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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Вступ до кібербезпеки 

Рік викладання 2021-2022 навчальний рік 

Викладач 

Лектор – Смірнов Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та 
програмного забезпечення, 
 http://kbpz.kntu.kr.ua/smirnov-oleksii/   
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208667815  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-eNGlFoAAAAJ&hl=ru 
https://publons.com/researcher/1753507/oleksii-smirnov/  
http://orcid.org/0000-0001-9543-874X  
https://www.researchgate.net/profile/Smirnov_Oleksii 
Асистент –Конопліцька-Слободенюк Оксана Костянтинівна, викладач кафедри кібербезпеки та програмного 
забезпечення, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/konoplickay-oksana/  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=I6VRWKcAAAAJ&hl=ru 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Вступ до кібербезпеки» на сервері дистанційної освіти 
ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=685  

E-mail: 
У описі курсу «Вступ до кібербезпеки» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ. – URL:  

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=685  

Консультації 

Очні консультації згідно розкладу консультацій Вівторок та Середа з 14
20

 до 15
40

 

Онлайн консультації засобами електронної пошти, мессенджерів (Facebook-Messenger / Viber / Telegram) у робочі 

дні 

 

2. Анотація дисципліни 

 

Курс «Вступ до кібербезпеки» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок з питань забезпечення кібербезпеки. 

Включає в себе: вивчення основних понять теорії кібербезпеки, а саме: Поняття кібербезпеки та складових національних інтересів України в 

інформаційній сфері. Заходи щодо побудови концептуальної моделі кібербезпеки. Загрози безпеці інформації.  Порушники кібербезпеки.  Правовий 

рівень кібербезпеки.  Організаційний та процедурний рівень кібербезпеки. Керування ризиками.  Програмно-технічний захист інформації.  Основні 

поняття криптографії.  Основні поняття стеганографії.  Основні поняття ідентифікації, автентифікації та керування доступом.  Основні поняття 

безпеки інформаційно-комунікаційних систем.  Основні поняття захисту персональних даних.  Основні поняття загальнонаціональної політики 

держави в сфері кібербезпеки. Основні поняття стандартів ISO/IEC 27000: «Інформаційна технологія. Методи забезпечення безпеки». Види 

персональних даних у державі. Принципи захисту персональних даних у державі. Правовий захист персональних даних. Підходи до побудови 

національних правових систем захисту персональних даних. Базові поняття криптографічних перетворень. Вимоги до криптографічних методів 

захисту інформації. Класифікація методів криптографії. Симетричні та асиметричні алгоритми шифрування Комп’ютерна, цифрова та лінгвістична 

стеганографія. Методи та протоколи ідентифікації й автентифікації. Парольна автентифікація. Основні підходи до управління доступом. Управління 

http://kbpz.kntu.kr.ua/smirnov-oleksii/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208667815
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-eNGlFoAAAAJ&hl=ru
https://publons.com/researcher/1753507/oleksii-smirnov/
http://orcid.org/0000-0001-9543-874X
https://www.researchgate.net/profile/Smirnov_Oleksii
http://kbpz.kntu.kr.ua/konoplickay-oksana/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=I6VRWKcAAAAJ&hl=ru
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=685
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=685


 4 

ключовою інформацією. Квантова криптографія. Безпека бездротових систем. Аналіз захищеності ІКС. Модель взаємодії систем OSI. Міжмережеві 

екрани. Побудова систем менеджменту кібербезпеки. Комплексні системи захисту інформації.  

Набуття практичних навичок з кібербезпеки, для чого вміти: Розгортати операційну систему для проведення аудиту кібербезпеки 

комп’ютерних мереж та систем. Інструменти прихованого збору технічної інформації з комп’ютерної системи або мережі. Досліджувати 

уразливості системи або мережі за допомогою спеціалізованого сканера уразливостей – Nessus. Визначати уразливості веб-ресурсів та веб-

застосунків. Користуватися сканером уразливостей – Vega. Шукати уразливості та чуттєву інформацію у відкритих ресурсах за допомогою засобу 

Maltego. Користуватися сніферами. Користуватися засобом дослідження уразливостей безпровідних мереж Wi-Fi – Aircrack-ng. Розгортати pen-

test станції. Підготовлювати до роботи Metasploit та postgresql. Збирати інформацію за допомогою Metasploit. Шукати уразливості за допомогою 

Metasploit. Користуватися енкодером. Експлоатувати уразливості. Користуватися пост-експлоатацією. Відповідно означене є предметом 

навчальної дисципліни «Вступ до кібербезпеки» як освітньої компоненти ОП «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни «Вступ до кібербезпеки» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, 

практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері кібербезпеки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з кібербезпеки: 

– КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

– КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.  

– КФ 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з 

метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки.  

– КФ 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки.  

– КФ 3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах.  

– КФ 8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку.  

