


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ (за наявності)

А.  Рецензії  (представників  академічної  спільноти  (ЗВО,  національної  та
галузевих академій наук, тощо))
1.  Рецензія  директора  фізико-математичного  інституту  при  Національному
педагогічному  університеті  імені  М.П.  Драгоманова,  професора
Працьовитого М.В.
2.  Рецензія  директора  Інституту  математики  НАН  України,  академіка  НАН
України,  академіка-секретаря  відділення  математики  НАН  України
Самойленка А.М.



ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою у складі:
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ім’я, по
батькові

керівника та
членів

проектної
групи
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(для сумісників 

– місце основної роботи,
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посади)
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ступінь, шифр і
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спеціальності,

тема дисертації,
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Стаж
науково-

педагогічно
ї та/або

наукової
роботи

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації

за напрямом, науково-дослідна
робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами
та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача

(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата

видачі)
Керівник 
робочої групи 
- Мішура 
Юлія 
Степанівна

Завідувач кафедри теорії
ймовірностей, 
статистики та актуарної 
математики, професор

Київський 
державний 
університет 
ім.Т.Г. Шевченка,
1975, математика,
математик, 
викладач 
математики

Доктор фізико-
математичних 
наук, 01.01.05 – 
теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика, 
професор 
кафедри 
математичного 
аналізу за 
атестатом ПР 
№001037,
«Мартингальные
методы в теории 
случайных 
полей»

42 1. K.  Kubilius,  Yu.  Mishura,
K.Ralchenko "Parameter
Estimation  in  Fractional
Diffusion  Models  ". Bocconi  &
Springer Series, 380 p. - 2018
2. Y. Mishura, O. Ragulina "Ruin
Probabilities.  Smoothness,
Bounds,  Supermartingale
Approach". Elsevier,  ISTEPELS,
276 p. - 2016
3. Borovkov  K.,  Mishura,  Y.,
Novikov,  A.,  &  Zhitlukhin,
M. "Bounds for expected maxima
of  Gaussian  processes  and  their
discrete  approximations".
Stochastics , Vol.89, Iss.1 pp. 21 -
37, - 2017
Участь у конференціях:
1.  Workshop  ASC  2018:
Asymptotic  Statistics  and
Computations,  Tokyo,  Japan

Стажування на
факультеті 
комп'ютерних 
наук та 
кібернетики з 
1 вересня по 
31 грудня 2017
року
Тема: 
Гауссівські 
процеси і поля



(2018).  Назва  доповіді:
Fractional  iregularity
http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/acce
ss_e/index_e.html
2.  8th  General AMaMeF
Conference,  Amsterdam,
Netherlands,  June  19-23  (2017).
Назва  доповіді:  Option  pricing
with  fractional  stochastic
volatility  and  discontinuous
payoff  function  of  polynomial
growth
Під керівництвом захищено 21 
кандидатська та 1 докторська 
дисертація.

Член робочої 
групи - 
Майборода 
Ростислав 
Євгенович 

Професор кафедри теорії
ймовірностей, 
статистики та актуарної 
математики

Київський ордена
Леніна 
державний  
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 

Доктор фізико-
математичних 
наук, 

32 1. Maiboroda R. Miroshnichenko 
V. "Confidence ellipsoids for 
regression coefficients by 
observations from a mixture" 
Modern Stochastics: Theory and 
Applications, Volume 5, Issue 2 
(2018), pp. 225–245.
2. Майборода Р. 
"Асимптотична нормальність 
оцінок Каплана-Мейера для 
сумішей зі змінними 
концентраціями.". Теор. ймов. 
та мат. статист., Vol.96, Iss. pp. 
131 - 141, - 2017.
3. Rostyslav Maiboroda, Olena 
Sugakova "Sampling bias 
correction in the model of 
mixtures with varying 
concentrations". Methodology 

http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/access_e/index_e.html
http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/access_e/index_e.html


and Computing in Applied 
Probability, Vol.17, Iss.1 pp. 223 
- 234, - 2015.
Участь у конференціях:
1. International Conference 
Modern Stochastics: Theory and 
Applications IV. 24-26 May, 
Kyiv. Ukraine (2018) Назва 
доповіді: «Kaplan-Meyer 
estimator for mixtures».
2. Probability, Realibility and 
Stochastic Optimization, 7-10 
April 2015, Kyiv, Ukraine (2015)
Назва доповіді: «Nonparametric 
statistics of finite mixtures».
Під керівництвом захищено 6 
кандидатських дисертацій.

