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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

Магістрантам – 3 семестр 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчити дисципліну 

Комп’ютерні технології та системи 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК2. Здатність спілкуватися та користуватися 

інформаційними джерелами іноземною мовою 

ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ФК12. Здатність проводити розробку і дослідження 

теоретичних та експериментальних моделей систем 

захисту об'єктів професійної діяльності. 

ФК14. Здатність до застосування сучасних 

інформаційних та безпекових технологій в сфері 

захисту інформації 
ФК15. Здатність використовувати механізми 

штучного інтелекту для вирішення проблем 

забезпечення кібербезпеки, що складно 

формалізувати 

ПРН1. Знати і розуміти наукові і математичні 

положення, що лежать в основі функціонування 

програмних, і програмно-технічних засобів захисту 

інформації в комп’ютерних, системах та мережах. 

ПРН4. Мати знання із новітніх технологій в галузі 

кібербезпеки. 

ПРН9. Уміння здійснювати збір, аналіз науково- 

технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного 

досвіду з тематики дослідження. 

ПРН11. Уміння публічних, ділових та наукових 

комунікацій як рідною так і іноземною мовами. 

ПРН19. Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж усього життя з метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення. 
ПРН20. Відповідально ставитись до виконуваної 

роботи та досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 
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Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Знання з практичної криптології, методам та засобам 

захисту інформації, використання механізмів 

штучного інтелекту в системах кіберзахисту 

Максимальна 

кількість студентів, 

які можуть 

одночасно навчатися 

Група 15-20 чоловік 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

16 годин лекцій, 16 годин практичних занять 

Основні теми лекцій: 

- використання механізмів квантових комп’ютерів для 

криптоаналізу; 

- використання квантових протоколів для безпечного 

розподілення симетричних ключів. 

- біоінсперовані підходи до захисту комп’ютерних 

систем та мереж. 
Основні теми практичних занять: 

- робота з програмою моделювання квантових 

протоколів для безпечного розподілення симетричних 

ключів; 

- моделювання систем захисту, в яких застосовуються 

біоінсперовані підходи 

Мова викладання українська 
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