– КФ 10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту  

 

4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, у 

поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
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5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати: 

– готувати пропозиції до нормативних актів і документів з метою забезпечення встановленої політики інформаційної безпеки і \або 

кібербезпеки;  

– розробляти проектну документацію, щодо програмних та програмно-апаратних комплексів захисту інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем;  

– виконувати аналіз реалізації прийнятої політики інформаційної і /або кібербезпеки.  

– здійснювати професійну діяльність на основі знань сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;  

-розробляти та аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах 

передачі даних;  

-застосовувати в професійній діяльності знання, навички та практики, щодо структур сучасних обчислювальних систем, методів і засобів 

обробки інформації, архітектур операційних систем;  

-здійснювати захист ресурсів і процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах на основі моделей безпеки (кінцевих автоматів, 

управління потоками, Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson, та інші), а також встановлених режимів безпечного функціонування інформаційно-

телекомунікаційних системах;  

– виконувати аналіз програмного забезпечення з метою оцінки на відповідність встановленим вимогам інформаційної і\або кібербезпеки в 

інформаційно-телекомунікаційних системах.  

-забезпечувати процеси захисту інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем шляхом встановлення та коректної 

експлуатації програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту;  

– забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту даних від руйнуючих програмних впливів, 

руйнуючих кодів в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

– виконувати розробку експлуатаційної документації на комплексів засобів захисту.  

– вирішувати задачі попередження та виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти в інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

– проводити розслідування інцидентів інформаційної безпеки та/або кібербезпеки базуючись на національних та міжнародних регулюючих 

актах, процедурах та положеннях в сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки;  

– забезпечувати дотримання політики ведення журналів реєстрації подій та інцидентів з встановленим рівнем деталізації;  

– аналізувати та визначати можливість застосування технологій, методів та засобів криптографічного захисту інформації;  

– аналізувати та визначати можливість застосування технологій, методів та засобів технічного захисту інформації;  

– виявляти небезпечні сигнали технічних засобів;  

– вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час інструментального контролю захищеності інформації від витоку 

технічними каналами;  

– визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними каналами відповідно до вимог нормативних документів системи 

технічного захисту інформації;  

– інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик 

інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;  
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–обґрунтовувати можливість створення технічних каналів витоку інформації на об’єктах інформаційної діяльності;  

–впроваджувати заходи та засоби технічного захисту інформації від витоку технічними каналами;  

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 
2021-2022 р. – 3 семестр 

2021-2022 р. – 4 семестр 

Спеціальність 125 «Кібербезпека» 

Кількість кредитів / годин 6/180 

Кількість змістових модулів 
3 семестр – 2 модулі 

4 семестр – 2 модулі 

Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 42 
3 семестр – 28 

4 семестр – 14 

лабораторні 28 
3 семестр – 14 

4 семестр – 14 

самостійна робота 80 
3 семестр – 48 

4 семестр – 32 

Вид підсумкового контролю 
3 семестр – залік. 

4 семестр – екзамен – 30. 

 

7. Пререквізити 

 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання наступних дисциплін: «Вища 

математика», «Базові методології та технології програмування», «». 

 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях обладнаних мультимедійним проектором. Лабораторні роботи виконуються у аудиторіях кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення, обладнаних відповідним апаратним та програмним забезпеченням (ауд 501, 507, 508, 517), з відкритою 

бездротовою мережею Wi-Fi, вільним доступом до Інтернету. Оскільки при вивченні дисципліни використовуються інформаційні технології 

навчання, система дистанційної освіти Moodle, студенту необхідно мати комп’ютерну техніку (з виходом у Internet) та оргтехніку для комунікації 

з викладачами, виконання тестових завдань в системі дистанційної освіти.  
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9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf  

 

Відвідування занять 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf
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10. Навчально-методична карта дисципліни 

 

3 семестр 

 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Самостійна робота 

Завдання, 

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. Основи кібербезпеки 

Тиж.1  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Кібербезпеки та заходи 

щодо побудови концептуальної 

моделі 

Поняття кібербезпеки та 

складових національних 

інтересів України в 

інформаційній сфері 

 

Рівні забезпечення кібербезпеки. 

Інформаційна сфера України. 

Складові національних інтересів 

України в інформаційній сфері 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Розглянути законодавчо-

нормативну базу, щодо 

забезпечення кібербезпеки в 

Україні. 

(2 год.) 

4 бали Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 
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Тиж.2  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Кібербезпеки та заходи 

щодо побудови 

концептуальної моделі  

Заходи щодо побудови 

концептуальної моделі 

кібербезпеки 

 

Нормативно-законодавча 

площина. Організаційний 

аспект. Процедурний аспект. 

Програмно-технічний аспект. 

Положення щодо аспектів 

стосовно забезпечення безпеки 

сучасних інформаційних систем. 

Формулювання вимог до 

забезпечення кібербезпеки і 

побудови відповідної 

функціональної моделі ІБ. 

