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Період акредитації
гіветть програми

ш. ,

,
,

Мета протратти
стувеня маіістра, підготовку

А

воосапсьптти. на оснооі
наукових і науковонсдаготіаттих кадрів у сфері математичного моделювання нтляхом здобугґя ними
компеіеитностси. доетнптіх шія никонання орні-нальних наукових досліджень,
результати иких матоть наукову нонитну. теоретичне та прнтпиьптс апачення, а також
іх нідтримк н ході підготовки та захисту дисертацн.

в
1

:

Хвракґершгґика програми
Предмет-ня

попасть
(галузь платті.)
Фокус
програм

заґальипй/

спеціальнигт

Математика та статистика
113 Прикладна математика

Трпій (оспітньо-ттауковнй)

рінент. Пищпї освіти та Законом

України оПро вищу освіту», восьмий коаліфіиащниигт рівень
Національної рамки кваліфікац
Зиґальний.

Дащіджешш'

.

і
і
методологіщіих
основ
створення
теоретичних
оикористання технологій математичного моделювання;
засобів створення та удосконалення
інструментальних
засобів математичного та комп'ютерного
методів і
моделювання н різних плузлх тцодськоі діяльності;
критеріта оцінювання ефективності, стійкості та швидкості

сбшшповапыіих алгоритмів;
методів забезпечення оцінювання ефективності, стійкості та
швидкості обчисіновальних алт оритмів;
об'єктів та систем технічного приптачення або ст-норенпи
нових протримних та програмно
апаратних засобів
і обчислення:
моделювання
оптимізші
математичного
з син
концептуальних
комп'ютерного моделювання. обчишовшпапих методів;
методів прийняття рішень за умов невизначеності при
математичному та комп”ютер-ікону монетнсваині,
підвищення
ефективності
математичною та
Проблем
комп'ютерного модешондння;
теоретичних та прикладних засад впровадження програмних
засобів
та
математичного
та
протрамно-апаратних
комп'терного моделювання;
проопем наконичування та переробки інформації;

-

наукових і методологічних основ старения та вастосування
аасобів
аттаратних
та
програмно
програмних
для
моделювання
математичною то комп'ютерного
системах
в
автоматизованої обробки інформації
управління;
технологій математичного та комп'ютерного модеіповання
обробки
для системного аналізу та систем розполіиен

,

ланиж

моделювання різних фізичних. технічних та
технонопчних процесів;
похибок рівних фізичних,
моделювання
математичного
технічних та технологічних процесів.
математичного

Спеціальні!
шляхів розрвблення або роавитку теорв математичного
моделювання реальних явищ, об'ємів, систем чи процесів як
сукупності формалізованих дій топерац' ) для складання
ефективних математичних описів досліджуваних об'єктів;
моистиноет-си отримання принципово нових (нетрадиційних)
еквівалентних
та
моделей,
видів
математичних
апроксимаційних методів перетворення і модифікаці
(піноаризпція, дислрегизадія ющо);
ідентифіканн та оптимізаціі иатоматичних модопсй, методів
теорії подіоності й аналізу розміріютй;
методів
ефективного
використання
рпзнитку,
обчислювальної .атематики стосовно вирішення проблем
виготовлення та експлуатацв об'єктів нової
проектування,
техніки й нових технологіи;
обчислювальних
модифікаціі й елеціаліаавн існуючих
методів : метою підвищення їх ефективності. створення і
дослідження нових обчислювальних методів і алтаритміи,
особливості
що
рсшних техліьптих та
враховутоть
технолопчних задач, аабеапечутогь створення ефективних
програмних аасобів комп'ютерноі реалізації;
комп'ютерних,
програмних,
зокрема
теорії побудови
сис-[см
гібридних
аналогових,
программами-ших,
меіодівтаваеооів
натурного
моделювання, атакож систем,
та напівнатурното моделювання, включаючи іх структурну
та алторитмічну прганізацію, інформаційні технологіі х
використання при проведенні досліджень;
процесів
методів
організатпі
та оптнмітатпі
нових
моделювання, тобто процесів підготовки й використання
моделюючих систем як нос досліджуваних моделей;
визначення складу
питань підтотовки первинно інформад
та структури, настроювання та верифікація, поревірки та
моделей чи пшх
аабсвпенеиля лкппі
комп'ютерних
моделюючих засобів;
моделей у різних режимах тх функціонування;
методів інтерпреталі результатів моделювання.
*,

