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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь магістр 

Галузь знань 11 «Математика та статистика»

Спеціальність 111 «Математика»

Офіційна назва  «Математика комп'ютерних технологій»

Кваліфікація Математик.  Аналітик  програмного  забезпечення.  Програміст

прикладний

Тип  диплома та 
обсяг програми

Одиничний

90 кредитів / 1 рік 4 місяці

Вищий навчальний 
заклад

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника”

Акредитаційна 
організація

Національна агенція забезпечення якості вищої освіти 

Період акредитації Програма впроваджується у 2017 році

Рівень програми НРК — 7 рівень, FQ EHEA — другий цикл, EQF LLL  – 7 рівень

А Мета 
освітньої 
програми

Надати  студентам  фундаментальні  знання  та  практичні  навички  у

галузі  математичних  основ  комп’ютерних  технологій.  Виробити

здатність  до  самостійних  наукових  досліджень  та  до  застосування

математичних методів і  алгоритмів у розробці  і  аналізі  програмного

забезпечення.

В Характеристика програми
1. Предметна 

область 

Мультидисциплінарна: 11 «Математика та статистика», 12 

«Інформаційні технології» (65:35)

2. Основний 

фокус 

програми

Поглиблена  освіта  у  галузі  математики,  акцент  на  прикладному

застосуванні у інформаційних технологіях

3. Орієнтація 

програми

Освітньо-професійна

4. Особливості 

та відмінності

Зосередження  на  математичних  теоріях  і  методах,  що  входять  до

Computer  Science  у  світовому  розумінні  —  теоретичних  основ

комп’ютерних технологій, переважно оминаються під час підготовки

математика,  але  важкодоступні  для  студентів  нематематичних

спеціальностей. Практична підготовка у ІТ-компаніях.

C Працевлаштування та продовження освіти
1. Професійні 

права

Професії згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 :

2121 Професіонали в галузі математики:

   2121.1 Науковий співробітник (математика)

   2121.2 Математик



   2121.2 Математик (прикладна математика) 

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем:

   2131.2 Аналітик  операційного  та  прикладного  програмного

забезпечення

2132 Професіонали в галузі програмування:

   2132.1 Науковий співробітник (програмування)

   2132.2 Програміст прикладний

2. Продовження 

освіти 

Навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії

D Стиль та методика викладання
1. Підходи до 

викладання та

навчання

Класичне  викладання  у  вигляді  лекцій  (зокрема,  мультимедійних),

практичних та семінарських занять, лабораторних робіт поєднується з

дослідницькою діяльністю студента (з участю у наукових семінарах) та

набуттям професійного досвіду під час виробничих практик.

2. Форми 

контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захисти звітів з практик, доповіді на

семінарах, захист кваліфікаційної роботи.

Е Програмні компетентності
1. Загальні 

компетентності

ЗК1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу,  та  до  за-
стосування теорії у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність  до  пошуку  та  інтерпретації  інформації,  засвоєння  нових
знань,  генерування  та  викладу  ідей,  зокрема,  з  застосуванням
інформаційних технологій.

ЗК3. Здатність працювати як автономно, так і у команді, зокрема, у профе-
сійно, національно і культурно неоднорідному середовищі.

ЗК4. Здатність  використовувати  об'єкти  інтелектуальної  власності  та
авторського права згідно національних та міжнародних норм, захища-
ти результати власної творчої діяльності.

2. Професійні 

компетентності

(обов’язкові)

ПК1. Здатність  математично  формалізувати  проблему  прикладного  ха-
рактеру, розпізнати стандартні об'єкти і властивості алгебри, дискретної
математики, геометрії, аналізу.

ПК2. Вміння  підібрати  математичні  методи розв'язання задачі,  поєднати
теоретичний аналіз та засоби обчислювальної техніки.

ПК3. Здатність  аналізувати,  обґрунтовувати  та  реалізовувати  алгоритми
обчислювальної математики, дискретної математики, алгебри, обчислю-
вальної геометрії.

ПК4. Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання
й уміння  в  галузі  сучасних інформаційних технологій  для вирішення
експериментальних і практичних завдань.

ПК5. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдія-
льності й охорони праці.

ПК6. Уміння опрацьовувати англомовний матеріал, застосовуючи навички
роботи з науковою і довідковою літературою, розуміти, читати і писати
завершені  тексти  англійською  мовою  на  математичну  і  комп'ютерну
тематику.

ПК7. Уміння ефективно співпрацювати, розподіляти роботу і спілкуватись
з  колегами  в  процесі  командного  виконання  дослідницьких  та  про-
грамних проектів.

ПК8. Знання основ афінної і проективної геометрії, вміння застосовувати
основні алгоритми обчислювальної математики та візуалізації.

