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Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні методи та технології захисту 

інформації» складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійним  програмам: 

-         «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 
   (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

12 – Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри математичного 

моделювання (Протокол № 14 від «30» травня 2017 року) та затвердженої Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 

6 від «6» червня 2017 року). 

 

 
РОЗРОБНИКИ: Олександр Васильович Матвій, доц, каф, мат, мод,,канд, фіз.-мат. наук 

(П.І.Б. авторів, посада, науковий ступень, вчене звання) 

 
 

 

Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання 

 

Протокол № 1  від   “25”  серпня  2020 року  

 

 

 

 

Схвалено методичною радою факультету математики та інформатики 

 

Протокол № 1  від   “26”  серпня  2020 року  

 

Голова методичної ради  

факультету математики та інформатики   __________    __Мартинюк О.В__ 
                                                                                                                                        (підпис)                           (прізвище та ініціали)          
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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни “Мережеві інформаційні технології” є 

формування в студентів як теоретичної бази знань в області автоматизації 

розробки захищених веб-додатків з доступом до баз даних на основі архітектури 

модель-представлення-контролер (MVC), так і практичних навичок ефективного 

їх використання; розвиток вміння впроваджувати системи інтелетуальної обробки 

даних в задачах системного аналізу і управління, та системах підтримки 

прийняття рішень; формування навичок в області управління ІТ-проектами, 

проведення стратегічного аналізу, управління якістю та вартістю в ІТ-проектах. 

Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній 

практичній діяльності студентів при командній розробці програмних продуктів. 

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних основ та одержання 

практичних навичок на прикладі деяких інструментальних програмних систем; 

оволодіння основними прийомами й придбання практичних навичок застосування 

технічних і програмних засобів. Навчити студента методиці самостійної роботи 

при підготовці до занять та підсумкового контролю знань.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є розгляд теоретичних аспектів 

проектування, створення та експлуатацію безпечного програмного забезпечення з 

доступом до баз даних, а також набуття практичних навичок для ефективного 

використання різноманітних сучасних інструментів. 

 

2. Результати навчання 
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у 

результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та 

твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти їх застосовувати  при 

розробці програмного продукту, а саме: 

знати : основи роботи з Linux-системами, фундаментальні концепції і 

принципи проектування програмного забезпечення з доступом до баз даних, на 

яких базуються сучасні технології створення програмних комплексів, патерни 

проектування та основи архітектурний шаблон MVC; етапи проектування та 

експлуатації систем; життєвий цикл програмного забезпечення; програмні 

продукти, які застосовуються для проектування програмного забезпечення та бази 

даних, тестування програмного забезпечення та впровадження його у 

експлуатаційний процес. 

вміти : використовувати засоби фреймворку Rails як при проектуванні, так і 

при реалізації додатків з доступом до баз даних; відлагоджувати скрипти в 

браузері, працювати з регулярними виразами, створювати ключі SSH для 

безпечної взаємодії із віддаленою системою, а також використовувати системи 

контролю версій Git для поетапної та сумісної розробки додатку та платформу 

Heroku для експлуатації додатку в мережі Internet; проектувати інтелектуальні, 

інформаційні, інформаційно-пошукові системи; застосовувати сучасні 

інформаційні технології при вирішенні задач  системного аналізу. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

3.1.Загальна інформація 
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Денна 5 9 4 120 15 – – 15 90 – екзамен 

Заочна 5 9 4 120 4 – – 6 110 – екзамен 

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Теми лекційних 

занять 

Змістовний модуль 1.  Основні принципи та технології при 

організації безпечної роботи додатків з доступом до баз даних  

Огляд технологій для 

розробки, тестування та 

вивантаження додатку в 

мережу Інтернет. 

16 2  4  10 16   2  14 

Огляд роботи системи 

DNS та HTTP- сервера 

Apache. 
12 2    10 12 1    11 

Основні можливості 

системи контролю 

версій Git. 
12 2    10 12 1    11 

Основи Rails. Основні 

інструменти Rails для 

проектування та 

розробки додатків. 

22 3  4  15 22   2  20 

Разом за ЗМ1 62 9  8  45 65 2  4  59 
Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2.  Використання Rails-технології для 

розробки додатків з доступом до баз даних 

Розширення Rails- 

додатку за допомогою 

модулів сторонніх 

розробників. 

19 2  2  15 19 1    18 

Основні можливості 

модуля Active Record 

для організації роботи із 

СУБД. 

