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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 113 Прикладна математика 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

інституту/факультету 
Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені  Ігоря Сікорського» 

• Фізико-технічний інститут 

• Факультет прикладної математики 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь – доктор філософії 

Кваліфікація – доктор філософії з прикладної математики 

Рівень з НРК НРК України – 8 рівень 

QF-EHEA – третій цикл 

ЕQF-LLL – 8 рівень 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Прикладна математика» 
третього (освітньо-наукового) рівня 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний; 

 Освітня складова: 40 кред. ЄКТС, термін підготовки 4 роки. 

 Наукова складова передбачає проведення власного наукового 
дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації. 

Наявність акредитації Програма акредитується вперше 

Передумови Наявність ступеня магістра 
Мова(и) викладання Українська / англійська 

Термін дії освітньої 
програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

http://osvita.kpi.ua/, розділ «Освітні програми» 

2 – Мета освітньої програми 

Мета освітньої програми полягає у підготовці науковців-професіоналів у галузі прикладної 

математики, зокрема у напрямах математичного моделювання, аналізу даних та 

математичних методів захисту інформації, здатних формулювати, аналізувати та 

розв’язувати складні наукові проблеми та задачі; здійснювати і  забезпечувати міжкультурну 

фахову взаємодію представників науково-технічної спільноти, спрямовану  на інтеграцію 

університетської освіти в європейський освітньо-науковий простір шляхом 

інтернаціоналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного 

розвитку  суспільства  та     формування  високої  адаптивності  здобувачів  вищої  освіти  в 

умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими 

стейкхолдерами. 

http://osvita.kpi.ua/


6  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкт діяльності: математичні методи, моделі, алгоритми та 

програмне забезпечення, що призначені для дослідження, аналізу, 

проектування процесів та систем в різноманітних конкретних 

предметних областях. 

 

Цілі навчання: підготовка спеціалістів-науковців, здатних: 

– створювати, використовувати та впроваджувати новітні 

математичні методи та інноваційні технології в галузі прикладної 

математики; 

– формулювати, розв’язувати й узагальнювати теоретичні та 

практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних 

прикладних методів математичних та комп’ютерних наук; 

– розв’язувати задачі математичного моделювання процесів і явищ в 

умовах невизначеності та неповноти інформації щодо 

функціонування системи об’єктів; 

– створювати та експлуатувати наявне інструментальне програмне 

забезпечення для розв’язування задач. 

 

Теоретичний зміст предметної області: математичні методи, що 

застосовуються в науці, інженерії, бізнесі та промисловості, а також 

алгоритми і програмні засоби їх реалізації. 

 

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання 

та дослідницької діяльності; методи аналізу, моделювання та синтезу 

систем і об’єктів; методики і технології вирішення інженерних, 

наукових, соціально-економічних задач за допомогою математичних 

моделей та спеціалізованих програмних засобів; інформаційні 

технології проведення комп’ютерного моделювання, обчислювальних 

експериментів, презентації результатів досліджень; методи та 

методики викладацької діяльності вищої школи. 

 

Інструменти та обладнання: засоби, прилади та комплекси для 

моделювання об’єктів та систем; спеціалізовані програмні, апаратні 

та програмно-апаратні засоби та комплекси; комп’ютеризовані 

системи у науковій, навчальній та викладацькій діяльності. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-наукова 

Основний фокус Базовий фокус ОП – математичні моделі, методи, алгоритми для 

задач природничих, економічних, соціальних та комп’ютерних наук, 

інженерного застосування. 

 

Ключові слова: математичні методи, алгоритми, математичне та 

комп’ютерне моделювання 
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Особливості 

програми 

Проходження педагогічної практики, виконання науково-дослідних 

робіт на замовлення науково-дослідних установ, державних та 

приватних організацій. 

Реалізація програми передбачає можливість залучення до аудиторних 

занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 

роботодавців. 
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність 

до 

працевлашту 

вання 

Відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003:2010, 

випускники можуть працювати на посадах, що відповідають таким 

класифікаційним угрупованням: 

2121.1 Науковий співробітник (математика). 

