
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _______________________________________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня  Магыстр 

Спеціальності        125 - Кібербезпека 

Галузь знань          12-Інформаційні технології 

 Назва освітньої компоненти   Методи та засоби забезпечення безпеки безпроводових і мобільних мереж 

                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

6 180 36  18 18 108 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Безпеа безпроводових та хмарних технологій 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Магістерська робота 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

ПП1. Здатність  до інтеграції знань, умінь і навичок та їх 

ефективного використання в умовах швидкої адаптації організацій до 

вимог зовнішнього середовищ, що забезпечують виконання завдань 

науково-дослідної, науково-педагогічної, управлінської та інноваційної 

діяльності в інформаційній та безпековій сфері, тощо. 

ПП4. Стан теоретичної та практичної  підготовленості, що 

забезпечує ефективність вирішення аспірантом професійних проблем і 

ПП5. Здатність до накопичення наукових і педагогічних вмінь та 

навичок (діагностування й інтерпретування ситуацій, планування та 

здійснення наукових досліджень, викладання у вищому навчальному 

закладі предметів, що відносяться до галузі інформаційних технологій 

та захисту інформації); здатність до генерування нових знань з теорії 

захисту інформації та інформаційної безпеки,  з проблем алгоритмізації 

та програмування процесів в системах кібербезпеки, тощо. 
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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. 

 

ПП8. Здатність до планування й реалізації заходів із захисту 

інформації в інформаційних системах; створення та забезпечення 

функціонування систем інформаційної та кібербезпеки; здатність до 

формування правильних висновків, оперативного приймання та 

реалізації нестандартних рішень, тощо 
 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. архітектуру сучасних безпроводових та мобільних технології; 

2. міжнародні та державні стандарти забезпечення безпеки щодо 

безпроводових та  мобільних мереж; 

3. методи та інструменти для аналізу протоколів безпроводових та 

мобільних технлогій та ін., а також компрометуючих методів; 
 

1. розробляти безпроводові інфраструктури; 

2. вибирати безпроводову конфігурацію; 

3. створювати політики безпеки; 

4. будувати модель порушника; 

5. проводити аудит службової мережі; 

6. забезпечувати доступність та масштабованість безпроводової мережі; 

7. захищати мобільні пристрої та канали зв’язку від кібератак. 

 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН1. Уміти формувати і аргументовано відстоювати власну позицію з різних проблем філософії науки та методології наукового пізнання. 

ПРН8. Уміти моделювати структуру дослідження, формулювати мету, об’єкт, предмет та задачі, упорядковувати та систематизувати результати 

дослідження. 

ПРН9. Уміти обґрунтовувати формулювати висновки щодо проведених досліджень та рекомендації щодо їх використання. 

ПРН10. Уміти розробляти проекти досліджень та моделювати їх структуру, застосовуючи різні способи подання статистичної інформації та 

результатів. 

ПРН11. Уміти управляти науковими проектами, забезпечувати  своєчасність та плановість у науковому  дослідженні. 

ПРН12. Уміти робити наукові доповіді щодо захисту результатів дослідження,  аргументувати  і   захищати теоретичну позицію на основі 

емпіричної роботи. 

ПРН13. Уміти узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними і зарубіжними дослідниками. 

ПРН14. Уміти використовувати знання для прогнозування, виявлення та оцінювання можливих загроз безпеки інформаційних і комунікаційних 

систем. 

ПРН15. Уміти застосовувати предметну базу знань та сучасні методи та засоби дослідження в галузі криптографічного захисту інформації. 

ПРН18. Уміти  розробляти та проектувати нові, вдосконалювати існуючі комплексні системи інформаційної  та кібернетичної безпеки, 

підтримувати їх в стані, що необхідний для вирішення завдань захисту інформації. 

ПРН22.  Уміти здійснювати науково-технічне супроводження заходів з формування і коригування програмних комплексів забезпечення безпеки 

та захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. 

ПРН23.  Уміти визначати можливості для підприємницької та громадської діяльності за напрямом захисту  інформації, організації й забезпечення 

інформаційної та кібербезпеки об’єктів інформаційної діяльності. 

ПРН24.   Уміти використовувати сучасні техніки для проведення досліджень за напрямом захисту  інформації, організації й забезпечення безпеки 
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мережевої інфраструктури об’єктів інформаційної діяльності. 

ПРН25.   Уміти застосовувати спеціалізовані програмні пакети, протоколи передачі даних, спеціальну мікропроцесорну техніку, сучасні 

інформаційні та безпекові технології. 

ПРН26. Уміти здійснювати удосконалення, модернізацію та уніфікацію систем, засобів і технологій забезпечення безпеки інформаційних і 

комунікаційних систем.  

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Сучасні аспекти безпеки безпроводових та мобільних мереж 

 

Лекція 1 
Тема: Архітектура 

безпроводових мережі 4G 

Архітектура побудови мереж 

LTE. Протоколи передачі 

даних в LTE. Стандарти 

безпеки при побудові  LTE. 
 

