
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Кібербезпека» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   Доктор філософії 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу       
 (назва дисципліни) 

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 - 18  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом 

2. Технологія створення та застосування комплексів захисту інформації з обмеженим доступом та охорони обєктів 

інформаційної діяльності 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки обєктів інформаційної діяльності 

2. Організація і проведення спеціальних досліджень на обєкті інформаційної діяльності 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.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. 

Знання та розуміння стандартів інформаційної та кібербезпеки: ISO 

27001, ISO 27002/ 

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. Знання та розуміння стандартів інформаційної та 

кібербезпеки: ISO 27001, ISO 27002/ 

2. Існуючі загрози та прогнозувати ризики для  інформації,  2. Оцінювати захищеності інформації та проведення спеціальних 
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вимірювань на ОІД. Мислити як нападник (зловмисник). 

3. Моделі систем захисту інформації з обмеженим доступом. 

 

3. Створювати КСТЗІ.  

Формувати навички планування й звітності щодо забезпечення 

інформаційної та кібербезпеки на ОІД. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Уразливості систем захисту.   

 

1. Використовувати  технічні засобами захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності (ОІД). 

2. Функціонування комплексних систем захисту інформації  

2. Забезпечувати функціонування комплексних систем захисту 

інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та 

технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.) для 

реалізації встановленої  політики безпеки в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПРН-15.  Уміти орієнтуватися у сучасних концепціях і моделях, методах та засобах управління інцидентами інформаційної безпеки. 

2. ПРН-16. Уміти розробляти та проектувати нові, вдосконалювати існуючі системи управління інформаційною безпекою. 

3. ПРН-17. Уміти підтримувати комплексні системи інформаційної  та кібербезпеки в стані, необхідному для вирішення завдань захисту 

інформації. 

4. ПРН-18. Уміти аналізувати існуючі технології, методи і засоби застосування шкідливого програмного забезпечення, нівелювання 

уразливостей мережевих  та Web-ресурсів. 

5. ПРН-19. Уміти проектувати перспективні технології виявлення шкідливого програмного забезпечення, а також  уразливостей мережевих та 

Web-ресурсів й застосовувати їх на практиці. 

6. . ПРН-21. Уміти аналізувати та розробляти алгоритми, методики, моделі  та складні програмні комплекси  оцінки характеристик  і стану 

систем інформаційної та кібербезпеки. 

7. ПРН-22. Уміти розробляти та впроваджувати дослідницькі проекти в галузі знань «інформаційні технології» спеціальності «кібербезпека» 

для забезпечення безпеки мережевої інфраструктури. 

8. ПРН-23. Бути здатним генерувати нові знання з теорії захисту інформації та інформаційної безпеки, з проблем алгоритмізації та 

програмування процесів в системах кібербезпеки. 

9. ПРН-24. Уміти здійснювати науково-технічне супроводження заходів з формування і коригування програмних комплексів забезпечення 

безпеки та захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

Правове 

забезпечення 
Лекція 1 

Тема:1. Інформаційне 

суспільство та інформа-

Виявлення та формування 

актуальних наукових 

Формувати і аргументова-

но відстоюватия власну 
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захисту 

інформації 

обмеженого 

доступу 

 

ційна цивілізація: поняття, 

позитивні і негативні 

сторони 

проблем, генерування та 

інтегрування нових ідей та  

нових знань у сфері захисту 

інформації,  інформаційної 

та кібербезпеки,  

представлення їх в усній 

та/або письмових формах 

перед фаховою і нефаховою 

аудиторією. 

позицію з різних проблем 

філософії науки та 

методології наукового 

пізнання.  

