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І. Профіль освітньої програми

1– Загальна інформація

Повна назва закладу
вищої освіти

Запорізький національний університет

Офіційна  назва
освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Математика»

Ступінь вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Назва кваліфікації Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 111 Математика
Освітня програма – «Математика»

Освітня кваліфікація – Магістр математики
Тип  диплому  та
обсяг  освітньої
програми

Диплом магістра. Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС, термін
навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність
акредитації

Акредитовано. Сертифікат про акредитацію освітньої програми Серія
НД № 0891927 від 03.10.2017

Спеціальність 111 Математика акредитована за рівнем «Магістр» до
01.07.2026 р.

Цикл / рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
EQF-LLL – 7 рівень

Передумови Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання Українська мова
Термін дії програми Відповідає терміну дії акредитації (до 01.07.2026 р.)
Інтернет-адреса
постійного
розміщення
освітньої програми

https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/5172/12457

2 – Мета освітньої програми

Метою  освітньої  програми  є  формування  та  розвиток  загальних  і  професійних
компетентностей з математики, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника
на ринку праці; якісна підготовка фахівців з математики та статистики, а також викладачів
математики,  що  забезпечується  за  рахунок  вдосконалення  практичної  підготовки
(виробнича  та  педагогічна  практика),  використання  інноваційних  методів  і  засобів
навчання;  отримання  вищої  професійної  освіти,  що  дозволить  випускникові  успішно
виконувати  функції  та  типові  задачі  математика  у  різних  галузях  людської  діяльності,
національної економіки та виробництва.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна  область
(галузь  знань,
спеціальність,
предметна
спеціальність  або
спеціалізація )

11 Математика та статистика
111 Математика
Об’єкти вивчення та діяльності: математичні структури; концепції та
ідеї  для  моделювання,  моделі  реальних  явищ,  об’єктів,  систем  і
процесів;  концепції  розвитку  теорії;  оптимізації  природно-
технологічних  або  суспільних-економічних  явищ;  математичне  і
програмне забезпечення досліджень.
Ціль  навчання:  формування  здатності  студентів  до  вирішення
складних  нестандартних  математичних  задач  у  сфері  застосування
фундаментальних  та  спеціальних  математичних  методів  та  теорій;
застосування математичних методів у професійній діяльності, аналіз

https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/5172/12457
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прикладних  задач  та  реалізація  алгоритмічних  принципів  в
моделюванні  природничих  та  соціально-економічних  систем,
розвиток математичних теорій.
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.  методології  абстрактного
мислення,  аналізу  та  синтезу;  методи наукових досліджень,  методи
функціонального  аналізу  та  теорії  операторів  та  технології  їхнього
застосування  в  предметних  областях;  інформаційні,  програмні  та
комунікаційні  технології;  навички  науково-виробничої,  проектної,
організаційної та управлінської діяльності; здатності до педагогічної
та просвітницької діяльності в галузі математики та статистики.
Інструменти та обладнання: комп’ютерні мережі; хмарні технології,
системи управління базами даних, операційні системи.

Орієнтація освітньої

програми

Освітньо-професійна, академічна. Забезпечує оволодіння комплексом
загальних та фахових компетентностей, необхідних для фахівців для
виконання професійних завдань та обов’язків в галузі математики та її
застосувань, зокрема, фундаментальною математичною підготовкою,
базовими знаннями методики викладання і педагогічної діяльності. 

Основний  фокус
освітньої  програми
та спеціалізації

Спеціальна освіта у галузі математичної науки, ґрунтовна теоретична
математична підготовка  фахівців у поєднанні із здобуттям навичок
практичного застосування математики та педагогічної діяльності.
Ключові слова: математика, застосування математики, викладання

Особливості
програми

Особливістю освітньої програми є, по-перше, підготовка фахівців, які
володіють вмінням практично застосовувати математичні знання для
розв’язання задач на підприємствах Південного Сходу країни (ДП КБ
«Південне»,  АТ  «Мотор  Січ»  тощо)  та,  по-друге,  підготовка
кваліфікованих викладачів закладів вищої освіти.   

