
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

«МАТЕМАТИКА» 

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 111  «Математика» 

галузі знань 11  «Математика та статистика» 

 

 

 
   

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ 

 

Голова вченої ради 

 

__________________________ / Р. І. Петришин / 

(протокол № 6 від 30 червня 2020 р.) 

 

Введено в дію наказом 

від 1 липня 2020 р. № 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чернівці 

 2020 р. 

 



2 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми  

 

 

РОЗРОБЛЕНО      УХВАЛЕНО 

Робочою групою кафедри    на засіданні кафедри 

математичного аналізу     математичного аналізу 

ЧНУ імені Юрія Федьковича    ЧНУ імені Юрія Федьковича 

Керівник робочої групи:    Протокол № 10  

від 19 травня 2020 р. 

______________ В. К. Маслюченко   Зав. кафедри  

 

       ______________ В. К. Маслюченко 

 

 

СХВАЛЕНО      ПОГОДЖЕНО 

Вченою радою факультету    Начальник навчального відділу 

математики та інформатики    ЧНУ імені Юрія Федьковича 

Протокол № 10  

від 20 травня 2020 р.     ________________ Я. Д. Гарабажів 

Голова Вченої ради факультету    24 червня 2020 р. 

 

_____________ О. В. Мартинюк      

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО      

Науково-методичною комісією Вченої ради     

ЧНУ імені Юрія Федьковича    

Протокол № 9 від 24 червня 2020 р.  

 

Голова комісії ________________ О. В. Добржанський   

 

 

 

 



3 

ПЕРЕДМОВА 
Розроблено робочою групою у складі: 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найменування 

посади, місце 

роботи 

Найменування закладу, 

рік закінчення, спеці-

альність, кваліфікація за 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічної 

або наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом 

науково-дослідної роботи) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача  

Керівник проектної групи, гарант освітньої програми 

Маслюченко 

Володимир 

Кирилович 

завідувач кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ 

Чернівецький державний 

університет, 1972, 

 математика, 

«Математик. Викладач» 

доктор фізико-математичних наук, 

01.01.01 – математичний аналіз, 

«Нарізно неперервні відображення 

і простори Кете»,  

професор кафедри математичного 

аналізу  

47 років 1.  Maslyuchenko V.K., Mel’nyk V.S. 

Construction of Intermediate Differentiable 

Functions // Ukr. Math. Journ., 2018, 70 

(5), p. 773-785.  

2. Voloshyn H.A., Kosovan, M.V., 

Maslyuchenko V.K. Haar’s Condition and 

the Joint Polynomiality of Separately 

Polynomial Functions // Ukr. Math. Journ. 

2017, 69 (1), p. 19-31. 

3. Maslyuchenko V., Myronyk O., 

Filipchuk O. Joint continuity of separately 

continuous mappings with values in 

completely regular spaces // Tatra Mount. 

Math. Publ., 2017, 68 (1), p. 47-58.  

4. Maslyuchenko V.K., Filipchuk O.I. ,New 

generalizations of Sierpiński theorem // 

Math. Stud., 47 (1), p. 91-99. 

5. Maslyuchenko V.K., Fotiy O.G. On 

functions that are continuous on 

differentiable curves // Math. Stud., 2017, 

47 (2), p. 202-206 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра 

математичного та 

функціонального 

аналізу, 2019 

Члени проектної групи 

Михайлюк 

Володимир 

Васильович 

професор кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ, 

головний науковий 

співробітник теми 

67-804 

Чернівецький державний 

університет, 1991,  

математика, 

«Математик. Викладач» 

доктор фізико-математичних наук, 

01.01.01 – математичний аналіз, 

«Координатний метод і теорія 

нарізно неперервних відображень», 

професор кафедри математичного 

аналізу 

26 років 1. Mykhaylyuk V. Continuous extension 

of functions from countable sets // Top. 

Appl., 2017, 221, p. 20-27. 

2.Karlova O., Mykhaylyuk V. Extension 

of Borel maps with values in non-

metrizable spaces, Eur. J. Math. (2018) 

3. Karlova O., Mykhaylyuk V. Extension 

of fragmented Baire-one functions on 

Lindelöf spaces, Topology and  its Appl., 

2019, 253, p. 85-94. 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

кафедра 

математичного та 

функціонального 

аналізу, 2019 
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4. Karlova O., Mykhailyuk V. Upper and 

Lower Lebesgue Classes of Multivalued 

Functions of Two Variables // Ukr. Math. 