 

Лекція 2 

Тема:2. Захист інформа-

ції з обмеженим досту-

пом та право на інформа-

цію, проблеми правового 

регулювання 

Обгрунтування системи 

захисту інформаційних 

ресурсів з обмеженим 

доступом на об’єктах інфор-

маційної діяльності 

 

Визначати та задовольняти 

потреби особистого та 

наукового розвитку, бути 

критичним і самокри-

тичним 

  

Практичне 

заняття 1 

Тема 3. Закон України 

про захист інформації в 

інформаційно-телекому-

нікаційних системах 

Основні положення закону 

України про захист 

інформації в інформаційно-

телекомунікаційних систе-

мах 

Застосовувати положення 

закону України про захист 

інформації в 

інформаційно-

телекомунікаційних систе-

мах для захисту мереж. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема 4. Звід правил для 

управління інформа-

ційною безпекою 

 

Правила в сфері оборонної 

та мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту, охорони 

державної таємниці,  

діяльності господарського 

комплексу 

Застосовувати правила в 

сфері оборонної та мобілі-

заційної роботи, 

цивільного захисту, 

охорони державної 

таємниці,  діяльності 

госпо-дарського комплексу 

  

Розділ 2 

Уразливості 

та моделі 

захисту 

інформації 

обмеженого 

доступу 

Лекція 3 

Тема: 7 Нова архітектура 

системи захисту 

інформації в 

комп’ютерних системах 

від несанкціонованого 

доступу.  

Злочини проти конфіденці-

йності, цілісності і доступ-

ності комп'ютерних даних та 

систем 

 

Боротися зі злочинами, 

пов'язаними з порушенням 

авторських і суміжних 

прав,  з використанням 

комп'ютерів. 

 

  

Лекція 4 Тема:8  Комплексна Об'єкти захисту та їхні Розробляти й оцінювати   
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система захисту 

інформації 

властивості, загрози безпеці 

інформації, класифікацію 

атак 

. 

захищені системи, 

використовувати методику 

класифікації загроз 

STRIDE, ліквідовувати  

наслідки дій порушників 

Лекція 5 

Тема:9 Захист 

програмного 

забезпечення. 

 Системний підхід до 

захисту ПЗ, безпеку 

інформаційних ресурсів у 

ІКСМ 

Захищати  програмне 

забезпечення від 

реасемблерів та 

налагоджувачів 

 

2. 

  

Лекція 6  
Тема:10 Планування 

безпеки підприємства  

Адміністративний рівень 

інформаційної безпеки 

 

 Ідентифікувати й 

аутентифікувати, керувати 

доступом 

2. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема:11 Положення про 

порядок розроблення, 

виготовлення та 

експлуатацію засобів 

криптографічного 

захисту конфіденційної 

інформації. 

Положення про порядок 

розроблення, виготовлення 

та експлуатації засобів 

криптографічного захисту 

конфіденційної інформації 

Отримувати практичні 

навички із правового 

захисту інформації,  

порядку розроблення, 

виготовлення та 

експлуатації засобів 

криптографічного захисту 

конфіденційної інформації 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема:12 Типове 

положення про службу 

захисту інформації в 

автоматизованій 

системі. 

Законодавче та нормативне 

забезпеченням типового 

положення про службу 

захисту інформації в 

автоматизованій системі  

 

Отримувати практичні 

навички із правового 

захисту інформації в 

автоматизованій системі 

. 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема:13 Формування 

вимог до КСЗІ. 

Законодавче та нормативне 

забезпеченням про 

формування вимог до КСЗІ 

Отримувати практичні 

навички із правового 

захисту інформації про 

формування вимог до КСЗІ 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: 14 Технічне 

завдання на 

Вимоги до  комплексної 

системи захисту інформації 

типового робочого місця 

Розробляти технічне 

завдання на комплексну 

систему захисту інформації 
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комплексну систему 

захисту інформації 

типового робочого 

місця зовнішнього 

користувача. 

зовнішнього користувача типового робочого місця 

зовнішнього користувача 

Практичне 

заняття 7 

Тема: 15 Про 

затвердження Правил 

забезпечення захисту  

інформації в 

інформаційних, 

телекомунікаційних та   

інформаційно-

телекомуніка-ційних 

системах. 

