
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

СИСТЕМ КІБЕРЗАХИСТУ" 
 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи та засоби машинного навчання  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування у майбутніх спеціалістів з кібербезпеки  умінь та 

компетенцій для використання машинного навчання у сфері 

кібербезпеки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виявляти, запобігати та оперативно реагувати на інциденти 

кібернетичного характеру в спеціальних інформаційно-

телекомунікаційних системах. 

Оцінювати наявність вразливостей, загроз, ризиків та дій 

порушника інформаційної безпеки кіберпростору ЗС України; 

Модифікувати системи управління та захисту елементів 

кіберпростору ЗС України за результатами аналізу стану 

інформаційної безпеки; 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність реагувати на інциденти кібернетичного характеру в 

спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах. 

Здатність проводити оцінку та управління інформаційною 

безпекою в кіберпросторі Збройних Сил України. 

Здатність до виявлення кібератак на інформаційну 

інфраструктуру Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України, аналізу її можливих наслідків, виявлення потенційно-

небезпечних дефектів та вразливостей програмного забезпечення 

військових інформаційних систем. 

Навчльна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовний модуль 1. Моделювання складних інформаційних 

систем кібербезпеки 

Заняття 1/1. Поняття штучного інтелекту (АІ).  

Заняття 1/2. Технології штучного інтелекту. 

Заняття 1/3. Технологічна реалізація моделей машинного 

навчання. 



 

 

Заняття 1/4. Сутність системного підходу у досліджені складних 

інформаційних систем (СІС). 

Заняття 1/5. Імітаційне моделювання складних інформаційних 

систем у середовищі «Any Logic». 

Заняття 1/6. Розробка імітаційної моделі дискретно-подійної 

системи 

у середовищі «Any Logic». 

Заняття 1/7. Розробка імітаційної моделі методом системної 

динаміки 

у середовищі «Any Logic». 

Заняття 1/8. Розробка імітаційної моделі методом 

багатоагентного моделювання у середовищі «Any Logic». 

Змістовний модуль 2. Методи машинного навчання в 

інтелектуальному аналізі даних 

Заняття 2/1. Основи інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) 

Заняття 2/2. Основи проектування сховищ даних. 

Заняття 2/3. Застосування програмного середовища «Deductor 

Warehouse» для збору і трансформування даних. 

Заняття 2/4. Методи інтелектуального аналізу даних і OLAP 

аналізу. 

Заняття 2/5. Основи застосування нейромережних технологій для 

інтелектуального аналізу даних 

Заняття 2/6. Застосування нейромережних технологій для 

інтелектуального аналізу даних у середовищі «Deductor Studio». 

Заняття 2/7. Експертно-аналітичні методи для аналізу складних 

інформаційних систем. 

Заняття 2/8. Застосування методу аналізу ієрархій (програми 

«М7» та 

«MPRIORITY 1.0») для аналізу складних інформаційних систем 

Заняття 2/9. Групова експертна оцінка. 

Заняття 2/10. Модульна контрольна робота. 
 

Види занять: лекції, групові, практичні  

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, 

репродуктивний, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Вища математика; Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та 

математична статистика; Управління кіберінцидентами та аналіз 

подій.  

Постреквізити Засоби захисту інформації в кіберпросторі; Контроль структури 

елементів кіберпростору. 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 



 

 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого 

заліку, якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної 

дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше 

ніж 21 бал, до диференційованого заліку не допускається і 

повинен підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з 

кредитного модуля за семестр за рахунок часу, відведеного на 

самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) 

до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів 

вищої освіти та співробітників інституту Декларації про 

дотримання принципів академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Шумейко А.А. Интеллектуальный анализ данных (Введение в 

Data Mining)/ А.А. Шумейко, С.Л. Сотник. – Днепропетровск,                

2012. – 212 с. 

2. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения 

алгоритмов, которые извлекают знания из данных / пер. с англ.          

А. А. Слинкина. - М.: ДМК Пресс, 2015.-400 с: ил. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійний проектор, 

ПЕОМ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 



 

 

Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) Застело Герман Ігорович 

Посада: Старший викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: Кандидат технічних 

наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: girzov@gmail.com 

 Робоче місце: 442* 

 

 

Цьопко Інна Едуардівна 

Посада: Викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: tsopko.inna@gmail.com 

Робоче місце: 434* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http://kaff33.edu.ua/Library/TMN/ 

 

 

Начальник кафедри       Владислав ЧЕВАРДІН 

 

 

Розробник                           Герман ЗАСТЕЛО  

 

 

 

 

 