Проводити аналіз 

структури системи 

передачі LTE 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_1_

.pdf 

Лекція 2 
Тема: Безпека 

безпроводових мережі 4G 

Архітектура безпеки  LTE. 

Архітектура безпеки EPS. 

Вимоги до забезпечення 

безпеки LTE. 

Проводити аналіз 

архітектури безпеки EPS 
 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_2_

.pdf 

Лекція 3 
Тема: Архітектура  WiFi 

технологій і їх аналіз. 

Розуміння стандартів WiFi 

Протоколи безпеки WPA та 

WPA2, розуміння протоколів 

RADIUS та EAP. Визначення 

та розуміння впливу 

корпоративних стандартів 

безпеки, включаючи: 

802.11х. 
 

Розробляти архітектуру 

WiFi 
 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_3_

.pdf 

Лекція 4 

Тема: Безпека 

безпроводової мережі 

Wi-Fi 

Використання 

безпроводового сніфінгу як 

механізму аналізу, розуміння 

режиму роботи WLAN-

картки, сніфінг у керованому 

режимі, сніфінг в режимі 

монітора, переваги RFMON-

сніфінгу, реалізація RFMON. 

Аналіз безпроводового 

трафіку за допомогою 

tcpdump, Wireshark. 

Виявлення безпроводової 

мережі за допомогою 

Kismet, відображення 

безпроводових мереж за 

допомогою gpsmap, Google 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_4_

.pdf 

http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_1_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_1_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_1_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_1_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_2_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_2_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_2_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_2_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_3_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_3_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_3_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_3_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_4_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_4_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_4_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_4_.pdf
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Maps, Google Earth. 

Лекція 5 

Тема: Безпека 

персональних 

безпроводових мереж 

ZigBee 

Введення в ZigBee, випадки 

використання ZigBee та 

розгортання.  Атаки на 

системи ZigBee. Архітектура 

ZigBee і IEEE 802.15.4 

фізичної та MAC-рівня. 

 

Механізми захисту ZigBee 

та IEEE 802.15.4; 

автентифікація та 

криптографічний контроль. 

Слабкі сторони у 

механізмах надання та 

керування ключовими 

інструментами ZigBee. 

Інструменти для 

підслуховування та 

керування мережами 

ZigBee. Пошук ZigBee-

пристроїв за допомогою 

інструментів аналізу 

сигналу. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_5_

.pdf 

Лекція 6 

Тема: Безпека 

персональних 

безпроводових мереж  

Bluetooth 

Введення технології 

Bluetooth, Стек протоколу 

Bluetooth. Аналіз пристрою 

Bluetooth Classic, процедура 

приєднання Bluetooth-

піконета, компоненти  

фізичного рівня.  Аналіз 

технології Bluetooth Low 

Energy (4.0), випадки 

використання, моделі та 

структура розгортання. 

Профілі Bluetooth та 

можливості програми, 

параметри безпеки 

Bluetooth, використання 

автентифікації посилань 

Bluetooth та шифрування. 

Методи аудиту та 

ідентифікації пристроїв 

Bluetooth, методи 

визначення 

місцезнаходження 

передавачів Bluetooth на 

платформах Windows і 

Android.  Методи роботи з 

політикою безпеки 

Bluetooth та налаштування 

пристрою. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_6_

.pdf 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Стандартизація 

LTE. Модель загроз 

Етапи побудови моделі 

загроз 
Розробити модель загроз  

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Metodi

http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_5_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_5_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_5_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_5_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_6_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_6_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_6_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_6_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_1.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_1.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_1.pdf
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chna_rozrobk

a_pz_1.pdf 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Моделі побудови 

мереж WiFi. Поширені 

методи атак 

Структуру  мережі 

Проводити захист 

відповідної топології 

мережі. Робити 

рекомендації щодо захисту 

мережі 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Metodi

chna_rozrobk

a_pz_2.pdf 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Концепція безпеки  