Член робочої 
групи – 
Шевченко 
Георгій 
Михайлович

Професор кафедри теорії
ймовірностей,статистики
та актуарної математики

Київський 
національний 
університет імені
Тараса 
Шевченка, 2000, 
математика, 
магістр 
математики

Доктор фізико-
математичних 
наук, 01.01.05 – 
теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика, 
доцент
кафедри теорії 
ймовірностей, 
статистики та 
актуарної 
математики за 
атестатом 12ДЦ 
№ 023338, 
«Стохастичний 
аналіз для 

11
1. Yu. Mishura, G. Shevchenko 
"Theory and Statistical 
Applications of Stochastic 
Processes". Wiley-ISTE, 400 p. –
2018.

2. Yu. Mishura, G. Shevchenko 
"Small ball properties and 
representation results". Stochastic
Processes and their Applications, 
Vol.127, Iss.1 pp. 20 - 36, - 2017 
3. A. Iksanov, Z. Kabluchko, A. 
Marynych, G. Shevchenko 
"Fractionally integrated inverse 
stable subordinators". Stochastic 
Processes and their Applications, 



дробових та 
мультидробових 
процесів у 
моделях з 
довгостроковою 
залежністю»

Vol.127, Iss.1 pp. 80 - 106, - 
2017.
Участь у конференціях:
1.  International  conference
"Stochastic Models VI", June 4-8,
2018, Będlewo, Poland.
2. 12th International Vilnius 
Conference on Probability Theory
and Mathematical Statistics and 
2018 IMS Annual Meeting on 
Probability and Statistics, July 2-
6, 2018, Vilnius, Lithuania. 
Під керівництвом захищено 4 
кандидатських дисертації.

Член робочої 
групи - Кукуш
Олександр 
Георгійович

Професор кафедри 
математичного аналізу

Київський 
державний 
університет 
ім.Т.Г.Шевченка, 
1979, математика,
математик, 
викладач 
математики

Доктор фізико-
математичних 
наук, 01.01.05- 
теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика, 
професор 
кафедри 
математичного 
аналізу за 
атестатом ПР 
№0011517, 
«Асимптотичні 
властивості 
нескінченно-
вимірних 
параметрів»

38 1. S.V.Masiuk, A.Kukush et al., 
Radiation Risk Estimation:  
Based on Measurement Error 
Models. De Gruyter, 2017. P. 
240.
2. V.Brayman, A.Kukush, 
Undergraduate Mathematics 
Competitions (1995-2016): Taras 
Shevchenko National University 
of Kyiv. Springer, 2017. P. 228.
3. A.Kukush, Yu.Mishura, and 
K.Ralchenko, Hypothesis testing 
of the drift parameter sign for 
fractional Ornstein-Uhlenbeck 
process. Electronic Journal of 
Statistics, 2017, 11, N1, 385-400. 
Участь у конференціях:
1. International Conference 
Modern Stochastics: Theory and 
Applications. IV, May 24-26, 



2018, Kyiv.
2.  3-rd  Conference  Mathematics
for Life Sciences, September 15-
19, 2015, Rivne.
Під керівництвом захистилось 
10 кандидатів фізико-
математичних наук та 1 PhD.

При розробці проекту програми враховані вимоги проекту освітнього стандарту третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти України спеціальності «112 Статистика».



