
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми   Управління інформаційною та кібернетичною безпекою 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   магістр (другий) 

Спеціальності        125 Кібербезпека  

Галузь знань          12 Інформаційні технології  

1. Назва освітньої компоненти   Математичні методи моделювання та оптимізації 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

2. Тип  основна,  
 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  36  36 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Організація проведення  наукових досліджень 

2. Захист професійної діяльності в галузі 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Управління безпекою інформаційних мереж 

2. Управління проектами інформаційної безпеки 

3. Управління ризиками інформаційної безпеки 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ПП 2. Здатність до використання інформаційно-

комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей 

інформаційної безпеки.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

ПП 10. Здатність застосовувати методи та засоби 

криптографічного та технічного захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності.  
 ПП 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, 

уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та 
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інформаційним ресурсам . 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність розробляти математичні моделі на основі випадкових 

процесів.  

1. Здійснювати аналіз ефективності систем на основі математичного 

моделювання випадкових процесів. 

2.Здатність застосовувати методи оптимізації під час розробки та 

управління проектами. 

2. Знаходити оптимальні параметри функціонування систем та надавати 

рекомендації щодо удосконалення систем. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 11. Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах. 

ПРН 15. Використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій. 
7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Моделювання випадкових процесів на основі марковських процесів та систем масового обслуговування. 

 

Лекція 1 

Тема: Класифікація 

моделей. Математичні 

моделі на основі 

марковських випадкових 

процесів 

Основні поняття 

математичного 

моделювання. Класифікація 

моделей. Означення 

випадкового процесу та його 

характеристики. 

Найпростіший потік подій. 

 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

Лекція 2 

Тема: Математичні 

моделі на основі 

марковських випадкових 

процесів з безперервним 

та дискретним часом 

Поняття марковського 

процесу. Рівняння 

Колмогорова. Граничні 

ймовірності станів. 

Марковські процеси з 

дискретним станом. 

 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

Лекція 3 

Тема: Поняття, задачі та 

класифікація систем 

масового 

обслуговування. 

Характеристики систем 

масового обслуговування 

з очікуванням 

Поняття систем масового 

обслуговування, їх задачі та 

класифікація. 

Характеристики систем 

управління, що описуються 

одноканальною системою 

масового обслуговування з 

 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 
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відмовами. Характеристики 

систем, що описуються 

одноканальними та 

багатоканальними 

системами масового 

обслуговування з 

очікуванням з обмеженою та 

необмеженою чергами. 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Обчислення 

математичних моделей 

на основі марківських 

процесів з дискретними 

станами та неперервним 

часом. 

 

Розробляти математичні 

моделі на основі 

марківських процесів з 

дискретними станами та 

неперервним часом. 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Моделювання 

марківських процесів з 

дискретним часом 

 

Розробляти математичні 

моделі на основі 

марківських процесів з 

дискретними станами та 

дискретним часом. 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Дослідження 

одноканальних та 

багатоканальних систем 

масового обслуговування 

з відмовами та з чергами 

 

Дослідження 

характеристик та надання 

рекомендацій щодо 

удосконалення систем 

масового обслуговування з 

відмовами та з чергами 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

Самостійна 

робота 

1. Методи моделювання 

випадкових процесів на 

основі марковських 

процесів. 

2. Методи аналізу і 

синтезу систем масового 

обслуговування. 

3. Рішення модульної 

контрольної роботи № 1. 

1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

3. Здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

4. Здатність до усного і 

письмового професійного 

спілкування в різномовному 

1. Аналізувати реальні 

процеси, що відбуваються 

під час функціонування 

складних організаційних та 

технічних систем. 

2. Розробляти математичні 

моделі функціонування 

систем на основі 

випадкових процесів. 

3. Здійснювати 

моделювання реальних 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 
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середовищі процесів та оцінювати 

ефективність 

функціонування складних 

організаційних та 

технічних систем. 

4. Аналізувати та надавати 

рекомендації щодо 

удосконалення 

функціонування систем на 

життєвому циклі. 

Розділ 2. Методи оптимізації процесів.  