ZigBee 
Концепцію безпеки 

Виявляти загрози 

відповідної моделі 

побудови мережі  

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Metodi

chna_rozrobk

a_pz_3.pdf 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Методи та засоби 

застосування 

інструментів  Linux та 

Kali Linux для работи з  

Bluetooth 

Інструменти Linux та Kali 

Linux для работи з  Bluetooth 

Знати основні команди 

Linux та Kali Linux для 

работи з  Bluetooth  

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Metodi

chna_rozrobk

a_pz_4.pdf 

Лабораторне 

заняття 1 

Дослідження основних 

аспектів стандарту 

безпеки LTE 
Модель безпеки 

Знати застосовувати та 

робити пропозиції щодо 

безпееки мережі 
 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

_1.pdf 

Лабораторне 

заняття 2 

Технології злому WEP 

Знати етапи проведення 

злому протокола безпеки 

Розробляти рекомендації 

безпечного використання 

протоколу 
 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

2.pdf 

Лабораторне 

заняття 3 

Види атак на 

безпроводову точку 

доступу 

Види атак на безпроводову 

точку доступу 

Виконувати основні 

команди, щодо виявлення 

уразливості мережі 
 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

3.pdf 

Лабораторне 

заняття 4 

Вибір обладнання ZigBee 
Знати основні вимоги для 

побудови мережі на основі 

обладнання 

Зачтосовувати та 

налаштовувати обладнання 

відповідно до вимог 

безпеки 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

4.pdf 

Лабораторне 

заняття 5 

Шифрування данних 

модуля ZigBee Етапи шифрування 

Знати основні види 

шифрування  

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Metodichna_rozrobka_pz_4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb_1.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb_1.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb_1.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb_1.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb2.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb3.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb4.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb5.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb5.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb5.pdf
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5.pdf 

Лабораторне 

заняття 6 

Пошук доступних 

пристроїв  Bluetooth та 

первірка їх на вразливість 

Використання додатків для 

пошуку пристроїв Bluetooth 

Застосовувати спеціальне 

ПЗ для пошуку пристроїв 
 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

6.pdf 

Лабораторне 

заняття 7 

Дослідження Вluetooth-

вразливості Blueborne 

для непомітного злому 

телефонів і комп'ютерів 

Етапи проходження атаки 

Blueborne 

Знати протидіяти та 

надавати рекомендіції 

щодо протидії атаки 

Blueborne 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

7.pdf 

Розділ 2 Технології забезпечення безпеки безпроводових та мобільних мереж 

 

Лекція 7 

Тема: Системи виявлення 

вторгнень. 

Введення в концепції IDS, 

Види систем, включаючи 

оверлейні, інтегровані та 

гібридні. 

Методи виявлення атак, 

включаючи аналіз 

сигнатур, аналіз тенденцій 

та аналіз аномалій. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_7_

.pdf 

Лекція 8 

Тема: Безпроводова 

система виявлення 

вторгнень WIDS 

Моделі розгортання WIDS, 

структура, архітектура 
Впровадження WIDS  

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_8_

.pdf 

Лекція 9 

Тема: Безпека технологій 
інтернету речей IoT 

Призначення технології 

інтернету речей. Загрози  

IoT. 

Протоколи безпеки IoT.  

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/Lek_8_

.pdf 

Практичне 

заняття 5 

Моніторинг безпродових 

систем виявлення 

вторгнень WIDS 

Особливості проведення 

моніторингу 

Застосовувати ПЗ для 

моніторингу мереж 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=87150 

Практичне 

заняття 6 

Модель загроз IoT 

Етапи побудови моделі 

загроз 

Виявляти слабкі місця при 

побудові  IoT 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=87151 

Лабораторне 

заняття 8 
Дослідження атак на IoT Види атак 

Розробляти рекомендації 

щоо виявлення уразливості 

IoT 
 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/1862/MR_lb

8.pdf 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb6.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb6.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb6.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb6.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb7.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb7.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb7.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb7.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_7_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_7_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_7_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_7_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/Lek_8_.pdf
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87150
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87150
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87150
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87150
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87151
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87151
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87151
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87151
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb8.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb8.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb8.pdf
http://dl.dut.edu.ua/file.php/1862/MR_lb8.pdf
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українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Соколов, В. Ю. Безпека безпроводових і мобільних мереж : Лабораторний практикум / В. Ю. Соколов, М. Тадж-Дiнi / ред. перекл. О. П. 

Райтер. — К. : ДУТ, 2018. — 122 с. 

2. Sokolov, V. Wireless and Mobile Security : Laboratory Workshop / V. Sokolov, M. Taj Dini, V. Buryachok. — K. : SUT, 2017. — 124 p. 

3. Wireless Geographic Logging Engine database https://wigle.net/graph-large.html. 

4. Astapenya V. M., Sokolov V. Yu. ―Modified accelerating lens as a means of increasing the throughput, range and noise immunity of IEEE 802.11 

systems,‖ ICATT’2015 Proceedings of the X Anniversary International Conference on Antenna Theory and Techniques, Kharkiv, Apr. 2015, pp. 267–269. 

5. ―CC2500 Low-Cost Low-Power 2.4 GHz RF Transceiver,‖ Texas Instruments, 2016, 97 p. 

6. ―Pololu Wixel User’s Guide,‖ Pololu Corporation, 2015, 67 p. 

7. V. Buryachok, G. Gulak, V. Sokolov. ―Miniaturization of Wireless Monitoring Systems 2.4–2.5 GHz Band,‖ Proceedings of the II International 

Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Science and Technology, Kiev, Dec. 2015, p. 41. 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія 420, 419, ПК 

 

 

 

 

 


