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1. Мета дисципліни формування теоретичних знань та практичних умінь з аналізу 

захищеності інформаційно - комунікаційних систем і мереж, що необхідно для розробки 

нових ефективних моделей, методів захисту інформації та створення нових послуг 

безпеки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань з  мережевих технологій та захисту інформації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати:  основи інформаційних технологій, мережеві протоколи, мови програмування, 

технології захисту інформації, основи створення СУІБ (КСЗІ), методи оцінки 

захищеності інформації, що  обробляється в інформаційних системах. 

2. Вміти: аналізувати та застосовувати мережеві протоколи, мови програмування, методи 

та засоби захисту інформації для розв’язання завдань та прикладних задач. 

3. Анотація навчальної дисципіни:  

Дисципліна «Мережеві технології та захист інформації» належить до переліку дисциплін 

вільного вибору. Вона забезпечує професійний розвиток, спрямована на формування 

концептуальних та методологічних знань у галузі інформаційних технологій та 

інформаційної та/або кібернетичної безпеки, вміння критично аналізувати рівень захищеності 

інформаційної системи, вміння будувати та здійснювати раціональний вибір методів та 

засобів захисту інформації для вирішення конкретної задачі. В рамках дисципліни 

вивчаються основні принци та методи побудови і аналізу захищеності мережевих систем 

обробки інформації. 

4. Завдання (навчальні цілі): Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок 

(компетентностей) на рівні новітніх досягнень в мережевих технологіях та інформаційній 

безпеці, відповідно науково-освітньої кваліфікації «Доктор філософії». Зокрема, розвивати: 

здатність застосовувати теоретичні та практичні методи реалізації мережевих технологій з 

теорії і практики захисту інформації, що обробляється і передається засобами інформаційно-

комунікаційних систем, проводити експерименти за допомогою програм моделювання з 

обробкою й аналізом результатів  

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні парадигми та технології передачі 

даних в мережах доступу та в мережах загального 

призначення. 

Лекція, , 

самостійна 

робота  

Контрольна 

робота 1 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, активна 

робота на лекції, 

усні відпові 

30% 

РН 1.2 
Знати рівні мережевих протоколів і моделі їх 

обслуговування. 

РН 1.3 

Знати загальні проблеми безпеки протоколів стеку 

TCP/IP, зокрема dns, http, tcp, ipv4, ipv6, bgp  та 

можливі шляхи їх вирішення. 
30% 

РН 1.4 

Знати загальні принципи експлуатації вразливостей. 

Зокрема переповнення буфера через стек, купу, 

переповнення в інших сегментах пам’яті. 

РН 1.5 
Знати загальні проблеми безпеки мобільних 

платформ та методи їх вирішення. Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 2 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, 

виконання 

завдань, винесених 

10% 

РН 2.1 

Вміти застосовувати інструменти для аналізу 

мережевого трафіку 
10% 



на самостійну 

роботу 

РН 2.2 
Вміти застосовувати інструменти виявлення 

мережевих атак та засоби протидії. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Захист звіту 

5% 

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 

спілкуватися з колегами з питань захисту 

інформації при їх обробці з використанням 

мережевих технологій, складати письмові звіти 

5% 

РН4.1 Демонстрація авторитетності, високий ступінь 

самостійності, академічна та професійна 

доброчесність, послідовна відданість розвитку 

нових ідей або процесів у передових контекстах 

професійної та наукової діяльності. 

 

5% 

РН4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 

нести відповідальність за їх якість 
5% 

 

6. Схема формування оцінки. 

6.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 

- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5– 5 балів/3 

бали;  

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2 – 10 балів/6 бали; 

3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH1.3 PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів;  

4. Контрольна робота 2: PH1.4, РН1.5, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів; 

6. Захист звіту PH2.1, PH2.2 , PH3.1, PH4.1, PH4.2,  – 15 балів/9 балів; 

- підсумкове оцінювання: екзамен. 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5 ;  

- форма проведення і види завдань: письмова робота. 

 

Для здобувачів освітньо-наукового ступеня, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 

критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання іспиту за рішенням кафедри не допустити 

до складання іспиту із рекомендацією здати контрольні роботи та захистити звіт до повторного 

складання іспиту. 

