
Знання – шлях до свободи !

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Національний університет “Львівська політехніка”

 

ЩО ТАКЕ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»? 

Це навчання за спеціальностями майбутнього:  

БАКАЛАВРАТ 

 Прикладна математика  
за освітньо-професійною програмою «Прикладна 
математика та інформатика».  

Термін навчання 4 роки. 

МАГІСТРАТУРА 

Магістратура «Прикладна математика» 
за освітньо-професійними програмами  

 Прикладна математика 
 Математичне та комп'ютерне 

моделювання 
 Інформаційно-комунікаційні технології. 

Термін навчання 1,5 роки. 

Магістратура «Прикладна математика» 
за освітньо-науковою програмою 

 Прикладна математика. 
Термін навчання 2 роки.  

PhD - ПРОГРАМА 

 113 «Прикладна математика» 
 

Що таке «Прикладна Математика»?

Прикладна математика – це 
ключ до успіху в наукових 
дослідженнях
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НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА 
АСПІРАНТІВ 
 
За кордоном: 

 Польща 
 Австрія 
 Німеччина 
 Болгарія 
 Франція 
 Сполучені Штати Америки 
 Канада 

В Україні: 
 науково-дослідні інститути НАН України 
 компанії IT-індустрії 

 
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ У НАС 

 наполегливість, старанність і 
методичність 

 прагнення досягти поставленої мети 
 орієнтованість на найвищий результат 

 відкритість для невідомого і цікавого 
 товариськість і доброзичливість 

 

НОВІ ФОРМАТИ НАВЧАННЯ CRASH-КУРСИ 

Викладацький колектив, разом із однією з 
найбільших аутсорсингових ІТ-компаній в 
Україні - SoftServe, долучається до 
трансформації університетської IT-освіти, щоб 
вона відповідала сучасним технологічним 
тенденціям і була конкурентоспроможною на 
світовому ринку.  

Для студентів 3-5 курсів пропонується 
програма Crash-курсів за напрямками DevOps 
Development та Software Engineering in Test, що 
базується на концепції дуальної освіти: лекції, 
воркшопи від практикуючих DevOps інженерів 
та практичні заняття від викладачів 
університетів. Особливістю таких Crash-курсів 
від SoftServe є експеримент з формою їх 
інтеграції в навчальну програму.  
 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ 

Професорсько-викладацький склад 
кафедри «Прикладної математики» задля 
оновлення та розширення знань, формування 
нових професійних компетентностей у 
психологічній, науково-дослідній, організацій-
но-управлінській діяльності та засвоєння 
інноваційних технологій, форм, методів та 
засобів навчання, проходить систематичне 
підвищення кваліфікації, як за кордоном так і в 
Україні. Всі працівники беруть участь у 
наукових всеукраїнських та міжнародних 
конференціях, симпозіумах, семінарах. 



ЧОМУ «ПРИКЛАДНА  МАТЕМАТИКА»? 

Кар’єрні можливості: 
 

 Розробники програмного забезпечення 
  Дизайнери інтерфейсів користувача 
 Архітектори програмного забезпечення 
 Спеціалісти з баз даних 
 R&D спеціалісти 
 Проектні менеджери, керівники проекту 
 Бізнес-аналітики, консультанти 
 Експерти (розробники математичних 

моделей)  
 Інформаційні менеджери 
 Наукові співробітники-дослідники 

структур НАН України та науково-
технологічних підрозділів IT-компаній 

 Викладачі закладів вищої освіти 
 

IT-КОМПАНІЇ, У ЯКИХ  ПРАЦЮЮТЬ 

 НАШІ ВИПУСНИКИ 

Провідні світові та українські 
компанії:
• SoftServe
• Perfectial
• BitImpulse
• Eleks
• Epam
• GlobalLogic
• Neadevis
• ViSoft
• Lohika
• Ericpol
• InterLogic
• … та багато інших

 

Співпраця
з провідними IT-компаніями

Що ми даємо?
• Високий рівень підготовки 

фахівців та рекомендації з 
працевлаштування

• Наукові розробки та результати 
наукових досліджень світового 
рівня

• Консультативну підтримку у 
наукоємних областях розробки 
програмних продуктів

Що ми отримуємо?

• Стажування викладачів у науково-
виробничих підрозділах

• Виконання магістерських та 
бакалаврських робіт з експертною 
підтримкою кращих спеціалістів

• Майстер-класи від експертів з IT-
компаній та безкоштовну 
міжнародну сертифікацію

  

РОЗРОБКИ НАШИХ СТУДЕНТІВ 

Комп'ютерні ігри –
переможці конкурсів

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТИ 

 потужна математична база 
 вміння використовувати математичні 

методи в різних прикладних сферах 
(економіка, фінанси, бізнес, технології, 
біологія, медицина, екологія та інших) 

 володіння сучасними мовами 
програмування 

 знання та розуміння інформаційних 
технологій 

 вміння знаходити раціональні рішення 
будь-яких практичних проблем 

 здатність швидко вчитися новому та 
орієнтуватися в інформаційному потоці 

 здатність бачити далі за інших 
 можливість змінити наш світ на краще 

Ми чекаємо саме на тебе
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РОЗКРИВАЙТЕ СВІЙ ПОТЕНЦІАЛ!
ДОЛУЧІТЬСЯ ДО КОЛА ІНТЕЛЕКТУАЛІВ!

 

ЛЬВІВСЬКА  ПОЛІТЕХНІКА  ВІДКРИВАЄ 

ДВЕРІ ДО ТВОГО УСПІХУ!!! 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

• Приймальна комісія:
• +38 (032) 258-25-37

+38 (032) 258-22-65
• вул. Степана Бандери, 12

м. Львів, 79013
Головний корпус, к.101

• http://vstup.lp.edu.ua/
• Кафедра прикладної математики:
• +38 (032) 258-23-68
• вул. Митрополита Андрея, 5
• IV навчальний корпус, к.213
• http://amath.lp.edu.ua/
• http://.lpnu.ua/pm

 


