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ВСТУП 

 

Дані методичні вказівки висувають загальні вимоги до організації та проведення 

курсового проекту (роботи), до тематики, змісту та обсягу курсового проекту (роботи), 

порядку розробки та здачі курсового проекту (роботи) у  відповідності до вимог освітніх 

(кваліфікаційних) характеристик спеціальностей у напрямку “Кібернетична безпека” 

Державного університету телекомунікацій та діючих нормативно-технічних документів. 

Методичні вказівки спрямовані на забезпечення єдиного підходу та єдиних вимог до 

курсового проекту (роботи) (його проведення та оформлення результатів проектування) на 

кафедрі ІКБ, уникнення помилок, які найчастіше зустрічаються в курсових проектах 

(роботах), а також на удосконалення курсового проектування на основі узагальнення 

позитивного досвіду.  

Методичні вказівки є загальними для всіх студентів при вивченні дисциплін 

«Прикладна криптологія»  і повинні надати методичну допомогу з питань курсового 

проектування як студентам, так і їх керівникам.  

Вид курсових проектів та робіт (курсова робота або проект) встановлюється на основі 

аналізу змісту виробничих функцій, типових задач діяльності та здатностей, що визначені в 

ОКХ галузевого стандарту освіти за відповідним напрямом та відповідних дисциплін. 

Курсовий проект – робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня 

сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, що розглядаються  в відповідній 

дисципліни 

Курсові проекти (роботи), що виконуються з даної дисципліни, можуть носити 

комплексний характер в змісті більш ґрунтовної проробки або проектування (розробки) 

елементів засобу або системи по мірі її розгляду в дисципліні «Прикладне програмування».  

Курсова робота передбачає  творчий підхід до поставленої задачі. 

 

 

1 МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Курсове проектування є завершальний етап вивчення відповідної дисципліни. 

Виконання курсового проекту (роботи) є перший самостійний крок студента з самостійного 

розв’язку окремого завдання, починаючи з постановки задачі до оцінки ефективності та 

рекомендації по застосуванню.  

Метою курсового проектування є: 

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань із 

вивчаємої дисципліни, застосування їх під час вирішення конкретних задач діяльності; 

- розвиток й закріплення навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що 

пов’язані з виконанням  виробничих функцій та типових  задач діяльності і таке інше; 

- опанування методів обґрунтування науково-технічних рішень; 

- розвиток навичок аналізу, оцінки і застосування сучасних методів та засобів 

проектування; 

- оволодіння раціональними методами пошуку й аналізу вітчизняної й зарубіжної 

науково-технічної інформації, включаючи патентну; 

- опанування сучасними інформаційними технологіями та методами  забезпечення у 

них інформаційної безпеки;  

- опанування методами тематичних та сертифікаційних випробовувань систем і засобів 

інформації; 

- вміння користуватись сучасними мовами програмування і проводити комп’ютерне 

моделювання технологічних, фізичних, математичних та алгоритмічних процесів, а також 

вміння обробляти і систематизувати результати досліджень, використовуючи комп'ютерну 

техніку. 



 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

 

№ теми Назва теми Керівник 

1 
Розробка програми на С++ для модульного 

тестування знань студентів. 
Дмітрієв В.Є. 

2 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Швидкого сортування» (Quick 

Sort). 

Дмітрієв В.Є. 

3 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування злиттям» (Merge 

Sort). 

Дмітрієв В.Є. 

4 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування вибором» 

(Selection Sort). 

Дмітрієв В.Є. 

5 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування вставками» 

(Insertion Sort). 

Дмітрієв В.Є. 

6 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування бульбашкою» 

(Bubble Sort). 

Дмітрієв В.Є. 

7 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування перемішуванням» 

(Cocktail sort). 

Дмітрієв В.Є. 

8 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування за допомогою 

двійкового дерева» (Tree sort). 

Дмітрієв В.Є. 

9 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Блокового сортування» 

(Bucket sort). 

Дмітрієв В.Є. 

10 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування за розрядами» 

(Radix sort). 

Дмітрієв В.Є. 

11 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Сортування за розрядами» 

(Radix sort). 

Дмітрієв В.Є. 

12 

Розробка програми на С++ для сортування 

масиву методом «Пірамідального сортування» 

(Heapsort). 

Дмітрієв В.Є. 



 

 