ПК9. Цілісне  уявлення  про  математику,  її  сучасний  стан,  виникнення  і
шляхи розвитку, її місце в системі наукових знань людства

Професійні ПК10. Знання основних типів структур даних, алгоритмів їх обробки та вмі-



компетентності

(вибіркові)

ння підбирати оптимальне зображення даних для розв'язання прикла-
дної проблеми засобами комп'ютерної техніки.

ПК11. Знання  і  вміння  застосовувати  програмні  пакети,  технології  та
математичні методи у комп'ютерній графіці.

ПК12. Здатність  ефективно,  з  розумінням  математичних  основ  за-
стосовувати алгоритми криптології, методи захисту інформації.

ПК13. Вміння підбирати програмні засоби для реалізації  прикладних зав-
дань  з  врахуванням  ефективності,  швидкості,  надійності,  наявних
ресурсів та економічних обмежень.

ПК14. Здатність на основі теорії формальних мов, алгоритмів аналізу, си-
нтезу та розпізнавання мов застосовувати програмні засоби досліджен-
ня та обробки текстів, розробки аналізаторів та компіляторів.

ПК15. Знання специфіки процедурного та декларативного програмування,
математичних аспектів логічного програмування, вміння розробляти ло-
гічні програми.

ПК16. Здатність  застосовувати  сучасні  узагальнення  логіки  та  теорії
множин у прикладних задачах.

F Програмні результати навчання
О

б

о

в’

я

з

к

о

ві

   

Р1. Правильно  застосовувати  загальну  та  спеціальну  (математичну  і  комп'ютерну)  лексику

англійської мови, стандартні конструкції, поширені у англомовних наукових  текстах.

Р2. Враховувати  особливості  вживання  артиклів,  часів,   розділових  знаків  залежно  від

математичного змісту.

Р3. Створювати, опрацьовувати  і перекладати завершені тексти різних функціональних стилів

англійською мовою.

Р4. Знати  історію  виникнення  математичних  понять,  ідей  і  теорій,  характер  і  особливості

розвитку математики в окремих народів в певні історичні періоди, а також внесок великих

вчених минулого.

Р5. Аналізувати  об’єктивні  тенденції  розвитку  математики  у  її  зв’язку  з  практичними

потребами і діяльністю людей, з розвитком інших наук.

Р6. Реалізовувати свої права в процесі набуття, використання та захисту прав інтелектуальної

власності.

Р7. Коректно використовувати об’єкти інтелектуальної власності з дотриманням авторських та

суміжних прав. 

Р8. Застосовувати  афінні  і  проективні  координати,  матричні  зображення  просторових

перетворень.

Р9. Формалізувати вимоги до розв’язку прикладної проблеми та його програмної реалізації і

відповідно підбирати методи, алгоритми  та програмні засоби, планувати етапи досліджень

і компоненти програмної реалізації.

Р10. Самостійно  працювати  над  дослідницькою  темою,  усно  і  письмово  викладати

опрацьовані  і  власні  результати,  обґрунтовувати і/або створювати програмну реалізацію

розроблених методів.

В

и

бі

р

к

о

ві

Р11. Виконувати основні операції користувача операційної системи: авторизація у консолі

чи графічному менеджері входу, операції над файлами і каталогами, зокрема, зміна прав

доступу,  пошук  за  різними  критеріями,  створення  простих  сценаріїв  для  масових  і

повторюваних завдань.

Р12. Застосовувати  компілятор     C/C++  та  програму  gmake  для  створення  нескладних

проектів, редактори і конвертори  графічних файлів,  середовища Octave і Scilab.

Р13. Розпізнавати  і  перевіряти  означення  алгебраїчних  структур,  спеціальні  властивості

підмножин — підгруп, ідеалів, векторних підпросторів. 

Р14. Розпізнавати  і  будувати  гомоморфізми  алгебраїчних  структур,  виконувати  дії  та

розв'язувати рівняння у кільцях та полях лишків.

Р15. Досліджувати властивості відношень, графів, систем булевих функцій та розв’язувати



для них оптимізаційні задачі.

Р16. Аналізувати, обирати і розробляти алгоритми за критеріями складності та мінімізації

витрат.

Р17. Реалізовувати  алгоритми растрової  графіки  для побудови відрізків  і  кіл,  відсікання

відрізків і многокутників.

Р18. Вживати  складені  і  динамічні  структури  даних,  стандартні  алгоритми  пошуку,

сортування, теорії графів у програмах на C/C++.

Р19. Застосовувати  STL,  зокрема,  контейнерні  класи,  алгоритми  та  ітератори,  до

практичних задач.

Р20. Проектувати, створювати, відлагоджувати програмний продукт.

Р21. Будувати схеми кодування з мінімальною надлишковістю та з виправленням помилок,

здійснювати стиснення даних за допомогою алгоритму Лемпела-Зіва. 