2121.2 Математик 

2139.1 Науковий співробітник (галузь обчислень); 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

 

Випускники ОП можуть працювати спеціалістами-професіоналами у 

математизованих наукоємних галузях сучасної економіки (за напрямами 

математичного та комп’ютерного моделювання, науки про дані, 

розпізнавання образів, криптології), аналітиками даних, консультантами із 

застосування методів математики і статистики для розв’язання прикладних 

задач широкого спектру, науковими співробітниками, викладачами у 

закладах вищої освіти. 

Подальше 

навчання 

Продовження освіти за науковим рівнем вищої освіти; 

продовження освіти в докторантурі, участь у пост докторських програмах; 

набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 

Програмою передбачено студентоцентроване навчання з елементами 

самонавчання та проблемно-орієнтованого навчання. Викладання 

проводиться у таких формах: лекції, практичні та семінарські заняття, 

комп’ютерні практикуми (індивідуальні та у малих групах); технологія 

змішаного навчання за окремими освітніми компонентами; виконання 

дисертаційної роботи. Обов’язковими є педагогічна практика та участь у 

науковій діяльності кафедри. 

Здобувачі мають можливість апробувати результати власних досліджень на 

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також 

наукових семінарах, які організовуються та проводяться університетом. 

Оцінювання Оцінювання знань здобувачів здійснюється у відповідності до Положення 

про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів КПІ ім. 

Ігоря Сікорського за усіма видами аудиторної та позааудиторної роботи 

(вхідний, поточний, календарний, підсумковий контроль): усні та письмові 

екзамени, тестування, колоквіуми тощо. Рівень знань по кожній дисципліні 

оцінюється згідно критеріїв, визначених у Рейтинговій системі оцінювання 
даної дисципліни. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентніс 

ть 

Здатність формулювати, досліджувати та розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі математики та статистики у професійній  та/або дослідницько- 

інноваційній діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики 
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Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей 

 

ЗК2 
Здатність розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки 

та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики 

 

ЗК3 
Здатність започатковувати, планувати, розроблювати та реалізовувати проекти з 

ґрунтовних наукових досліджень; ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та 
автономно працювати під час їх реалізації 

 
ЗК4 

Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації 

академічною українською та іноземними мовами, готувати наукові та науково- 

технічні публікації (звіти, статті, доповіді тощо) за результатами виконаних 
досліджень 

ЗК5 Здатність забезпечувати неперервний власний саморозвиток і самовдосконалення 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

 
ФК1 

Здатність самостійно виконувати науково-дослідну діяльність у галузі прикладної 

математики з використанням сучасних теорій, методів та технологій, проводити 

теоретичні та експериментальні дослідження, математичне та комп’ютерне 
моделювання 

ФК2 
Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних досліджень в галузі 

прикладної математики для вирішення наукових і практичних проблем 

ФК3 Розуміння сучасних методів прикладної математики 

ФК4 
Здатність створювати, налаштовувати та верифікувати математичні моделі для 

специфічних задач певної предметної галузі 

ФК5 
Здатність провадити педагогічну діяльність у вищій освіті, розробляти та 

проводити всі види занять у вищому навчальному закладі 

7 – Програмні результати навчання 

 

РН 1 

Знати та розуміти принципи організації та функціонування сучасної науки, 

процесів у сферах навчання й професійної діяльності, включаючи науково-дослідну 

діяльність 

РН 2 
Орієнтуватися у наукових проблемах професійної галузі, знаходити оптимальні 
шляхи їх розв’язання, самостійного освоювати нові методи досліджень 

РН 3 
Використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та 
іноземними мовами 

РН 4 
Готувати наукові та науково-технічні публікації (звіти, статті, доповіді тощо) за 
результатами власних досліджень 

РН 5 
Орієнтуватися у сучасних моделях та методах прикладної математики, граничних 
умовах їх застосування 

 

РН 6 

Вміти створювати математичні та комп’ютерні моделі для теоретичних та 

прикладних задач різних галузей, перевіряти їх на релевантність та адекватність, 

формулювати умови використання та обмеження на параметри 

 

РН 7 

Планувати навчальні заняття, розробляти зміст, проводити структурування 

навчального матеріалу та проводити заняття різних видів, обирати методи та 

засоби навчання і контролю; організовувати та аналізувати свою педагогічну 

діяльність 



9  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 
Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до 

Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою 
Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 4 до 

Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня 

ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 

10.05.2018 р. Користування Науково-технічною бібліотекою КПІ ім. 