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
«Статистика» («Statistics»)

Рівня вищої освіти: третього (освітньо-наукового)
зі спеціальності 112 Статистика

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти
назва кваліфікації

Ступінь вищої освіти Доктор філософії / 
Doctor of Philosophy
Спеціальність 112 Статистика / Program Subject
Area 112 Statistics
Програма «Статистика» / Program «Statistics»

Мова(и) навчання і оцінювання Українська, англійська (Ukrainian, English)
Обсяг освітньої програми 4 роки, обсяг освітньої складової 40 кредитів 

ECTS
Тип програми Освітньо-наукова
Повна назва закладу вищої освіти, а
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, механіко-математичний 
факультет / Taras Shevchenko National University 
of Kyiv, Faculty of Mechanics and Mathematics

Наявність акредитації -
Цикл/рівень програми НРК України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій 

цикл, EQF-LLL – 8 рівень
Передумови Диплом магістра 
Форма навчання Очна/заочна
Термін дії освітньої програми 4 роки
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми

www://mechmat.univ.kiev.ua

2 – Мета освітньої програми
Мета програми (з врахуванням 
рівня кваліфікації)

Підготовка висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного, інтегрованого у 
європейський та світовий науково-освітній 
простір фахівця ступеня доктора філософії в 
галузі математики та статистики за 
спеціальністю статистика, здатного до 
самостійної науково-дослідницької, науково-
організаційної, педагогічно-організаційної та 
практичної діяльності у галузі математичної та 
прикладної статистики, статистичного аналізу 
реальних даних, викладацької роботи у закладах
вищої освіти.

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь 
знань/спеціальність/спеціалізація 
програми)

Галузь знань: 11 Математика та статистики
Спеціальність: 112 Статистика

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова академічна
Основний фокус освітньої програми
та спеціалізації

Проведення досліджень у галузі 11 Математика 
та статистика зі спеціальності 112 Статистика.
Ключові слова: математична статистика, теорія 
ймовірностей, актуарна математика

Особливості програми -
4 – Придатність випускників до працевлаштування

та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Банківська, фінансова та інвестиційна сфера, 



державне управління, страхування, пенсійне 
забезпечення, консалтинг, аудит, управління 
ризиками компаній, керівництво проектами, ІТ 
компанії, промислові виробництва, викладання 
у закладах вищої освіти та ін.

Подальше навчання Можливість навчання впродовж усього життя
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – творчо-
орієнтований, спрямований на розвиток навичок
генерування нових ідей та самостійного 
отримання глибинних знань. Лекції, семінари, 
практичні заняття, лабораторні роботи в групах, 
самостійна робота на основі підручників та 
конспектів, консультації із викладачами, робота 
над власним науковим дослідженням. 
Передбачається написання наукових статей, які 
презентуються та обговорюються за участі 
викладачів та аспірантів.

Оцінювання Усні та письмові іспити, поточний контроль, 
реферати, презентації. Проміжний контроль у 
формі річного звіту відповідно до 
індивідуального плану. Підсумкова атестація у 
формі комплексного іспиту зі спеціальності. 
Апробація результатів досліджень на наукових 
конференціях. Публікація результатів наукових 
досліджень. Публічний захист дисертації у 
спеціалізованій вченій раді.

6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність  розв’язувати  комплексні  проблеми  в

галузі  професійної  та/або  дослідницько-
інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення  наявних  та  створення  нових
цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу (ЗК-1).
2. Навички  використання  новітніх
інформаційних  і  комунікаційних  технологій
(ЗК-2).
3. Здатність  проведення  самостійних
досліджень на сучасному рівні (ЗК-3).
4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу
інформації з різних джерел (ЗК-4).
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
(ЗК-5).
6. Здатність  працювати  в  міжнародному
науковому просторі (ЗК-6).
7. Здатність  розробляти  та  управляти
науковими проектами (ЗК-7).
8. Здатність до спілкування на професійні теми
з неспеціалістами у галузі статистики (ЗК-8).
9. Здатність до застосування теоретичних знань
до розв’язання прикладних задач (ЗК-9).
10.  Здатність діяти з соціальною 
відповідальністю та громадянською свідомістю 



(ЗК-10).
11.  Здатність оцінювати і забезпечувати 
належну якість власної наукової та прикладної 
роботи (ЗК-11).