Політика кібербезпеки 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити концептуальні моделі 

кібербезпеки 

(2 год.) 

4 бали Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.1,2  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Кібербезпеки та заходи 

щодо побудови 

концептуальної моделі  

Розгортання операційної 

системи для проведення аудиту 

кібербезпеки комп’ютерних 

мереж та систем 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Розгорнути операційну системи 

для проведення аудиту 

кібербезпеки комп’ютерних 

мереж та систем 

(2год.) 

8 балів Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.3  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Загрози безпеці 

інформації та порушники 

кібербезпеки 

Загрози безпеці інформації 

 

Найбільш поширені загрози, до 

яких схильні сучасні 

інформаційні системи. Загрози 

доступності. Загрози цілісності. 

Загрози конфіденційності.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити загрози безпеці 

інформації 

(2 год.) 

4 бали Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 
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Тиж.4  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Загрози безпеці 

інформації та порушники 

кібербезпеки 

Порушники кібербезпеки 

 

Захист документів. Захист 

каналів витоку. 

Моніторинг(аудит) дій 

користувачів. Класифікація 

внутрішніх порушників.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити сучасні підходи щодо 

визначення порушників 

кібербезпеки 

(2 год.) 

4 бали Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Загрози безпеці 

інформації та порушники 

кібербезпеки  

Інструменти прихованого збору 

технічної інформації з 

комп’ютерної системи або 

мережі 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Розгорнути інструменти 

прихованого збору технічної 

інформації з комп’ютерної 

системи або мережі 

(2 год.) 

8 балів Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.5  
(за 

розкладом) 
(2 год.) 

Тема 3. Правовий, 
організаційний та 
процедурний рівень 
кібербезпеки 
Правовий рівень кібербезпеки 
 
Законодавчий рівень. Доктрина 
кібербезпеки України. 
Забезпечення кібербезпеки 
України. Стратегія національної 
безпеки України. Основні 
напрямки діяльності на 
законодавчому рівні.  

Лекція / 
Face to face 

Презентація [1-6] 
[30] 

Самостійно опрацювати 
матеріал: 

Дослідити правовий рівень 
кібербезпеки. Детально 

розглянути наступні документи: 
Доктрина кібербезпеки України. 

Забезпечення кібербезпеки 
України. Стратегія національної 

безпеки України. 
(2 год.) 

4 бали Самостійна 
робота до 6 

тижня 
включно 
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Тиж.6  
(за 

розкладом) 
(2 год.) 

Тема 3. Правовий, 
організаційний та 
процедурний рівень 
кібербезпеки 
Організаційний та процедурний 
рівень кібербезпеки 
 
Організаційний рівень. 
Процедурний рівень. 
Управління персоналом. 
Фізичний захист. Підтримка 
працездатності. Реагування на 
порушення режиму безпеки. 
Планування відновлювальних 
робіт.  

Лекція / 
Face to face 

Презентація [1-6] 
[30] 

Самостійно опрацювати 
матеріал: 

Дослідити організаційний та 
процедурний рівні кібербезпеки 

(2 год.) 

4 бали Самостійна 
робота до 6 

тижня 
включно 

Тиж.5,6  
(за 

розкладом) 
(2 год.) 

Тема 3. Правовий, 
організаційний та 
процедурний рівень 
кібербезпеки  
Дослідження уразливостей 
системи або мережі за 
допомогою спеціалізованого 
сканера уразливостей – Nessus 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 
матеріал: 

Провести дослідження 
уразливостей системи або 

мережі за допомогою 
спеціалізованого сканера 

уразливостей – Nessus 
(2 год.) 

10 балів Самостійна 
робота до 6 

тижня 
включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 50 балів  

Змістовний модуль 2. Програмно-технічний захист інформації, криптографія, стеганографія, керування доступом, безпека інформаційно-

комунікаційних систем,  захист персональних даних 

Тиж.7  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Керування ризиками 

та програмно-технічний 

захист інформації  

Керування ризиками 

 

Процес управління ризиками. 

Вибір об'єктів для аналізу і рівня 

деталізації їх розгляд. 

Методологія оцінки ризиків. 

Ідентифікації активів. Аналіз 

загроз. Оцінка ризиків.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити питання керування 

ризиками кібербезпеки 

(2 год.) 

4 бал Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 
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Тиж.8  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Керування ризиками 

та програмно-технічний 

захист інформації 

Програмно-технічний захист 

інформації 

 

Сервіси безпеки. Класифікація 

сервісів безпеки. Принципи 

архітектурної безпеки 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити питання програмно-

технічного захисту інформації 

(2 год.) 

4 бал Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.7,8  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Керування ризиками 

та програмно-технічний 

захист інформації  

Визначення уразливостей веб 

ресурсів та веб застосунків. 

Сканер уразливостей – Vega 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Визначити уразливості веб 

ресурсів та веб застосунків 

сайту http://kbpz.kntu.kr.ua/  за 

допомогою сканеру 

уразливостей – Vega 

(2 год.) 