Рекомендований мінімум – 36 балів. 

 

6.2. Організація оцінювання: 

Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми. 

 

У частину 1 входять теми 1 - 4, у частину 2 – теми 5 – 7 у частину 3 – теми 8 ,9. Обов’язковим 

для екзамену є виконання усіх контрольних робіт та захист проекту до вказаної викладачем дати, 

перед початком екзаменаційної сесії, згідно навчального плану. Переписування чи перескладання 

тем не практикується. Дозволяється здача окремих завдань модульних тем у проміжках між 

написанням модульних контрольних робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної 

модульної контрольної роботи у будь-який зручний для викладача та студента час).     

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 5 тижня навчального періоду. 

2. Контрольна робота: до 13 тижня навчального періоду. 

3. Захист звіту: до 10 тижня навчального періоду.  

 

У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні роботи 

здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу”. 

 



7.3.  Шкала відповідності оцінок  

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

При визначені оцінки визначальною є робота в семестрі. Після завершення розгляду 

тем проводяться письмові контрольні роботи та теоретичне опитування. 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 1. „Основні означення, поняття. Комп’ютерні мережі” 

1 Тема 1. Вступ, основні означення та поняття. 

Мережі доступу, фізичні середовища передачі 

інформації. Технології комутації: каналів та пакетів. 

Самостійна робота: 

Вивчити типи затримок, втрат, що виникають в  

мережах с комутацією пакетів та їх вплив на 

пропускну здатність мережі. 

2  8 

2 Тема 2.  Рівні протоколів і моделі їх обслуговування 

Самостійна робота: 

Вивчити Основні принципи роботи мережевих 

застосунків. Функції сокетів. Принципи аналізу 

мережевого трафіку  

2  12 

3 Тема 3. IP протокол. Типи адресації. 

Перенаправлення та маршрутизація в IP мережах.   

Самостійна робота: 

Вивчити проблеми безпеки IP протоколу та підходи 

до їх вирішення. 

2  8 

4 Тема 4. Безпека протоколів передачі даних і атаки 

типу відмови в обслуговуванні (DoS) 

Самостійна робота: Вивчити механізми реалізації 

зараження кешу служби доменних імен (DNS cache 

poisoning) Вивчити методи перехоплення 

мережевого трафіка. 

1   

Контрольна робота 1 1   

Частина 2. „Експлуатація вразливостей. Міри протидії” 

5 Тема 5. Загальні принципи експлуатації 

вразливостей. Вразливості переповнення буферу 

через стек та купу. Переповнення в інших 

сегментах пам’яті. 

Самостійна робота: 

Вивчити вразливості переповнення буфера через 

стек. Написати програму, що експлуатує 

вразливість переповнення буферу в стеці. 

2  12 

5 Тема 6.  Моделі безпеки та контроль доступу. 

Модель безпеки реалізована в Unix та Windows 

системах.  

Самостійна робота: 

Вивчити, як реалізовані моделі безпеки 

браузерів, зокрема  Chrome 

2 2 8 

6 Тема 7. Принципи ізоляції.  

Самостійна робота: 

Вивчити принципи та проблеми безпеки при 

застосуванні ізоляції за допомогою віртуальних 

машин. 

2  12 



. 

Частина 3. „ Безпека бездротових та мобільних мереж” 

7 Тема 8. Безпровідні і мобільні мережі. 

Безпровідні канали зв’язку і мобільні мережі. 

CDMA. Безпровідні локальні мережі 802.11 

Самостійна робота: 

Вивчити .мобільність в рамках єдиної IP мережі, 

Персональні мережі: Zeegbe Bluetooth. 

Принципи керування мобільністю.  

2   12 

8 Тема 9. Android та iOS: архітектура безпеки 

мобільних платформ.. 

Самостійна робота: 

Побудувати модель загроз для заданої мобільної 

платформи. 

1  12 

Контрольна робота 2 1   

ВСЬОГО 18 4 96 

 
Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 

Лекцій – 18 годин,  

Практичні – 4 години. 

Консультації - 2 години. 

Самостійна робота – 96 годин. 
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