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальше навчання

Придатність до

працевлаштування

Сфера  працевлаштування:  освіта,  науково-дослідні  установи,
підприємства,  що  займаються  дослідженням  й  експериментальною
розробкою  у  сфері  природничих  та\або  технічних  наук,  у  сфері
інженерії  та  технологій,  у бізнес-структурах та банківській  сфері,  в
аналітичних службах та службах статистики на посадах пов’язаних з
аналізом та прогнозуванням.

Види економічної діяльності (згідно ДК 009:2010):
72 Наукові дослідження та розробки
72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері
природничих і технічних наук
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук
85.4 Вища освіта
85.41  Професійно-технічна  освіта  на  рівні  вищого  професійно-
технічного навчального закладу
85.42 Вища освіта

Професійна назва роботи (згідно ДК 003:2010):
2121.1  Молодший  науковий  співробітник  (математика);  Науковий
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співробітник  (математика);  Науковий  співробітник-консультант
(математика) 
2121.2  Математик;  Актуарій;  Математик-аналітик  з  дослідження
операцій 
2122.1  Молодший  науковий  співробітник  (статистика);  Науковий
співробітник  (статистика);  Науковий  співробітник-консультант
(статистика) 
2310.2 Асистент
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу; Викладач
професійно-технічного навчального закладу

Подальше навчання Можливість  навчання  за  освітніми  програмами  третього  (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти та/або набувати додаткові кваліфікації
в системі освіти дорослих.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання  та
навчання

Лекції,  практичні  та  лабораторні  заняття,  інноваційні  технології  з
використанням  освітньої  платформи  Moodle
(https://moodle.znu.edu.ua/),  самостійна  робота,  виконання
індивідуальних  завдань,  консультації  з  викладачами,  виробнича  та
педагогічна практика, підготовка
та публічний захист магістерської кваліфікаційної роботи 

Оцінювання Оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  здійснюється  за
національною  шкалою  (відмінно,  добре,  задовільно,  незадовільно;
зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS (A,
B, C, D, E, FX, F).

6 – Програмні компетентності
Вид компетентності шифр

Інтегральна
компетентніст
ь

ІК Здатність  розв’язувати  складні  задачі  та  практичні  проблеми  у
математиці  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає  застосування
теорій  та  методів  математики,  статистики  й  комп’ютерних
технологій  і  характеризується  комплексністю  та  невизначеністю
умов.

Загальні
компетентност
і

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9
ЗК-10

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності;
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
Здатність приймати обґрунтовані рішення;
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
Здатність працювати в команді;
Здатність спілкуватися з  представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань).

Спеціальні
(фахові)
компетентност
і

СК-1

СК-2

СК-3

Здатність розв’язувати проблеми різної складності та формулювати
нові проблеми математичною мовою. 
Здатність  формулювати  та  доводити  математичні  твердження,
отримувати  висновки,  встановлювати  правильність  розв'язання
задач та міркувань.
Знання  та  розуміння  фундаментальних  методів  математичного,
комплексного  та  функціонального  аналізу,  геометрії,  алгебри,
диференціальних  рівнянь  тощо  та  здатність  використовувати  їх  у
теоретичних  дослідженнях  та  при  розв’язанні  конкретних
прикладних задач.

https://moodle.znu.edu.ua/
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СК-4