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

1.  Здатність  формулювати наукову проблему,
робочі  гіпотези  досліджуваної  проблеми,  що
передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення  нових  цілісних  знань  та/або
професійної практики (ФК-1).
2. Здатність  до  самостійного  опрацювання  та
аналізу  літературних  джерел  у  галузі
математичної та прикладної статистики (ФК-2).
3. Здатність  формулювати  математико-
статистичні  моделі явищ реального світу (ФК-
3).
4. Здатність  до  вибору існуючих  та  створення
нових  методів  та  методик  аналізу  реальних
статистичних  даних відповідно  до поставленої
задачі (ФК-4).
5. Здатність  до  оцінки  ефективності  методів
статистичного  аналізу  даних  за  допомогою
аналітичного  дослідження  та  імітаційного
моделювання (ФК-5).
6. Здатність  представляти  та  обґрунтовувати
результати  теоретичних  та  прикладних
статистичних  досліджень  у  формі,  яка
відповідає  можливостям  сприйняття  аудиторії
(ФК-6).
7. Здатність  до  алгоритмічної  реалізації  нових
методів статистичного аналізу даних (ФК-7).
8. Здатність  до  використання  сучасного
програмного  забезпечення  для  прикладного
статистичного  аналізу  та  для  дослідження
якості нових статистичних алгоритмів (ФК-8).
9. Знання  специфічних  особливостей  процесів
навчання статистичним методам та формування
статистичного мислення (ФК-9). 

7 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання Знання:

1) Знати праці провідних  зарубіжних вчених, 
наукові школи та фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету власного 
наукового дослідження як складову загально 
цивілізаційного процесу (ПРН-З-1);

2) Знати принципи фінансування науково-
дослідної роботи та структуру кошторисів на її 
виконання, вміння підготувати запит на 
отримання фінансування, звітну документацію. 
(ПРН-З-2);

3) Моніторинг наукових джерел інформації 
відносно досліджуваної проблеми. (ПРН-З-3);

4) Визначати методологічні принципи та 
методи наукового дослідження галузі 
інформаційних технологій в залежності від 



об’єкту і предмету, використовуючи 
міждисциплінарні підходи. (ПРН-З-4);

5) Використовувати сучасні інформаційні та 
комунікативні технології при спілкуванні, 
обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, 
інтерпретації джерел; здійснювати публікацію 
джерел. (ПРН-З-5);

6) Знати, розуміти і застосовувати 
математичні концепції, методи системного 
аналізу і математичного моделювання. (ПРН-З-
6).

Уміння:
1) Аналізувати сучасні передові  

концептуальні та методологічні знання в галузі 
науково-дослідницької та/або професійної 
діяльності і на межі предметних галузей знань 
(ПРН-У-1);

2) Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 
складних ідей (ПРН-У-2);

3) Уміти з нових дослідницьких позицій 
формулювати загальну методологічну базу 
власного наукового дослідження, 
усвідомлювати його актуальність, мету і 
значення для розвитку інших галузей науки, 
суспільно-політичного, економічного життя 
(ПРН-У-3); 

4) Формулювати робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, які мають 
розширювати і поглиблювати стан наукових 
досліджень в обраній сфері. (ПРН-У-4);

5) Аналізувати наукові праці в галузі 
інформаційних технологій, виявляючи 
дискусійні та мало досліджені питання.  (ПРН-
У-5);

6) Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних 
виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз. (ПРН-У-6);

7) Знати, розуміти і самостійно застосовувати 
методи аналізу предметної області, виявлення 
математичних потреб і збір даних для 
проектування. (ПРН-У-7);

8) Оцінювати, класифікувати і обґрунтовувати
вибір методів формування вимог до статистики, 
формулювати вимоги. (ПРН-У-8);

9) Аналізувати, оцінювати і вибирати сучасні 
інструментальні та обчислювальні засоби, 
технології, алгоритмічні і програмні рішення 
для конкретної задачі в галузі статистики (ПРН-
У-9);

10) Формулювати, експериментально 
підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати
на практиці нові конкурентоздатні ідеї, методи, 



технології розв’язку професійних, науково-
технічних задач, в тому числі нестандартних 
(ПРН-У-10);

11) Розробляти наукові і інформаційно-освітні
ресурси для розв’язання професійних задач, 
пов’язаних з розвитком та використанням 
статистики. (ПРН-У-11);

12) Розуміти сутність інформації, проводити 
критичну оцінку кількості і змісту інформації 
(ПРН-У-12);

13) Демонструвати результати наукової 
роботи, писати презентації, звіти, наукові статті 
за результатами виконаної роботи. (ПРН-У-13).

