
 

Силабус навчальної дисципліни 

"МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ" 
 

Спеціальність:  122  Комп’ютерні науки  

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

методологічні основи інформаційної боротьби, практичні прийоми, 

способи, засоби інформаційної боротьби у кібернетичному просторі 

з врахуванням досвіду проведення ООС на сході країни 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

здобуття знань з методологічних основ інформаційної боротьби, 

умінь щодо практичного використання  типових прийомів, засобів 

інформаційної боротьби у кібернетичному просторі достатніх для 

виконання завдань та обов’язків (робіт) в обсязі, що передбачений 

для первинних посад у певній галузі діяльності з врахуванням 

досвіду проведення операції ООС на сході країни 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виявляти кібернетичні атаки на інформаційну інфраструктуру 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України, 

аналізувати її можливі наслідки, виявляти потенційно-небезпечні 

дефекти та вразливості програмного забезпечення військових 

інформаційних систем. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до виявлення кібернетичних атак на інформаційну 

інфраструктуру Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України, аналізу її можливих наслідків, виявлення потенційно-

небезпечних дефектів та вразливостей програмного забезпечення 

військових інформаційних систем. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Цілі, задачі та засоби інформаційної боротьби в 

інформаційно-телекомунікаційних  системах. 

Методологічні основи інформаційної боротьби. Інформаційна 

підготовка кібернетичного впливу в інформаційно-телекомунікаційних 

системах. Засоби інформаційної підготовки віддалених комп’ютерних 

атак. Можливості та базові прийоми застосування утиліти nmap, 

ідентифікація активних мережевих вузлів, активних мережевих служб. 

Дослідження серверного програмного забезпечення інформаційно-

телекомунікаційної системи. Засоби створення прихованих каналів 



управління та передачі даних.   

Змістовий модуль 2. Криптографічний захист інформації. 

Уведення в методи криптографічного захисту інформації. Класичні 

методи криптографічного захисту інформації. Захист електронного 

листування за допомогою системи PGP. Основні компоненти технологій 

захисту каналів передачі даних. Узагальнений алгоритм функціонування 

криптопротоколів передачі даних. Призначення та зміст пакета 

OpenSSH. Базові прийоми розгортання служби OpenSSH. 

Змістовий модуль 3. Виявлення комп’ютерних атак, мережеве 

екранування. 

Виявлення комп’ютерних атак. Класифікація систем виявлення 

програмних атак за рівнем інформаційної інфраструктури. Архітектура 

автоматизованих систем виявлення програмних атак. Основні прийоми 

використання Metasploit для проведення пен-тесту інформаційної 

системи. Можливості системи snort та її склад. Загальний порядок 

застосування системи snort.  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Операційні системи 

Безпека операційних систем 

Постреквізити Методи та засоби розвідки у кібернетичному просторі. 

Апаратні засоби мереж спеціального призначення. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Прищепа, В.Г. Путятин 

Конкурентная  разведка  в  компьютерных  сетях.  –  К.:  ИПРИ  

НАН Украины, 2013. – 250 с. 

2. Гончарова Л.Л., Возненко А.Д., Стасюк О.І., Коваль Ю.О. 

Основи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних 

мережах. – К., 2013. – 435 с 

3. О. І. Алєнін, А. В. Габінет, О. П. Роковий, С. Г. Стіренко, О. О. 

Ілляшенко, А. А. Стрєлкіна Методи та засоби технічного аудиту 

інформаційної безпеки комп’ютерних систем та мереж. Практикум 

/ под ред. В.С. Харченко – Міністерство освіти та науки України, 

НАУ «ХАІ». 2017. – 136 с. 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Эриксон Д. Хакинг: искусство эксплойта.2-е издание. – Пер. с 

англ. - СПб.: Символ-Плюс, 2010. – 521 с.. 

2. Саттон М., Грин А., Амини П. Fuzzing: исследование 

уязвимостей методом грубой силы. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-

Плюс, 2009. – 560 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 



 

 

Викладач(і) НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: заступник начальника кафедри 

Вчене звання: к.т.н. 

Науковий ступінь: доцент 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (099) 118-61-38 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: ауд. 227* 
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Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 
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