
С П Е Ц І А Л І З А Ц І Я 

«Страхова та фінансова 

математика» 
 

Актуарій – це експерт з математики 

страхування, спеціаліст у теорії оцінки 

ризиків різних сфер людської 

діяльності, стратег з глибоким 

розумінням фінансових систем. 

Професія актуарія є однією з найбільш 

затребуваних у країні. 

www.actuaries.org.uk/become-

actuary/what-actuary 

www.actuaries.org.uk/become-

actuary/why-become-actuary 

 

У випускників спеціалізації є 

можливість працевлаштування 

актуаріями  страхових компаній, 

фінансовими аналітиками та 

консультантами, менеджерами у сфері 

інвестицій, фінансових ризиків, 

науковими співробітниками та 

викладачами математики в державних 

та комерційних організаціях. 

Інформація про спеціалізацію: 

youtu.be/ldQd2Nfhf-o 

youtu.be/pBBjEre4C7g 

youtu.be/qnMFuabhemo 

Переваги навчання на ФМФ 
 

Фундаментальна пiдготовка 

 дослідницька робота з провідними 

викладачами та науковцями;  

matan.kpi.ua/uk/2016/11/fedenko-

premiya-skorokhoda.html 

 математичні гуртки та олімпіади; 

 лекторії закордонних науковців 

matan.kpi.ua/uk/2016/09/lekcii- 

gnu-r.html 
 
Українські та міжнародні зв’язки 

 студентські наукові конференції 

спільно з НПУ ім. М.Драгоманова 

та Києво-Могилянською  

академією; 

 студентські та аспірантські 

проекти з Нiмеччиною та 

Норвегією; 

 можливість одержання подвійних 

дипломів при навчанні у 

партнерів: Iнституті актуарних 

наук (Ульм, Німеччина), 

Університеті Сержi-Понтуаз 

(Париж, Францiя), Iнституті 

математики (Осло, Норвегія). 
 
Фiнансовi переваги 

 пiдвищена стипендiя (+ 20%); 

 премії переможцям олімпіад. 

Заходи для абітурієнтів ФМФ 
 

 Рольова онлайн гра-імпровізація  

Лютий 2017 р. – запуск гри  

«Як діяти інвестору на фінансовому 

ринку?»  
 

 Тури олімпіад з математики: 

     Березень 2017 р. - заочний тур; 

     Квітень 2017 р.- очний тур.  

Переможцям очного туру +20 балів 

до вступного балу з математики.  
 
 Онлайн консультації/корисні 

підказки від викладачів кафедри при 

розв’язанні математичних задач. 

 

Найближчі події 

 Дні відкритих дверей: 28.01.2017 

(проводить учасник міжнародних 

інтелектуальних змагань 

Ю.Б. Чураченко). 
 
 Години математичних питань та 

відповідей: 07.02.2017 (проводять 

І.П. Блажієвська, О.М. Моклячук 

youtu.be/qdVWfR5-SZE) 

 

Подробиці та календар подій: 

facebook.com/groups/matanKPI/  

або vk.com/matan_kpi 
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Контактна інформація: 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

ФМФ, каф. МА та ТЙ, корп. 7, ауд. 437, 

пр. Перемоги, 37, 03056, Київ 

Телефони: 

(044) 204-97-40,  (097) 373-55-47 

Ел. пошта: matan@kpi.ua 

Сайт кафедри: http://matan.kpi.ua/ 

 
 

Найближча подія 

 28.01.2017 р. – старт у циклі 

«Дні відкритих дверей ФМФ НТУУ 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

(проводить учасник міжнародних 

інтелектуальних змагань 

Ю.Б. Чураченко) 

  Початок: 12:00 год.; 

  Місце проведення: корп.7, ауд.421. 

 

Календар наступних подій: 

facebook.com/groups/matanKPI/  

або vk.com/matan_kpi 

 Кафедра математичного 

аналізу та теорії 

ймовірностей 
фізико-математичного факультету  

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

 

 
 

 

С П Е Ц І А Л І З А Ц І Я 

«Страхова та фінансова 

математика» 

 

matan.kpi.ua/sfm/ 
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