень 

науки. 

Програма передбачає поглиблені знання і практичні навички 

використання іноземних мов за фахом та створення умов для 

академічної мобільності і навчання на математичних 

факультетах як провідних ЗВО України, так і за кордоном. 

Основний фокус освітньої 

програми 

Об’єкт діяльності: математичні структури, концепції та ідеї 

для моделювання та розвитку теорії з метою пояснення та 

оптимізації природно-технологічних або суспільно-

економічних явищ.  

http://www.mmf.lnu.edu.ua/
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Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти 

комплексу знань, умінь та навичок для застосування у 

професійній діяльності у сфері математики, розвитку 

математичних теорій, математичному моделюванні, аналізі та 

розв’язуванні прикладних задач. 

Теоретичний зміст предметної області: математичні моделі 

дозволяють аналізувати й обробляти дані наукових, 

природничих, технічних, економічних, соціологічних 

досліджень, створюють основу науково-освітньої діяльності в 

галузі математики та статистики і сприяють розробленню та 

створенню новітніх інформаційних технологій. 

Методи, методики та технології: здобувач вищої освіти має 

оволодіти методами математичного моделювання; 

інформаційних, програмних та комунікаційних технологій; 

навичками науково-виробничої, проектної, організаційної та 

управлінської діяльності; здатністю до педагогічної та 

просвітницької діяльності в галузі математики та статистики.  

Інструменти та обладнання: комп’ютерні й мережеві 

програмовані пристрої. 
Особливості програми Програма спрямована на оволодіння фундаментальними 

знаннями та навичками математичних досліджень, викладання 

математики у ЗВО, враховує новітні вимоги щодо зв’язку 

теоретичних положень та їхнім застосуванням в аналізі 

природничих та соціальних явищ через проходження науково-

дослідної та асистентської практик; формує фахівців і 

викладачів із математичним способом мислення та уявою, 

здатних не лише використовувати набуті знання, але й 

генерувати нові на базі сучасних досягнень науки. 

Програма передбачає поглиблені знання і практичні навички 

використання іноземних мов за фахом та створення 

можливостей для академічної мобільності і стажування, 

зокрема, на факультетах як провідних ЗВО України, так і за 

кордоном. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Робочі місця у сфері освіти, науки, інформаційних 

технологій, інженерії, та будь-які інші, що пов’язані із 

моделюванням процесів та явищ, аналізом, 

прогнозуванням тощо. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 

2121.2 Математик 

2131.2 Розробник обчислювальних систем 

2139.2 Професіонал в інших галузях обчислень 

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 

3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 

3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та 

математики 

Подальше навчання Магістерські програми у галузі математики та статистики з 

спеціальностей  111 “Математика”, 112 “Статистика”, 

113 “Прикладна математика”, а також споріднені 

міждисциплінарні програми з спеціальностей 051 “Економіка”, 

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 

122 “Комп’ютерні науки”, 124 “Системний аналіз”, 

014 “Середня освіта (математика, інформатика). 
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5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване 

викладання, самонавчання, навчання на основі проведення 

математичних досліджень, навчальної та виробничої практики 

тощо. 

Викладання здійснюється у формі лекцій, мультимедійних та 

інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять,  

самостійного навчання, індивідуальних занять, навчальних та 

виробничих практик тощо. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

системою ECTS та національною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль - усне та письмове опитування, оцінка 

роботи в малих групах, тестування, захист індивідуальних 

завдань, курсові роботи. 

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. 

Державна атестація – комплексний державний іспит. 

 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Володіння знаннями математичного аналізу та моделювання 

для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем 

дослідження природних процесів і систем, уміння донести 

спеціалістам іншим галузей результати досліджень. 