Р22. Реалізовувати  базову  версію  шифрування  з  відкритим  чи  симетричним  ключами,

знаходити обернений елемент у кільці лишків, дискретний логарифм, тестувати простоту

числа.

Р23. Задавати формальну мову за допомогою граматики, регулярного виразу, скінченного

чи магазинного автомата і переходити від одного способу задання мови до іншого.

Р24. Класифікувати і вживати формальні мови, граматики та скінченні автомати у різних

задачах  математики  та  комп’ютерних  наук,  зокрема  при  розробці  лексичних  та

синтаксичних аналізаторів.

Р25. Раціонально підбирати і  реалізовувати   подання кривої чи поверхні через графічні

примітиви,  оптимально застосовувати методи вилучення невидимих частин зображення,

побудови кольорових, освітлених і частково прозорих об'єктів. 

Р26. Розробляти  мовою високого  рівня  (C/C++)   програми  для  формування  статичних  і

анімованих  графічних  об'єктів  і  маніпуляцій  над  ними,  зокрема,  згідно  команд

користувача.

Р27. Застосовувати  розширені  регулярні  вирази,  зокрема,  метасимволи,  квантифікатори,

символьні класи, групи та посилання для пошуку у текстових файлах і файлах текстових

процесорів  рядків  потрібного  змісту  та  автоматичного  видалення,  вставки,  заміни  і

перестановки рядків та їх частин,  пошуку та виділення файлів за їх назвою та змістом.

Р28. Створити документ у форматі LaTeX, за потребою розбивши його на кілька файлів з

можливістю  окремої  компіляції  частин,   автоматично  згенерувати  зміст,  предметний

покажчик, бібліографію. 

Р29. Налаштувати  шрифти,  форматування,  додати  зображення  і  гіперпосилання  і

перетворити  LaTeX-файл у документ PDF, HTML, ODT, DOC.

Р30. Обирати і програмувати алгоритми для розв'язання практичних задач на графах.

Р31. Застосовувати SAGE та інтегровані нею пакети до: задач з лінійної алгебри і теорії

матриць;  алгебраїчних  рівнянь;  символьного  диференціювання  та  інтегрування;

диференціальних рівнянь; статистичних обчислень; задач з комбінаторики та алгебри.

Р32. Розпізнавати і будувати категорії, функтори та природні перетворення і застосовувати

їх у алгебрі та комп'ютерних науках. 

Р33. Застосовувати  програмні  засоби  і  математичні  методи  для  створення  реалістичних

зображень.

Р34. Будувати  опис  формальної  мови  за  допомогою  нотації  Бекуса-Наура,  опис  токенів

(лексем)  мови  програмування  у  форматі  flex,  контекстно-вільні  LALR-граматики  для

застосування програми bison. 

Р35. Створювати лексичний  та синтаксичний аналізатор мови програмування на підставі її

неформального опису.

Р36. Працювати з  системою SWI-Prolog:  створювати і  завантажувати  файли,  виявляти і

виправляти помилки, формувати запити різного рівня складності, обробляти структуровані

терми, списки і дерева.

Р37. Керувати  виконанням  декларативної  програми  Prolog,  коректно  оформлюючи  і





Додаток А

СТРУКТУРА  ПРОГРАМИ І ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

Термін  навчання  магістра  за  освітньо-професійною  програмою
«Математика  комп'ютерних  технологій»  спеціальності  111  «Математика»
складає 1 рік і 4 місяці. 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та
навчальний час за циклами підготовки визначено у таблиці:

№ Цикли навчальних дисциплін
Навчальний

час (год.)

Кредити 

ЄКТС

1. Цикл загальної підготовки 360 12

2. Цикл професійної підготовки 2340 78

2.1 Обов’язкові дисципліни 810 27

2.2 Вибіркові дисципліни 1530 51

       Разом 3600 120

Перелік навчальних дисциплін

№ Назва дисципліни
Навчальний

час (год.)

Кредити

ЄКТС

Цикл загальної підготовки

ЗП.01
Практикум з читання і написання 

англомовних математичних текстів
90 3

ЗП.02
Методологія математичних досліджень та 

історія математики
180 6

ЗП.03 Захист інтелектуальної власності 90 3

         Разом за циклом 360 12

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові дисципліни

ПН.01 Основи геометрії 180 6

ПН.02 Атестація 90 3

ПП.01 Виробнича практика 270 9

ПП.02 Науково-дослідна робота 270 9

         Разом 8100 27

Вибіркові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студента
ПС.01.1 Дискретні структури і теорія алгоритмів

180 6ПС.01.2 Відкрите програмне забезпечення для 

математики





Додаток Б

АНОТАЦІЇ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Загальна підготовка

Опис дисципліни  ЗП.01 «Практикум з читання та написання
англомовних математичних текстів»

Тип Нормативна 

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 3 кредити ЄКТС / 90 год.