Journ., 2019, 70 (8), p. 1264-1274. 

5. Mykhaylyuk V., Popov M. On geometric 

entropy in Hilbert spaces // Journ. of Math. 

Analysis and Appl., 2020, 481 (2). 
Маслюченко 

Олександр 

Володимирович 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича,1999,  

математика, 

«Математик. Викладач» 

доктор фізико-математичних наук, 

01.01.01 – математичний аналіз, 

«Побудова ω-первісних та різні 

аналоги компактних операторів», 

доцент кафедри математичного 

аналізу 

22 роки 1. Maslyuchenko O., Popov M. More on 

representation of operators on L1 // Journ. 

Math. Anal. Appl., 2019, 470, p. 679–689.                                                                                

2. Maslyuchenko O.V., Onypa D.P. 

Construction of functions with given 

cluster sets // Colloquium Mathematicum, 

2018, 152 (218), p. 55-64. 

3.  Maslyuchenko O., Popov M. On sums 

of strictly narrow operators acting from a 

riesz space to a banach space // Journal of 

Function Spaces, Vol. 2019, 2019, p. 1-6. 

4. Banakh T., Maslyuchenko O. Linearly 

continuous functions and Fσ-measurability// 

European J. of Math., 2019, p. 1-16. 

5. Maslyuchenko O. V., Onypa D. P. 

Construction of quasi-locally constant 

functions with given cluster sets // 

European J. of Math., 2020, p. 1-8. 

Сілезький 

університет  

(м. Катовіце, 

Польща), 

інститут 

математики, 

2020 

Нестеренко  

Василь 

Володимирович 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича,1996,  

математика, 

«Математик. Викладач» 

доктор фізико-математичних наук, 

01.01.01 – математичний аналіз, 

«Аналоги неперервності: зв’язки 

між нарізними і сукупними 

властивостями та теореми про 

декомпозицію»,  

доцент кафедри математичного 

аналізу 

23 роки 1. Nesterenko V. Equi-cliquishness and the 

Hahn property // Tatra Mt. Math. Publ.,  

2016, 65, p. 85- 92. 

2. Maslyuchenko V., Nesterenko V. 

Analogues of transitiveness and 

decomposition of continuity // Real  Anal. 

Exch., 2015, 40 (2), p. 355 - 370. 

3. Maslyuchenko V.K., Nesterenko V.V. A 

new generalization of Calbrix–Troallic’s 

theorem // Topology Appl., 2014, 164, 

 p. 162-169. 

4. Nesterenko V.  On symmetrical 

cliquishness and quasi-continuity of 

functions of  two variables // Topology 

Appl., 2014, 178, p. 331-338. 

5. Nesterenko V. Separate and  joint 

properties of some analogues of pointwise 

discontinuity // Tatra Mt. Math. Publ., 

2014, 58, p. 155-167. 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

захист докторської 

дисертації, 2016  



5 
Карлова  

Олена  

Олексіївна 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ 

Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2002,  

прикладна математика, 

«Математик. 

Програміст» 

доктор фізико-математичних наук, 

01.01.04 – геометрія та топологія, 

«Класифікація та продовження 

аналогів неперервних 

відображень»,  

доцент кафедри математичного 

аналізу 

15 років 1. Karlova O., Maksymenko S. The first 

homotopic Baire class of maps with values 

in ANR's coincides with the first Baire 

class // J. Math. Anal. and Appl. (2020) 

2. Karlova O., Mykhaylyuk V. Extension 

of fragmented Baire-one functions on 

Lindelöff spaces // Top. Appl. 253 (2019), 

85- 94. 

3. Karlova O. On Baire one mappings with 

zero-dimensional domains //  Colloq.Math. 

147 (1)  (2017), 129-142. 

4. Karlova O. On Baire classification of 

mappings with values in connected spaces// 

Eur. J. Math. (2016), 2 (2), 526 – 538. 