СК-5

СК-6

СК-7

СК-8

СК-9

СК-10

СК-11

СК-12

Здатність застосовувати методи теорії ймовірностей та математичної
статистики, варіаційного числення та оптимізації.
Уявлення  про  прикладні  задачі,  які  можуть  бути  досліджені  за
допомогою  сучасних  математичних  методів,  знання  та  розуміння
методів  побудови  та  якісного  і  кількісного  аналізу  математичних
моделей  природних,  техногенних,  економічних  та  соціальних
об'єктів та процесів.
Здатність  вибирати  адекватний  математичний  апарат,
використовувати відомі теоретичні поняття та факти для розв’язання
конкретних  дослідницьких задач та  оцінювати   обґрунтованість  й
ефективності використовуваних математичних підходів;
Здатність створювати математичну модель розв’язуваної проблеми
та використовувати чисельні методи для розв’язання математичних
задач, що виникають в межах математичної моделі. 
Здатність  користуватися  існуючими  програмними  засобами  для
проведення обчислень, пошуку інформації, оформлення результатів
роботи тощо.
Володіння  сучасними  методиками  та  технологіями  викладання
математики у закладах вищої освіти.
Здатність  організовувати  навчальний  процес  та  здійснювати
контроль за навчанням та вихованням студентів.
Здатність  викладати,  презентувати  та  оформлювати  отримані
результати,  зокрема,  у  вигляді  наукових  статей  та  доповідей  на
наукових конференціях.
Здатність  вести  дискусії  з  фахівцями  з  галузі  математики  та
статистики.

7 – Програмні результати навчання
шифр

РН-1

РН-2

РН-3

РН-4

РН-5

РН-6

РН-7

РН-8

РН-9

Знати  основні  етапи  історичного  розвитку  математичних  знань  і
парадигм, розуміти сучасні тенденції в математиці;
Розуміти  фундаментальну  математику  на  рівні,  необхідному  для
досягнення інших вимог освітньої програми;
Мати  навички  використання  спеціалізованих  програмних  засобів
комп’ютерної  та  прикладної  математики  і  використовувати
інтернет-ресурси;
Знати  методи  математичного  моделювання  природничих  та/або
соціальних процесів;
Розв’язувати  задачі  придатними  математичними  методами,
перевіряти  умови  виконання  математичних  тверджень,  коректно
переносити умови та твердження на нові класи об’єктів, знаходити й
аналізувати  відповідності  між  поставленою  задачею  й  відомими
моделями;
Знати  теоретичні  основи  і  застосовувати  основні  методи  теорії
ймовірностей,  теорії  випадкових  процесів  і  математичної
статистики  для  дослідження  випадкових  явищ,  перевірки  гіпотез,
обробки реальних даних та аналізу тривалих випадкових явищ;
Вміти  застосовувати  сучасні  мови  програмування  до  розв’язання
математичних задач;
Знати основні принципи теорії керування та вміти застосовувати їх
до розв’язання задач; 
Знати основні математичні методи аналізу, прогнозування та оцінки
параметрів  моделей,  базові  математичні  способи  інтерпретації
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РН-10

РН-11

РН-12
РН-13

РН-14

РН-15

РН-16

РН-17

числових  даних,  основні  принципи  функціонування  природничих
процесів;
Розв’язувати  основні  математичні  задачі  аналізу  даних;
застосовувати базові загальні математичні моделі для специфічних
ситуацій,  мати  навички  управління  інформацією,  і  застосування
комп’ютерних засобів статистичного аналізу даних;
Вміти  застосовувати  наявні  знання  математичних  теорій  для
постановки  нових  задач,  висунення  гіпотез,  формулювання  і
доведення нових математичних результатів і їх аналізу;
Вміти розв’язувати крайові задачі теорії аналітичних функцій;
Демонструвати  здатність  до  самонавчання,  уміти  організовувати
власну діяльність;