Загальні компетентності (ЗК) 1) Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі 

в галузях, відмінних від математики (ЗК-1); 

2) Здатність використовувати у професійній діяльності знання з 

галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних та 

економічних наук (ЗК-2); 

3) Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на 

основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-

3); 

4) Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з 

різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і 

професійних завдань (ЗК-4); 

5) Здатність генерувати нові ідеї (ЗК-5); 

6) Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК-6); 

7) Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами 

наукової новизни (ЗК-7); 

8) Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово 

(ЗК-8); 

9) Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-9); 

10) Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і 

ситуації спілкування (ЗК-10); 

11) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний 

і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну 

діяльність (ЗК-11); 

12) Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням 

соціальних та етичних цінностей і правових норм (ЗК-12); 

13) Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні 
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розбіжності у професійній діяльності, проявляти толерантність 

до різних культур (ЗК-13). 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

 

1) Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для 

дослідницької та інноваційної діяльності у сфері математики та 

її практичних застосувань (СК-1); 

2) Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні математичних проблем (СК-2); 

3) Здатність до використання принципів, методів та ор-

ганізаційних процедур дослідницької та інноваційної діяльності 

(СК-3); 

4) Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві 

риси (СК-4); 

5) Спроможність розробляти математичну модель ситуації з 

реального світу та переносити математичні знання у 

нематематичні контексти (СК-5); 

6) Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та 

нефахівців (СК-6); 

7) Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових математичних ідей 

(СК-7); 

 

8) Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих 

математичних методів аналізу, моделювання,  прогнозування, 

розв’язування  нових проблем у нових галузях знань (СК-8); 

9) Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

процесі здійснення професійної діяльності (СК-9); 

10) Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері математики (СК-10); 

11) Володіння дидактичними знаннями процесів і методів 

викладання та навчання математики (СК-11); 

12) Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити 

наукові дослідження у спеціалізованій області математики 

(СК-12); 

7. Програмні результати навчання 

 ЗНАННЯ 

1) Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук 

у сфері математики (ПРН-З-1); 

2) Відтворювати знання фундаментальних розділів математики 

в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом 

відповідної галузі знань і використання математичних методів 

у обраній професії (ПРН-З-2); 

3) Володіти основами математичних дисциплін і теорій, 

зокрема які вивчають моделі природничих і соціальних 

процесів (ПРН-З-3); 

4) Володіти математичними методами аналізу, прогнозування 

та оцінки параметрів моделей, математичними способами 
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інтерпретації числових даних та принципами функціонування 

природничих процесів (ПРН-З-4). 

5) Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в 

освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних 

дослідження, складання списку використаних джерел, опису 

наукових результатів (ПРН-З-5). 

 

УМІННЯ 

1) Уміти використовувати фундаментальні математичні 

закономірності у професійній діяльності (ПРН-У-1); 

2) Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної 

літератури та демонструвати майстерність їх відтворення в 

аргументованій усній та письмовій доповіді (ПРН-У-2); 

3) Доносити професійні знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців і широкого загалу (ПРН-У-3); 

4) Ініціювати і проводити наукові дослідження у 

спеціалізованій області математики та розв’язувати задачі в 

інших галузях знань методами математичного моделювання 

(ПРН-У-4); 

5) Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення 

теоретичних та практичних задач і проблем (ПРН-У-5); 

6) Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії 

прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах (ПРН-

У-6); 

7) Мати здатність до організації колективної діяльності та 

реалізації комплексних проектів з урахуванням наявних 

ресурсів та часових обмежень (ПРН-У-7); 

8) Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення 

математичної проблеми (ПРН-У-8); 

9) Уміти самостійно планувати виконання дослідницького та 

інноваційного завдання та формулювати висновки за його 

результатами (ПРН-У-9); 

10) Усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною 

мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах 

діяльності із професійних питань; читати спеціальну 

літературу; знаходити, аналізувати та використовувати 

інформацію з різних довідкових джерел (ПРН-У-10); 

11) Використовувати раціональні способи пошуку та 

використання науково-технічної інформації, включаючи засоби 

електронних інформаційних мереж; застосовувати 

інформаційні ресурси, у тому числі електронні, для пошуку 

відповідних математичних моделей (ПРН-У-11); 

12) Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших 

людей, адаптуватися та комунікувати (ПРН-У-12). 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення На кафедрах, які забезпечують спеціальність, працюють 15 

докторів фіз.-мат. наук, 50 кандидатів наук. 