Форма контролю залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Правильно застосовувати загальну та спеціальну (математи-

чну  і  комп'ютерну)  лексику  англійської  мови,  стандартні

конструкції, поширені у англомовних наукових  текстах.

Враховувати  особливості  вживання  артиклів,  часів,   роз-

ділових знаків залежно від математичного змісту.

Створювати, опрацьовувати  і перекладати завершені тексти

різних функціональних стилів англійською мовою.

Зміст дисципліни Особливості  науково-технічного  стилю  англійської  мови.

Елементи  математичного  тексту:  означення,  твердження,

доведення, формула, їх відображення засобами англійської

мови.  Стандартні  конструкції  (“штампи”),  традиційно

вживані у англомовній математичній літературі.  Переклад

термінів.  Скорочення  і  способи  їх  перекладу.  Поширені

недоліки і помилки у перекладі математики на англійську.

Науково-технічний  стиль.  Читання  і  реферування

математичних текстів. Написання анотацій до англомовних

математичних статей.  Побудова та  переклад з  української

структурованих доведень.

Опис дисципліни ЗН.02  «Методологія наукових досліджень та історія
математики»

Тип Обов’язкова 

Семестр 1

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Знати історію виникнення математичних понять, ідей і теорій,

характер і особливості розвитку математики в окремих народів

в  певні  історичні  періоди,  а  також  внесок  великих  вчених

минулого.

Аналізувати  об’єктивні  тенденції  розвитку  математики  у  її

зв’язку  з  практичними  потребами  і  діяльністю  людей,  з

розвитком інших наук.

Зміст дисципліни Предмет  історії  та  методології  математики  та  його  методи.



Панорама розвитку математики з античних часів до сьогодення.

Математика  Єгипту  та  Стародавної  Греції.  Перша  криза

математики.  Математика  Китаю,  Індії,  Японії  та  арабського

сходу. Математика та науково-технічна революція 16-го-17-го

століть.  Зародження  та  розвиток  математичного  аналізу.

Алгебра 18 ст.  та зародження теорії  груп.  Математика 19 ст.

Друга  криза  математики.  Реформа  математичного  аналізу.

Побудова теорії дійсного числа. Зародження теорії множин та

відкриття  парадоксів.   Третя  криза  математики.  Розвиток

звичайних  диференціальних  рівнянь  та  рівнянь  з  частинними

похідними. Розвиток теорії функцій комплексної змінної.

Неевклідові  геометрії  та  їх  інтерпретації.  «Ерлангенська

програма»  Ф.  Кляйна.  Формування  алгебри  як  науки  про

алгебраїчні  структури.  Розвиток  топології,  дискретної

математики. 

Опис дисципліни  ЗП.03 «Захист інтелектуальної власності»

Тип Обов’язкова 

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 3 кредити ЄКТС / 90 год.

Форма контролю залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Реалізовувати свої права в процесі набуття, використання

та захисту прав інтелектуальної власності.

Коректно  використовувати  об’єкти  інтелектуальної

власності з дотриманням авторських та суміжних прав. 

Зміст дисципліни Основні  характеристики  об’єктів,  які  відносяться  до

інтелектуальної  власності.  Основний  зміст  нормативно-

правових  актів,  які  регулюють  питання  у  сфері

інтелектуальної власності. Роль інтелектуальної власності в

економічному і культурному розвитку суспільства.

Професійна підготовка

Опис дисципліни ПН.01  «Основи геометрії»

Тип Обов’язкова 

Семестр 1

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Знати суть аксіоматичного методу, поняття моделі як доведення

несуперечливості;  аксіоматики  основних  об’єктів  вивчення

алгебри та геометрії.

Перевіряти виконання аксіом афінної,  проективної,  метричної

геометрії  і  відповідно  застосовувати  їх  основні  факти   до

розв’язування прикладних проблем.

Зміст дисципліни Предмет  геометрії.  Аксіоматичний метод.  Моделі,  існування



та  несуперечливість.  Аксіоматика  та  характеризації  поля  та

групи  дійсних  чисел.  Лінійні  та  афінні  простори  та  їх

відображення. Аксіоматичний опис дійсних афінних просторів

вимірності 2 та більших вимірностей. Запровадження афінних

координат.  Конструктивна  побудова  та  аксіоматичний  опис

проективного  простору.  Подвійне  відношення,  проективні

координати  та  проективні  відображення.  Основні  теореми

проективної  геометрії.  Аксіоматика  метричної  площини.

Аксіома  паралельних.  Площини  Евкліда  та  Лобачевського.

Моделі  площини  Лобачевського.  Сферична  геометрія.

Геометрії над іншими полями і тілами.

