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Мета навчальної дисципліни “Основи математичного моделювання систем безпеки” – 

формування теоретичних знань з основ моделювання систем безпеки, засвоєння студентами 

основних підходів і принципів побудови моделей та надбання навичок їх застосування для 

вирішення задач моделювання, що виникають при розробці інформаційних систем та 

систем безпеки. 

Передумови для навчання 

Вища математика, Основи побудови та захисту сучасних операційних систем, 
Математичні основи криптології  

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Моделювання. Основні поняття. Види моделей, їх класифікація. Вимоги до 

моделей 

Тема 2. Основні види моделювання. Формальні методи побудови моделей 

Тема 3. Ідентифікація параметрів математичної моделі. Адекватність, чутливість, 

непротирічність моделі 

Тема 4. Принципи побудови моделей. Технологія моделювання 

Тема 5. Основні поняття і визначення, що використовуються при описі моделей 

безпеки комп'ютерних систем 

Тема 6. Моделі комп'ютерних систем з дискреційним управлінням доступом 

Тема 7. Моделі ізольованого програмного середовища 

Тема 8. Моделі комп'ютерних систем з мандатним управлінням доступом 

Тема 9. Моделі безпеки інформаційних потоків 

Тема 10. Моделі комп'ютерних систем з рольовим управлінням доступом 

Тема 11. Моделі взаємодії в кібербезпеці 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Matlab, SPSS, Statistica 

Сторінка курсу https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_


 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

(персональна навчальна 

система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” за 

дисципліною “Основи 

математичного 

моделювання систем 

безпеки ”  

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla

6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що 

може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

50 50 – – – – + 100 
 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Бахрушин В.Є. Математичне моделювання: навчальний посібник [Текст] – 

Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2004. – 140 с. 

2 Жерновий Ю. В. Iмiтацiйне моделювання систем масового обслуговування : 

Практикум / Ю. В. Жерновий. — Львiв : Вид. центр ЛНУ iм. I. Франка, 2007. — 307 

с. 

3 Математичне моделювання систем і процесів: навч. посібник / П. М. Павленко, С. 

Ф. Філоненко, О. М. Чередніков, В. В. Трейтяк. – К. : НАУ, 2017. – 392 с. 

4 Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж: навчальний 

посібник [Текст] / Є.М. Чернихівський. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2011. – 272 с. 

5 Махней О. В. Математичне моделювання : навчальний посiбник / О. В. Махней. — 

Iвано-Франкiвськ : Супрун В. П., 2015. — 372 с. 

6 Томашевський В.М. Моделювання систем / В.М. Томашевський. — К. : Видавнича 

група BHV, 2005. — 352 с. 
 

 

Додаткова 

7 Махней О. В. Математичне забезпечення автоматизацiї прикладних дослiджень / 

О. В. Махней, Т. П. Гой. — Iвано-Франкiвськ : Сiмик, 2013. — 304 с. 

8 Павленко П. М. Основи математичного моделювання систем і процесів:навч. посіб. 

– К.: Книжкове вид-во НАУ, 2013. − 201 с. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни «Основи математичного моделювання систем безпеки», https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXai 

UBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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