14) Прогнозувати розвиток статистики (ПРН-
У-14).

15) Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано 
шукати і вибирати необхідні для рішення 
професійних наукових задач інформаційно-
довідникові та науково-технічні ресурси і 
джерела знань з урахуванням сучасних 
досягнень науки і техніки. (ПРН-У-15).

16) Ініціювати, організовувати та проводити 
комплексні дослідження в галузі науково-
дослідницької та інноваційної діяльності, які 
приводять до отримання нових знань. (ПРН-У-
16).

17) Вміти формувати команду дослідників для
вирішення локальної задачі (формулювання 
дослідницької проблеми, робочих гіпотез, збору 
інформації, підготовки пропозицій). (ПРН-У-
17).

18) Формулювати наукову проблему з огляду 
на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та 
стан її наукової розробки. (ПРН-У-18).

19) Здійснювати процедуру встановлення 
інформаційної цінності джерел шляхом 
порівняльного аналізу з іншими джерелами. 
(ПРН-У-19).

20) Ініціювання наукових проектів в галузі 
комп’ютерних наук та інформаційних систем, 
лідерство та повна автономність під час їх 
реалізації. (ПРН-У-20).

21) Демонструвати здатність діяти соціально 
відповідально та громадянсько свідомо і на 
основі етичних міркувань (мотивів). (ПРН-У-
21).

22) Брати участь у визначенні, організації та 
розподілі групових задач. (ПРН-У-22).

23) Оформляти результати досліджень у 
вигляді статей і доповідей на наукових 
конференціях. (ПРН-У-23).

24) Демонструвати вміння спілкуватися  в 
діалоговому режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в певній галузі 



наукової та/або професійної діяльності. (ПРН-У-
24).

25) Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень на міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, практично 
використовувати іноземну мову (в першу чергу -
англійську) у науковій, інноваційній діяльності 
та педагогічній діяльності. (ПРН-У-25).

26) Здатність працювати в команді, мати 
навички міжособистісної взаємодії. (ПРН-У-26).

27) Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися, нести відповідальність 
за новизну наукових досліджень та прийняття 
експертних рішень. (ПРН-У-27).

28) Здатність приймати обґрунтовані рішення,
мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
(ПРН-У-28).

29) Працювати зі студентською аудиторію в 
галузі статистики, вміти організовувати їх 
навчальний процес. (ПРН-У-29).

30) Вивчати, узагальнювати та впроваджувати
в навчальний процес інновації. (ПРН-У-30).

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення

–

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення

–

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення

–

9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність –

Міжнародна кредитна мобільність –

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

На загальних підставах



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1 Перелік компонент ОП

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП
ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English 

academic writing)
3,0  іспит

ОНД.02 Філософія науки та інновацій 7,0  іспит
ОНД.03 Асистентська педагогічна практика 10,0
ПА.01 Комплексний іспит зі спеціальності  підсумкова

атестація
ПА.02 Дисертаційна робота доктора філософії підсумкова

атестація 
ДВФ.01 Studies in statistics 5,0 іспит 
ДВФ.02 Методологія роботи над дисертацією доктора 

філософії
3,0 іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 28
Вибіркові компоненти ОП

Вибір з переліку 
Перелік № 1 (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку)

ДВА.3.01.01 Практична філософія та епістемологія науки 4 іспит

ДВА.3.01.02 Професійно-педагогічна компетентність 
викладача вищого навчального закладу

4 іспит

ДВА.3.01.03 Європейська грантова система підтримки 
наукових досліджень та академічних обмінів

4 іспит

ДВА.3.01.04 Комерціалізація наукових досліджень та 
трансфер технологій

4 іспит

ДВА.3.01.05 Принципи організації науково-дослідницьких 
робіт

4 іспит

ДВА.3.01.06 Наукова бібліографія: практикум 4 іспит

ДВА.3.01.07 Наукова комунікація: методи оприлюднення 
результатів дослідження

4 іспит

ДВА.3.01.08 Професійне проектне управління науковими 
дослідженнями

4 іспит

ДВА.3.01.09 Інтелектуальні обчислення та аналіз даних 4 іспит

ДВА.3.01.10 Мінерально-сировинна база  України 4 іспит

ДВА.
3.01.11

Основи системної біології 4 іспит

ДВА.3.01.12 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних 
даних

4 іспит

ДВА.3.01.13 Сучасні проблеми і тенденції розвитку 
інформаційних технологій

4 іспит

ДВА.3.01.14 Наноструктуровані полімерні матеріали для 
біотехнологій, медицини, інформаційних 

