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Кіберфізіческая система - це інформаційно-технологічна концепція, що 
передбачає інтеграцію обчислювальних ресурсів в фізичні сутності будь-якого 
виду, включаючи біологічні та рукотворні об'єкти. У кіберфізичних системах 
обчислювальні компоненти розподілені по всій фізичній системі, яка є її носієм, і 
синергетично  ув'язані з її складовими елементами. Обчислювальні компоненти  
взаємодіють між собою та з фізичним світом за допомогою датчиків та актуаторів 
у циклі зворотного зв'язку. 
 
      Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам ступеня PhD сучасних 
знань та фахових компетентностей, які є необхідними для здійснення ефективної 
наукової діяльності та  вирішення проблем інтелектуалізації  інформаційного 
забезпечення в області моделювання складних систем, метаматеріалів, розвитку 
квантових технологій і цифровізації для імплементації кіберфізіческіх систем 
(CPS) і промислового Інтернету речей. Відмінною особливістю курсу є органічне 
поєднання сучасних інформаційних і прогресивних технологій, технологій 
віртуальної реальності та технології цифрових двійників реального світу. 
 
     Робоча програма дисципліни пропонує докладне і всебічне ознайомлення з 
принципи проектування, специфікації, моделювання та аналізу кіберфізичних 
систем і передбачає вивчення 

-  Різних властивостей інформаційно-технічних систем з точки зору взаємодії 
їх фізичної та цифровий складових - нового і актуального напрямку 
сучасної науки про кіберфізічні системи;  

- Концептуальної моделі кіберфізіческой системи, що включає основні 
складові частини та види їх взаємодій; 

- Складових частин кіберфізічних систем -  фізичного шару системи (різні 
об'єкти реального фізичного світу найрізноманітнішої природи), цифрового 
шару системи (безліч даних про систему, що зберігаються в пам'яті 
комп'ютерів, алгоритми управління фізичними об'єктами, алгоритми 
обробки інформації та ін.), інтерфейсу взаємодії цифрового і фізичного 
шару (різні сенсори, керуючі механізми та ін.) - інтерфейсу взаємодії 
цифрового і фізичного шару з людиною (різні XR технології).  Складові 
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частини взаємодіють між собою в часі і просторі, утворюючи єдину 
екосистему, спрямовану на рішення певної задачі;  

- Використання для поліпшення роботи всіх складових частин CPS методів 
штучного інтелекту, зокрема алгоритмів глибокого навчання; 

- Розвитку кіберфізічних платформ, які складаються з мереж Інтернету 
людей, Інтернету речей і Інтернету сервісів. 

 
 
    Форми проведення занять за цією дисципліною передбачають лекції, 
семінарські заняття та ділові ігри. 
 
Обсяг дисципліни та її місце у  новому НП: _4_ кредити ЄКТС, ___ семестр.   
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Дисципліна забезпечує отримання наступних результатів навчання (РН): 
 
РН01 Мати передові концептуальні та методологічні знання з комп’ютерних наук 
і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 
проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 
досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення 
інновацій. 
 РН04. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні 
моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових 
знань та/або створення інноваційних продуктів у комп’ютерній науці та дотичних 
міждисциплінарних напрямах. 
РН05. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження 
з комп’ютерних наук та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням 
сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і 
результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо 
досліджуваної проблеми. 
РН06. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 
аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу 
та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 
РН07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проєкти, 
які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні 
проблеми комп’ютерної науки з дотриманням норм академічної етики і 
врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів 
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