
Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

 

 

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем 

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Декан ФІТ  

Удовик І.М. 
«30» серпня 2022р. 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Сучасна теорія інформаційних потоків і методи управління їх обробкою» 
 

Галузь знань …………….… 12 Інформаційні технології 
Спеціальність ……………... 122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній рівень……………. 
Третій (освітньо-науковий) 
рівень 

Освітня програма «Комп’ютерні науки» 
Статус……………………… Вибіркова 
Загальний обсяг ..…………. 4кредитів ЄКТС(120 годин) 
Форма підсумкового контролю  Диференційований залік 
Термін викладання ……….. 7 чверть  
Мова викладання ……………. українська 

 

Викладач: проф. Корнієнко В.І. 
 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

 

 

 

Дніпро 
НТУ «ДП» 

2022 



2 
 

  

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасна теорія інформаційних пото-
ків і методи управління їх обробкою» для докторів філософії спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ПЗКС. – 
Д. : НТУ «ДП»,2022. – 11 с. 

Розробник: проф. Корнієнко В.І. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 
– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  
– базові дисципліни; 
– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами на-

вчальних занять; 
– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 
– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 
– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 
– рекомендовані джерела інформації. 
 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 
планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки аспірантів до 
контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього 
та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх 
програм у межах спеціальності. 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 
 
Мета дисципліни – формування у здобувачів компетентності щодо принци-

пів побудови, розрахунку і оптимізації параметрів систем передавання даних і 
управління їх обробкою в інформаційно-комунікаційних системах та мережах. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (РН) 
шифр РН зміст 

РН-1 Розробляти моделі та оптимізувати трафік в інформаційно-
комунікаційних системах та мережах 

РН-2 Застосовувати принципи функціонування та характеристики систем 
автоматичного керування і регулювання в в інформаційно-
комунікаційних системах та мережах, алгоритмів їх адаптації  

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Дисципліна «Сучасна теорія інформаційних потоків і методи управління їх 

обробкою» викладається в 4-му семестрі відповідно до навчального плану, додат-
кових вимог до базових дисциплін не встановлюється.  

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид  
навчальних 

занять О
бс

яг
, 

го
ди

ни
 Розподіл за формами навчання, години 

Денна Заочна 
Aудиторні  

заняття 
Самостійна 

робота 
Аудиторні  

заняття 
Самостійна 

робота 
лекційні 72 21 51 6 66 
практичні 48 14 34 6 42 
лабораторні - - - - - 
семінари - - - - - 

РАЗОМ 120 35 85 12 108 
 

 
5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Шифри 
ДРН 

Види та тематика навчальних занять 
Обсяг скла-
дових, годи-

ни 
 ЛЕКЦІЇ 72 

РН-1 1. Моделювання нелінійних динамічних процесів. Нелінійна ди-
наміка та хаос. 

6 

2. Фрактальний аналіз динамічних пороцесів 6 
3. Частотно-часовий аналіз динамічних процесів 6 



5 
 

  

Шифри 
ДРН 

Види та тематика навчальних занять 
Обсяг скла-
дових, годи-

ни 
4. Комплексна оцінка характеристик трафіку 6 
5. Моделювання самоподібного трафіку 6 

РН-2 6. Мультифрактальний аналіз трафіку 8 
7. Структурно-параметрична ідентифікація та прогнозування тра-
фіка. 

8 

8. Нечітка маршрутизація пакетного трафіку з використанням му-
рашиного алгоритму навчання. 

8 

9. Нечіткі алгоритми ІР-маршрутизації в телекомунікаційних ме-
режах.  

6 

10. Система нечіткого вибору міжсегментного інтервалу в транс-
портному протоколі телекомунікаційної мережі. 

6 

11. Придушення шумів сигналів мобільного зв'язку з нейронечіт-
кою ідентифікацією тракту передачі. 

6 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 48 
РН-1  
РН-2 

1. ПІД-регулювання нелінійним об’єктом 12 
2. Нечітке регулювання рівня навантаження маршрутизатора 12 
3. Ідентифікація моделі адаптивної системи нечіткого висновку 12 
4. Нейромережеве слідкові керування інформаційно-
комунікаційною системою 

12 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 
навчанняаспіранта за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень аспірантів НТУ «ДП» здійснюється за 
рейтинговою (100-бальною) таінституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 
здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень аспірантів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 
90…100 відмінно / Excellent 
74…89 добре / Good 
60…73 задовільно / Satisfactory 
0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо аспірант отримав 
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесуНТУ «ДП». 



6 
 

  

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності аспіранта за вимогами 
НРК до 8-гокваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 
робочою програмою результатів навчання. 

Аспірантна контрольних заходахмає виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються аспірантам на контрольних заходах у 
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються 
шляхомконкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначен-
ня якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні та 
лабораторні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 
індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 
кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 
аспіранта шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен аспірант під час екза-
мену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 
дисциплінарні результати навчання. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
навчальне 

заняття 
засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 
діагностики 

процедури 

лекції 
контрольні зав-
дання за кож-
ною темою 

виконання завдання 
під час лекцій 

комплексна 
контрольна 
робота (ККР) 

визначення середньозва-
женого результату поточ-
них контролів; 
 
