
 

Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 1  

«Алгоритми модулярної арифметики» 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Назва спеціальності / 

Освітньо-професійної 

програми 

111 Математика / Математика 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 
1 курс, 1 семестр, семестровий, 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції / практичні) 
Усього: 120 год., з них лекцій – 10 год., практичних – 14 год. 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 
Кафедра математичного аналізу та статистики 

Автор дисципліни Канд. фіз.-мат. наук, доц. Мекуш Оксана Григорівна. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Необхідний мінімум для початку вивчення дисципліни – засвоєні 

курси: «Обчислювальні методи», «Інформатика та 

програмування», «Дискретна математика», а також елементарна 

математика в обсязі програми загальноосвітньої школи. 

Що буде вивчатися 

У курсі будуть вивчатися алгоритми модулярної редукції, 

алгоритми модулярного експоненціювання та 

мультиекпоненціювання, їх переваги та особливості застосування. 

Чому це цікаво / треба 

вивчати 

В задачах захисту інформації, що базуються на системах з 

відкритими ключами, основне обчислювальне навантаження 

лягає на виконання модулярних операцій над великими числами, 

тому особлива увага приділяється пошуку та удосконаленню 

ефективних алгоритмів, що виконують дані операції.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Знати різні алгоритми модулярної арифметики, їх 

класифікацію; 

 можливість удосконалення та оптимізації даних алгоритмів, 

порівняння їх швидкодії; 

 реалізації систем захисту інформації, що базуються на 

криптосистемах з відкритими ключами, покращення їх 

швидкості. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Після вивчення даного курсу студенти будуть здатні 

генерувати нові ідеї, виконувати дослідницьку роботу з теорії 

алгоритмів, розуміти прикладні аспекти систем захисту 

інформації з ключами загального доступу. 
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