5. Karlova O. A generalization of a Baire 

theorem concerning barely continuous 

functions// Top. Appl. 255 (2019), 25-30. 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

захист докторської 

дисертації, 2017 

Звоздецький  

Тарас  

Іванович 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 1993,  

математика, 

«Математик. Викладач» 

кандидат фізико-математичних 

наук,  

01.01.01 – математичний аналіз, 

«Деякі операторні рівняння, що 

пов’язані з узагальненим  

інтегрування, та згортки в 

просторах аналітичних функцій», 

доцент кафедри математичного 

аналізу 

26 років 1. Звоздецький Т.І. Про еквівалентність 

у просторах аналітичних функцій 

операторів, які є лівими оберненими до 

степеня узагальненого інтегрування 

Гельфонда-Леонтьєва // Мат. студії, 

2005, 24 (1), с. 83-88. 

2. Звоздецький Т.І. Про еквівалентність у 

просторах аналітичних функцій деяких 

операторів, пов’язаних з узагальненим 

інтегруванням та диференціюванням 

Гельфонда-Леонтьєва // Укр. мат. вісн., 

2005, 2 (4), с. 490-501. 

3. Звоздецький Т.І. Про розв’язки одного 

операторного рівняння, що містить 

узагальнене диференціювання 

Гельфонда-Леонтьєва // Укр. мат. вісн., 

2008, 5 (3), с. 420-430.  

4. Звоздецький Т. І. Про n-еквівалент-

ність лівих обернених до n-го степеня 

інтегрування операторів у просторах 

аналітичних функцій // Карп. мат. публ.,  

2012, 4 (2), с. 261-267. 

5. Звоздецький Т. І. Про еквівалентність 

лівих обернених до узагальненого 

інтегрування операторів у просторах 

послідовностей // Бук. мат. журнал, 

2016, 4 (1-2), с. 64-69. 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

кафедра 

математичного та 

функціонального 

аналізу, 2018 
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Лінчук  

Юрій  

Степанович 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 1995,  

прикладна математика, 

«Математик. 

Програміст» 

кандидат фізико-математичних 

наук,  

01.01.01 – математичний аналіз, 

«Деякі класи операторів,що діють у 

просторах аналітичних функцій і 

пов'язані з комутаційними 

співвідношеннями»,  

доцент кафедри математичного 

аналізу 

24 роки 1. Linchuk Yu. S. On a generalized Rubel's 

operator equation  // Miskolc mathematical 

notes,  2016, 17 (2), p. 925-930.  

2. Linchuk Yu. S. On the equivalence of 

some perturbations of the operator of 

multiplication by independent variable // 

Ukr. Math. J., 2017, 68(11), p.1829 −1835.  

3. Linchuk S.S., Linchuk Yu.S. On a class 

of differential-difference operators in 

spaces of analytic functions // Operators 

and matricies, 2017, 11 (4), p. 1033-1046. 

4. Linchuk Yu. S. On the equivalence of 

differential operators of infinite order with 

constant coefficients // Math. Bohemica,  

2017, 142 (2), p. 137-143.  

5. Linchuk Yu. S. Generalized Bessel-

Struve operator and  its properties  //Journ. 

of  Math. Sc., 2018, 231 (4), p. 547-557. 

 

Фотій  

Олена  

Георгіївна 

асистент кафедри 

математичного 

аналізу ЧНУ 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2000,  

математика, 

«Математик. Викладач» 

кандидат фізико-математичних 

наук,  

01.01.01 – математичний аналіз, 

«Зв'язки між різними типами 

неперервності многозначних 

відображень» 

18 років 1.Fotij O., Maslyuchenko O., Nesterenko V. 

Characterization of quasi-continuity of 

multifunctions of two variables // Math. 

Slovaca, 2016, 66 (1), p. 281 - 286.   

2. Маслюченко B. К., Фотiй О.Г. Про 

функцiї, що неперервнi на диферентійов-

них кривих// Мат. студії, 2017, 47 (2), 

с. 202-206.  

3. Маслюченко В.К., Маслюченко О.В., 

Фотiй О.Г. Новий пiдхiд до доведення 

теореми Бера про напiвнеперервнi 

функцiї i одна характеризацiя беровостi 

// Бук. мат. журн., 2015, 3 (1), с.78-80. 

4. Маслюченко В.К., Фотiй О.Г. Про 

секвенцiально неперервнi функцiї // 

Бук. мат. журн., 2017, 5 (1-2), с.105–111.  

5. Маслюченко В.К., Маслюченко О.В., 

Фотiй О.Г. Про неперервнiсть знизу 

неперервних зверху вiдображень зi 

значеннями в прямiй Зорґенфрея // Мат. 