 
виконання ККР під час 
заліку за бажанням 
аспіранта 

практичні 

контрольні зав-
дання за кожною 
темою 

виконання завдань 
під час практичних 
занять 

або 
індивідуальне 
завдання 

виконання завдань 
під час самостійної 
роботи 
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Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному ча-
су на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію зав-
дання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складо-
вих (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуван-
ням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожноїскладової 
опису кваліфікаційного рівня НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання аспірантаідентифікуються та вимірюються 
відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 
описують діїаспіранта для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 
лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт за-
своєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 
до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 
еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 
рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 
НРК для третього (освітньо-наукового) рівня докторів філософії вищої освіти (по-
дано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  
для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 
Показник 

оцінки  
Знання 

 концептуальні та 
методологічні знання 
в галузі чи на межі 
галузей знань або 
професійної 
діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмисле-
на. 
Характеризує наявність: 
- спеціалізованих концептуальних знань на рівні новіт-
ніх досягнень; 
- критичне осмислення проблем у навчанні та/або про-
фесійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 
Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
Відповідь правильна, але має певні неточності й недос-
татньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостат- 74-79 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 
Показник 

оцінки  
ньо обґрунтована та осмислена  

Відповідь фрагментарна 70-73 
Відповідь демонструє нечіткі уявлення аспіранта про 
об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 
 спеціалізовані 
уміння/навички і 
методи, необхідні для 
розв’язання значущих 
проблем у сфері 
професійної 
діяльності, науки 
та/або інновацій, 
розширення та 
переоцінки вже 
існуючих знань і 
професійної практики; 
 започаткування, 
планування, реалізація 
та коригування 
послідовного процесу 
ґрунтовного 
наукового 
дослідження з 
дотриманням 
належної академічної 
доброчесності; 
 критичний аналіз, 
оцінка і синтез нових 
та комплексних ідей 

Відповідь характеризує уміння/навички: 
- виявляти проблеми; 
- формулювати гіпотези; 
- розв’язувати проблеми; 
- оновлювати знання; 
- інтегрувати знання; 
- провадити інноваційну діяльность; 
- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні неточності 
при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні неточності 
при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні неточності 
при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні неточності 
при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 
зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком, але з неточно-
стями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 
Комунікація 

 вільне спілкування 
з питань, що стосу-
ються сфери наукових 
та експертних знань, з 
колегами, широкою 
науковою спільнотою, 
суспільством у 
цілому; 
 використання 
академічної 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 
- правильна; 
- чиста; 
- ясна; 
- точна; 
- логічна; 
- виразна; 
- лаконічна. 
Комунікаційна стратегія: 
- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 
Показник 

оцінки  
української та 
іноземної мови у 
професійній 
діяльності та 
дослідженнях 

- наявність логічних власних суджень; 
- доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 
положенням; 
- правильна структура відповіді (доповіді); 
- правильність відповідей на запитання; 
- доречна техніка відповідей на запитання; 
- здатність робити висновки та формулювати пропози-
ції; 
- використання іноземних мов у професійній діяльності 
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три ви-
моги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 
вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім ви-
мог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 
Відповідальність і автономія 

 демонстрація 
значної 
авторитетності, 
інноваційність, 
високий ступінь 
самостійності, 
академічна та 
професійна 
доброчесність, 
постійна відданість 
розвитку нових ідей 
або процесів у 
передових контекстах 
професійної та 
наукової діяльності; 
 здатність до 
безперервного 

Відмінне володіння компетенціями: 
- використання принципів та методів організації діяль-
ності команди; 
- ефективний розподіл повноважень в структурі коман-
ди; 
- підтримка врівноважених стосунків з членами команди 
(відповідальність за взаємовідносини); 
- стресовитривалість;  
- саморегуляція;  
- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 
- високий рівень особистого ставлення до справи; 
- володіння всіма видами навчальної діяльності; 
- належний рівень фундаментальних знань; 
- належний рівень сформованості загальнонавчальних 
умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономії та 
відповідальності з незначними хибами 

90-94 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 
Показник 

оцінки  
саморозвитку та 
самовдосконалення 

Добре володіння компетенціями автономії та 
відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономії та 
відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономії та 
відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономії та відпо-
відальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономії та відпо-
відальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономії та 
відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономії та відповідальності незадовільний <60 
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1. Корнієнко В.І. Інтелектуальне моделювання нелінійних динамічних проце-
сів в керуванні, кібербезпеці, телекомунікаціях: підручник / В.І. Корнієнко, О.Ю. 
Гусєв, О.В. Герасіна. – Міністерство освіти і науки України, Національний техні-
чний університет «Дніпровська політехніка». – Дніпро, НТУ «ДП», 2020. – 531 с. 

2. Корнієнко В.І.. Теорія систем керування: підручник / В.І. Корнієнко, О.Ю. 
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расіна, В.І. Корнієнко, О.І. Нікольська; МОН України, НТУ «Дніпровська політе-
хніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 341 с. 

4. Gusev O.Yu. Theory of adaptive filtration: tutorial / O.Yu.Gusev, V.M.Gorev, 
V.I.Kornienko; Ministry of Education and Science of Ukrain, National Technical Uni-
versity “Dnipro polytechnic”.- Dnipro: NTU “DP”, 2019.- 156 p. 

5. Глибовець М. М. Штучний інтелект : підручник для студ. вищих 
навч.закладів / М. М. Глибовець, О.В. Олецький. – К. : КМ Академія, 2002. – 369 
с.  
 

 
8 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Використовується лабораторна база кафедри (комп’ютерне та 

мультимедійне обладнання). 
Дистанційна платформа Мoodlе, Microsoft Office 365, Microsoft Teams.  
Технічні засоби навчання. Спеціалізовані середовища розробки (MS Visual 

Studio, JetBrains PyCharm). 
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