
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-навчальної  програми «Кібербезпека»   
                                           (назва) 

Освітнього рівня   ______ третій (доктор філософії кібербезпеки)_______________ 

Спеціальності        _______125 “Кібербезпека”__________________ 

Галузь знань          _______12 Інформаційні технології___________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   _“Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури ”_____ 
                                                                                                  (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. Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу 

2. Прикладна загальна теорія систем інформаційної безпеки 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Технології  виявлення уразливостей мережевих ресурсів 

2. Технології  виявлення уразливостей та забезпечення безпеки WEB-ресурсів 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

моделі управління мережевими ресурсами; застосовувати технології захисту інформації при міжмережевій 

взаємодії; 

програмні та апаратні засоби захисту в інформаційних системах; виявляти мережеві атаки шляхом аналізу трафiка; 

принципи побудови мережевих екранів. застосовувати методи і засоби аналізу безпеки програмного 

забезпечення 

функції забезпечення безпеки мережевої інфраструктури відповідно застосовувати функції контролю підключення вузлів до портів 
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рівнів моделі OSI; комутатора; 

особливості реалізації статичних і динамічних VLAN; здійснювати планування захищеної мережі; 

методику створення списків управління доступом (ACL); застосовувати технології побудови віртуальних локальних мереж 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність  особистості орієнтуватися у різних життєвих 

ситуаціях, ефективно працювати в умовах ринкової економіки; уміння 

реалізувати стратегії і плани; здатність до розуміння поведінки людей, 

мотивації  та організації їх спільної діяльності, тощо. 

 

1. Здатність до лідерства та новаторської діяльності, до формування 

високого рівня комунікативної культури; здатність переконувати 

оточуючих, стверджувати свою позицію; здатність до розробки проектів 

методичних і нормативних документів, до збирання та аналізу 

інформації, до прийняття управлінських рішень; володіння іноземними 

мовами, уміння правильно розмовляти та писати різними 

комунікативними стилями, а саме неофіційним, офіційним та науковим, 

тощо. 

2. Стан теоретичної та практичної  підготовленості, що забезпечує 

ефективність вирішення аспірантом професійних проблем і нетипових 

професійних завдань; стан володіння інформаційними технологіями та 

технологіями захисту інформації; здатність до удосконалення та 

впровадження у практику сучасних ідей інформаційної та кібербезпеки, 

використання наукової літератури та інших джерел інформації для 

реалізації сучасних технологій, тощо. 

2. Здатність до оволодіння спеціалізованими програмними 

пакетами, протоколами передачі даних, спеціальною мікропроцесорною 

технікою, сучасними інформаційними та без пековими технологіями; 

здатність до застосування різноманітних, професійно профільованих 

знань і практичних навичок у сфері захисту інформації. 

 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Уміти проектувати перспективні технології виявлення шкідливого програмного забезпечення, а також  уразливостей мережевих та Web-

ресурсів й застосовувати їх на практиці. 

2. Уміти визначати і вирішувати етичні питання при проведенні досліджень та  пошуку відмінностей у шкідливому програмного забезпечення, 

уразливостях мережевих  та Web-ресурсів. 

3. Уміти використовувати сучасні техніки для проведення досліджень за напрямом захисту  інформації, організації й забезпечення безпеки 

мережевої інфраструктури об’єктів інформаційної діяльності, а також наукових досліджень вищих  рівнів. 

4. Уміти обґрунтовувати раціональні  шляхи щодо  захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності  та інформації, що циркулює в ІТ 

системах та мережах. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

 Лекція 1 
Тема: «Інформаційні 

технології організації 

безпеки мережевої 

основи інформаційної 

безпеки,  

роль безпеки мережевої 

реалізувати захист 

інформації 

телекомунікаційних систем 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=



 3 

інфраструктури». інфраструктури, як складової 

інформаційної безпеки. 

та мереж. w.php?id=

64 

64 

Лекція 2 

Тема: «Моделі 

управління мережевими 

ресурсами» 

принципи створення 

надійної та безпечної 

мережевої інфраструктури 

застосовувати системний 

підхід для запобігання 

загроз безпеці мережевої 

інфраструктури 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Лекція 3 

Тема: «Програмні та 

апаратні засоби захисту в 

інформаційних системах» 

основи застосування 

інформаційних технологій та 

систем безпеки мережевої 

інфраструктури 

здійснювати аналіз та 

оцінку загроз безпеці 

мережевої інфраструктури 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Лекція 4 

Тема: «Технології 

захисту інформації при 

міжмережевій взаємодії» 

основні програмні та 

апаратні засоби забезпечення 

захисту інформації у 

мережевої інфраструктури; 

 

знаходити основні шляхи 

щодо реалізації методів та 

заходів забезпечення 

безпеки мережевої 

інфраструктури 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Лекція 5 

Тема: «Технології 

захисту у мережах на 

основі протоколів 

TCP/IP» 

класифікацію мережевих 

екранів та систем виявлення 

й запобігання проникнень 

уміти знаходити підходи 

щодо оцінки рівня безпеки 

мережевої інфраструктури 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Лекція 6 

Тема: «Тенденції 

розвитку і застосування 

методів і засобів захисту 

інформації в 

телекомунікаційних 

системах» 

комплексне забезпечення 

інформаційної безпеки 

систем та мереж 

розробляти рекомендацій 

та застосовувати заходи із 

забезпечення захисту 

інформаційних систем та 

мереж 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Лекція 7 

Тема: «Захист інформації 

в корпоративних 

мережах» 

принципи створення 

безпечної мережевої 

інфраструктури 

нормативно і метрологічно 

забезпечити сертифікацію 

й атестацію технічних 

засобів захисту і 

контролювати їх 

ефективність 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Лекція 8 
Тема: «Принципи та 