Законодавче та нормативне 

забезпеченням про 

затвердження Правил 

забезпечення захисту  

інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та   

інформаційно-телекомуніка-

ційних системах 

Отримувати практичні 

навички із правового 

захисту інформації про 

затвердження Правил 

забезпечення захисту  

інформації в 

інформаційних, 

телекомунікаційних та   

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах 

  

Практичне 

заняття 8 

Тема 16 Методика оцінки 

захищеності інформації 

Методику оцінки 

захищеності інформації 

Використовувати методику 

оцінки захищеності 

інформації 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Закони України: 

a. Закон України 'Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" 

b. Закон України "Про захист інформації з інформаційно-телекомунікапійннх системах 

c. Закон України "Про Національні' систему конфіденційного зв'язку" 

d. Закон України "Про інформацію" 

e. Закон України «Про науково-технічну інформацію»  

f. Закон України "Про телекомунікації" 

g. Закон України «Про Національну програм}- інформатизації» 

h. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» 

i. Закон України "Про радіочастотний pecvpc України" 

j. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"  

k. к) Закон України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"  

l. Закон України "Про державну таємницю" 
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m. Закон України "Про ліцензування певних виліз господарської діяльності" 

n. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" 

о) Закон України "Про електронний цифровий підпис"  

o. р) Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"  

p. q) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"  

q. у) Закон України "Про ратифікацію Статуту і Конвенті' міжнародного союзу електрозв'язку" 

2. Укази президента: 

a. Указ Президента України ви 27.09.1999 № 1229 'Про Положення про 

технічний захист інформації з Україні" 

b. Указ Президента України ви 10.04.2000 №582 "Про заходи шодо 

захисту інформаційних ресурсів держави 

3. Постанови KM У: 

c. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних 

та інформашйно-телекомунікапійних системах» 

d. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, 

видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, шо є власністю держави» 

e. в) Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" від 9 серпня 1993 р. № 611 // 

Збірник постанов Уряду України. – 1993. – №12. 

4. Нормативні документи в галузі технічного захисту інформації (НД ТЗІ) та державні стандарти України (ДСТУ) стосовно створення 

і функціонування комплексної системи захисту інформації 
a. Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію [основи державної політики] національної безпеки України" від 16 січня 1997 р. № 

3/97-ВР // Право України. – 1997. – № 3. – С. 84-89. 

d. НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформашйно-телекомунікаційній 

системі 

g. ДСТУ Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. ДСТУ 3396.0-96 

h. ДСТУ Захист інформації. Технічний 

захист інформації. Порядок проведення робіт. ДСТУ 3396.1-96 

i. ДСТУ Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. ДСТУ 3396.2-97 

j. НД ТЗІ 1.1-003-99 ≪Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу≫ 

k. НД ТЗІ 1.1-005-07 ≪Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Основні 

положення≫ 

l. ДСТУ ISO/IEC TR 13335:2003. Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Частина 1: Концепції 

та моделі безпеки інформаційних технологій. Частина 2: Керування та планування безпеки інформаційних технологій. Частина 3: Методи 

керування безпекою інформаційних технологій. 

m. ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. 

n. НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі Р НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки 
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захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу  

o. НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від 

несанкціонованого доступу  

p. НД ТЗІ 2.5-008-02 Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих 

системах класу 2 

q. НД ТЗІ 2.5-010-03 Вимоги до захисту інформації WЕВ-сторінки від несанкціонованого доступу  

r. НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в 

автоматизованій системі  

s. к) НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп'ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та 

модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу  

t. Автоматизированные системы требования к содержанию документов рд 50-34.698  

u. Техническое задание на создание автоматизированной системы ГОСТ 34.602-89  

v. НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в комп ютерних системах від несанкціонованого доступу;  

w. НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

5. Нормативні документи в галузі технічного захисту інформації (НД ТЗІ) та державні стандарти України (ДСТУ1) по захисту інформації на 

об'єктах інформаційної діяльності 

a. НД ТЗІ 1.6-005-2013 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Положення про категорію з ання об'єктів, де циркулює 

інформація з обмеженим доступом, шо не становить державної таємниці'', затверджене наказом Адміністрації Держспепзв'язку від 15.04.2013 

№215. 

b. ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування та проектної документації для 

будівниптва. 

c. НД ТЗІ 1.1-005-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної 

діяльності. Створення комплексу ТЗІ. Основні положення. 

d. НД ТЗІ 1.6-003-04 Створення комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Правила розроблення, 

побудови, викладення та оформлення моделі загроз для інформації. 

e. НД ТЗІ 2.1-002-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Випробування комплексу ТЗІ. Основні положення. 

i. НД ТЗІ 3.1-001-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Створення комплексів технічного захисту інформації. 

