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математичного апарату ФБЛ. 

Відзначимо основні результати проведених досліджень: 

1. Розроблено алгоритм вивчення кореляційних властивостей 4-функцій, си-

нтезованих на основі кореляційно-імунних булевих функцій. 

2. Визначено кількості 4-функцій, вихід яких не залежить від змінних 1x
 або 

2x
, а також кореляційно-імунних 4-функцій, які можуть бути синтезовані на основі 

кореляційно-імунних булевих функцій. 

3. Отримані результати характеризують рівень взаємозв'язку між кореляцій-

ним імунітетом булевих функцій і ФБЛ, які побудовані на їх основі, що є важливим 

для визначення кореляційних властивостей сучасних криптоалгоритмів. 
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Галузь IT-технологій вже змінила світ та продовжує відігравати ключову роль 

в його подальшому розвитку. Тому професійні кадри в галузі інформаційних тех-

нологій є одними з найбільш затребуваних на ринку праці розвинутих країн. Але 

нині мова йде про підготовку такого фахівця, який вміє в потрібний момент 

знайти необхідну інформацію, проаналізувати її, зіставити одержану інформацію 
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із задачами, які необхідно розв’язати, та на цій основі виробити адекватні шляхи 

розв’язання поставленої задачі [1]. 

Професійна діяльність ІТ-фахівців нині багатоаспектна та вимагає глибоких 

знань у відповідних галузях застосувань, проте ці знання не дадуть очікуваного 

результату без фундаментальної математичної підготовки. У зв’язку з чим зростає 

роль математичної складової професійної компетентності сучасних ІТ-фахівців [2].  

Відомо, що кожна спеціальність має свій мінімальний набір обов’язкових 

знань. У процесі підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій такою ос-

новою служить математика. Професійний рівень майбутніх фахівців, їх конкурен-

тоздатність та компетентність безпосередньо залежить від якості математичної 

освіти.  

Математика є базою ефективного розв’язування завдань програмування, ад-

міністрування баз даних, захисту і передачі інформації, розпізнавання образів, ро-

зробки програмного забезпечення тощо. 

Сучасна математична освіта має за мету формування у майбутніх фахівців  

IT-напрямків математичної та інформаційної культури, розвиток логічного та аб-

страктного мислення, інтелектуальної підготовки до вирішення практичних задач, 

пов’язаних з професійною діяльністю. 

Практика показує, що вимоги до рівня математичної підготовки програмістів 

з часом все більше зростають. І нині без ґрунтовної математичної підготовки під-

готувати висококваліфікованого програміста неможливо [1]. 

Математична освіта студента факультету кібербезпеки та інформаційних те-

хнологій починається на першому курсі навчання з вивчення дисциплін лінійної 

алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу. Ці математичні дисцип-

ліни мають ряд точок дотику та перетини, складаючи фундамент сучасної мате-

матичної науки. 

 Вища математика для більшості першокурсників є дисципліною, під час 

освоєння якої, студенти нерідко стикаються з труднощами. Одна з причин цього 

– великий обсяг матеріалу, який потрібно освоїти за короткий час. Серед факторів, 

які негативно впливають на якість підготовки студентів можна вказати суттєве по-

силення ролі самостійної роботи при недостатньому розвитку у студентів навичок 

до самонавчання та саморозвитку.  

 У результаті отриманих в процесі навчання математичних знань у майбут-

нього фахівця з’являється математична культура, яка дозволяє йому оволодіти су-

часним математичним апаратом, необхідним для вирішення практичних завдань, 

підготуватись до спеціальних дисциплін на старших курсах, розбиратися в 
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математичних методах дослідження та вироблення вміння самостійно розширю-

вати свої знання з математики.  

Особливо гостро проблема математичної підготовки постає для IT–фахівців, 

оскільки основу програмування складає не тільки знання певної мови програму-

вання, а й уміння побудувати математичну модель, знання ефективних алгоритмів, 

процесу створення алгоритмів для розв’язання поставленого завдання [3].  

Отже, якісна математична освіта є ключовою складовою у професійній під-

готовці майбутніх фахівців з IT-технологій. 
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Сьогоднішній етап розвитку цивілізації характеризується становленням гло-

бального інформаційного суспільства, в якому основним ресурсом є інформація. 

Нові інформаційно-комунікаційні технології все більш широко проникають 

практично у всі сфери життєдіяльності суспільства, змінюючи умови праці і по-

буту людини, формуючи у нього нові потреби, стереотипи поведінки, а також 

нові уявлення про якість життя, простір і час. 

У сучасному інформаційному суспільстві право громадянина на інформацію 

постає основоположним правом людини. Однак інформація не може мати змі-

стовний сенс упродовж тривалого часу, тобто наповнюватися певним змістом 

без здійснення ефективної владно-громадської комунікації, тому комунікація 

влади та суспільства – це безперервний і фактично нескінченний процес. 

Також слід зважати, що ефективність владно-громадського діалогу зале-

жить від комунікаційних факторів, які формують рівень довіри до владних 


