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ПЕРЕДМОВА 
 

1 РОЗРОБЛЕНО 
проектною групою Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара (ДНУ ім. Олеся Гончара) за спеціальністю 113 Прикладна 
математика з підготовки здобувачів вищої освіти третього ступеню (докторів 
філософії). 
 

2 ВНЕСЕНО 
науково-методичною радою механіко-математичного факультету ДНУ ім. 
Олеся Гончара. 

 
3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

наказом ректора ДНУ ім. Олеся Гончара № 115 від  «13»  травня 2016 р.  
 

4 ВВЕДЕНО 
вперше і діє до введення державних стандартів вищої освіти. 
 

5 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ:  
 
ПОЛЯКОВ Микола Вікторович – ректор ДНУ ім. О. Гончара, д-р фіз.-

мат. наук, професор, член-кореспондент НАНУ, заслужений діяч науки і 
техніки України (гарант спеціальності «Прикладна математика»); 

ДЗЮБА Анатолій Петрович – завідувач кафедри обчислювальної 
механіки і міцності конструкцій ДНУ ім. Олеся Гончара, д-р техн. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України; 

КНИШ Людмила Іванівна – завідувач кафедри аерогідромеханіки та 
енергомасопереносу ДНУ ім. Олеся Гончара, д-р техн. наук, професор; 

ЛОБОДА Володимир Васильович – завідувач кафедри теоретичної та 
прикладної механіки ДНУ ім. Олеся Гончара, д-р фіз.-мат. наук, професор, 
заслужений працівник освіти України; 

ГОМАН Олег Гаврилович – професор кафедри аерогідромеханіки та 
енергомасопереносу ДНУ ім. Олеся Гончара, д-р фіз.-мат. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України; 

ГАРТ Етері Лаврентіївна – доцент кафедри обчислювальної механіки і 
міцності конструкцій ДНУ ім. Олеся Гончара, канд. фіз.-мат. наук, доцент; 

ГОДЕС Юлій Якович – доцент кафедри теоретичної та прикладної 
механіки ДНУ ім. Олеся Гончара, канд. фіз.-мат. наук, доцент. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ    третій (освітньо-науковий) 
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ    доктор філософії_ 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ    11 Математика та статистика 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ     113 Прикладна математика 
ФОРМА НАВЧАННЯ    денна, заочна  
ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ    доктор філософії з прикладної 

математики, механіки і 
математичного моделювання 

КВАЛІФІКАЦІЯ В ДИПЛОМІ   доктор філософії з прикладної 
математики, механіки і 
математичного моделювання 

 
Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки фахівців третього рівня 

кваліфікації за спеціальністю 113 – Прикладна математика визначає вимоги 
до рівня освіти осіб, які можуть почати навчання за ОНП, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач наукового 
ступеня доктора філософії. 

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в 
аспірантурі.  

Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-
педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати 
ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у 
творчій відпустці, за умови успішного виконання освітньо-наукової програми 
та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії за спеціальністю  
113 – Прикладна математика в аспірантурі становить чотири роки. 

 
1.1 Опис предметної області 

ОНП використовується в ДНУ ім. Олеся Гончара при підготовці 
фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії 
за спеціальністю 113 – Прикладна математика з узагальненим об’єктом 
діяльності: явища та процеси в навколишньому середовищі, пізнавальній та 
практичній діяльності людини, вивчення яких потребує створення 
математичних моделей складних систем (зокрема, в галузях механіки, 
економіки, управління, природничих і технічних наук тощо), методів, 
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алгоритмів і комп’ютерних технологій їх аналізу, спрямованих на 
розв’язання фундаментальних і прикладних проблем науки і техніки; 
викладання фундаментальних та професійних дисциплін математичного, 
механічного, комп’ютерно-інформаційного профілів у вищих навчальних 
закладах. 

Цілі навчання – здобуття комплексу компетентностей, що забезпечують 
продукування нових ідей, здатність до ефективної дослідницько-інноваційної 
діяльності з метою розв’язання комплексних науково-технічних проблем, 
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 
 Теоретичний зміст предметної області – філософські аспекти 
наукових досліджень, методологія наукових досліджень, іноземна мова на 
рівні В2, моделі і методи механіки руйнування інтелектуальніх матеріалів, 
мезо- і наномеханіка, теорії непружного деформування, методи розрахунку 
конструкцій при пластичних деформаціях і повзучості, багатосіткові методи 
скінченних елементів, інженерні методи розрахунку і оптимізації 
конструкцій, високотемпературні газодинамічні процеси, гідрогазодинаміка 
багатофазних течій, сучасні методи розрахунків гідрогазодинамічних течій, 
акустика газодинамічних течій, аерогідродинаміка та теплообмін в 
енергетичних системах, сучасні моделі для обчислювальних комплексів 
розрахунку гідрогазодинамічних течій, оптимізація та дослідження операцій, 
математичні моделі паралельних обчислень, теорія алгоритмів і обчислень, 
розпізнавання образів в умовах нечітких даних, бази даних і знань, 
функціональний аналіз, нейрон-нечіткі технології в складних системах, 
методи і алгоритми розв’язання задач дискретної оптимізації, методи 
створення інтелектуального інтерфейсу, методи ідентифікації параметрів 
математичних моделей, прийняття рішень в багатокритеріальній оптимізації, 
методи розв’язання слабо структурованих задач, оптимальне керування, 
сучасні методи оптимізації систем, аналіз детермінованих і стохастичних 
систем. 

Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач 
вищої освіти для застосовування на практиці – методологія наукових 
досліджень, методи математичного моделювання складних систем (в галузях 
механіки, економіки, управління, природничих і технічних наук тощо), 
методи аналізу та синтезу механічних та газодинамічних процесів в техніці 
та навколишньому середовищі, методи проектування та оптимізації 
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механічних систем, методи та технології розробки математичного 
забезпечення розрахунків механічних процесів.  

Інструменти та обладнання – методи і програмні засоби 
моделювання поведінки складних систем. 
 

1.2 Академічні права випускників 
Випускники, які успішно закінчили освітню складову освітньо-

наукової програми і захистили кваліфікаційну роботу, можуть продовжити 
підготовку на науковому рівні і отримати диплом доктора фізико-
математичних або технічних наук.  

 
1.3 Працевлаштування випускників 
Випускники, після успішного закінчення освітньо-наукової програми, 

можуть працювати на викладацьких посадах в вищих навчальних закладах, 
дослідниками в науково-дослідних установах, в проектно-конструкторських 
бюро, в галузі автоматизації і телекомунікації та інших споріднених галузях 
на посадах, передбачених Національним класифікатором України: 
Класифікатор професій ДК 003:2010. 

Доктор філософії за спеціальністю 113 – Прикладна математика 
підготовлений до таких видів економічної діяльності за ДК 009: 2010. 
Секція J Інформація та телекомунікації 
62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з 

ними діяльність 
 62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з 

ними діяльність 
Секція M Професійна, наукова та технічна діяльність 
71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні 

випробування та дослідження 
 71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання 

послуг технічного консультування 
 71.2 Технічні випробування та дослідження 
72 Наукові дослідження та розробки 
 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

природничих і технічних наук 
Секція P Освіта 
85 Освіта 
 85.4 Вища освіта 

Доктор філософії за спеціальністю 113 – Прикладна математика 
здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010. 
213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 
 2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 

http://www.dk003.com/?code=213
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  2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
  2131.2 Розробники обчислювальних систем 
 2132 Професіонали в галузі програмування 
  2132.1 Наукові співробітники (програмування) 
  2132.2 Інженер-програміст 
 2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 
  2139.1 Наукові співробітники (прикладна математика, механіка і 

математичне моделювання, комп’ютерна механіка) 
  2139.2 Професіонали в галузі прикладної математики, механіки і 

математичного моделювання, комп’ютерної механіки 
 2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 
  2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка) 
 2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 
  2149.2 Аналітик систем (крім комп'ютерів)  
 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

 
1.4 Обсяг освітньої складової програми 
Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора 

філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика становить 45 кредитів 
ЄКТС. 

 
2 ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 
 2.1 Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі прикладної 
математики, механіки і математичного моделювання, включаючи 
дослідницько-інноваційну діяльність, що потребує глибокого 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної 
практики. 

 
 2.2 Загальні компетентності  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, визначення 
причинно-наслідкових зв’язків у сферах професійної і соціальної 
діяльності, генерації нових ідей. 

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою на рівні В2 та працювати у 
міжнародному контексті, здатність до комунікації у професійній і 
соціальній діяльності. 

3. Вміння розробляти та застосовувати методики наукових та прикладних 
досліджень, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

 

http://www.dk003.com/?code=2139
http://www.dk003.com/?code=2149
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 2.3 Спеціальні (фахові, предметні) компетенції 
1. Здатність до створення адекватних математичних моделей на основі 

положень наукових теорій та відомостей про об’єкт дослідження 
2. Здатність застосовувати математичні моделі для дослідження 

складних процесів у природничих системах 
3. Дослідження побудованих моделей механічних процесів та 

визначення меж їх застосування 
4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, уміння 

викладати фундаментальні та професійні дисципліни математичного, 
механічного, комп’ютерно-інформаційного профілів 

5. Формулювання постановок граничних задач механіки деформівного 
твердого тіла для різних фізичних моделей суцільного середовища 

6. Здатність обирати раціональні шляхи розв’язання граничних задач 
механіки деформівного твердого тіла, застосовувати сучасний матема-
тичний апарат та комп’ютерні технології для отримання розв’язків 
поставлених задач, аналізувати одержані результати та визначати 
межі їх придатності 

7. Прогнозування поведінки механічних систем та подальшого ходу 
механічних процесів на основі аналізу відповідних математичних 
моделей 

8. Уміння проектувати і розробляти програмне забезпечення, проводити 
його налагодження і всебічне тестування 

