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Курси вільного вибору студента, 2021-2022 навчальний рік 

Освітня програма «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 
 

2 курс магістратури 
 

За навчальним планом студент вибирає два предмети з наведеного нижче переліку (по 
6 кредитів, 4 години на тиждень кожний): 

1. Прикладні задачі аналізу «великих даних»  
2. Фільтраційні течії рідини 
3. Ефективні аналітичні методи в задачах обчислювальної фізики   

 
Анотації курсів наведені нижче. 
 
Заяву щодо зарахування на курси на ім’я декана факультету математики і інформатики 
проф. Жолткевича Г. М. треба написати власноруч, поставити підпис, сфотографувати 
або відсканувати і надіслати файл Наталії Василівні Макаровій на адресу 
natvasmak@ukr.net. Термін подачі – не пізніше 18 травня 2021 р. 
 
Зважаючи на вимоги щодо кількості студентів у групі, у спірних випадках остаточне 
рішення щодо відкриття курсів приймає кафедра прикладної математики з урахуванням 
рейтингу студентів.  
 
 
 
 

Дисципліна вільного вибору студента 

Прикладні задачі аналізу «великих даних» 

для студентів 2 курсу магістратури, освітня програма «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

Семестр 3 

Лектор: доктор фіз.-мат. наук, професор Кізілова Наталія Миколаївна 
Орієнтовний зміст.  
Мета курсу – засвоєння теоретичних знань та практичних навиків роботи з «великими 
даними» різних типів: структурованої і неструктурованої медичної, біологічної, 
фармакологічної, метеорологічної, екологічної, геофізичної, економічної інформації у 
вигляді таблиць, часових рядів, зображень та іншої. Будуть детально сформульовані 
базові основи  та конкретні методи розпізнавання, аналізу, презентації та зберігання 
інформації. Будуть вивчені математичні моделі і алгоритми обробки інформації, існуючі 
методи і програмне забезпечення для аналізу, інтерпретації, прогнозування і прийняття 
рішень. У практичному курсі передбачається розв’язання конкретних задач аналізу 
«великих даних» на прикладах баз даних з відкритих джерел.  
 
 
 



 
 

Дисципліна вільного вибору студента 

Фільтраційні течії рідини  

для студентів 2 курсу магістратури, освітня програма «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

Семестр 3 

Лектор: кандидат фіз.-мат. наук Пославський Сергій Олександрович 
Орієнтовний зміст.  
У курсі викладаються такі теми: базові поняття і основні закони гідродинамічної теорії 
фільтрації; математичні моделі фільтраційних рухів рідини; теорія пологих безнапірних 
фільтраційних течій; застосування теорії функцій комплексної змінної до 
гідродинамічної теорії фільтрації. 

 
 

Дисципліна вільного вибору студента 

Ефективні  аналітичні методи в задачах обчислювальної фізики 

для студентів 2 курсу магістратури, освітня програма «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

Семестр 3 

Лектор: доктор фіз.-мат. наук, професор Сіренко Юрій Костянтинович;  
практичні заняття: кандидат техн. наук Духопельников Сергій Володимирович 
Орієнтовний зміст.  
Курс присвячено знайомству з новими ефективними методами чисельного вирішення 
складних крайових та початково-крайових задач обчислювальної фізики. Конкретно буде 
розглянуто декілька актуальних задач теорії резонансного розсіяння електромагнітних 
хвиль, пов’язаних з аналізом та синтезом електродинамічних структур для пристроїв 
міліметрового та субміліметрового діапазонів довжин хвиль: антен, компресорів 
потужності, тощо. Курс завершується обліковими експериментами та фізичним аналізом 
здобутих чисельних даних. 

 
 