Передпроектні роботи. 

f. НД ТЗІ 3.3-001-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захист,- інформації. Порядок 

розроблення та впровадження заходів із захисту інформації. 

g. НД ТЗІ 2.7-011-12 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Методичні вказівки з розробки Методики виявлення закладних 

пристроїв. 

h. НД ТЗІ 1.1-005-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу ТЗІ. Основні положення. 

6. Міжнародні стандарти 

a. Стандарт ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799). Практичні рекомендації з керування інформаційною безпекою. 

b. Стандарт ISO/1EC 15408:2000. Information technology − Security techniques -Evaluation criteria for IT security. − Part 1: Introduction and general 
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model. 

c. Стандарт ISO/IEC 15408:2000. Information technology − Security techniques Evaluation criteria for IT security. − Part 2: Security functional 

requirements.  

d. Стандарт ISO/IEC 15408:2000. Information technology − Security techniques -Evaluation criteria for IT security. − Part 3: Security assurance 

requirements. 

 

5. Рекомендована література 

Базова 

1. Ахрамович В.М. Інформаційна безпека: навч. посіб. К.:ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2010.-276с 

2. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности: Пер. с англ. − М.: Издательский дом «Вильямс», 2012. − 208 с. 

3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. − М.: Изд-во "Интернет- университет информационных технологий − 

ИНТУИТ.ру", 2013. − 280 c.: ил. 

4. Грайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. – К. : Вид.група BUV, 2010. – 

608 с. 

5. Голубенко О.Л. Політика інформаційної безпеки / О.Л. Голубенко, В.О. Хорошко, О.С. Петров, С.М. Головань, Ю.Є. Яремчук. – Луганськ: 

Вид: СНІ ім. В.Даля, 2010. – 300 с. 

6. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2-х томах. Том 1. Несанкционированное получение информации / С.В. Ленков, 

Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко; под ред. В.А. Хорошко. – К.: Арий, 2011. – 464 с., ил. 

 

Допоміжна 

 

1. Вакуленко Р. Я. Защита бизнеса и стратегия предприятия. Экономический и правовой аспект / Р. Я. Вакуленко, Е. В. Новоселов. – М.: 

Юркнига, 2015. – 160 с. 

2. Герасимов П. А. Основы экономической безопасности: Учебнометод. комплекс (для студ. обучающихся по спец. 08050365 "Антикризисное 

управление", 08011665 "Математические методы в экономике"). – М.: Фин. акад. при Правительстве РФ, 2015. – 58 с. 

3. Герасимов П. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. Учебно-метод. комплекс (для студ., обучающихся в Институте 

экономической безопасности по специальности 08010565 "Финансы и кредит") – М.: Фин. акад. при Правительстве РФ, 2015. – 73 с. 

4. Груздева С.Л., Нахаева Ю.С. Аутентификация. Теория и практика обеспечения доступа к информационным ресурсам./ Под. редакцией А.А. 

Шелупанова,  = Authentication. Theory and practice of ensuring access to information resources.. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – С. 552. 

5. Домарєв В.В., Швець В.А., Шестакова В.В. Організаційне забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом. Навчальний посібник. – 

К.: НАУ, 2016. – 108 с. 

6. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. – К:ВНУ, 2017. – 544 с. 

7. Зиннуров У. Г. Методология обеспечения экономической безопасности предприятия на основе стратегического маркетингового 

планирования и управления / У. Г. Зиннуров, В. С. Исмагилова. – М.: Изд. 203 МАИ, 2014. – 375 с. 

8. Кавун С. В. Информационная безопасность в бизнесе. Научное издание. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2017. – 408 с. 