студії, 2013, 40 (1), с. 23-29. 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

кафедра 

математичного та 

функціонального 

аналізу, 2018 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 111  «Математика» 
  

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  

Факультет математики та інформатики  

Кафедра математичного аналізу 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти «Магістр»,  

кваліфікація «Магістр математики» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Математика 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Акредитовано Міністерством освіти і науки України  

Сертифікат:  серія НД № 2588496 від 31 липня 2017 року, 

дійсний до 1 липня 2024 року  

Цикл/рівень 

 

НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 1 липня 2022 року 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=66&Itemid=188 

 

http://math.chnu.edu.ua/master/ 

2 – Мета освітньої програми 

Охопити сучасний теоретичний та практичний матеріал для надання студентам 

комплексної та цілісної підготовки в галузі математики.  

Освітня програма орієнтована на професійну підготовку в області математики та її 

викладання в закладах вищої та середньої освіти. Вона спрямована на глибоке вивчення 

математики, що дасть змогу вести наукові дослідження у цій галузі та викладати 

математичні дисципліни на високому науково-методичному рівні з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 11 «Математика та статистика» 

Спеціальність 111 «Математика» 
 

Об’єкти вивчення та діяльності: Математичні структури, 

концепції та ідеї для моделювання  та розвитку теорії з метою 

пояснення та/або оптимізації природно-технологічних або 

суспільно-економічних явищ. 
 

Ціль навчання: Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати 

складні задачі і практичні проблеми математики та математичного 

моделювання, застосовуючи різноманітні математичні методи, 

розвивати математичні теорії, а також викладати математичні 

дисципліни у закладах вищої та середньої освіти. 
 

Теоретичний зміст предметної області: Математика та теоретичні  

основи математичних методів розв’язування прикладних задач. 
 

Методи, методики та технології: Методи алгебри, геометрії, 

математичного аналізу, топології, дискретної математики, 

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=188
http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=188
http://math.chnu.edu.ua/master/
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диференціальних рівнянь, математичної фізики, варіаційного 

числення та оптимізації, теорії ймовірностей та математичної 

статистики, обчислювальної математики, математичного 

моделювання, прогнозування властивостей і поведінки 

математичних моделей на основі емпіричних даних; методи аналізу 

математичних об’єктів та структур; методи програмування; 

методологія абстрактного мислення, аналіз та синтез; інформаційні   

та комунікаційні технології. 
 

Інструменти та обладнання: Інформаційні технології та засоби 

для доступу до сучасних науково-метричних баз даних та передачі 

інформації. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна. 

 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Підготовка фахівців для проведення математичних  досліджень та 

викладання математики. 

 

Особливості 

програми 

Залучення студентів до самостійних наукових досліджень.  

Проходження педагогічної практики у закладах середньої і вищої 

освіти.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістри з математики можуть провадити свою професійну 

діяльність як фахівці з математики та викладачі математики у 

закладах вищої та середньої освіти. 

Спектр працевлаштування дуже широкий. Лише згідно з 

Національним класифікатором професій ДК 003:2010, випускники 

можуть працювати за професіями:  

212 Професіонали в галузі математики та статистики 

2121 Професіонали в галузі математики 

2121.1 Наукові співробітники (математика) 

2121.2 Математики    

23 Викладачі 

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

232 Викладачі середніх навчальних закладів 

Професійні профілі випускників: Робота в галузі математики 

та викладання математики.  

1) Професійний профіль – математик-дослідник: 

– проводить математичні дослідження;  

– створює математичні моделі.  

2) Професійний профіль – викладач математики: 

– викладає математичні дисципліни в університетах, інститутах 

академіях; 

– викладає математичні дисципліни в коледжах і  технікумах; 

– викладає математику в закладах середньої і професійно-

технічної освіти. 
 

Місцями працевлаштування можуть бути заклади вищої та 

середньої освіти, наукові установи. 

Подальше 

навчання 

Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання та навчання здійснюється у вигляді лекцій, практичних, 

семінарських та індивідуальних занять, лабораторних робіт, курсових робіт, 

педагогічної та/або  виробничої практик, самостійної роботи. 
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Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, колоквіуми, контрольні роботи, 

самостійні роботи, математичні диктанти, звіти з лабораторних робіт, 

опитування на практичних заняттях, реферати, тести, презентації, захисти 

курсових робіт, педагогічної та/або виробничої практики. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

математики або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-3. Знання й розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК-4. Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-5. Здатність використовувати стандартні прийоми та методи 

математичних досліджень, проявляти творчий підхід, ініціативу. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-7. Здатність критично оцінювати й переосмислювати власний і 

чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність.. 