Орієнтація
програми

доелідннцька
нових

знань

ефективних

і

прикладна. Наукові даслідження та продукування
в галузі математики та статистики; розробка

нротрамних

та

апаратно-програмних

технологій

з
метою
моделювання
математичною та комп'ютерного
підвищення ефсіпивності розв'язання задач широкото прапичноґо
4

Особливості
проґрами

застосувавши.
Протрама оріентус на розширенттл тн поглиблення теоретикобаиису
методолотічното
та
розвитку
науково-методичното
обчислювальних
тв
комп'ютерного
та
модстпсвання
математичною
оволодіння
інструментарієм
методів,
наукових
практичним
досліджень в сфері прикладної математики та орієнтує на
співробітництво із закладами Національної академії наук України,
ортанамн державної законодавчої та внконовноі влади, зашшдвми
системи Мінісїсрсгва освіти і науки України, бізнес сектором,
міжнародними організаціями, закордонними науковими установами
та навчальттими закладами

Працевлаштування та продовження освіти

1

прввеввввттун
вини

Наукова 1а виклалацька діяльність у сфері талузі математинното
та комп'юїсрисго модешованни та обнислтовалвннх методів.
Наукова та адміністративна діяльність, а також інформаційноаналітинне забезпечення процесів управління в закладах науки,
освіти. в пріанах влади усіх рівнів та бізнєосектрів

Посади згідно класифікатору професій Укра ш:
законодавці, вищі державні службовці, керівники,

менеджери

(уттраттитолі). Керівники підприємств, установ. ортаніанцій (12):
керівники підприємств. установ, організацій (директор) (121111),

керівники різних основних підрозділів (начальник) (12291),
завідувач відділу (1229о), керівники фунтщіональних підрозділів
(начальник) (1231). Керівник науково-досвідното підрозділу
(1237), іоноаний фахівець науково-дослідното підрозділу (12311),
начальник (завідував) науконощпслідноґо підрозділу (12372).
іттьпих
керівник
(12311),
проектів
та
керівник
протрам
функціональних підрозділів (1239), керівник матшх пітвтрисиств
(директор) (13)
Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310):
докторант, доцент, професор кафедри (23101), асистент, викладач
вищого навчального закладу (23102).
інші
математика
(21): математик (21211),
професіонали
математик-аналітик
з
математика)
(21211),
(прикладна
снівробітник
(21211);
дослідження
операцій
науковий
аналітика
співробітник
24331).
науковий
(інформац йна
(математика 212141), науковий співробітнттк (обчислювальні
системи 21311), науковий співробітник (програмування 21321),
науковий
співробітник (статистика 21221),
науковий
обчислень
21391). науковий
співробітниктконсультшгґ (талузь
24311),
(інформаційна аналітика
сніиробттник-консультант
2121.1),
(математика
сттіарооітник-консупьтант
науковий
(обчислювальні
системи
співробінтикконеультант
науковий
(протрамувнння
ипівробіґникжонсультшт
21311). науковий
21321), науковий співробітник-консультант (статистика 21221);
фахівець із ортннізант'і захисту інформаційио' безпеки (3439).
Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях
ттаукових установ, профільних кафедрах університетів, відповідні
робочі місця (на ковт дослідження та управління) піштриеиств,

станов та організацій.

Прадовжсиия
освіти

Навчання впродовж життя для ршыпку і самовдоскоііалеіііін
в науковій та првфссійній сферах діяльності, а такаж в інших
споріднених іпііуьпх наукових лишь:

кваліфікаційному рівню Національно
на 9тому
рамки кваліфікаши в галузі технічних наук;
. навчання на з-оиу кваліфікаційному рівні Національної рамки
кваліфікацій в споріднених снецішвностях;
. освітні проірнми, дослідницькі гранти та стипспдіі. що містять
додаткові наукові та освітні компоненти.