9. Лужецький В. А. Основи інформаційної безпеки : навчальний посібник / В. А. Лужецький, О. Д. Кожухівській, О. П. Войтович, – Черкаси: 
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ЧДТУ, 2013. – 223 с 

10. Лукацький А. В. Обнаружение атак. / А. В. Лукацький. – СПБ.: БХВ- Петербург. – 2011. – 632 с.  

11. Малюк А.А. Информационная безопасность: Концептуальные и методологические основы защиты информации / А.А. Малюк. – М.: 

Высшая школа, 2044. – 280 с. 

12. Михайлов С.Ф. Информационная безопасность. Защита информации в автоматизированных системах. Основные концепции / С.Ф. 

Михайлов, В.А. Петров, Ю.А. Тимофеев. – М.: Связь, 2013. – 56 с. 

13. Правовые аспекты использования Интернет-технологий // Под ред. А.С. Кемрадж, Д.В. Головерова. М.: Книжный мир, 2012. 410 с. 

14. Ричард Э. Смит. Аутентификация: от паролей до открытых ключей = Authentication: From Passwords to Public Keys First Edition. — М.: 

Вильямс, 2012. – С. 432. – ISBN 0-201-61599-1.  

15. Самохвалов Ю.Я., Темніков В.О., Хорошко В.О. Організаційно-технічне забезпечення захисту інформації / За ред. проф. В.О.Хорошка – К.: 

Видавництво НАУ, 2012. – 208с.  

16. Соколов А. В. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах/ А. В. Соколов, В. Ф. Шаньш. – М.: ДМК Пресс, 

2012. – 656 с. 

17. Соколов А. В. Защита от компьютерного терроризма. Справочное пособие / А. В. Соколов, О. М. Степанюк. – СПб.: БВХ-Петербург; 

Арлит, 2012. – 496 с. 

19. Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем и основные документы). Версия 1.0. М.: Статут, 

Интертех, БДЦ-пресс, 2013. 1013 с. 

20. Шнайер Б.Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си = Applied Cryptography. Protocols, Algorithms 

and Source Code in C. – М.: Триумф, 2012. – 816 с. 

21. Щеглов А.Ю. Защита компьютерной безопасности от несанкционированного доступа / А.Ю. Щеглов. – СПб., 2014. – 384 с. 

22. Ярочкин В. И. Аудит безопасности фирмы: теория и практика: учеб. пособие для вузов / В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова. – М.: Акад. Проект; 

Королѐв: Парадигма, 2015. – 351 с. 

23. Яскевич В. И. Секьюрити: Организационные основы безопасности фирмы. – М.: Ось-89, 2015. – 368 с. 

Електронні ресурси кафедри : 

1. Ахрамович В.М. Інформаційна безпека: навч. посіб. К.:ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2010.-276с Ахрамович В.М., Чегренець В.М. 

2.  Ахрамович В.М., Чегренець В.М Інформаційна безпека. Практикум/ В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець.-К.: ДУТ, 2017.-396с. 

3. Ахрамович В.М., Чегренець В.М, Котенко А.М. Комп’ютерні мережі. Архітектура, проектування, захист.  Практикум .-К.: ДУТ, 2018.-411с. 

 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

(екзамени,  тестування) 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп'ютерна  лабораторія «424,423», Програмне  забезпечення 

Microsoft Windows; Unix; Linux; Microsoft Office; Parol_Rar; Ultra Zip Password Cracker 3.00  та Advanced ZIP Password Recovery 4.2 ; Advanced 

RAR Password Recovery 4.2 Advanced Office 97 Password Recovery; Advanced Office Password Recovery v. 6.32$ Super File Encryption; T-CEC Pro;  
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BestCrypt; Disk Wiper; Paragon -401 -PRRD; Easy recovery professional; Ontract Easy recovery professional;  Victoria;  McAfee Personal Firewall Plus; 

DISKREET; NOD 32; Comodo Firewall; Symantec AntiVirus; Revo Uninstaller; LANguard Network Scanner; Acronis Disk Director.10-страйк:Network-

Skanner. 

  

 

 

 

 

 