ЗК-8. Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово. 

ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК-10. Навички використання інформаційних і  комунікаційних 

технологій. 

ЗК-11. Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з цілей і 

ситуації спілкування. 

ЗК-12. Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням 

соціальних і етичних цінностей та правових норм. 

ЗК-13. Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні 

розбіжності в професійній діяльності, проявляти толерантність до різних 

культур.  

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК-1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької 

діяльності у сфері математики та її практичних застосувань. 

ФК-2. Спроможність виражати терміни специфічної предметної 

області мовою математики. 

ФК-3. Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси. 

ФК-4. Спроможність формулювати складні задачі оптимізації та 

прийняття рішень та інтерпретувати їхні розв’язки в оригінальному 

контексті цих задач. 

ФК-5. Спроможність розробляти математичну модель ситуації з 

реального світу та переносити математичні знання у нематематичні 

контексти. 

ФК-6. Спроможність отримувати якісну інформацію на основі 

кількісних даних. 

ФК-7. Здатність до аналізу основ і властивостей існуючих математич-

них структур та розуміння переваг тих чи інших математичних підходів, 

у тому числі до оцінки їх обґрунтованості й ефективності. 

ФК-8. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових математичних ідей. 

ФК-9. Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих 

математичних методів аналізу, моделювання,  прогнозування, 

розв’язування  нових проблем у нових галузях знань. 

ФК-10. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері математики. 
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ФК-11. Володіння дидактичними знаннями процесів і методів 

викладання та навчання математики.  

ФК-12. Спроможність використовувати обчислювальні інструменти 

для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й 

розв’язання задач. 

7 – Програмні результати навчання 

 ЗНАННЯ 

ПРН-З-1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук у 

сфері математики. 

ПРН-З-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-3. Володіти основами математичних дисциплін, у яких 

вивчаються моделі природничих та соціальних процесів, основами 

математичних теорій, що використовуються при математичному 

моделюванні.  

ПРН-З-4. Володіти основними математичними методами аналізу, 

прогнозування та оцінки параметрів моделей, базовими математичними 

способами інтерпретації числових даних та основними принципами 

функціонування природничих процесів. 

ПРН-З-5. Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в 

освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних дослідження, 

складання списку використаних джерел, опису наукових результатів. 

ПРН-З-6. Володіти методикою викладання математичних дисциплін у 

закладах середньої та вищої освіти. 

ПРН-З-7. Володіти основами правових та етичних відносин і основами 

психологічних особливостей поведінки. 

 

УМІННЯ 

ПРН-У-1. Уміти використовувати фундаментальні математичні 

закономірності у професійній діяльності. 

ПРН-У-2. Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної 

літератури та демонструвати майстерність їх відтворення в 

аргументованій усній та/або письмовій доповіді. 

ПРН-У-3. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців. 

ПРН-У-4. Ініціювати і проводити наукові дослідження у спеціалізованій 

області математики та/або розв’язувати задачі в інших галузях знань 

методами математичного моделювання. 

ПРН-У-5. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення 

теоретичних та/або практичних задач і проблем. 

ПРН-У-6. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або 

інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами. 

ПРН-У-7. Розв’язувати задачі з математичною строгістю та 

математичними методами, перевіряти умови виконання математичних 

тверджень, переносити умови та твердження на нові класи об’єктів, 

знаходити й аналізувати відповідності між поставленою задачею ц 

існуючими моделями. 

ПРН-У-8. Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення 

математичної проблеми. 

ПРН-У-9. 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. 
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ПРН-У-10. Використовувати раціональні способи пошуку та 

використання науково-технічної інформації, включаючи засоби 

електронних інформаційних мереж; застосовувати інформаційні 

ресурси, в тому числі електронні, для пошуку існуючих математичних 

моделей. 

ПРН-У-11. Пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для 

нефахівців у галузі математики. 

ПРН-У-12. Розв’язувати задачі різних рівнів складності з курсу 

елементарної математики, зокрема, задачі для математичних олімпіад та 

турнірів.  

