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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є вивчення різних галузей комп’ютерної 

безпеки, інструментів кібербезпеки, які мають вирішальне значення для 

вирішення проблем у галузі безпеки, а також вивчення різних сфер безпеки 

мережі включаючи виявлення вторгнень, збір доказів та захист від кібератак. 

Комп'ютерні інформаційні технології швидко розвиваються та вносять 

помітні зміни в наше життя. Інформація стала товаром, який можна 

придбати, продати, обміняти. При цьому вартість інформації часто в сотні разів 

перевершує вартість комп'ютерної системи, в якій вона зберігається. 

Інформаційна безпека комп'ютерних систем досягається забезпеченням 

конфіденційності, цілісності та достовірності даних, що обробляються, а також 

доступності та цілісності інформаційних компонентів і ресурсів системи. 

При розробці комп'ютерних систем, вихід з ладу або помилки в роботі 

можуть призвести до тяжких наслідків, питання комп'ютерної безпеки 

стають першочерговими. Відомо багато заходів, спрямованих на забезпечення 

комп'ютерної безпеки, основними серед них є технічні, організаційні та правові. 

Захищеність інформаційної системи від випадкового або навмисного 

втручання, що завдає шкоди власникам або користувачам інформації, залежить, в 

основному, від доступності (можливість за розумний час отримати необхідну 

інформаційну послугу); цілісності (актуальність і несуперечність 

інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованого зміни); 

конфіденційності (захист від несанкціонованого прочитання) 

Завдання: У даній дисципліні студенти повинні освоїти основи мережевого 

та системного адміністрування, основні поняття криптографії, вміти визначати 

коли відбуваються напади всередині мереж, збирати докази вторгнень в мережу, 

перевіряти мережі та системи на вразливості. 

 

2. Результати навчання  

знати: 

o основи мережевого та системного адміністрування, 

o основні поняття криптографії 

o особливості конфіденційності, цілісності та доступності систем. 

вміти: 

o визначати коли відбуваються напади всередині мережі, 

o збирати докази вторгнень в мережу, 

o перевіряти мережі та системи на вразливість, 

o захищатись від мережевих атак. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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Денна 3 5 3 90 15   30 45  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. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційної безпеки.  
Тема 1. Вступ. 

Основні поняття, 

концепції та 

проблеми безпеки 

8 3  2  3       

Тема 2. 

Криптографія. 

Мережі. 

18 4  6  8       

Тема 3. Системне 

адміністрування. 

Виявлення та 

запобігання атак. 

Зловмисне 

програмне 

забезпечення. 

18 2  6  10       

Разом за ЗМ 1 44 9  14  21       

Змістовий модуль 2. Мережева безпека 
Тема 1. Перехоп-

лення пакетів. 

Злом паролів. 

18 2  6  10       

Тема 2. Сканування 

портів. Експлойти. 

Списки контролю 

доступу. 

16 2  6  8       

Тема 3. Снортінг. 

DHCP, DNS та 

атаки комутації. 

Атаки MTM. 

12 2  4  6       

Разом за ЗМ 2 46 6  16  25       

Усього годин  90 15  30  45       
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3.3. Теми семінарських занять 

(не передбачено)  

 

3.4. Теми практичних занять 

(не передбачено)  

 

3.5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Безкласова адресація CIDR і маски змінної довжини VLSM 

2 Списки керування доступом ACL 

3 Перетворення мережевих адрес NAT 

4 Віртуальні локальні мережі LAN 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

(не передбачено)  

 

3.7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 DNS, DHCP 

2 Хешування паролів 

3 Кешування даних 

4 Різновиди мереж VPN та коли їх використовувати 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Лабораторні роботи виконуються студентами індивідуально. Структура 

лабораторних робіт для усіх студентів однакова. 

Кожна лабораторна робота оцінюється з точки зору вчасності та якості 

виконання. Викладач слідкує за виконанням та оцінює студента під час захисту 

лабораторної роботи. Мінімальна позитивна оцінка формується на основі оцінок 

виконаних робіт протягом семестру та результату екзамену. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Зараховано 

A (90-100) відмінно 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Не зараховано 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 
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5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- виконанні лабораторні роботи; 

- аналітичні звіти. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Формами поточного контролю є захист лабораторних робіт. 

Формою підсумкового  контролю є екзамен. 

 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Руденков Н.А, Пролетарский А.В, Смирнова Е.В. «технологии защиты 

информации в компьютерных сетях»— Питер, 2016. — 369 c. 

2. Родичев Ю. А. «Нормативная база и стандарты в области информационной 

безопасности»— Москва, 2017. — 374 c. 

3. А. Бабаш, Е. Баранова, Д. Ларин «Информационная безопасность. История 

защиты информации в России»— Питер, 2015. — 536 c. 

4. Е. Баранова, А. Бабаш «Информационная безопасность и защита 

информации»— Москва, 2015. — 254c. 

5. В. Бондарев «Введение в информационную безопасность автоматизированных 

систем» — Питер, 2016. — 320 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. https://www.edx.org/course/cybersecurity-fundamentals 

2. https://www.edx.org/course/network-security-2 

3. https://crackstation.net/hashing-security.htm 

4. https://www.webopedia.com/TERM/V/VPN.html 

5. https://www.tutorialspoint.com/difference-between-dns-and-dhcp 

6. https://aws.amazon.com/caching/  

https://www.edx.org/course/cybersecurity-fundamentals
https://www.edx.org/course/network-security-2
https://crackstation.net/hashing-security.htm
https://www.webopedia.com/TERM/V/VPN.html
https://www.tutorialspoint.com/difference-between-dns-and-dhcp
https://aws.amazon.com/caching/