Науково-педагогічні працівники – особи, які за 
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основним місцем роботи в університеті професійно займаються 

педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою, навчально-

науково-інноваційною, науково-методичною та культурно-

виховною роботою зі студентами (слухачами). Залучення 

кадрового потенціалу механіко-математичного факультету (у 

штаті факультету  більше 20 професорів, докторів наук). 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, 

необхідними для виконання навчальних планів і програм 

підготовки фахівців в Університеті за напрямами та 

спеціальностями (у % від потреби) − 100; 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Бібліотеки ЛНУ та факультету, Кабінет математичної 

літератури, бібліотека кафедри, електронна бібліотечна 

система факультету, комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни, робочі програми з навчальної 

дисципліни, підручники, навчальні посібники, довідкова та 

інша навчальна література, наукові періодичні журнали, доступ 

до баз даних (англійською мовою) Scopus та Web of Science. 

9. Академічна мобільність 

Національно-кредитна 

мобільність 

Академічна мобільність передбачає участь студентів  у 

освітньому процесі в Україні, проходження навчальної або 

виробничої практики, проведення наукових досліджень з 

можливістю перезарахування в установленому порядку 

освоєних навчальних дисциплін, практик тощо.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Студенти спеціальності «Математика» можуть навчатися у 

закордонних вузах по міжнародних проектах. 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Можливість навчати іноземних здобувачів за умови вивчення 

ними курсу української мови 
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Перелік навчальних дисциплін та видів контролю  

за циклами підготовки бакалаврів 

зі спеціальності 111 «Математика»  

спеціалізації: «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» 

№№ 

п/п 
Назва дисципліни Кредити  

Вид 

контролю 

Компен-

тенції 

 Нормативні дисципліни    

 
Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
   

1.  
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 іспит ЗК 

2.  Історія України 3 іспит ЗК 

3.  Історія української культури 3 залік ЗК 

4.  Філософія 3 іспит ЗК 

5.  
Іноземна мова 

12 
заліки, 

іспит 
ЗК 

6.  Фізичне виховання 3 залік ЗК 

 Цикл професійної і практичної 

підготовки 
   

7.  
Математичний аналіз І: функції 

однієї змінної 
12 іспити ЗК 

8.  Аналітична геометрія 6 іспити ЗК 

9.  Лінійна алгебра 7 іспити ЗК 

10.  Дискретна математика 5 іспит ЗК 

11.  
Інформатика і програмування 

(Python) 
6 залік, іспит ЗК 

12.  
Безпека життєдіяльності та охорона 

праці 
3 залік ЗК 

13.  Навчальна практика з інформатики 3 диф. залік ЗК 

14.  
Навчальна обчислювальна 

практика 
3  ЗК 

15.  
Математичний аналіз 2. Функції 

багатьох змінних 
8 залік, іспит ЗК 

16.  Диференціальні рівняння 7 іспит ЗК 

17.  Комплексний аналіз 3 іспит ЗК 

18.  Теорія чисел 3 Іспит ЗК 

19.  
Теорія ймовірностей та 

математична статистика 
8 іспити ЗК 

20.  
Топологія та диференціальна 

геометрія 
4 іспит ЗК 

21.  Рівняння математичної фізики 6 Іспити ЗК 

22.  
Функціональний аналіз та теорія 

міри 
6 іспит ЗК  

23.  Математична економіка 4 іспит ЗК 

24.  Методи оптимізації та керування 6 іспит ЗК 

25.  Виробнича практика 3 диф. залік ФК 

26.  Фізика 4 іспит ЗК 

27.  Атестаційний іспит з математики 3 Іспит ЗК 

28.  Теорія узагальнених функцій 3 іспит ФК 

29.  
Навчальна обчислювальна 

практика 
3 диф. залік ЗК 

30.  Фінансовий аналіз 4 Залік ЗК 

31.  
Основи обчислювальної 

математики 
4 іспит ЗК 
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32.  
Моделювання природних і бізнес 

процесів 
3 іспит ЗК 

33.  Аналіз біологічних моделей 3 іспит ЗК 

34.  
Стохастичні диференціальні рів-

няння 
4 Іспит ФК 

35.  Асимптотичний аналіз 3 іспит ЗК 

36.  
Практика з комп’ютерної 

математики 
3 Диф. залік ЗК 

37.  Курсова робота 6 диф.заліки ФК 

38.  
Оптимальне керування процесами, 

що описуються рівняннями з 

частинними похідними 

3 іспит ФК 

 Вибіркові дисципліни    

39.  
Гуманітарні та соціально-економіч-

ні дисципліни 
12 заліки ЗК 

40.  
а) Бази даних та основи SQL; 

б) Алгоритми і структури даних 
4 залік ФК 

41.  