ПРН-У-13. Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших 

людей, адаптуватися та комунікувати. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Навчальний процес забезпечується фахівцями кафедри математичного 

аналізу, факультету математики та інформатики, Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес забезпечений належними навчальними аудиторіями, 

комп’ютерними класами, лабораторіями, бібліотечними приміщеннями, 

спортивними спорудами, медичною інфраструктурою, пунктами 

харчування, гуртожитками, а також мультимедійними засобами, 

оргтехнікою, комп’ютеризованими робочими місцями, доступом до 

Інтернету. 

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення навчального 

процесу включає: 

 наявність навчального плану; 

 наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану; 

 наявність програм практичної підготовки; 

 наявність офіційних веб-сайтів кафедри, факультету, закладу освіти, 

на яких розміщена основна інформація про їх діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня / освітньо-наукова / 

видавнича / атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, контактна інформація); 

 наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить 

навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального 

плану, в тому числі в системі дистанційного навчання. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Допускається зарахування кредитів, отриманих у інших закладах 

вищої освіти України. 

 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Студенти можуть стати учасниками міжнародних навчальних 

програм  Еразмус+ , TEMPUS. 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе навчання іноземних студентів. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практики,  

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Основи наукових досліджень 3 Залік 

ОК 2. Філософія освіти і науки 3 Залік 

ОК 3. Охорона праці в галузі та цивільний захист 3 Екзамен  

ОК 4. Науковий семінар 3 Залік 

ОК 5. Педагогіка та психологія вищої школи 3 Екзамен 

ОК 6. Методика викладання математики у закладах 

вищої освіти 

5 Екзамен 

ОК 7. Теорія функцій багатьох змінних  5 Екзамен 

ОК 8. Вибрані питання теорії операторів у просторах 

аналітичних функцій 

4 Залік 

ОК 9. Теорія наближень 5 Екзамен 

ОК 10. Асистентська та педагогічна практика 12 Захист 

ОК 11. Переддипломна практика 4 Захист 

ОК 12. Дипломна робота 10 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 12 60 

 Вибіркові компоненти  ОП * 

Основний блок 

ВБ 1.1. Соціальна педагогіка  3 Залік 

ВБ 1.2. Інформаційно-комунікаційні технології 3 Залік 

ВБ 1.3. Технології викладання математики в закладах 

освіти 

5 Екзамен 

ВБ 1.4. Диференціальні моделі соціальних та природничих 

процесів 

5 Залік 

ВБ 1.5. Класифікація методів розв'язування олімпіадних 

задач 

5 Залік 

ВБ 1.6. Програмно-педагогічні засоби навчання  4 Залік 

ВБ 1.7. Зображення геометричних фігур у просторі 5 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 7 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

Блок альтернативних дисциплін 

ВБ 2.1. Основи інклюзивної освіти 3 Залік 

ВБ 2.2. Інформаційно-комунікаційні технології 3 Залік 

ВБ 2.3. Методи Data Science 5 Екзамен 

ВБ 2.4. Загальні параболічні крайові задачі 5 Залік 

ВБ 2.5. Математична майстерня 2 4 Залік 

ВБ 2.6. Чисельні методи розв'язування крайових задач 

для рівнянь математичної фізики 

4 Залік 

ВБ 2.7. Методи теорії самоспряжених операторів та їх 

застосування  

5 Екзамен 

ВБ 2.8. Системи захисту інформації 5 Залік 

ВБ 2.9. Технології розробки розподілених баз даних 5 Залік 
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ВБ 2.10. Обробка структурованих та неструктурованих 

даних BigData 

4 Залік 

ВБ 2.11. Числові системи 4 Екзамен 

ВБ 2.12 Геометрія мас 4 Залік 

 
* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного 

рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 

погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу".  