4 балів Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.9  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Основні поняття 

криптографії та стеганографії 

Основні поняття криптографії.  

 
Розвиток криптографічних методів 

захисту інформації.  Симетрична та 

асиметрична криптографія.  

Криптографічні алгоритми.  

Симетричні алгоритми 

шифрування.  Ґеш функції.  

Цифрові сертифікати.  

Криптографічний протокол IPsec.  

PPTP.  L2TP.  SSL.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Розглянути основні поняття 

криптографії 

(2 год.) 

4 бал Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

http://kbpz.kntu.kr.ua/
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Тиж.10  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Основні поняття 

криптографії та стеганографії 

Основні поняття стеганографії.  

 

Стеганографічні перетворення. 

Стеганографічна система. 

Методи комп’ютерної 

стеганографії. Метод 

впровадження прихованої 

інформації в молодші біти 

даних. Широкосмугові  сигнали 

і елементи теорії шуму. Методи 

впровадження прихованої 

інформації і для файлів в 

форматі HTML. Методи, що 

застосовуються для 

впровадження прихованої 

інформації в виконувані файли. 

Технології захисту авторських 

прав на мультимедійну 

продукцію. Висновки щодо 

застосування стеганографічних 

методів захисту інформації. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Розглянути основні поняття 

стеганографії 

(2 год.) 

4 бал Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.9,10  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Основні поняття 

криптографії та стеганографії 

Пошук уразливостей та чуттєвої 

інформації у відкритих ресурсах 

за допомогою засобу Maltego 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Провести пошук уразливостей 

та чуттєвої інформації у 

відкритих ресурсах за 

допомогою засобу Maltego 

(2 год.) 

4 балів Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 
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Тиж.11  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Основні поняття 

ідентифікації, автентифікації 

та керування доступом та 

безпеки інформаційно-

комунікаційних систем.  

Основні поняття ідентифікації, 

автентифікації та керування 

доступом.  

 

Ідентифікація. Автентифікація. 

Концепція єдиного входу в 

мережу. Парольна 

автентифікація. Сервер 

автентифікації Kerberos. 

Біометрія. Недоліки 

біометричної автентифікації.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити основні поняття 

ідентифікації, автентифікації та 

керування доступом 

(2 год.) 

4 бал Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.12  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Основні поняття 

ідентифікації, автентифікації 

та керування доступом та 

безпеки інформаційно-

комунікаційних систем. 

Основні поняття безпеки 

інформаційно-комунікаційних 

систем.  

 

Інформаційна безпека. Захист 

інформації.. Конфіденційність. 

Доступність. Цілісність. 

Забезпечення кібербезпеки з 

точки зору розробки 

програмного забезпечення.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити основні поняття 

безпеки інформаційно-

комунікаційних систем. 

(2 год.) 

4 бал Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 
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Тиж.11,12  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Основні поняття 

ідентифікації, автентифікації 

та керування доступом та 

безпеки інформаційно-

комунікаційних систем. 

Сніфери 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Використовуючи сніффер 

Wireshark та інформацію з 

сайту anti-

trojan.org/port_opened.html 

(можливо використовувати й 

інші ресурси, основним 

критерієм є актуальність 

інформації) побудуйте 

фільтр(захвату або 

відображення) для перехвату 

пакетів що можуть йти з 

шпигунського програмного 

забезпечення. Після 

проаналізуйте трафік у 

декількох мережах(мінімум 

три). Додайте у звіт 

інформацію про трафік який 

було отримано у кожній з 

мереж. Використовуючи 

Wireshark проаналізуйте трафік 

що генерує ваш комп’ютер при 

зверненні на популярні сайти 

(використовуйте фільтри, 

інформацію про них додайте у 

звіт, поясніть чому ви 

використали саме їх), ваші 

спостереження додайте у звіт. 

Використовуючи сніффер 

Etherape проаналізуйте зв’язки 

що виникають при зверненні 

вашого браузеру до 

популярних сайтів. 

Спостереження додайте у звіт.  

(4 год.) 

4 балів Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 



 16 

Тиж.13  
(за 

розкладом) 
(2 год.) 

Тема 7. Захист персональних 
даних та 
загальнонаціональна політика 
держави в сфері кібербезпеки.  
Основні поняття захисту 
персональних даних  
 
Персональні дані. Засоби і 
методи здійснення крадіжки 
інформації. Закон України «Про 
захист персональних даних».  

Лекція / 
Face to face 

Презентація [1-6] 
[30] 

Самостійно опрацювати 
матеріал: 

Дослідити Закон України «Про 
захист персональних даних» 

(4 год.) 

4 бал Самостійна 
робота до 14 

тижня 
включно 

Тиж.14  
(за 

розкладом) 
(2 год.) 