а) Комп’ютер в математичному 

дослідженні; 

б) Візуалізація результатів в Excel 

та Latex. 

5 залік ФК 

42.  

а) Об'єктно-орієнтоване 

програмування; 

б) Інформаційні технології та 

системи 

в) Бази даних та інформаційні 

системи 

8 заліки ФК 

43.  
а) Основи бізнес аналізу 

б) Бізнес-аналіз в Excel 
5 залік ФК 

44.  

а) Інтегральні рівняння в 

природознавстві 

б) Дробове диференціювання та 

його застосування 

5 залік ФК 

45.  

а) Аналіз математичних моделей 

некласичними методами; 

б) Варіаційні методи дослідження 

математичних моделей 

5 залік ФК 

46.  
а) Динамічне моделювання 

б) Моделі природничих процесів з 

пам’яттю 

4,5 залік ФК 

47.  
а) Машинне навчання 

б) Комп'ютерний зір 
4,5 залік ФК 

48.  
а) Непараметрична статистика 

б) Аналіз статистичних даних 
4,5 залік ФК 

49.  
а) Економетричний аналіз даних 

б) Теорія часових рядів 

в) Економетричне прогнозування 

5 залік ФК 
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Таблиця 1 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам національної 

рамки кваліфікацій (НРК) 

 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

ЗК-1 +  +  

ЗК-2  +  + 

ЗК-3  + + + 

ЗК-4  + +  

ЗК-5  +  + 

ЗК-6  + + + 

ЗК-7 + +  + 

ЗК-8 + + +  

ЗК-9 + + +  

ЗК-10 +  +  

ЗК-11  + + + 

ЗК-12  +  + 

ЗК-13   + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК-1 +    

СК-2  +   

СК-3  + + + 

СК-4 + +   

СК-5 + +   

СК-6 + + +  

СК-7 + +  + 

СК-8 + +  + 

СК-9  + + + 

СК-10 + +   

СК-11 + +   

СК-12 + + + + 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

П
р

о
г
р

а
м

н
і 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
и

 

н
а

в
ч

а
н

н
я

 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

 З
К

-1
 

 З
К

-2
 

 З
К

-3
 

 З
К

-4
 

 З
К

-5
 

 З
К

-6
 

 З
К

-7
 

 З
К

-8
 

З
К

-9
 

З
К

-1
0
 

З
К

-1
1
 

З
К

-1
2
 

З
К

-1
3
 

 С
К

-1
  

 С
К

-2
 

 С
К

-3
 

 С
К

-4
 

 С
К

-5
 

 С
К

-6
 

 С
К

-7
 

 С
К

-8
 

 С
К

-9
 

 С
К

-1
0
 

 С
К

-1
1
 

 С
К

-1
2
 

Знання 

ПРН-З-1 + + + + +         + + + + +  + +   +  

ПРН-З-2 + + + + + + +    +   + +  + +   +   +  

ПРН-З-3  + +  + +         +  + +  + +  + +  

ПРН-З-4  + + + + +        +   + +  + +  +   

ПРН-З-5    +   + + + + +     +         + 
Уміння 

ПРН-У-1  + +  +         +   + + + + + + +  + 

ПРН-У-2  +      + + + + + +    +  +    +   

ПРН-У-3        + +  + + +  + + +  + + + +  +  

ПРН-У-4 + + +            +   +   +     

ПРН-У-5 + +  + + + +    +   + + + +    +     

ПРН-У-6    + + + +    + + + + + + +   +  +    

ПРН-У-7     + +  + + + + + + +  + +  + +  +    

ПРН-У-8 + + + +   +     +        +  + +  + 

ПРН-У-9  + + + +  +       +  + +   +     + 

ПРН-У-10    +   + + + +       +  +       

ПРН-У-11    +                      

ПРН-У-12          +  + +           +  

 

 


