
 

Силабус навчальної дисципліни 

"КОНТРОЛЬ СТРУКТУРИ ЕЛЕМЕНТІВ КІБЕРПРОСТОРУ" 
 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної  підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити/60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи утворення кіберпростору сучасних обчислювальних 

(автоматизованих, інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних) систем (суперсистеми Internet), технології та 

засоби  контролю структури його елементів 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здобуття курсантами  знань та умінь використання засобів 

контролю структури  елементів кіберпростору  обчислювальних 

(автоматизованих, інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних) систем (суперсистеми Internet) для 

забезпечення всебічного аналізу їх вразливостей в обсязі 

виконання завдань (обов’язків, робіт), які передбачені на 

первинних посадах у певній галузі діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виконання практичних завдань з розгортання, експлуатації та 

супроводження  засобів контролю структури елементів 

кіберпростору  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність  до  використання  інформаційно-комунікаційних  

технологій,  сучасних  методів  і  моделей інформаційної безпеки 

та/або кібербезпеки; 

Здатність до використання  програмних та програмно-апаратних  

комплексів  засобів  захисту  інформації  в  інформаційно-

телекомунікаційних  (автоматизованих) системах; 

Здатність  виконувати  моніторинг  процесів функціонування 

інформаційних,  інформаційно-телекомунікаційних  

(автоматизованих)  систем  згідно встановленої політики 

інформаційної та/або кібербезпеки; 

Здатність  аналізувати,  виявляти  та  оцінювати можливі  загрози,  

уразливості  та  дестабілізуючі  чинники інформаційному 

простору та  інформаційним ресурсам  згідно з  встановленою  

політикою  інформаційної  та/або кібербезпеки. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 
 



Змістовний модуль 1. Організація контролю структури елементів 

кібепростору. 

Заняття 1/1. Проблематика дослідження структури елементів 

кіберпростру. 

Заняття 1/2. Структура елементів кіберпростору суперсистеми Internet. 

Заняття 1/3. Прототип програмно-апаратного комплексу контролю 

структури елементів кіберпростору. 

Заняття 1/4. Ідентифікація структури мережного оточення цільового 

елемента кіберпростору. 

Заняття 1/5. Кіберпростір інформаційних об’єктів суперсистеми 

Intrenet. 

Заняття 1/6. Ідентифікація засобів програмного забезпечення цільового 

елемента кіберпростору. 

Заняття 1/7. Аналіз організаційно-технічної інформації про цільовий 

елемент кіберпростору. 

Заняття 1/8. Тестування вразливостей програмного забезпечення 

цільового елементу кіберпростору. 

Змістовий модуль 2. Дослідження структури цільового елемента 

кібепростору 

Заняття 2/1. Кібепростір соціальних мереж. 

Заняття 2/2. Курсова робота.  

Заняття 2/3. Визначення структури елементів кіберпростору на основі 

аналізу мережного трафіку. 

Заняття 2/4. Визначення структури елементів кіберпростору на основі 

аналізу реакції при обробленні  тестових повідомлень. 

Заняття 2/5. Науково-методичні аспекти бази знань про структуру 

елементів кіберпростору. 

Заняття 2/6. Ідентифікація засобів програмного забезпечення цільового 

елемента кіберпростору. 

Заняття 2/7. Проміжний звіт  з курсової роботи. 

Заняття 2/8. Модульна контрольна робота. 

Заняття 2/9. Захист звіту з курсової роботи. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, репродуктивний, 

онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Алгоритмізація та програмування, Операційні системи, 

Комп’ютерна електроніка, Дискретна математика, Прикладна 

криптологія, Вища математика, Теорія ймовірностей, ймовірнісні 

процеси та математична статистика, Комп’ютерні мережі, 

Системне програмування та архітектура комп’ютерів, Технології 

побудови елементів та систем кіберзахисту 

Постреквізити Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем, 

Комплексні системи захисту інформації, Управління інцидентами 

та аналіз подій 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

курсової роботи 

(проєкту) 

Рейтингова оцінка з курсової роботи (проєкту) має дві складові. 

Перша (стартова) характеризує роботу здобувача вищої освіти з 

курсового проєктування та її результат – якість пояснювальної 

записки та графічного матеріалу. Друга складова характеризує 

якість захисту курсової роботи (проєкту) здобувачем вищої освіти. 

Розподіл балів рейтингової оцінки  

з курсової роботи (проєкту) 

Перша (стартова) 

складова 
Друга складова Сума 



40 60 100 

. 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного 

модуля за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого 

заліку, якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної 

дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше 

ніж 21 бал, до диференційованого заліку не допускається і 

повинен підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з 

кредитного модуля за семестр за рахунок часу, відведеного на 

самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) 

до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту Декларації про дотримання 

принципів академічної доброчесності 

Інформаційне Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 



 

 

забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійний проектор, 

ПЕОМ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

курсова робота, диференційований залік 

Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) Хусаінов Павло Валентинович 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: indesys@ukr.net 

Робочемісце: 434* 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=351#section-4 

 

 

Начальник кафедри      Владислав ЧЕВАРДІН  

 

 

Розробник        Павло ХУСАІНОВ  

 