4 іспит



технологій та сонячної енергетики
ДВА.3.01.15 ЯМР-спектроскопія для природничих наук 4 іспит

ДВА.3.01.16 Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні 
процеси в Європі

4 іспит

ДВА.3.01.17 Глобалізаційні процеси в сучасному світі 4 іспит

ДВА.3.01.18 Актуальні проблеми сучасного суспільства: 
Україна у глобальних та регіональних 
порівняннях

4 іспит

ДВА.3.01.19 Українська наукова мова 4 іспит

ДВА.3.01.20 Практична риторика 4 іспит

ДВА.3.01.21 Технології впливу в діловій комунікації 4 іспит

ДВА.3.01.22 Психологія спілкування 4 іспит

ДВА.3.01.23 Актуальні проблеми зовнішньої політики 
України

4 іспит

ДВА.3.01.24 Право інтелектуальної власності 4 іспит

ДВА.3.01.25 Ринок цінних паперів 4 іспит

ДВА.3.01.26 Лінгвістичне програмування поведінки людини 4 іспит

ДВА.3.01.27 Література у глобальному естетичному просторі 
ХХІ ст.

4 іспит

ДВА.3.01.28 Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди 4 іспит

ДВА.3.01.29 Глобальні проблеми людства та сталий розвиток 4 іспит

ДВА.3.01.30 Інноваційні технології в сфері воєнної та 
інформаційної безпеки

4 іспит

ДВА.3.01.31 Методологія проведення наукових досліджень у 
сфері інформаційних технологій спеціального 
призначення

4 іспит

ДВА.3.01.32 IT Essentials 4 іспит

ДВА.3.01.33 NDG Linux Essentials 4 іспит

ДВА.3.01.34 Soft skills (англійською мовою) 4 іспит

ДВА.3.01.35 Теорія хаосу 4 іспит

ДВА.3.01.36 Математичні основи захисту інформації 4 іспит

ДВА.3.01.37 Математична теорія фінансових ринків 4 іспит

Перелік № 2 (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку)
ДВА.3.02.01 Random processes with statistical applications 8 іспит

ДВА.3.02.02 Regression models with errors in variables 8 іспит

ДВА.3.02.03 Фінансові ринки з неперервним часом 8 іспит

ДВА.3.02.04 Designing experiments and Analyzing data 8 іспит

ДВА.3.03.01 Asymptotic analysis of statistical algorithms 8 іспит



performance

ДВА.3.03.02 Статистика біологічних даних 8 іспит

ДВА.3.03.03 Statistics of Gaussian processes 8 іспит

ДВА.3.03.04 Ризики і оптимізація в актуарній математиці 8 іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент 12
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 40

2.2. Структурно-логічна схема ОП:
Для прослуховування кожного курсу обов’язкової компоненти та курсів

Переліку 1 необхідні базові знання з фундаментальних курсів математичного
та/або загально-філософського спрямування. Для курсів Переліку 2 необхідні
вузькопрофільні  знання  спеціальних  курсів  зі  статистики,  які  читаються
студентам-магістрам спеціальності «Статистика» та споріднених з нею.

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація  аспірантів  здійснюється  відповідно  до  навчального  плану
підготовки  докторів  філософії  в  галузі  математики  та  статистики  за
спеціальністю  «Статистика».  У  процесі  підготовки  докторів  філософії
використовують дві форми атестації:  проміжну та підсумкову. Відповідно до
діючих нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України
та Київського національного університету імені Тараса Шевченка підсумкова
атестація  випускників,  що  завершують  навчання  за  освітньо-науковими
програмами доктора філософії, є обов’язковою.