Знати  та  уміти  використовувати  основні  методи  викладання
математики,  освітні  технології,  зокрема,  під  час  викладання  у
вищому  навчальному  закладі.  Знати   склад  курсів  та  прийоми
навчання, контролю та оцінки знань, що можуть використовуватися
у  вищий  школі,  теоретичні  основи  та  техніки  педагогічної
майстерності;  
Демонструвати  навички  спілкування  з  іншими  людьми,  уміння
подати  результати  дослідження  у  вигляді  виступу  на  науковому
семінарі, уміння працювати в команді;
Уміти  використовувати  наявні  знання  з  математики  та  інших
областей  знань,  досліджувати  джерела  (у  тому  числі  іноземними
мовами),  систематизувати  і  обробляти  отриману  інформацію,
використовувати  відому  інформацію  для  отримання  нових
результатів, побудови прикладів і дослідження нових математичних
моделей об‘єктів і процесів реального світу.
Уміти  оформити  результати  дослідження  у  вигляді  завершеної
роботи, презентувати та захищати її зміст.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Забезпечується кадрами високої кваліфікації з науковими ступенями
та  вченими  званнями,  які  мають  великий  досвід  навчально-
методичної,  науково-дослідної  роботи  та  відповідають  кваліфікації
відповідно  до  спеціальності  згідно  з  Ліцензійними  умовами  на
кафедрах фундаментальної та загальної математики.
Сторінка викладачів кафедри фундаментальної математики:
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/math/Departments/
matan
Сторінка викладачів кафедри загальної математики:
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/math/Departments/
algigeo
Підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  працівників
відбувається кожні 5 років.

Матеріально-
технічне
забезпечення

Матеріально-технічне  забезпечення  навчальних  приміщень  та
соціальна  інфраструктура  університету  в  повному обсязі  відповідає
чинним Ліцензійним умовам:
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять.
2. Забезпеченість  мультимедійним  обладнанням  для  одночасного
використання в навчальних аудиторіях.
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури.
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитками.

Інформаційне та 1. Забезпеченість  наукової  бібліотеки  підручниками,  фаховими

https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/math/Departments/algigeo
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/math/Departments/algigeo
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/math/Departments/matan
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/math/Departments/matan
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навчально-
методичне 

забезпечення

періодичним  виданнями  відповідного  або  спорідненого  профілю,  у
тому числі в електронному вигляді згідно Ліцензійних умов.
2. Наявність  доступу  до  баз  даних  періодичних  наукових  видань
англійською мовою.
3. Наявність  офіційного  веб-сайту  закладу  освіти
(https://www.znu.edu.ua/), на якому розміщена основна інформація про
його  діяльність  (структура,  навчальні  та  наукові  структурні
підрозділи  та  їх  склад,  ліцензії  та  сертифікати  про  акредитацію,
правила прийому, контактна інформація).
4. Наявність  системи  дистанційного  навчання  на  базі  освітньої
платформи  Moodle  (https://moodle.znu.edu.ua/),  в  якій  розміщено
навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану.

9 – Академічна мобільність

Національна
кредитна
мобільність

Запорізький національний університет у вересні 2019 р. приєднався до
програми  Національних  обмінів  «Плацкарт»,  до  якої  входять
Львівський  національний  університет  ім.  І. Франка,  Чернівецький
національний  університет  ім.  Ю. Федьковича,  що  здійснюють
підготовку  за  освітньою  програмою  «Математика».  Кредити
зараховуються  згідно  з  кредитно-трансферною  системою  (один
кредит – 30 годин).

Міжнародна
кредитна
мобільність

На  основі  двосторонніх  договорів  між  Запорізьким  національним
університетом та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів.

Навчання  іноземних
здобувачів  вищої
освіти

Навчання  іноземних  здобувачів  вищої  освіти  проводиться  на
загальних умовах відповідно до чинного законодавства.

https://moodle.znu.edu.ua/
https://www.znu.edu.ua/
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми підготовки
магістрів «Математика»

Код
навчальної
дисциплін

и

Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові роботи, види

практики, атестаційний екзамен)

Кіль-
кість

кредитів

Форма підсумкового
контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗП 1
Методологія  та  організація  наукових
досліджень

5
залік 

ЗП 2
Професійно-орієнтований  практикум
іноземною мовою

4 залік

1.2. Цикл професійної підготовки спеціальності

ППН 1
Застосування сучасних  мов програмування
до розв'язування математичних задач