Тема 7. Захист персональних 
даних та загальнонаціональна 
політика держави в сфері 
кібербезпеки. 
Основні поняття 
загальнонаціональної політики 
держави в сфері кібербезпеки 
 
Законодавство США щодо 
загальнонаціональної політики 
держави в сфері кібербезпеки. 
Державні пріоритети відповідно 
до стратегії кібербезпеки. 
Державні органи призначені для 
реалізації загальнонаціональної 
політики держави в сфері 
кібербезпеки.  

Лекція / 
Face to face 

Презентація [1-6] 
[30] 

Самостійно опрацювати 
матеріал: 

Дослідити основні поняття 
загальнонаціональної політики 
держави в сфері кібербезпеки 

(2 год.) 

4 бал Самостійна 
робота до 14 

тижня 
включно 

Тиж.13,14  
(за 

розкладом) 
(2 год.) 

Тема 7. Захист персональних 
даних та загальнонаціональна 
політика держави в сфері 
кібербезпеки. 
Засіб дослідження уразливостей 
безпровідних мереж Wi-Fi –
 Aircrack-ng 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 
матеріал: 

Провести дослідження 
уразливостей безпровідних 
мереж Wi-Fi  за допомогою 

Aircrack-ng 
(4 год.) 

6 бали Самостійна 
робота до 14 

тижня 
включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 50 балів  

Залік   
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4 семестр 

 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційн

і ресурси 

Самостійна робота 

Завдання, 

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 3. ISO/IEC 27000, захист персональних даних у державі, криптографічні та стеганографічні перетворення 

Тиж.1  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 8. ISO/IEC 27000 та види 

персональних даних у державі 

Основні поняття стандартів 

ISO/IEC 27000: «Інформаційна 

технологія. Методи 

забезпечення безпеки» 

 

Система кібербезпеки. ISO/IEC 

27000. Перелік стандартів 

ISO/IEC 27000.  

ISO/IEC 27001 «Інформаційна 

технологія. Методи 

забезпечення безпеки. Системи 

менеджменту кібербезпеки. 

Вимоги». Системи 

Менеджменту Кібербезпеки 

(СМІБ). Система управління 

ризиками. Зміни в основній 

частині нової версії стандарту 

ISO/IEC 27001 до: 2013. ISO/IEC 

27009 «Інформаційні технології. 

Методи забезпечення безпеки. 

Галузеве застосування ISO/IEC 

27001. Вимоги». Стандарт з 

кібербезпеки Британії BS 7799 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити стек стандартів 

ISO/IEC 27000: «Інформаційна 

технологія. Методи 

забезпечення безпеки» 

(1 год.) 

2 бали Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 
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Тиж.2  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 8. ISO/IEC 27000 та види 

персональних даних у державі 

Види персональних даних у 

державі. Принципи захисту 

персональних даних у державі 

 

Класифікація видів 

персональних даних. Закон 

України «Про захист 

персональних даних». Принцип 

законності обробки. Підстави 

для обробки «чутливих» даних. 

Форми надання згоди. Принцип 

конкретності мети обробки 

персональних даних. Принцип 

пропорційності. Принцип якості 

даних. Принцип обмеження 

терміну обробки даних. 

Принцип прозорості та опозиції. 

Персональні дані повинні 

оброблятися з дотриманням 

вимог щодо захисту інформації. 

Обмеження передачі даних 

іноземним суб'єктам.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити Закон Украі  ни «Про 

захист персональних даних» 

(1 год.) 

2 бали Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.1,2  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 8. ISO/IEC 27000 та види 

персональних даних у державі 

Розгортання pen-test станції 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Розгорнути pen-test станцію 

(2 год.) 

6 балів Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 
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Тиж.3  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 9. Правовий захист 

персональних даних та базові 

поняття криптографічних 

перетворень 

Правовий захист персональних 

даних. Підходи до побудови 

національних правових систем 

захисту персональних даних. 

 

Конституційні гарантії захисту. 

Кодифікаційні акти про захист 

інформації про особу. 

Спеціальні закони про захист 

персональних даних. Закони про 

захист персональних даних 

США. Стандарт «CSA». Закони 

про захист персональних даних 

Канади. Закони про захист 

персональних даних 

Великобританії. Закони про 

захист персональних даних 

Німеччини. Закони про захист 

персональних даних Франції. 

Закони про захист персональних 

даних пострадянських країн 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити правовий захист 

персональних даних та підходи 

до побудови національних 

правових систем захисту 

персональних даних. 

(1 год.) 

2 бали Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 
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Тиж.4  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 9. Правовий захист 

персональних даних та базові 

поняття криптографічних 

перетворень 

Базові поняття криптографічних 

перетворень. Вимоги до 

криптографічних методів 

захисту інформації. 

Класифікація методів 

криптографії. 

 

Базові поняття криптографічних 

перетворень. Вимоги до 

криптографічних методів 

захисту інформації. 

Класифікація методів 

криптографії. Блочні шифри.  

Ідеально стійкий 

криптоалгоритм. Aлгоритми 

симетричного шифрування. 