Проміжна атестація
Метою  проміжної  атестаціє  є  контроль  за  виконанням  індивідуального

навчального плану аспіранта за всіма складовими, передбаченими навчальним
планом. Проміжна атестація включає три модулі: 1) теоретичний, 2) науково-
дослідницький, 3) практичний.

Атестація  за  теоретичним  модулем передбачає  складання  іспитів
відповідно  до  навчального  плану  підготовки  докторів  філософії  за
спеціальністю 112 «Статистика». Технологія проміжної атестації включає такі
етапи:
 розробка теоретичних питань науково-аналітичного характеру;
 проведення контролю;
 перевірка виконаних завдань;
 усне  обговорення  письмових  відповідей  на  теоретичні  питання,  творчі
завдання, відповіді на додаткові запитання членів екзаменаційної комісії;
 оцінювання  ступеня  досягнення  кінцевих  цілей  теоретичної  підготовки
аспірантів відповідно до об’єктивних критеріїв.



Науково-дослідницький  модуль,  відповідно  до  навчального  плану,
передбачає проведення поточної атестації аспірантів раз на рік та звітування на
засіданні  кафедри  двічі  на  рік.  Метою  проміжної  атестації  є  контроль  за
виконанням  індивідуального  плану  науково-дослідницького  пошуку  та
дотриманням графіку підготовки результатів науково-дослідницької роботи.

Практичний  модуль,  відповідно  до  начального  плану,  передбачає
проведення  асистентської  практики  на  другому  та  третьому  році  навчання.
Метою  проміжної  атестації  за  практичною  складовою  є  контроль  за
виконанням індивідуального плану та набуття аспірантом професійних навичок
та вмінь на посаді викладача. Атестація за практичним модулем здійснюється
на підставі висновків комісії з проведення захисту асистентської практики, яка
створюється  за  розпорядженням  декана  факультету,  в  аспірантурі  якого
навчається аспірант.

Підсумкова атестація

Метою підсумкової атестації є встановлення відповідності рівня освітньо-
наукової  підготовки  випускників  аспірантури  вимогам  Освітньо-наукової
програми доктора філософії в галузі математики та статистики за спеціальністю
«Статистика».  Підсумкова  атестація  здійснюється  за  двома  напрямами:  1)
оцінювання  рівня  теоретичної  та  практичної  фахової  підготовки;  2)
встановлення відповідності  рівня науково-дослідницької  підготовки вимогам,
що висуваються  до  доктора  філософії  в  галузі  математики та  статистики  за
спеціальністю Статистика.

Оцінювання  рівня  теоретичної  фахової  підготовки передбачає
складання  комплексного  підсумкового  іспиту  за  спеціальністю  112
«Статистика» відповідно до навчального плану підготовки докторів філософії
за цією спеціальністю.  Комплексний підсумковий іспит передбачає виконання
кваліфікаційних  завдань  за  спеціальністю  112  «Статистика» і  є  адекватною
формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень
професійної  та  наукової  підготовки  випускників  аспірантури  закладів  вищої
освіти. 

Програма комплексного іспиту містить обов’язковий і варіативний модулі.
Обов’язковий модуль охоплює наукові та практичні питання зі статистики, а
варіативний модуль стосується наукових та практичних аспектів відповідно до
напряму  дисертаційної  роботи. Комплексний  екзамен дає  можливість
встановити  рівень  теоретичної  та  практичної  фахової  підготовки  аспіранта.
Підсумкова  атестація  здійснюється  екзаменаційною комісією,  склад  і  голова
якої  призначаються  наказом  ректора  університету  після  повного  виконання
програми  освітньо-кваліфікаційного  рівня  доктора  філософії  з  метою
встановлення фактичної відповідності рівня теоретичної та практичної фахової
підготовки  вимогам  фахових  компетентностей  випускників  аспірантури  за
спеціальністю 112 «Статистика».



Нормативною  формою  підсумкової  атестації  є  прилюдний  захист
результатів  науково-дослідницької  роботи,  які  представлені  у  вигляді
дисертації. Він дозволяє встановити відповідність рівня науково-дослідницької
підготовки аспіранта та вимог, що висуваються до доктора філософії в галузі
математики та статистики за спеціальністю Статистика.