. віці-віовка

Стиль та металик: навчання
Підходи до

виклмяіііш
та навчання

Основними підходами до викладання та навчання аспірантів є:

.

використання лекційних курсів. семінарів та консультацій Ц
заплшюпвних дисциплін;

роботу : джерелами інформаціі
інституту та у наукових бібліотеках України;

.

самостійну

бібліотеці

у

використання дистанційних курсів навчання та електронних
ресурсів за допомогою мережі інтернет;

.

'
фахівців інституту, інших установ
. інпинілуальні консультаіі
НАН Украі и, профільних вищих навчальних закладів;

. залучення до консультування
іірофільпоі-талуаі;

.

аспірантів

інформалйна підгримкв участі аспірантів
оіряпіввня наукових еппіеіідіи і грані-ів;

провідних
в

кшжурсах

фахівців
на

робота аспірантів у складі проектних комана, при
виконанні держбюджетних та тоспдвтонірііих тем, участь у
облікпвих
та
реєстраційних
розробці звітних матеріалів,
документів, офоршіенні патентів та авторських свідоцтв.

. активна

Сис і емв
пціиювяиня

сціпіовання знань освітньої нротрани
здійснення ппґочного та підсумковотв контролю.
Система

передбачає

Потичний контроль

проводиться у формі тестів. роботи на
практичних заняттях, виступів на семінарах та конференціях,
підготовки наукових авітів.

підсуиктиаі: контроль передбачас диференційований затік або
усний іспит. Аспірант впажаеітся допущеним цс підсумкового
контролю : дисциплін освітньо-науксвоі протрами. якщо він

Форма
коіітроліо
уепіппіості
ііавчаііііп

аснірантів/
здобувачів

виконав всі види робіт, псредбачені навчальним штапом а ціеі
дисципліни.
щорічну атестацію
вціяхон
Аспірішти/здобувачі
проходять
Вченої
засіданні
прпфілы-шш відділу та
ради
авітуваннв на
інституту про хід виконання освітньо-наукової протрами та
індивіііуальното плану, включаючи опубліковані наукові статті та
виступи на коііфсреіщіах.
остаточним результатом навчання аспірантів/здобувачів с
повне виконання освіттіьо-пауковоі програми, необхідний перелік
опублікованих за рез льтатами досліджень наукових праць, у

тому числі в зарубіжних виданнях та таких, що індексуіоться, у
результатів на наукових
маукомстричних базах. апробація
конференціях, належним чином оформлении рукопис дисертаціі
та прсдставлення м на спільне засідання відділів інституту або до
розгляду в спеціалізовану вчену раду для отримання науковоіо
Математика та
ступеня доктора філософ в тлузі знань іі
статистика, зі спеціальності 113 Прикладна матсматика.

Загальні
(уиінсрсяльиі)

Пшрамх

,
компетентності

,

.

Аналіз та синтез. Здатність до онанізу та синзсзу на основі
лопвимх аріумсігтів та перевірених фактів.

.

Гнучкість
мишсння.
набуття
мислення,
гнучкого
відкритість до застосування фізичних знань та компетентности
в широкому діапазоні можчипих місць роботи та повсякденному

жиґп.

. і-рунона робота. Здптність виконувати дослідження в трупі
під керівництвом лідорд нсдіонт навички, що демонструють
здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування
та управління часом
.

Ком нінатнині
Здатність
навички
до
сіотадноі
комунікац
та до
представлення
інформацн у стислій формі усно ”та письмово, використовуючи
інформаційноткомупікаційні технології та відповідні технічні
терміни.

.

популяризаційні

Уміння
навички.
нефахіацями, певні навички викладання.

Етичні установки дотримання етичних
чесності та поряштості
точки зор професіин

Фахові

.