19 2  2  15 19 1    18 

Основи адміністрування 

Rails-додатків. 
20 2  3  15 20   2  18 

Разом за ЗМ 2 58 6  7  45 58 2  2  54 

Усього годин  120 15  15  90 120 4  6  110 
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3.3. Теми семінарських занять 

(не передбачено) 

                                                                                                              

3.4. Теми практичних занять 
(не передбачено) 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми 

1 Налагодження середовища в ОС Linux для розробки Ruby-додатків 

2 Організація доступу до Rails-додатку через мережу Інтернет. Розробка додатку 

засобами Rails за допомогою використання scaffold-генератора. 

3 Використання можливостей модуля ActiveRecord та додаткових бібліотек для 

автоматизації розробки додатку та заповнення бази даних тестовими даними  

4 Організація адміністративної частина Rails-додатку 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

(не передбачено) 

 

3.7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми 

1 Основи роботи стеку протоколів TCP/IP. Адресація в мережі Інтернет на різних 

рівнях моделі OSI. 

2 Основи роботи HTTP протоколу 

3 Іменна адресація. Налаштування DNS-служби на Linux системі. Рекурсивні та 

нерекурсивні DNS-сервери. 

4 Налаштування віртуальних хостів засобами веб-сервера Apache. 

5 REST-архітектура для організації доступу до мережевих ресурсів. 

6 Стратегія використання Git при роботі в команді. 

7 Інструменти для роботи із СУБД PostgreSQL на сервісі Heroku 

8 Основні принципи розробки сучасних Веб-додатків в Rails: переваги домовленості 

над конфігуруванням, принцип не повторюваності коду, швидка розробка. 

9 Реалізація MVC в Rails, можливості модулів ActiveRecord, ActionPack. 

10 Інтеграція модуля  ActionMailer в Rails-додаток.  

11 Засоби тестування та відладки Rails-додатків. 

12 Додаткові можливості використання міграцій при проектуванні та реалізації бази 

даних засобами Rails. 

13 Розширені можливості для перевірки правильності введених даних засобами 

бібліотеки Active Record. 

14 Інтеграція модулів для реалізації аутентифікації та авторизації в Rails-додатках. 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами суми балів набраних на 

змістовних модулях під час семестру та підсумковому модулі (екзамені) згідно 

таблиці нижче. 

Перший модуль оцінюється в 30 балів, другий - 40 балів, підсумковий 

модуль - 30 балів. 

 

Білет містить два питання, з яких одне питання теоретичне та одне 

практичне. 

1. Повна відповідь на теоретичне питання оцінюється 10 балами, на 

практичне - 20 балами. 

2. За кожну помилку, яка допущена у відповіді, знімається певна кількість 

балів, а саме: 

а) при відповіді на теоретичне питання у випадку неістотної помилки 

знімається 1-2 бали, а у випадку істотної 3-5 балів, якщо ж студент не опанував 

теоретичний матеріал дисципліни, то знімається до 10 балів; 

б) при оцінці практичного завдання за незначні помилки, допущену при 

реалізації програмного продукту, знімається 1-2 бали; за істотні помилку, які 

привели до неправильної відповіді, знімається 3-5 балів; якщо ж розв’язання 

задачі логічно неправильне, то знімається до 10 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

 

5. Засоби оцінювання 

-  виконання індивідуального завдання; 

-  звіти про виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи.  

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  
1. Формами поточного контролю є захист лабораторних робіт. 

2. Формою підсумкового контролю є екзамен. 
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7. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Крикет Ли, Пол Альбитц. DNS и BIND: Руководство для системных 

администраторовю 

2. Мохаммед Дж. Кабир. Сервер Apache 2. Библия пользователя. 

3. Браун М., Ханикатт Д. Использование HTML 4, 4-е издание. –СПб.: 

«Вилямс»; 2000. 784 с. 

4. Магия Git (http://wiki.dieg.info/_media/git_magic_ben_lynn_russian.pdf). 

5. Platform as a service – Wikipedia (http://ru.wikipedia.org/wiki/PaaS). 

6. Heroku – Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/Heroku). 

7. Yukibiro Matsumoto, David L. Reynolds, “Ruby in A Nutshell”, 

O’Reilly&&Assoociates Inc., 1005 GranenstainHighway North, Sebastopol, CA 

954/72, 2002, pp. 204. 

8. Томас Д., Хэнссон Д. Гибкая разработка веб-приложений в среде Rails. – 

СПб.: Питер, 200. – 716с.  

 

Допоміжна 

1. Доменна система імен – Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS). 

2. Apache – Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org/wiki/Apache). 

3. Git – Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org/wiki/Git). 

4. Ruby – Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org/wiki/Ruby). 

5. Ruby-on-Rails – Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails). 

6. MVC – Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org/wiki/MVC). 

7. Двигатель базы данних “SQLite” (http://www.codentet.ru/db/other/sqlite). 

8. Ruby on Rails Tutorial (http://russian.railstutorial.org/chapters/beginning). 

 

Інформаційний ресурс 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=77 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=77