Асиметричні криптосистеми.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-7] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити базові поняття 

криптографічних перетворень, 

вимоги до криптографічних 

методів захисту інформації, 

класифікацію методів 

криптографії. 

(1 год.) 

2 бали Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9. Правовий захист 

персональних даних та базові 

поняття криптографічних 

перетворень  

Підготовка до роботи Metasploit 

та postgresql 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Підготувати до роботи 

Metasploit та postgresql 

(2 год.) 

6 балів Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 
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Тиж.5  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 10. Детальний опис 

методів криптографії та 

стеганографії 

Симетричні та асиметричні 

алгоритми шифрування 

 

Симетрична криптографія. 

Переваги симетричних систем. 

Недоліки симетричних систем. 

Асиметрична криптографія. 

Переваги асиметричних 

алгоритмів. Недоліки 

асиметричних алгоритмів. 

Односпрямовані функції. 

Стійкість асиметричних 

алгоритмів. Основні 

застосування асиметричних 

криптосистем 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-7] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити симетричні та 

асиметричні алгоритми 

шифрування 

(1 год.) 

2 бали Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.6  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 10. Детальний опис 

методів криптографії та 

стеганографії 

Комп’ютерна, цифрова та 

лінгвістична стеганографія 

 

Технологічна стеганографія. 

Інформаційна стеганографія. 

Стеганографічний аналіз. 

Класифікація стеганосистем за 

рівнем стійкості. Види атак на 

стеганографічну систему. 

Оцінки стеганосистем. Цифрова 

стеганографія. Методи 

приховування даних у тексті 

(лінгвістична стеганографія). 

Методи довільних інтервалів. 

Синтаксичні методи. 

Семантичні методи.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити методи комп’ютерної, 

цифрової та лінгвістичної 

стеганографії 

(1 год.) 

2 бали Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 
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Тиж.5,6  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 10. Детальний опис 

методів криптографії та 

стеганографії  

Збір інформації за допомогою 

Metasploit 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Зібрати інформацію за 

допомогою Metasploit 

(2 год.) 

6 балів Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 3 30 балів  

Змістовний модуль 4. Управління доступом та ключовою інформацією, квантова криптографія, безпека бездротових систем, аналіз захищеності ІКС, 

менеджменту кібербезпеки, комплексні системи захисту інформації 

Тиж.7  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 11. Управління доступом 

Методи та протоколи 

ідентифікації й автентифікації 

 

Методи автентифікації. 

Однофакторні методи. 

Двофакторні методи. Процедури 

доступу до ресурсів 

комп’ютерної системи. 

Класифікація процеси 

автентифікації за рівнем 

забезпечуваної безпеки. 

Протоколи автентифікації, 

побудовані на основі 

симетричних алгоритмів. 

Протоколи автентифікації з 

використанням асиметричних 

алгоритмів. Протоколи 

автентифікації з використанням 

односторонньої ключової ґеш-

функції.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити методи та протоколи 

ідентифікації й автентифікації 

(1 год.) 

1 бал Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 
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Тиж.8  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 11. Управління доступом 

Парольна автентифікація. 

Основні підходи до управління 

доступом 

 

Підходи до взлому паролю. 

Заходи, які дозволяють 

підвищити надійність 

парольного захисту. Захист 

інформації об'єкта комп’ютерної 

системи. Довірче та 

адміністративне керування 

доступом.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити основні підходи до 

управління доступом 

(1 год.) 

1 бал Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.7,8  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 11. Управління доступом  

Пошук уразливостей за 

допомогою Metasploit 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Знайти уразливості за 

допомогою Metasploit 

(2 год.) 

6 балів Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 
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Тиж.9  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 12. Управління 

ключовою інформацією та 

квантова криптографія 

Управління ключовою 

інформацією 

 

Процедури з яких складається 

управління ключами. Основні 

моделі побудови схем розподілу 

ключів.  Класифікація третьої 

сторони, що бере участь в обміні 

ключової інформації між двома 

сторонами.  Типи ключів в 

залежності від практичного 

використання.  Зберігання та 

застосування ключів.  Види 

розподілу відкритих ключів.  

Дерево автентифікації.  

Сертифікати відкритих ключів.  

Структура сертифікату 

відкритого ключа.  Створення 

сертифіката відкритого ключа.  

Анулювання сертифікату 

відкритого ключа.  Механізми 

контролю над використанням 

ключів.  Механізмів 

підтвердження автентичності 

ключів.  Цілісність даних. 

Імітовставка.   

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити питання управління 

ключовою інформацією 

(1 год.) 

1 бал Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 
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Тиж.10  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 12. Управління 

ключовою інформацією та 

квантова криптографія 

Квантова криптографія 

 

Принципи квантової 

криптографії. Класифікація 

методів квантової криптографії. 

Основні терміни, що 

використовують у галузі 

квантової криптографії. 

Протокол квантової 

криптографії ВВ84. QPN 

Security Gateway (QPN-8505). 