ПП.01 Виробнича практика

Тип Обов’язкова 

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 9 кредитів ЄКТС / 270 год.

Форма контролю Захист в комісії 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Формалізувати вимоги до розв’язку прикладної проблеми та

його  програмної  реалізації  і  відповідно  підбирати  методи,

алгоритми  і програмні засоби, планувати етапи досліджень і

компоненти програмної реалізації.

Проектувати,  створювати,  відлагоджувати  програмний

продукт.

Зміст дисципліни Виробнича  практика  здійснюється  в  лабораторіях  факультету

математики  та  інформатики,  на  підприємствах  та  установах

згідно  тематики  науково-дослідних  робіт  факультету  та

наукового напряму підготовки студента.  

ПН.02 Атестація
ПП.02 Науково-дослідна робота

Тип Обов’язкова 

Семестр 1-3

Кількість кредитів/годин: 12 кредитів ЄКТС / 360 год.

Форма контролю Захист магістерської роботи

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Самостійно  працювати  над  дослідницькою темою,  усно і  пи-

сьмово  викладати  опрацьовані  і  власні  результати,  об-

ґрунтовувати і/або створювати програмну реалізацію розробле-

них методів.

Зміст дисципліни Наукові дослідження студент проводить протягом усього часу

навчання. У третьому семестрі виділено час для оформлення їх

результатів, що дозволяє студентам завершити свої досліджен-

ня і подати їх як магістерську роботу теоретичного чи прикла-

дного характеру для захисту в екзаменаційну комісію.



Опис дисципліни ПС.01.1 «Дискретні структури і теорія алгоритмів»

Тип Вибіркова

Семестр 1

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Досліджувати властивості відношень, графів, систем буле-

вих функцій та розв’язувати для них оптимізаційні задачі.

Аналізувати, обирати і розробляти алгоритми за критеріями

складності та мінімізації витрат.

Зміст дисципліни Операції  над  множинами,  відношення,  функції  та  їх

властивості.  Графи  та  операції  над  ними.  Основи

комбінаторики.  Булеві  функції  та  їх  системи.  Розв’язні  і

перераховні множини. Формалізація поняття алгоритму —

машини  Тюрінга,  нормальні  алгоритми  Маркова.  Теза

Черча.  Рекурсивні,  примітивно-рекурсивні,  частково-

рекурсивні,  загально-рекурсивні  функції.  Критерії

оцінювання  алгоритмів.  Часова  та  ємнісна  складності

алгоритмів.  Зв’язок  різних  алгоритмічних  систем.  Полі-

номіальні алгоритми. Класи P та NP. NP-повні задачі. 

Опис дисципліни ПС.01.2  «Відкрите програмне забезпечення для
математики»

Тип Вибіркова

Семестр 1

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Виконувати  основні  операції  користувача  операційної

системи: авторизація у консолі чи графічному менеджері

входу, операції над файлами і каталогами, зокрема, зміна

прав  доступу,  пошук  за  різними  критеріями,  створення

простих  сценаріїв  для  масових  і  повторюваних  завдань.

Застосовувати компілятор C/C++ та  програму gmake для

створення  нескладних  проектів,  редактори  і  конвертори

графічних файлів,  середовища Octave і Scilab.

Зміст дисципліни Основні  компоненти  операційної  системи  Linux,

стандартна структура системи каталогів. Атрибути файлів,

права доступу. Найважливіші команди  оболонки. Основні

настільні  середовища.  Формати  джерельних  та

виконуваних файлів,  функції компонентів GCC toolchain.

Формати  графічних  файлів,  засоби  їх  конвертації  та

редагування.  Відкриті  аналоги  пропрієтарних

математичних пакетів.

Опис дисципліни ПС.02.1  «Обчислювальна геометрія»

Тип Вибіркова



Семестр 1

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Застосовувати  афінні  і  проективні  координати,  матричні

зображення просторових перетворень.

Реалізовувати алгоритми растрової графіки для побудови

відрізків і кіл, відсікання відрізків і многокутників.

Зміст дисципліни Теоретичні основи афінної і проективної геометрії. Методи

зображення  просторових  об'єктів  на  площині,  просторові

перетворення  і  проекції.  Алгоритми  растеризиції  плоских

кривих першого і  другого порядку.  Алгоритми відсікання

відрізків  та  многокутників.  Побудова  і  способи

представлення плоских кривих.

Опис дисципліни ПС.02.2  «Алгебраїчні структури»

Тип Вибіркова

Семестр 1

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Розпізнавати  і  перевіряти  означення  алгебраїчних

структур,  спеціальні  властивості  підмножин  —  підгруп,

ідеалів, векторних підпросторів. 

Розпізнавати  і  будувати  гомоморфізми  алгебраїчних

структур,  виконувати  дії  та  розв'язувати  рівняння  у

кільцях та полях лишків.