Ігоря Сікорського 
9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 
мобільність 

Участь здобувачів у програмах академічної мобільності, можливість 

укладення угод про академічну мобільність 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Можливість укладення угод про міжнародну академічну мобільність, 

про тривалі міжнародні проекти 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Викладання іноземною мовою 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 
1 2 3 4 

1. Нормативні освітні компоненти 
 

ЗО 1 Філософські засади наукової діяльності 6 Залік, 
Екзамен 

 

ЗО 2 Іноземна мова для наукової діяльності 6 Залік, 
Екзамен 

 

ПО 1 Сучасні методи прикладної математики 6 Екзамен 
ПО 2 Спеціальні розділи математичного моделювання 6 Екзамен 

 

ПО 3 Організація науково-інноваційної діяльності 4 Екзамен 
ПО 4 Педагогічна практика 2 Залік 

2. Вибіркові освітні компоненти 
 

В 2 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу 5 Екзамен 
В 2 Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 5 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 30 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 10 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 40 

 

 
 

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

ПО1

ПО2

ЗО2 ПО3

ПО4

В1

В2

Захист дисертаційної роботи

ЗО1
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4. НАУКОВА СКЛАДОВА 

 
Рік 
підготовки 

Зміст наукової роботи аспіранта Форма контролю 

1 рік Вибір теми дисертації аспіранта, формування 

індивідуального плану роботи аспіранта; 

виконання під керівництвом наукового керівника 

дисертаційної роботи; 

підготовка та подання до друку не менше 1 

публікації за темою дисертації відповідно чинних 

вимог; 

участь у науково-практичних конференціях 

(семінарах) з публікацією тез доповідей 

Затвердження на Вченій 

раді інституту/факультету, 

звітування про хід 

виконання індивідуального 

плану аспіранта двічі на рік 

2 рік Виконання під керівництвом наукового керівника 

дисертаційної роботи; 

підготовка та подання до друку не менше 1 

публікації за темою дисертації відповідно чинних 

вимог; 

участь у науково-практичних конференціях 

(семінарах) з публікацією тез доповідей 

Звітування про хід 

виконання індивідуального 

плану аспіранта двічі на рік 

3 рік Виконання під керівництвом наукового керівника 

дисертаційної роботи; 

підготовка та подання до друку не менше 1 

публікації за темою дисертації відповідно чинних 

вимог; 

участь у науково-практичних конференціях 

(семінарах) з публікацією тез доповідей 

Звітування про хід 

виконання індивідуального 

плану аспіранта двічі на рік 

4 рік Завершення та оформлення дисертаційної роботи, 

підведення підсумків щодо повноти висвітлення 

результатів дисертації у наукових статтях відповідно 

чинних вимог; 

подання документів на попередню експертизу 

дисертації; 

підготовка наукової доповіді для випускної атестації 
(захисту дисертації) 

Звітування про хід 

виконання індивідуального 

плану аспіранта двічі на 

рік. 

Надання висновку про 

наукову новизну, 

теоретичне та практичне 

значення результатів 
дисертації. 

 
 

5. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація  здобувачів  вищої  освіти  за  освітньою  програмою  спеціальності  113 Прикладна 

математика проводиться у формі захисту дисертаційної роботи та завершується видачею 

документа встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням 

кваліфікації «Доктор філософії з прикладної математики». 

Захист дисертаційної роботи здійснюється відкрито і публічно. Дисертаційні роботи 

перевіряються на ознаки порушення академічної доброчесності та після захисту публікуються в 

репозиторії НТБ Університету для вільного доступу. 
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6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

 
 

 ЗО 1 ЗО 2 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 Наукова складова 

ЗК 1 +      + 

ЗК 2   + + +  + 

ЗК 3     +  + 

ЗК 4  +   +   

ЗК 5 + + + +  + + 

ФК 1   + + +  + 

ФК 2     +  + 

ФК 3   +     

ФК 4      +    

ФК 5      +  

 

 

7. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
 ЗО 1 ЗО 2 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 Наукова складова 

РН1 +    + + + 

РН2 +  + + +  + 

РН3  +   +   

РН4     +  + 

РН5   + +   + 

РН6    +   + 

РН7      +  

 