 Лекція 4 

Тема: Загальна 

характеристика методів 

оптимізації. Аналітичні 

та чисельні методи 

оптимізації першого 

порядку  (градієнтні 

методи) 

Основні поняття та 

класифікація методів 

оптимізації. Постановка 

задачі однопараметричної 

оптимізації та стратегії 

пошуку. Метод рівномірного 

пошуку.  Метод половинного 

ділення відрізку. Метод 

градієнтного спуску із 

постійним кроком. Метод 

найшвидшого градієнтного 

спуску. 

 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

 Лекція 5 

Тема: Лінійне 

програмування. Методи 

рішення задач лінійного 

програмування 

Постановка задач лінійного 

програмування і 

дослідження їх структури. 

Приклади на складання 

математичних моделей 

задач. Симплекс-метод 

рішення задач лінійного 

програмування. Рішення 

задач лінійного 

програмування за 

допомогою Excel.  Метод 

штучних змінних. 

 

http://bov.

in.ua/stud
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 Лекція 6 

Тема: Транспортна 

задача лінійного 

програмування 

Загальна постановка 

транспортної задачі. Закрита 

та відкрита транспортна 

задача. Метод  «північно-

західного кута». Метод 

потенціалів для розв'язання 

закритої транспортної задачі 

 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

 
Практичне 

заняття 4 

Тема: Однопараметрична 

оптимізація процесів. 

Аналітичні методи 

оптимізації першого 

порядку 

 

Застосовувати методи 

однопараметричної 

оптимізації під час 

розробки та управління 

проектами. 

Використовувати 

аналітичні методи 

оптимізації першого 

порядку під час розробки 

проектів. 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

 
Практичне 

заняття 5 

Тема: Складання 

математичних моделей 

задач лінійного 

програмування та 

рішення їх графічним 

методом 

 

Розробляти математичні 

моделі та знаходити 

оптимальні рішення задач 

лінійного програмування. 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

 
Практичне 

заняття 6 

Тема: Рішення задач 

лінійного програмування 

на Excel 

 

Застосовувати сучасні 

пакети прикладних 

програм для рішення задач 

лінійного програмування. 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 

http://bov.in.

ua/studentam

-5-go-kursu/ 

 
Самостійна 

робота 

Тема 1. Методи 

оптимізації процесів. 

Тема 2. Рішення 

модульної контрольної 

роботи № 2.  

1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

2. Здатність застосовувати 

методи оптимізації під час 

розробки та управління 

проектами. 

3. Здатність розробляти і 

управляти проектами 

1. Аналізувати та надавати 

рекомендації щодо 

удосконалення 

функціонування систем на 

життєвому циклі. 

2. Визначати умови та 

напрямки оптимізації 

процесів життєвого циклу 

програмного забезпечення. 

http://bov.

in.ua/stud

entam-5-

go-kursu/ 
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ua/studentam

-5-go-kursu/ 
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4. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

3. Знаходити оптимальне 

рішення за визначеним 

критерієм оптимізації під 

час моделювання процесу 

функціонування систем. 

4. Знаходити оптимальні 

параметри функціонування 

систем та надавати 

рекомендації щодо 

удосконалення систем. 
8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 
1. Математичні методи моделювання та оптимізації процесів: Лекції. – Електронний ресурс www.bov.in.ua.  

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Наука, 2016. – 396 с. 

4. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. 4-е видання. – К., 2011 . – 422 с.  

5. Кривуца В.Г., Барковський В.В., Беркман Л.Н. Математичне моделювання телекомунікаційних систем. – К.: Зв’язок, 2012. – 270 с. 

6. Вища математика. Ч.1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних / О.В. Барабаш, С.Ю. 

Дзядик, Ю.Д. Жданова, О.Б. Омецинська, В.В. Онищенко, С.М. Шевченко. – К.: ДУТ, 2015. – 187 с. 

7. Вища математика. Ч.2. Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних / О.В. Барабаш, Г.М Власик , Н.Б. Дахно, І.В. Замрій, О.В. Свинчук, 

В.В. Шкапа. – К.: ДУТ, 2019. – 232 c. 

8. Електронний ресурс www.bov.in.ua 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія інтерактивного навчання, 21 ПК, проектор, інтерактивна дошка, програмне забезпечення MathCad, Excel. 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

 

http://www.bov.in.ua/