Зміст дисципліни Типи  і  властивості  відношень  і  функцій,  дії  над  ними.

Властивості операцій на множині, основні типи структур,

визначених рівняннями (equationally defined structures) —

напівгрупи,  моноїди,  групи,  кільця.  Тіла  і  поля  як

структури, НЕ визначені рівняннями, приклади скінченних

полів. Кільця лишків та кільця матриць, арифметика в них.

Векторні простори. Гомоморфізми, їх образи та ядра. Дії

над алгебраїчними структурами (добутки, під- та фактор-

структури).

Опис дисципліни ПС.03.1  «Криптологія та захист інформації»

Тип Вибіркова

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Будувати схеми кодування з мінімальною надлишковістю

та з виправленням помилок, здійснювати стиснення даних

за допомогою алгоритму Лемпела-Зіва. 

Реалізовувати базову версію шифрування з відкритим чи

симетричним  ключами,  знаходити  обернений  елемент  у



кільці  лишків,  дискретний логарифм, тестувати простоту

числа.

Зміст дисципліни Основні  поняття  і  історія  криптографії  і  криптоаналізу,

головні  завдання  криптології.  Методи  кодування  і

декодування,  їх  обмеження  та  оптимізацію.  Алгоритми

стиснення  даних.  Шифрування  з  відкритим  ключем  та

симетричне  шифрування.  Основні  характеристики

промислових стандартів шифрування. Головні задачі теорії

чисел, що застосовуються  у криптології, та їх складність.

Опис дисципліни ПС.03.2  «Нечітка теорія множин та сучасні
узагальнення математичної логіки»

Тип Вибіркова

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Виявляти  можливість  застосування  нечіткої  логіки  для

розв'язання практичних завдань оптимізації  та прийняття

рішень.

Досліджувати  властивості  нечітких  множин,  відношень,

висловлювань та виконувати дії над ними.  

Зміст дисципліни Поняття нечіткої множини, можливі семантики нечіткості.

Поняття  і  призначення  трикутної  норми  та  дії  над

нечіткими  множинами.  Нечіткі  висловлювання,  версії

нечіткої  логіки,  нечіткі  логічні  висновки.  Нечіткі

відношення  та  їх  властивості.  Нечіткі  числа,  їх  типи  та

операції  над  ними.  Зміст  та  методи  фазифікації  і

дефазифікації. Лінгвістичні змінні та методи формалізації

лінгвістичних  знань.  Нечіткі  відношення  переваги  та  їх

застосування.  Задачі  нечіткої  оптимізації.  Уявлення  про

лінійну логіку.

Опис дисципліни ПС.04.1  «Методи розробки компіляторів»

Тип Вибіркова

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Будувати  опис  формальної  мови  за  допомогою  нотації

Бекуса-Наура, опис токенів (лексем) мови програмування

у  форматі  flex,  контекстно-вільні  LALR-граматики  для

застосування програми bison. 

Створювати  лексичний   та  синтаксичний  аналізатор

нескладної  мови  програмування  на  підставі  її

неформального опису.

Зміст дисципліни Суть  лексичного  аналізу,  синтаксичного  аналізу,

компіляції. Нотація Бекуса-Наура для опису вхідної мови.

Можливості  і  принцип  роботи  генератора  лексичних



аналізаторів flex. Можливості і принцип роботи генератора

синтаксичних аналізаторів bison (yacc). Методи спільного

використання flex і bison для розробки компілятора.

Опис дисципліни ПС.04.2  «Логічне програмування»

Тип Вибіркова

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Працювати  з  системою  SWI-Prolog:  створювати  і

завантажувати   файли,  виявляти  і  виправляти  помилки,

формувати  запити  різного  рівня  складності,  обробляти

структуровані терми, списки і дерева.

Керувати  виконанням  декларативної  програми  Prolog,

коректно  оформлюючи  і  розташовуючи   у  правильній

послідовності  факти і  правила,  застосовуючи рекурсію у

поєднанні з відсіканням. 

Зміст дисципліни Основні поняття мови Prolog — терми,  факти і  правила,

прості  і  структурні  об'єкти.  Алгоритм  зіставлення

(уніфікації)  термів.  Відмінність  процедурної  і

декларативної  семантики.  Роль  резольвенти  і  її  зміну  у

процесі  виконання  програми.  Представлення  списків  і

операції  над  ними.  Застосування  рекурсії  і  поведінки

резольвенти.  Числа  і  дії  над  ними,  аналіз  виду  термів.

Ввід-вивід,  оновлення  бази  знань.  Відсікання  як  метод

контролю за перебором зі зворотом.