методи надання доступу 

моделі управління 

мережевими ресурсами 

реалізувати захист 

інформації 

http://dl.d

ut.edu.ua/

http://dl.dut.e

du.ua/course/
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до інформаційних 

ресурсів» 

телекомунікаційних систем 

та мереж. 

course/vie

w.php?id=

64 

view.php?id=

64 

Лекція 9 
Тема: «Системи 

виявлення вторгнень» 

програмні та апаратні засоби 

захисту в інформаційних 

системах 

здійснювати шифрування 

даних (повідомлень) з 

використанням класичних 

шифрів 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 1 

Тема: «Виявлення 

мережевих атак шляхом 

аналiзу трафiка» 

основні програмні та 

апаратні засоби забезпечення 

захисту інформації у 

мережевої інфраструктури; 

 

оцінювати складність 

обчислень, визначати клас 

складності задачі 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 2 

Тема: «Профіль безпеки 

стандарту ISO/OSI» 

моделі управління 

мережевими ресурсами працювати та 

налагоджувати різне 

мережеве обладнання 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 3 

Тема: «Списки керування 

доступом (Access Control 

List)» 

основні класичні шифри для 

шифрування даних 

(повідомлень) 

застосовувати технології 

захисту інформації при 

міжмережевій взаємодії 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 4 

Тема: «Команди 

протоколу IEEE 802.1Х» 

основи застосування 

інформаційних технологій та 

систем безпеки мережевої 

інфраструктури 

виявляти мережеві атаки 

шляхом аналізу трафiка 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 5 

Тема: «Команди   

настроювання   

протоколів  єднального   

дерева   STP, RSTP, 

MSTP» 

принципи створення 

надійної та безпечної 

мережевої інфраструктури 

застосовувати системний 

підхід для запобігання 

загроз безпеці мережевої 

інфраструктури 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 6 

Тема: «Команди VLAN 

на основі портів і 

стандарту IEEE 802.1Q» 

особливості реалізації 

статичних і динамічних 

VLAN 

здійснювати аналіз та 

оцінку загроз безпеці 

мережевої інфраструктури 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
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w.php?id=

64 

64 

Практичне 

заняття 7 

Тема: «Команди 

налаштування функції Q-

in-Q (Double VLAN)» 

основні програмні та 

апаратні засоби забезпечення 

захисту інформації у 

мережевої інфраструктури; 

 

здійснювати перевірку 

достовірності отриманої 

інформації 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 8 

Тема: «Контроль над 

підключенням вузлів до 

портів комутатора. 

Функція IP-MAC-port» 

методику створення списків 

управління доступом (ACL) 

розробляти рекомендацій 

та застосовувати заходи із 

забезпечення захисту 

інформаційних систем та 

мереж 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Практичне 

заняття 9 

Тема: «Настроювання 

QoS. Пріоритезація 

трафіка» 

моделі управління 

мережевими ресурсами застосовувати технології 

захисту інформації при 

міжмережевій взаємодії 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 

Самостійна 

робота 

1. Модель робочої 

групи (модель 

розподіленого 

управління) 

2. Модель домена 

(модель централізованого 

управління) 

3. Захист 

повідомлень при передачі 

каналами та лініями 

зв'язку. 

4. Принципи 

побудови мережевих 

екранів 

5. Реалізація загроз 

інформації у мережах на 

основі протоколів TCP/IP. 

6. Мережеві екрани у 

мережах на основі 

1. принципи створення 

надійної та безпечної 

мережевої інфраструктури;  

2. основи застосування 

інформаційних технологій та 

систем безпеки мережевої 

інфраструктури;  

3. основні програмні та 

апаратні засоби забезпечення 

захисту інформації у 

мережевої інфраструктури; 

4. класифікацію 

мережевих екранів та систем 

виявлення й запобігання 

проникнень 

1.застосовувати системний 

підхід для запобігання 

загроз безпеці мережевої 

інфраструктури; 

2.здійснювати аналіз та 

оцінку загроз безпеці 

мережевої інфраструктури; 

3.знаходити основні шляхи 

щодо реалізації методів та 

заходів забезпечення 

безпеки мережевої 

інфраструктури; 

4.уміти знаходити підходи 

щодо оцінки рівня безпеки 

мережевої інфраструктури; 

5.розробляти рекомендацій 

та застосовувати заходи із 

забезпечення захисту 

інформаційних систем та 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

64 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

64 
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протоколів TCP/IP. 

7. Тенденції 

розвитку методів і 

засобів захисту 

інформації. 

8. Тенденції побудови 

архітектури безпеки 

інформації 

9. Принципи 

забезпечення доступу до 

інформаційних ресурсів. 

10. Керування 

сеансами TCP 

11. Канальний рівень. 

Механізми доступу до 

середовища 

12. Доступ до 

середовища й 

фрейміровання 

13. Приклади 

протоколів і служб 

мереж. 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1.Бурячок, В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. / В. Л. Бурячок, Г.М. Гулак, Толубко В.Б. – К.: ДУТ, 

2015. – 449 с 

2.Оліфер В.Г., Оліфер Н.А. Комп’ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи. СПб: Пітер, 2017. 

3.Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-

практичний посібник. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с. 

4.Сучасні методи та моделі обробки даних в інформаційних системах : монографія / О. М. Беседовський, І. О. Золотарьова, С. П. Євсеєв та ін. ; за 

заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 540 с. (Укр. мов.)  

5.Корченко О.Г. Прикладна криптологія : системи шифрування: підручник / О.Г. Корченко, В.П. Сіденко, Ю.О. Дрейс. – К.: ДУТ - ТОВ "Наш 

формат", 2014. – 448 с.: іл.  

6.Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-

практичний посібник. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с. 



 7 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

 

 

 

 

 


