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Галузь знань: 11 Математика та статистика 
Спеціальність: 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

Освітній рівень: 
БАКАЛАВР 

Кваліфікація 
бакалавр прикладної математики 

Форми навчання:  
денна, заочна 

Форми фінансування навчання:  
 державна, контрактна 

Сертифікати:  
 українська мова; 
 біологія; 
 історія України або іноземна мова*, або 

математика**, або фізика, або хімія 
 

*Іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька). 

** Результати ЗНО з математики зараховуються за профільним рівнем. 

Основні напрями професійної діяльності – аналіз природничих, 
соціально-економічних та екологічних процесів та систем, побудови 
відповідних математичних моделей та їх дослідження з використанням 
математичного апарату та різноманітних програмних засобів. 

Професійні права: наукової та виробничої діяльності в області розробки і 
застосування математичних моделей, інформаційних технологій та 
програмного забезпечення для аналізу даних, управління та прийняття 
рішень. 

 

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА – сучасна галузь знань, яка займається застосуванням 
математичних методів і алгоритмів в самих різних сферах життєдіяльності. 

МАТЕМАТИКА + КОМП’ЮТЕР – суть спеціальності «прикладна математика». 

Протягом навчання студенти отримують фундаментальну математичну та 
комп’ютерну підготовку, у поєднанні з вмінням ставити, аналізувати та ефективно 
розв’язувати сучасні прикладні проблеми, знання, пов’язані з обробкою та аналізом 
даних, моделюванням та прогнозуванням розвитку економічних, фізичних та 
біологічних систем і процесів, у галузі захисту інформації тощо. 

 

Переваги освіти: 
 фундаментальна математична підготовка; 

 вміння використовувати математичні методи у різних 
прикладних сферах (економіка, фінанси, бізнес, техніка, 
біологія, медицина, екологія); 

 володіння сучасними ІКТ і мовами програмування; 

 вміння раціонально підходити до вирішення будь-яких 
практичних задач; 

 здатність «бачити далі, ніж інші тощо. 
 

Випускник спеціальності  зможе займати посади 
 математика-аналітика,   

 аналітика комп’ютерних комунікацій і систем, 

 фахівця з сучасних методів обчислень (real-time обробка); 

 фахівця з автоматизації виробничих процесів,  

 наукового співробітника науково-дослідницьких, 
проектно-конструкторських закладів та підприємств. 

 

 Математик-аналітик – аналізує різноманітні цифрові дані, на підставі 
яких можна робити певні висновки. Аналітики затребувані в 
фінансових установах, де постійно виникає необхідність в 
прогнозуванні вартості цінних паперів, нерухомості, дорогоцінних 
металів і ін. На фондових біржах аналітики оцінюють ситуацію на 
ринках, складають рекомендації для трейдерів 

Прикладний програміст займається розробкою конкретних 
програм, необхідних для роботи організації, наприклад, програми 
для бухгалтерії, програми, які забезпечують відеоспостереження, 
сигналізацію, ігри тощо. 

 

Випускова кафедра: 

 

          

 Контакти 
Адреса: вул. Рєпіна, 12, 68610, Ізмаїл, Одеська область 

Телефони: (04841) 9-76-07, (094) 9989607, (068) 0313992 
E-mail: vstupidgu@gmail.com 

Веб-сайт: http://idgu.edu.ua          


