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Силабус навчальної дисципліни
«Програмне забезпечення моделювання та
оптимізації процесів»
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Рівень вищої освіти

Другий (магістр)

Статус дисципліни

Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку

Курс

1 (перший)

Семестр

2 (другий)

Обсяг дисципліни, кредити 4 кредити / 120 годин
ЄКТС/загальна кількість
годин
Мова викладання

українська

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Програмні середовища які допомагають проводити математичне
моделювання процесів і систем у сфері захисту інформації та кібербезпеки.

Чому це цікаво/потрібно
вивчати (мета)

У процесі вивчення дисципліни студенти на практиці можуть освоїти
роботу в математичних пакетах MathCAD і MatLab, набути досвіду, який в
подальшому може знадобитися там, де присутні будь-які чисельні
розрахунки і моделювання технічних і фізичних систем, а також слід
дотримуватися наукових і інженерних розрахунків при роботі з масивами
даних. Все це, безсумнівно, внесе свій внесок у формування зі студентів
високо кваліфікованих фахівців.

Чому можна навчитися
(результати навчання)

За допомогою пакетів MathCAD і MatLab можна вирішити значний
спектр завдань, наприклад: проведення математичних досліджень, які
потребують обчислень і аналітичних викладок; Розробка та аналіз
алгоритмів; математичне моделювання, комп'ютерний експеримент;
аналіз і обробка даних; візуалізація, наукова і нженерная графіка;
розробка графічних і розрахункових додатків.

Здатність до використання програмних, апаратних та програмно-апаратних
Як можна користуватися
комплексів засобів захисту інформації на об’єктах інформаційної
набутими знаннями і
уміннями (компетентності) діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)
системах.
Навчальна логістика

Зміст дисципліни: Огляд програмних пакетів для математичного
моделювання. Робота в середовищі Matlab. Робота з масивами в Matlab.
Оператори і функції в Matlab. Графіка в Matlab.Символьні операції і
перетворення в Мatlab. Програмування в Matlab. Доповнення ToolBoxв
Matlab.Моделювання процесів і систем у сфері захисту інформації в
Matlab.
Види занять: лекції, лабораторні заняття
Методи навчання: навчальні дискусії, практичне навчання
Форми навчання: очна

Пререквізити

Знання інформаційних технологій

Пореквізити

Знання можуть бути використані для розробки комплексних систем
технічного захисту інформації

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозитарію
НТБ НАУ
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Локація та матеріальнотехнічне забезпечення

Аудиторія систем захисту інформації, проектор, персональні комп’ютери,
програмне забезпечення Matlab.

Семестровий контроль,
екзаменаційна методика

Залік, тестування

Кафедра

Засобів захисту інформації

Факультет

Кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Викладач(і)

ШВЕЦЬ ВАЛЕРІЯН АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Профайл викладача:
http://www.kzzi.nau.edu.ua/shvetsy-valeryananatolyovitch/
Тел.: 406-70-56
E-mail:valeriian.shvets@npp.nau.edu.ua
Робоче місце: 11.411

Оригінальність навчальної Авторський курс, викладання українською мовою
дисципліни
Лінк на дисципліну

Код класу у GoogleClassroom2nl7ckt