спілкуватися

із

принципів лк з

глиоокі

здатність аналізувати
знання та розуміння:
переробки
інформації
з точки зору
та
збору,
збереження
процеси
фахових та фундаментальних змальновяукових принципів і
знань, а також на основі системного підходу.

.

Розв'язання проблем. Здатність розв'язувати цтирокс копо
проблем та задач шляхом розуміння іх фундаментальних основ
тв використання як теоретичних. так і експериментальних
методів, аасвосвих а освітньо-пяуковоі проірами.

.

Обчистовальні
Здатність
навички.
використовувати
відповідне програмне забезпечення (мови програмування. пакети
тощо), уміти отримувати, переробляти та зберігши великі
масиви інформаціт для підтримки прийняття управлінських
рішень, здійснення досліджень та моделювання складних систем.

Здагнісгп до навчання. Здатність шляхом самостійного
навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті фахові
знання.

-

програмні ртаультатн навчання

.

Знання іноземної мови, на рівні достатньому для презентацн наукових
реа лвтатів в світі та письмовій формах. розуміння фахових на кових та

текстів, шаіннл тд навики
науковому і професійному ссрсдовнтпі.

професійних

спілкуватися

в

іттвтомовному

загальнонаукових (Філософських) компететттностеи, спрямованих на
системного наукового
свттот-ляду, профсеіиноі етики та
формування
загального культурною кругозору. Вміння краще розуміти можливості науки
і
перспскгиви. механізми, рушійні сили зростання наукового знання.
характеру йоґп втасмин з іншими формами суспільної свідомості способом
миття, культурою.
Знцмня

Зпшшя методів наукових досліджень та вміння іх використовувати на
належному рівнт; оиіппп розшукувати, опрацьовувати. аналізувати та
синтезувати отриману інформаппо (наукові статті, пауковоаналітичні
матеріали. бази даттих тощо).
Знання кор” і ршуміння мстодологт
системного пналізу, принципів
обчислювальної
підходу
розв*язанні
воля-т
системного
при
застосування
математики:
Знання вмісту і порядку ршрахункіц основних кіпькіених наукометричпих
показників сфскгивності наукової діяльності (індекс цитування. індекс гірша
(Ьтіндекс). імпакт-фактор (ил. або ш); Ашіння працтовати з сучасними
бібліографічними і рсферотивнмми базами даних, а тако-к паукомегричними

платформами.
эттвтннт

використовувати сучасні інформаційні та ксмупікшійні
комп'юперпі васоби та програми при ттровеценні наукових

і вміння

тсхнологіт,
ЛОСШЛЖЄПЬ.

вміння тд навики працювати а сучасними бібпіотрафічними і реферативиими
базами даних, а також наукомстричнимн платформами (наприклад, єсорна,
ог Кпоуіссірс, гвьмш, Макітептаіісе,
хчеь ог эсісвсс, іносх Сорептісвв,
ін.).
Артік,
весвеіта
эртіпдет.

ть

Знання, розуміти, кит-ння та навики використання правил цитування та
нссиланна на використані джорела, правил оформлення бібліографічного
списку, рпзуміішл змісту і порядку розрахунків основних кількісних
наукометричник показників ефективності наукової діяльності (індекс
дмтуваипя, індекс ґірпта (віндовс). імпакт-фатегор (ІФ, або іг».
розуміння методологіі матсматичното модептовання. принципів
техніки
моделюванні.
вміння
комп'ютерна
при
засюсупшпш
використовувати методологію математичного модетповвпня при розв'язанні
актуальних науково-технічних задач;
зняпття теортт

і

Знання основних методів числового розв'ишнни задач матоматичноі фізики;
теоретичних основ функціопапьного аналізу та методу скінчених елементів;
вміння самостіино застосовувати числові методи при розыязанні конкретних
наукових та прикладних явдвч, що мпжуґь бути описані дифсрсндіннимм
рівняннями в чдсткових похідних; володіння основними програмними
засобами та комп'ютерними всхтіолопявім чиспового розв'язання видав

математичноїфізики.
зітоплв методики побудови та використання
інтелектуальних мереж,
тсхнологіі для інтезіетуальпих мереж по технологічних областях систсм
програмного забезпечення. кит-мия підготовтооввти дані для передачі і
протоколів зв'язк .