Опис дисциплін ПС.05.1  «Науковий семінар кафедри алгебри та
геометрії» та ПС.05.2  «Науковий семінар кафедри інформатики»

Тип Вибіркова

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 3 кредити ЄКТС / 90 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Самостійно працювати над дослідницькою темою, усно і

письмово  викладати  опрацьовані  і  власні  результати,

обґрунтовувати  і/або  створювати  програмну  реалізацію

розроблених методів.

Зміст дисципліни Під  час  підготовки  магістерської  роботи  студент

регулярно відвідує семінар обраної кафедри, де доповідає

про отримані результати і  опрацьовану літературу.  Залік

виставляється  за  підсумками  попереднього  захисту

магістерської роботи на кафедрі.

Опис дисципліни ПС.06.1 «Алгоритми і структури даних»



Тип Вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Вживати складені і динамічні структури даних, стандартні

алгоритми пошуку, сортування, теорії графів у програмах

на C/C++.

Застосовувати  STL,  зокрема,  контейнерні  класи,

алгоритми та ітератори, до практичних задач. 

Зміст дисципліни Поняття  і  приклади  типу  даних,  простого  і  складеного

типу.  Алгоритми  пошуку  елемента  у  масиві,  слова  у

підслові.  Алгоритми  сортування  масиву.  Зміст  і

застосування  рекурсії,  рекурсивні  алгоритми.  Динамічні

структури даних — черга, стек, одно- і двозв'язні списки,

дерева,  і  пошук,  додавання  та  вилучення  у  них.

Призначення, загальні принципи  і структура стандартної

бібліотеки шаблонів (STL).

Опис дисципліни ПС.06.2 «Стандартна бібліотека шаблонів»

Тип Вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Вживати складені і динамічні структури даних, стандартні

алгоритми пошуку, сортування, теорії графів у програмах

на C/C++.

Застосовувати  STL,  зокрема,  контейнерні  класи,

алгоритми та ітератори, до практичних задач. 

Зміст дисципліни Поняття  і  приклади  типу  даних,  простого  і  складеного

типу.  Алгоритми  пошуку  елемента  у  масиві,  слова  у

підслові.  Алгоритми  сортування  масиву.  Зміст  і

застосування  рекурсії,  рекурсивні  алгоритми.  Динамічні

структури даних — черга, стек, одно- і двозв'язні списки,

дерева,  і  пошук,  додавання  та  вилучення  у  них.

Призначення, загальні принципи  і структура стандартної

бібліотеки шаблонів (STL).

 Опис дисципліни ПС.07.1  «Формальні мови і скінченні автомати»

Тип Вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 3 кредити ЄКТС / 90 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Задавати формальну мову за допомогою граматики, регу-

лярного  виразу,  скінченного  чи  магазинного  автомата  і

переходити від одного способу задання мови до іншого.

Класифікувати  і  вживати  формальні  мови,  граматики  та

скінченні  автомати  у  різних  задачах  математики  та



комп’ютерних  наук,  зокрема  при  розробці  лексичних  та

синтаксичних аналізаторів.

Зміст дисципліни Поняття  формальної  мови,  основні  операції  над мовами.

Регулярні  мови і  регулярні  вирази.  Помічені  орієнтовані

графи  регулярних  виразів.  Формальні  породжуючі

граматики.  Типи  граматик.  Класифікація  Хомського.

Контекстно-вільні  граматики  і  синтаксичний  розбір.

Скінченні  автомати.  Типи  автоматів.  Автомати  Мілі  та

автомати Мура. Детерміновані і недетерміновані скінченні

автомати  без  виходу.  Скінченні  автомати  та  регулярні

мови.  Зв’язок  праволінійних  граматик  з  скінченними

автоматами.  Існування  нерегулярних  мов.  Лема  про

роздування.  Автомати  з  магазинною  пам’яттю  і

контекстно-вільні мови.

Опис дисципліни ПС.07.2  «Теорія категорій для комп'ютерних наук»

Тип Вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 3 кредитів ЄКТС / 90 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Розпізнавати і  будувати категорії,  функтори та  природні

перетворення і застосовувати їх у алгебрі та комп'ютерних

науках. 

Зміст дисципліни Поняття  графа,  приклади  абстрактних  графів.  Категорія,

об’єкти і  стрілки. Скоротність та оборотність,  початкові,

кінцеві та нульові об’єкти. Дії над категоріями. Функтори

та природні перетворення. Категорії та функтори у алгебрі

і комп'ютерних науках. Вільні об’єкти та породжені ними

функтори.

Конус,  границя.  Зрівнювачі,  ядра,  добутки  та  границі

зворотних спектрів. Повнота категорії. Кограниці.

Монади, їх утворення і застосування у мові Haskell.

Опис дисципліни ПС.08.1  «Пакети комп’ютерної алгебри»

Тип Вибіркова

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Застосовувати SAGE та інтегровані нею пакети до: задач з

лінійної  алгебри  і  теорії  матриць;  алгебраїчних  рівнянь;

символьного  диференціювання  та  інтегрування;

диференціальних рівнянь; статистичних обчислень; задач з

комбінаторики та алгебри.