    Вищі навчальні заклади самостійно визначають механізми реалізації права студентів на вибір навчальних  дисциплін 

(описується відповідним Положенням). Вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок 

дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають обов'язковими для вивчення. Рекомендується використовувати як блочні 

форми вибору, так і повністю вільний вибір дисциплін студентами. 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП  

 
Семестр 1  Семестр 2  Семестр 3  

Педагогіка та психологія 

вищої школи  

Методика викладання 

математики у закладах 

вищої освіти 

Основи наукових 

досліджень 

Соціальна педагогіка / Інший 

курс 

Інформаційно-комунікаційні 

технології / Інший курс 

Філософія освіти і науки 

 

Теорія функцій багатьох 

змінних  

Теорія наближень 

 

Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 

 

Вибрані питання теорії 

операторів у просторах 

аналітичних функцій 

Науковий семінар  Асистентська та 

педагогічна практика 

 

Технології викладання 

математики в закладах освіти / 

Інший курс 

Класифікація методів 

розв'язування олімпіадних 

задач / Інший курс 

Переддипломна 

практика 

 

Зображення геометричних 

фігур у просторі / Інший курс 

Програмно-педагогічні 

засоби навчання / Інший курс 

Дипломна робота 

 

Диференціальні моделі 

соціальних та природничих 

процесів / Інший курс 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми «Математика» спеціальності 

111 «Математика» проводиться у формі захисту кваліфікаційної випускної роботи та 

завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня 

магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр математики». 

Підсумкова державна атестація включає захист випускної кваліфікаційної роботи 

магістра.  

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання комплексного наукового, 

науково-методичного чи науково-практичного завдання у сучасних напрямах 

математики, її викладання чи застосування та демонструвати вміння автора 

використовувати надбані компетентності та результати навчання, логічно, на підставі 

сучасних наукових методів викладати свої погляди за темою дослідження, робити 

обґрунтовані висновки і формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

розв’язаної задачі, а також ідентифікувати схильність автора до наукової або практичної 

діяльності. 

Об’єктами дослідження можуть бути математичні структури, концепції та ідеї для 

моделювання  та розвитку теорії, а також методики та технології викладання 

математичних дисциплін.  

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат. 

Вимоги до змісту, об’єму і структури кваліфікаційної магістерської роботи 

визначаються закладом вищої освіти. Теми випускних кваліфікаційних робіт магістрів 

затверджуються на кафедрах математичного аналізу, диференціальних рівнянь, алгебри 

та інформатики і оприлюднюються на офіційних сайтах  цих кафедр та факультету 

математики та інформатики. 

 У процесі публічного захисту претендент на магістерський ступінь повинен 

показати уміння чітко і упевнено викладати зміст виконаних досліджень, аргументовано 

відповідати на запитання і вести наукову дискусію. 

Доповідь студента повинна супроводжуватися презентаційними матеріалами та 

пояснювальною запискою, призначеними для загального перегляду.  

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присудження ступеня магістра з 

математики, присвоєння професійної кваліфікації та видачу диплома магістра за 

результатами підсумкової атестації студентів оголошуються того самого дня після 

оформлення в установленому порядку протоколів засідань екзаменаційної комісії. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ЗК1 *   *  * * * *  * *    * * *  * 

ЗК2 *  * * * *    *  *   * * *  * * 

ЗК3    *  * * * *  * *   * * * *   

ЗК4 * *  * * * * * * * * *    * * * * * 

ЗК5    *  * * * *  * *    * * *  * 

ЗК6 *   * * * * * * * * *   * * * * *  

ЗК7 * *   *         * *      

ЗК8 * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * 

ЗК9 *   *  *     * *   *    *  

ЗК10 *   *      * * *   *    *  

ЗК11  *  * *         *       

ЗК12  * *  *     *    *       

ЗК13  *   *     *    *       

                     

ФК1    *   * * *  * *     * *   

ФК2  *    *           *    

ФК3 *   *   * * *   *     * *   

ФК4       *  *        *    

ФК5       *          *    

ФК6  *     * * *      *      

ФК7    *   * * *   *     * *   

ФК8    *   * * *   *     * *   

ФК9    *   * * *   *     *    

ФК10 * *  * * *    * *    * *   *  

ФК11     * *    *    * * *   *  

ФК12 *        *      *    *  
 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН-З-1  *  *   * * *  * *     *    

ПРН-З-2    *  * * * * * * *    * * *  * 

ПРН-З-3    *   * * *        *    

ПРН-З-4  *  *   * * *  * *   *  *  *  

ПРН-З-5 * *  * * *    * * *  * *    *  

ПРН-З-6   *  * *    *    * * *  * * * 

ПРН-З-7 * * *  *     *    *       

                     

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      *    *     * *  * * * 

ПРН-У-13  * *  *     *    *       
 