Clavis
2
. Quantum Key Server. 

Quantum Net (Qnet). Квантова 

криптографія в Україні. 

Квантовий розподіл ключа. 

BB84.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити алгоритми квантової 

криптографії (1 год.) 

1 бал Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.9,10  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 12. Управління 

ключовою інформацією та 

квантова криптографія 

Енкодери 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Використати енкодери для 

обходу захисту антивірусних 

програм 

(2 год.) 

6 балів Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 
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Тиж.11  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 13. Захищеність 

інформаційно-комунікаційних 

систем 

Безпека бездротових систем. 

Аналіз захищеності ІКС 

 

Інциденти інформаційної 

безпеки в бездротових мережах. 

Ad-hoc. Hot-spot. Методи 

автентифікації у Wi-Fi мережах. 

Методи автентифікації клієнтів. 

Методи шифрування даних. 

Протокол WPS. Відмінності між 

WEP, WPA, WPA2, WPS. 

Оцінювання захищеності 

інформаційно-

телекомунікаційної системи від 

методів несанкціонованого 

доступу до інформації. 

Програмне забезпечення 

призначене для аналізу ризиків. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [2,3, 8-11] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити інциденти 

інформаціи ноі   безпеки в 

бездротових мережах та методи 

оцінювання захищеності 

інформаційно-

телекомунікаційної системи від 

методів несанкціонованого 

доступу до інформації. 

Провести детальний огляд 

програмного забезпечення 

призначеного для аналізу 

ризиків 

(1 год.) 

1 бал Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.12  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 13. Захищеність 

інформаційно-комунікаційних 

систем 

Модель взаємодії систем OSI. 

Міжмережеві екрани 

 

Фізичний рівень. Канальний 

рівень. Мережний рівень. 

Транспортний рівень. Сеансовий 

рівень. Представницький рівень. 

Прикладний рівень. Принципи 

OSI на прикладі взаємодії двох 

DTE. Міжмережевий екран. 

Класифікація міжмережних 

екранів.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [2,3, 8-11] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Розглянути модель взаємодії 

систем OSI та основні функції 

сучасних міжмережевих екранів 

(1 год.) 

1 бал Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 
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Тиж.11,12  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 13. Захищеність 

інформаційно-комунікаційних 

систем 

Експлоатація уразливостей 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Використати уразливість яка дає 

змогу віддаленої експлотації. 

Використати уразливість що дає 

змогу експлуатації уразливості 

на стороні клієнта. Додати у звіт 

відомості про уразливості що 

були використані. Додати у звіт 

відомості про можливості що 

були надані в результаті 

використання уразливостей. 

Додати у звіт рекомендації що 

до усунення цих уразливостей, 

та що до усунення можливості 

їх появи у майбутньому 

(2 год.) 

6 балів Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.13  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 14. Система менеджменту 

кібербезпеки та комплексні 

системи захисту інформації 

Побудова систем менеджменту 

кібербезпеки 

 

ISO/IEC 27001-2013. Завдання 

які вирішуються системою 

управління інформаційною 

безпекою відповідно до вимог 

стандарту ISO 27001. Комплекс 

робіт з побудови СУІБ. 

Стандарт ISO/IEC 17799: 2005. 

Система кібербезпеки 

підприємства як процес 

управління ризиками з погляду 

процесного підходу. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-6] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити стандарти ISO/IEC 

27001-2013 та ISO/IEC 17799: 

2005. 

(2 год.) 

1 бал Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 
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Тиж.14  

(за 

розкладом) 

(1 год.) 

Тема 14. Система 

менеджменту кібербезпеки та 

комплексні системи захисту 

інформації 

Комплексні системи захисту 

інформації 

 

Організаційні заходи. 

Інженерно-технічні заходи. 

Суб'єкти КСЗІ. Об'єкт захисту 

КСЗІ. Етапи побудови 

комплексної системи захисту 

інформації. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1-11] 

[30] 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Дослідити детально етапи 

побудови комплексної системи 

захисту інформації на прикладі 

конкретної системи 

(2 год.)  

1 бал Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Тиж.13,14  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 14. Система 

менеджменту кібербезпеки та 

комплексні системи захисту 

інформації 

Пост-експлоатація 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[28, 30]  Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Отримати скріншот віддаленої 

машини. Отримати права system 

на стороні системи клієнта. 

Виконати видалення логів подій 

на стороні системи клієнта. 

Налаштувати port-forwarding та 

влаштувати бекдор за 

допомогою NetCat. У звіті 

відобразити хід виконання 

роботи. Додати скріншоти, та 

вивід консолі 

(4 год.) 

4 бали Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 4 30 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  
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11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: 4 семестр – залік, 5 семестр – екзамен. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Вступ до кібербезпеки» здійснюється згідно з кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. 

Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, виконання 

лабораторних робіт), для оцінювання якої призначається 60 балів, та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Вступ до кібербезпеки» 

 

4 семестр 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

 100 

Л1 Л2 ЛР1 Л3 Л4 ЛР2 Л5 Л6 ЛР3 Л7 Л8 ЛР4 Л9 Л10 ЛР5 Л11 Л12 ЛР6 Л13 Л14 ЛР7 

4 4 8 4 4 8 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 

50 50 

 

5 семестр 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Екзамен Сума 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

40 100 

Л15 Л16 ЛР8 Л17 Л18 ЛР9 Л19 Л20 ЛР10 Л21 Л22 ЛР11 Л23 Л24 ЛР12 Л25 Л26 ЛР13 Л27 Л28 ЛР14 

2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 4 

30 30 

 

Примітка: Т1, Т2,…,Т14 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку – 4 семестр для екзамену – 5 семестр 

90-100 А 

зараховано 

відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А)  – заслуговує студент, який: 

– всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

– вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

– засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

– засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення для професії, яку він набуває; 

– вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

– самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

– повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим  матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання  достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу,  аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

– має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу,  постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

– під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє,  добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу;  

оцінку «добре» (74-81 бал, С)  –  заслуговує студент, який:  

– в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

– вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 
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– опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

– знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 

– виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

– ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

– допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

– володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 

– виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

– володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

– допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

– не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 

При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи студента протягом семестру 

Критерії оцінки заліку: 

– «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями. 

– «незараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не 

має уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається. 

 

12. Рекомендована література  

 

Базова 

 

1. Смірнов О.А., Стасєв Ю.В., Бараннік В.В. Коваленко О.В., Доренський О.П., Дрєєв О.М., Вялкова В.І. Інформаційна безпека держави. 

Підручник – Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2016. – 263 с 

2. Смірнов О.А., Гнатюк С.О., Кавун С.В., Терейковський І.А., Жмурко Т.О.,  Смірнов С.А., Коваленко А.С. Основи безпеки в комп’ютерних 

мережах. Навчальний посібник – Кропивницький: вид. Лисенко В.Ф. 2018. – 177 с. 

3. Смірнов О.А., Кавун С.В., Доренський О.П., Вялкова В.І. Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.  Навчальний посібник – Кіровоград: 

РВЛ КНТУ, 2016. – 151 с. 

4. Смірнов О.А., Стасєв Ю.В. Бараннік В.В. Захист інформації в автоматизованих системах управління. Навчальний посібник – Харків: ХУПС, 

2015. – 264 с. 
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5. Смірнов О.А., Кавун С.В., Столбов В.Ф., Мелешко Є.В. Основи інформаційної безпеки.  Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів напрямів підготовки 8.050102 «Комп’ютерна інженерія». За ред. С.В. Кавуна. Гриф “Навчальний посібник” надано у 

відповідності з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2012 року № 1/11-5760. – Кіровоград: КНТУ 2012. – 442 

с. 

6. Смірнов О.А., Віхрова Л.Г., Осадчий С.І., Ковтун В.Ю., Мелешко Є.В. Основи захисту інформації. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів напрямів підготовки 8.050102 «Комп’ютерна інженерія» та 8.050201 «Системна інженерія». За ред. О.А. Смірнова Гриф 

“Навчальний посібник” надано у відповідності з листом Міністерства освіти і науки України від 16.12.2010 року № 1/11-11486. – Кіровоград: 

КНТУ 2011. – 322 с. 

7. Смірнов О.А., Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Мелешко Є.В., Король О.Г. Методи та алгоритми симетричної криптографії. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки 8.050102 «Комп’ютерна інженерія». За ред. О.О. Кузнецова. Гриф “Навчальний 

посібник” надано у відповідності з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2012 року № 1/11-5762. – 

Кіровоград: КНТУ 2012. – 315 с. 

8. Смірнов О.А., Конопліцька-Слободенюк О.К., Смірнов С.А., Буравченко К.О., Смірнова Т.В. Поліщук Л.І. Проектування комп’ютерних систем 

та мереж. Навчальний посібник – Кропивницький: вид. Лисенко В.Ф. 2019. – 264 с. 

9. Смірнов О.А., Кавун С.В., Коваленко О.В., Доренський О.П., Дрєєв О.М., Вялкова В.І. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник – 

Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2016. – 233 с. 

10. Смірнов О.А., Кавун С.В., Коваленко О.В., Дрєєв О.М. Мережні інформаційні технології. Навчальний посібник – Кіровоград: РВЛ КНТУ, 

2016. – 159 с. 

11. Смірнов О.А., Євсеєв С.П., Жукарев В.Ю., Король О.Г., Сорокін В.Є., Мелешко Є.В. Технології і стандарти комп’ютерних мереж. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки 8.050102 «Комп’ютерна інженерія» та 8.0925 «Автоматизація й 

комп’ютерно-інтегровані технології». За ред. О.А. Смірнова Гриф “Навчальний посібник” надано у відповідності з листом Міністерства освіти 
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