9. Проведення теоретичних та експериментальних досліджень 
гідрогазодинамічних процесів 

10. Здатність обирати раціональні шляхи розв’язання граничних задач 
аерогідромеханіки, застосовувати сучасний математичний апарат та 
комп’ютерні технології для отримання розв’язків поставлених задач, 
аналізувати одержані результати та визначати межі їх придатності 

11. Прогнозування подальшого ходу гідрогазодинамічних процесів на 
основі аналізу відповідних математичних моделей 

12. Здатність створювати алгоритми оптимізації складних систем; 
оцінювати складність алгоритмів; розробляти системи автоматизації 
логістичних процесів 

13. Здатність розробляти сучасні системи розпізнавання образів та 
застосовувати нейронні мережі до задач розпізнавання, застосовувати 
нейроно-нечіткі методи для створення нечітких схем 
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14. Уміння проектувати та реалізувати сучасні бази даних та бази знань; 
застосовувати їх у складних інформаційних системах 

15. Уміння створювати інтелектуальні інтерфейси, інтерфейси взаємодії 
«людина-машина» тощо 

16. Уміння створювати методи ідентифікації систем 
17. Здатність розробляти методи аналізу систем з багатьма критеріями 

оптимальності, застосовувати методи багатокритеріальної оптимізації 
у складних оптимізаційних задачах. розробляти методи аналізу 
самоорганізаційних систем; аналізувати статистичні данні з метою 
виявлення складних патернів 

18. Здатність до управління проектами у галузі професійної діяльності, 
прийняття обґрунтованих рішень 

19. Здатність до критичної оцінки та інтерпретації новітніх подій в теорії 
й практиці у професійної сфері, внесення оригінального вкладу в 
розвиток галузі, зокрема, в рамках дисертаційного дослідження 

 
3 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 

СФОРМУЛЬОВАНИХ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

 3.1 Результати навчання 
Знання – іноземної мови на рівні В2; філософських аспектів пошуку 

наукових рішень; методології та організації наукового дослідження; 
принципів побудови математичних моделей, класифікації моделей, 
математичного апарату, що використовується для реалізації дослідження; 
основних задач, методів дослідження, новітніх теорій, технологій, методів та 
методик у галузях прикладної математики, механіки і математичного 
моделювання. 

Розуміння – перекладання технічної літератури з іноземної мови; 
вміння ідентифікувати, ілюструвати і інтерпретувати результати роботи. 

Застосування знань  
• вміння формулювати проблему та обирати метод дослідження; 
• вміння аналізувати результати дослідження та надавати рекомендації 

щодо практичного використання; 
• вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми при розв’язуванні 

задач прикладної математики, механіки і математичного моделювання; 
• вміння проводити дослідження на високому науковому рівні;  
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• здійснювати управління науковими проектами, презентувати результати 
наукових досліджень; 

•  вміння використовувати техніку та технології експериментальних 
досліджень, складати методику випробувань, знати принципи методології 
проведення експерименту, методи обробки експериментальних даних, 
вміти встановлювати функціональні залежності, демонструвати 
розуміння емпіричної перевірки наукових даних; 

•  вміння використовувати різноманітні засоби інформаційних і 
комунікаційних технологій в професійної діяльності; 

•  вміння складати методичне забезпечення, організовувати та проводити 
викладання професійно-орієнтованих дисциплін на рівні, що відповідає 
вимогам вищої школи; 

•  вміння спілкуватися іноземною мовою в професійній та соціально-
побутовій сферах як в усній, так і в письмовій формах. 

Аналіз – здатність до пошуку, оброблення та аналізування інформації з 
різних джерел; здатність спілкуватися з представниками інших професійних 
груп різного рівня для класифікації завдань, визначенні недоліків технічних 
рішень і підготовці висновків щодо проведених робіт. 

Синтез – вміння приймати обґрунтовані рішення в проектних роботах; 
вміння синтезу оптимальних систем керування; вміння встановлювати нові 
залежності між параметрами і характеристиками складних систем. 

Оцінювання – вміння оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 

Створення (творчість) – генерування нових ідей, вміння представляти і 
захищати отримані наукові і практичні результати. 
 

4 ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється 
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого 
навчального закладу або наукової установи, акредитованою Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного 
захисту наукових досягнень у формі дисертації (кваліфікаційної роботи 
доктора філософії). 
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 4.1 Вимоги до кваліфікаційної роботи 
 Кваліфікаційні роботи повинні відповідати вимогам, що 
встановлюються Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти.  

Кваліфікаційні роботи, які не обмежені вимогами до державної 
таємниці, повинні оприлюднюватися за місяць до захисту на офіційному веб-
сайті ДНУ ім..Олеся Гончара. 
 Кваліфікаційні роботи повинні перевірятися на плагіат. У випадках 
наявності плагіату кваліфікаційна робота знімається з захисту. 
 
 4.2 Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти  

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим 
навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких 
процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 
освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 
закладів і здобувачів вищої освіти. 


