
 

 

● Можливість отримання двох дипломів магістра за 
один цикл навчання у нашому і в одному з 
польських (Kraków, Rzeszów) університетів 
(на безоплатній основі).   

● Можливість навчання і отримання військо-
вого квитка на кафедрі військової підготовки 
за спеціальністю «Математичне та програмне забезпе-
чення функціонування автоматизованих систем». 
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Математик. Програміст прикладний 

Підготовка фахівців з прикладної математики зорієнто-
вана на предметну сферу, об’єднану акронімом STEM, 
що охоплює природничі науки [Science], інформаційні 
технології [Technology], технічну грамотність [Engine-
ering] і математику [Mathematics], і спрямована на фор-
мування компетенцій з TOP-list World Economic Forum, 
котрі будуть цінуватися на ринку праці у найближчому 
майбутньому і стануть фундаментом твоєї успішної 
кар’єри: 

 Комплексне вирішення проблем  

 Критичне мислення  

 Креативність [творчі навички] 

 Керування проектами і робота у команді 

 Швидке прийняття компромісних рішень  

 Когнітивна гнучкість розуму [багатозадачність] 

 Здатність швидко вчитися  

 Міждисциплінарність знань 

Випускова кафедра диференціальних рівнянь і приклад-
ної математики у питанні стажування студентів тісно 
співпрацює з провідними ІТ-фірмами регіону:   
Axion Web, [bvblogic], Devlight, ELEKS, GRT Team, Letzgro,  
Insilico, OSF Global Services, Softjourn, SoftServe,  Webmil 

Кращі студенти прикладної математики мають чудові 
перспективи для працевлаштування у цих фірмах. 
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            Прикладна математика 

Освітня програма зосереджена на:   

 математичному моделюванні і комп’ютерній імітації 

складних природничих, економічних, екологічних, 

соціальних систем, процесів і явищ та їх керуванні 

 проблемах календарного планування і керування 

проектами, прийняття ефективних рішень в умовах 

конфлікту, ризику, невизначеності і нечіткості  

 застосуванні технологій прикладного програмування 

для проектування систем управління базами даних і 

знань, адміністрування комп’ютерних систем і ме-

реж, розробці програмних продуктів, Web-сайтів і 

порталів 

 програмному забезпеченні обчислювальних систем, 

систем комп’ютерної графіки та обробки тексту 

 

 

        Комп’ютерне моделювання і  
        технології програмування 

Освітня програма зосереджена на:  

 комп’ютерному моделюванні і оптимізації складних 

обчислювальних систем 

 технологіях програмування: процедурного, візуаль-

ного, функційного, модульного, системного, сервер-

ного, крос-платформного, мобільних додатків  

 застосовуванні Web-технологій, технологій парале-

льних обчислень, оптимізації і верифікації програм 

 проектуванні систем управління базами даних і 

знань, адмініструванні комп’ютерних систем і ме-

реж, конструюванні їх програмного і апаратного за-

безпечення  

 питаннях розробки математичних і про-

грамних засобів для ефективного функціо-

нування інтелектуальних систем обробки 

інформації і прийняття рішень, систем 

захисту інформації, засобів обчислюваль-

ного інтелекту і машинного навчання   

 

 

  

Прикладною математикою називають ті 

області математики, які знайшли застосу-

вання своїх методів і теорій при вирішенні 

реальних практичних задач в різних галу-

зях людської діяльності  [поза математи-

кою], таких як природничі, економічні, 

соціальні і комп’ютерні науки, техніка і технології,  

екологія і медицина, економіка та бізнес, фінанси і 

страхування, транспорт і логістика, політичні і військові 

конфлікти тощо. Основний метод прикладної математи-

ки – математичне і комп’ютерне моделювання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 це фахівець, що: 

 має фундаментальну математичну підготовку 

 вміє застосовувати математичні методи для вирішен-

ня прикладних задач і створювати прикладне програ-

мне забезпечення 

 володіє сучасними мовами програмування [С++, C#, 

Python, Java, Haskell, Lisp, Scala, Prolog]  

 знає сучасні інформаційні і WEB-технології [SQL, Data 

Mining, Computational Intelligence, Machine Learning, 

Big Data,  HTML, CSS, PHP, JavaScript] 

 вміє розгортати і адмініструвати комп’ютерні мережі 

 володіє технологіями кодування і захисту інформації 

 здатний мислити нестандартно, приймати ефективні 

рішення, працювати у команді і швидко вчитись 
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