Підсумкову атестацію у вигляді прилюдного захисту дисертації здійснює
спеціалізована вчена  рада,  склад якої  затверджується  Міністерством освіти і
науки України на підставі чинних нормативно-правових документів.

На  дисертаційну  роботу  доктора  філософії  в  галузі  математики  та
статистики за спеціальністю «Статистика» покладається основна дослідницька і
фахова  кваліфікаційна  функція,  яка  виражається  у  здатності  пошукувача
ступеня  доктора  філософії  вести  самостійний  науковий  пошук,  вирішувати
прикладні  наукові завдання і  здійснювати їх наукове узагальнення у вигляді
власного  внеску  у  розвиток  сучасної  математики  та  статистики.  Вона  являє
собою  результат  самостійної  наукової  роботи  аспіранта  і  має  статус
інтелектуального продукту на правах рукопису.

Підсумкова  атестація  аспірантів,  що  повністю  виконали  ОНП  підготовки
докторів філософії в аспірантурі Київського національного університету імені
Тараса  Шевченка за  спеціальністю  112  «Статистика»,  завершується
присудженням наукового ступеня «доктор філософії» в галузі  математики та
статистики  за  спеціальністю   112  «Статистика»  з врученням  диплому
встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію.



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОНД 01 ОНД 02 ОНД 03 ПА 01 ПА 02 ДВФ 01 ДВФ 02 ДВА 3 01 ДВА 3 02 ДВА 3 03

Загальні компетентності
ЗК 1 + + + + + + + +
ЗК 2 + + + + + + + + + +
ЗК 3 + + + + + + + + + +
ЗК 4 + + + + + + + + + +
ЗК 5 + + + + + + + + +
ЗК 6 + + + + + + + + + +
ЗК 7 + + + + + + + + + +
ЗК 8 + +
ЗК 9 + + + + + + + + +
ЗК 10 + +
ЗК 11 + + + + + + + + + +

Фахові компетентності
ФК 1 + + + + + + + +
ФК 2 + + + + + + + +
ФК 3 + + + + + + + +
ФК 4 + + + + + + + +
ФК 5 + + + + + + + +
ФК 6 + + + + + + + +
ФК 7 + + + + + + + + + +
ФК 8 + + + + + + + + + +
ФК 9 + + + + + + + + + +
ФК 10 + + + + + + + +
ФК 11 + + + + + + + +
ФК 12 + + + + + + + + + +
ФК 13 + + + + + + + + + +
ФК 14 + + + + + + + +
ФК 15 +



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ОНД 01 ОНД 02 ОНД 03 ПА 01 ПА 02 ДВФ 01 ДВФ 02 ДВА 3 01 ДВА 3 02 ДВА 3 03

Знання
ПРН-З-1 + + + + + +
ПРН-З-2 + + + + + + + +
ПРН-З-3 + + + + + + + + + +
ПРН-З-4 + + + + + + + +
ПРН-З-5 + + + + + + + + + +
ПРН-З-6 + + + + + + + +

Уміння
ПРН –У-1 + + + + + + + +
ПРН –У-2 + + + + + + + +
ПРН –У-3 + + +
ПРН –У-4 + + +
ПРН –У-5 + + + + + + + + +
ПРН –У-6 + + + + + + + + + +
ПРН –У-7 + + + + + + + +
ПРН –У-8 + + + + + + + +
ПРН –У-9 + + + + + + + + +
ПРН –У-10 + + + + + + + + +
ПРН –У-11 + + + + + + + + + +
ПРН –У-12 + + + + + + + + + +
ПРН –У-13 + + +
ПРН –У-14 + + + + + +
ПРН –У-15 + + + + + + +
ПРН –У-16 + +
ПРН –У-17 + +
ПРН –У-18 + + + + + +
ПРН –У-19 + + + + + +
ПРН –У-20 + + + + + +
ПРН –У-21 + +
ПРН –У-22 + +
ПРН –У-23 + + + + +
ПРН –У-24 + + + +
ПРН –У-25 + + + +
ПРН –У-26 + + +
ПРН –У-27 +
ПРН –У-28 +



ПРН –У-29 + + + +
ПРН –У-30 + + +