4 залік

ППН 2 Основи математики 5 екзамен
ППН 3 Статистична обробка даних 4 екзамен
ППН 4 Теорія керування 5 екзамен
ППН 5 Кваліфікаційна робота магістра 12
ППН 6 Виробнича практика 6 залік

1.3. Цикл професійної підготовки освітньої програми
ППОП 1 Крайові задачі теорії аналітичних функцій 3 залік
ППОП 2 Методика викладання математики 5 екзамен
ППОП 3 Педагогіка та психологія вищої школи 3 залік

ППОП 4
Тестування  в  галузі  природничо-
математичних наук

4 екзамен

ППОП 5 Виробнича практика (педагогічна) 6 залік
Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 66 кредитів (73%)

ІІ. Вибіркові дисципліни
2.1. Блок дисциплін вільного вибору студента в межах Університету

ВС 1 Вибіркова дисципліна № 1 3 залік
ВС 2 Вибіркова дисципліна № 2 3 залік

2.2. Блок дисциплін вільного вибору студента в межах спеціальності
ВС 3 Вибіркова дисципліна № 1 4 залік
ВС 4 Вибіркова дисципліна № 2 4 залік
ВС 5 Вибіркова дисципліна № 3 5 залік
ВС 6 Вибіркова дисципліна № 4 5 залік

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 24 кредитів (27%)
Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми підготовки

магістрів «Математика»
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація  здобувачів  вищої  освіти  зі  спеціальності  111  Математика
здійснюється  у  формі  захисту  кваліфікаційної  роботи  магістра.  Атестація
здійснюється  Екзаменаційною  комiсiєю.  Екзаменаційна  комісія  приймає
рішення про присвоєння студенту-випускнику освітньої кваліфікації  магістра
математики та видає диплом державного зразка.  

Кваліфікаційна робота магістра є завершеним дослідженням, що свідчить
про  підготовленість  здобувача  до  виконання  професійних  обов’язків.
Кваліфікаційна  робота  передбачає,  як  правило,  застосування  математичних
методів  у  розв’язанні  задач  прикладного  характеру.  Робота  перевіряється  на
наявність  академічного  плагіату  за  допомогою  сервісу  Unicheck та
розміщується  інституційному  депозитарії  ЗНУ  за  адресою
https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/?locale-attribute=uk.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.                          

https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/?locale-attribute=uk
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Математика»

Класифікація
компетентностей

за НРК ЗП
 1

ЗП
 2

П
П

Н
 1

П
П

Н
 2

П
П

Н
 3

П
П

Н
 4
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П

Н
 5

П
П

Н
 6

П
П

О
П

 1

П
П

О
П

 2

П
П

О
П

 3

П
П

О
П

 4

П
П

О
П

 5

Інтегральна компетентність
ІК x x x x x x x x x x

Загальні компетентності
ЗК-1 x x x x
ЗК-2 x x x x x x
ЗК-3 x x x
ЗК-4 x x x
ЗК-5 x x x x x
ЗК-6 x x x
ЗК-7 x x x x
ЗК-8 x x x
ЗК-9 x x x x
ЗК-10 x x x

Спеціальні (фахові) компетентності
СК-1 x x x
СК-2 x
СК-3 x
СК-4 x x x
СК-5 x x x x
СК-6 x x
СК-7 x x
СК-8 x x x
СК-9 x x x
СК-10 x x x
СК-11 x
СК-12 x x
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідним компонентам освітньо-професійної програми підготовки магістрів

«Математика»

Класифікація
компетентностей

за НРК
ЗП

 1

ЗП
 2
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Н
 1
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Н
 2

П
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 3
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 4
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П

О
П

 1

П
П
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П

О
П

 3

П
П

О
П

 4

П
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 5

РН-1 x
РН-2 x x
РН-3 x x
РН-4 x x
РН-5 x x
РН-6 x x
РН-7 x x
РН-8 x
РН-9 x x
РН-10 x x
РН-11 x
РН-12 x
РН-13 x x
РН-14 x x
РН-15 x x x x
РН-16 x x x
РН-17 x