Зміст дисципліни Основні  пропрієтарні  та  вільні  пакети  комп’ютерної



алгебри, їх технічні та економічні характеристики.

Система  SAGE,  її  концепція  —  інтеграція  існуючих

вільних  і  пропрієтарних  пакетів  для  математики  і

статистики. 

Встановлення, варіанти запуску,  режим командного рядка.

Пакети,  інтегровані  системою  SAGE.   Мова  Python,  її

призначення та елементи синтаксису.  Розв'язання задач з

лінійної  алгебри  і  теорії  матриць.  Розв’язання

алгебраїчних  рівнянь.  Символьне  диференціювання  та

інтегрування.

Розв'язання  диференціальних  рівнянь.  Статистичні

обчислення. Комбінаторика в SAGE. Застосування GAP до

задач з теорії груп.

Опис дисципліни ПС.08.2  «Спеціалізовані видавничі системи»

Тип Вибіркова

Семестр 3

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Створити  документ  у  форматі  LaTeX,  за  потребою

розбивши  його  на  кілька  файлів  з  можливістю  окремої

компіляції  частин,   автоматично  згенерувати  зміст,

предметний покажчик, бібліографію. 

Налаштувати шрифти, форматування, додати зображення і

гіперпосилання  і  перетворити   LaTeX-файл  у  документ

PDF, HTML, ODT, DOC.

Зміст дисципліни Принципи побудови видавничої системи на основі TeXу,

вхідний  і  можливі  вихідні  формати.  Структура

макропакету  LaTeX,  роль  класів  і  пакетів.  Особливості

текстового  і  математичного  режимів.  Схема  вибору

шрифтів.  Способи  підтримки  мов  та  кодувань.  Методи

роботи  з  кольором,  вбудованою  та  імпортованою

графікою. Методи структурування документа, формування

перехресних  та  бібліографічних  посилань,  списків

літератури  та  ілюстрацій.  Пакети  AMS-LaTeX  для

поліпшеної підтримки математики. Застосування TeXу для

створення  HTML-документів  та   набору  формул  у

LibreOffice Writer. 

Опис дисципліни ПС.09.1  «Інструментальні засоби  аналізу та обробки
текстів»

Тип Вибіркова

Семестр 2



Кількість кредитів/годин: 3 кредити ЄКТС / 90 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Застосовувати  розширені  регулярні  вирази,  зокрема,

метасимволи,  квантифікатори,  символьні  класи,  групи та

посилання  для  пошуку  у  текстових  файлах  і  файлах

текстових  процесорів  рядків  потрібного  змісту  та

автоматичного видалення, вставки, заміни і перестановки

рядків  та  їх  частин,   пошуку  та  виділення  файлів  за  їх

назвою та змістом.

Зміст дисципліни Регулярні мови та регулярні вирази. Розширені регулярні

вирази. Можливості програми grep (egrep) з застосуванням

регулярних  виразів.  Метасимволи.  Символьні  класи.

Групи та посилання. Принципи роботи і основні команди

потокового  редактора  sed.  Фунції  контекстної  заміни,

видалення  та  друку,  вставки  нових рядків.  Застосування

регулярних  виразів  у  програмних  продуктах  LibreOffice

Writer та Total Commander.

Опис дисципліни ПС.09.2  «Алгоритми на графах»
Тип Вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 3 кредити ЄКТС / 90 год.

Форма контролю Залік

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Уміння обирати і програмувати алгоритми для розв'язання

практичних задач на графах.

Зміст дисципліни Способи  задання  графів.  Алгоритми  обходу  графа  у

глибину  та  ширину  і  їх  застосування.  Алгоритм  Холла

пошуку  максимального  паросполучення.  Алгоритми

Дійкстри  та  Флойда  пошуку  найкоротших  шляхів.

Алгоритми  Пріма  і  Краскала  знаходження  мінімального

каркасного  дерева.  Алгоритм  Форда-Фалкерсона  пошуку

максимального потоку.

Опис дисципліни ПС.10.1  «Програмування комп'ютерної графіки»

Тип Вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів/годин: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Форма контролю Екзамен

Результати навчання за 

навчальною дисципліною

Раціонально підбирати і реалізовувати   подання кривої чи

поверхні  через  графічні  примітиви,  оптимально

застосовувати  методи  вилучення  невидимих  частин

зображення,  побудови кольорових,  освітлених і  частково

прозорих об'єктів. 

Розробляти мовою високого рівня (C/C++)  програми для

формування статичних і  анімованих графічних об'єктів  і

маніпуляцій  над  ними,  зокрема,  згідно  команд