Вміння викорисюпупши основні професійні програмні тв обчислювальними
системи, технологіі та водили особливостси їх застосування у наукових
дослідженнях.
Знання методологічних та теоретичних основ побудови математичних
моделей грунтового середовища,
постановки
началыш-крайових задач
механіки грунту, відлив розробляти алгоритми для числових розрахунків
початиовочераиовоі' задачі оцінки напружено-деформованого сі-ину зсувного
масиву як за першою, так і за друґою групою граничних стшіів.

Злиття методів і підходів ідентифікації хаотичноі поведінки нелініиних
динамічних систем. огратегі побудови достовірною розкішні)! задачі Коші
для нелінійних фізичіпіх систем, вміти знаходити та використовувати закони
симеіріі ііагранжсвих та Гамільтопових систем для побудови інтеіранів руху.
Вміпііл формувати стратегію досягнення ст кого ьпаепового моделювання
евоіпоці'і нщіінійнпх динамічних систем; визначати діапазон стійкого
інтегрування задачі Коші при розв*язанні систем непінтиних диференційних
рівнянь; застосовувати ііа пракпіці методи і кріперн ідентифікаціі каотично'і
поведінки динамічних систем різно природи;
Знання теоретичних основ дискретноі математики, як наукової дисципліни,
основні застосування в науці та техніці, використання методів цього
напрямку в задачах моделювання у різних напрямках науки та їсхніки,
Вміння таегооовувати одержані знання при розв язанні конкрепіих технічних
наукових задач.

і

Вміння

виробляти заіальну стратегію числового розв'язання систем
диференціальних рівнянь; розробляти алгоритми і застосовувати коректні
числові
математичної
методи ршв'я ння
задач
фізики:
граничних

застосовувати одержані знання при рози'изанні конкретних технічних і
наукових задач; проводити якісну і кількісну оцінки сфскгивнооіі числових
методів.

зііоики теоретичних основ математичгюго моделювання за емпіричними
даними, як наукового напрямку в прикладній матсматиці для вирішення
прикладних задач моделювання та прогнозування в різних областях
діяльності людини
економіці. екології, природокорисгуванні, експлуатац
потенційно небезпечних об'ємів тощо

,

Вміння застосовувати математичне моделювання за емпіричними даними при
вирішенні наукових та прикладних задач, пов'язаних з парамеіричною тв
ідоіпифікацітго
математичних моделей, пітернретаніинпм
структурного
одінкою
та кількісноіо
моделюванням,
нротнотупаннян
ризику за
смпіричними даними при аннліі процсоів різної природи
Еолодіти
навичками роботи з основними програмними засобами та комп'ютерними
технологіями та особливостями їх застосування ігри математичному
моделюванні за даними спостережень.
Вміння аналізувати та досліджувати обчислювальні методи і алгорипіи,
будувати математичні моделі реальних процесів та систем, проводити
формалізацію прикладних задач для іх пошьшої реалізації. планувати і
проводити обчищпопальиі експерименти та робити аналіз результатів,
створювати ефективні обчисіпопшкьиі методи, алгоритми та обчислювальні
технології для розв'язання прикладних дздач, визначити коректність.

єфективнісгь тв надійність шп'оритмів тв прогрвм. нвподіти мывдвми
проепуванил првгрвм тд програмних систзм. інерція-технологіями :
використанням криптографічних мзгодів захисгу інформації.

.

зіівппи вимірних відображень у струпурі сита-алгебри і потоках подійі
Знання ппрвиєірів гоувовського розподілу, регресійяого тв диспорсійиого
внвпіду.

Керівник проектної групи
Завідувач відділу [ТПП
НАН України, член-кореспондент НАНУ
дір.-мн., професор

Мости-ни
/

Члени проеіггної групи:
Провідний науковий співробітник,
диктор фізика-математичних наук,
старший науковий співробітник
Провідний науковий співробітник,
доктор технічних наук,
доцент
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