
 

Силабус навчальної дисципліни 

"МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РОЗВІДКИ В КІБЕРНЕТИЧНОМУ 

ПРОСТОРІ" 
 

Спеціальність:  126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12   Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 9 (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2,5 кредитів / 75 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи пошуку відомостей та аналітичної обробки інформації з 

використанням автоматизованих інформаційно-пошукових систем в 

процесі прийняття рішення, а також  основні прийоми та способи 

організації розвідки у кібернетичному просторі з врахуванням 

досвіду ООС на сході країни. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здобуття курсантами знань з технологічних підходів в організації 

кібернетичному розвідки, прийомів накопичення, структуризації 

інформації за її результатами, умінь щодо практичного 

використання методів інформаційно-аналітичної обробки 

інформації, достатніх для виконання завдань та обов’язків (робіт) в 

обсязі, що передбачений для первинних посад у певній галузі 

діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вирішувати спеціальні завдання розвідки у кібернетичному 

просторі, шляхом пошуку відомостей та аналітичної обробки 

інформації з використанням автоматизованих інформаційно-

пошукових систем, у тому числі спеціальних,  в процесі прийняття 

рішення органами військового управління. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до вирішення спеціальних завдань розвідки у 

кібернетичному просторі, шляхом пошуку відомостей та аналітичної 

обробки інформації з використанням автоматизованих 

інформаційно-пошукових систем, у тому числі спеціальних,  в 

процесі прийняття рішення органами військового управління. 

Навчальна логістика 

 

 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Основні закономірності розвитку кібернетичного простору. Інформаційна 

розвідка. 

Основні закономірності розвитку кібернетичного простору. Правові 



 

 

 

 
 

основи діяльності під час обробки інформації. Законодавство України в 

галузі обробки інформації. Роль і місце інформаційної розвідки в 

добуванні інформації з типового об’єкта інформаційного дослідження.  

Методи та засоби щодо організації інформаційної розвідки у 

кібернетичного простору. Організація інформаційної розвідки віддалених 

інформаційних вузлів на основі WEB-сервісу. Технологія SQL-ін’єкцій. 

Організація інформаційної розвідки віддалених інформаційних вузлів на 

основі сервісу електронної пошти. 

Загальні принципи організації інформаційного пошуку. 

Основні поняття та задачі інформаційного пошуку. Загальна схема 

інформаційного пошуку. Загальна схема та алгоритм функціонування 

типової автоматизованої інформаційно-пошукової системи. Пошук та 

аналітична обробка інформації засобами Internet. Автоматизовані 

інформаційно-пошукові системи в задачах пошуку та аналізу інформації. 

Класифікація автоматизованих інформаційно-пошукових систем. 

Пошукові роботи. Пошук інформації інструментами пасивного збору 

даних. Робота з інструментами пошуку інформації методами сканування. 

Інформаційно-пошукові мови. Пошук інформації в середовищі 

Internet/Intranet. Дослідження соціальних мереж. 

Основні поняття та класифікація інформаційно-пошукових мов. Загальний 

алгоритм визначення релевантності документа запиту.  

Фактори, які впливають на релевантність. Індексування документів в 

автоматизованих інформаційно-пошукових системах. Оцінка 

релевантності знайденої інформації в інформаційно-пошукових системах. 

Пошук контекстно-залежної інформації в мережах Інтернет\Intranet WEB-

орієнтованими інформаційно-пошуковими системами. Пошук інформації в 

соціальних мережах. Соціальна інженерія. 

Математичні основи автоматизованого інформаційного пошуку. 

Основні моделі інформаційного пошуку. Булева модель. Модель 

векторного простору. Імовірнісна модель. Латентно-семантичне 

індексування. Класифікація текстових документів. Задача класифікації. 

Процес класифікації. Методи, які використовуються для рішення задач 

класифікації. Точність та оцінка методів класифікації. Застосування 

методів кластерного аналізу при організації інформаційного пошуку. 

Організація інформаційної розвідки бездротових мереж. 

Цілі та завдання технологій аналітичної обробки інформації в 

розподілених інформаційних мережах. Концепції бездротових мереж. 

Шифрування у бездротових мережах. Загрози бездротовим мережам. 

Методологія проведення інформаційного впливу на бездротову мережу. 

Інструменти. Інструменти захисту бездротових мереж. Реалізація 

технологічних прийомів інформаційної розвідки мережевих вузлів 

бездротових мереж на основі стандарту 802.11.  

Аналітична обробка інформації. 

Цілі та завдання технологій аналітичної обробки інформації в розподілених 

інформаційних мережах. Засоби отримання інформації (портали управління 

знаннями, моніторинг мережених новин, запити до пошукових систем, 

контент-моніторинг) з урахуванням досвіду СОО. Застосування методів 

аналітичної обробки інформації за результатами інформаційного пошуку. 
  

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія   

Форми навчання: очна 



 

 

Пререквізити “Алгоритмізація та програмування”,  “Об’єктно-орієнтоване 

програмування”, “Крос-платформне програмування”, “Системне 

програмування та архітектура комп’ютерів”, “Організація баз даних 

і знань”, “Безпека операційних систем”, “Проектування 

інформаційних систем”, “Комп’ютерні мережі”, Web-технології та 

Web-дизайн” 

Пореквізити “Військове стажування”, “Розробка та захист магістерської роботи”. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., Лукова-

Чуйко Н.В. Системний аналіз та прийняття рішень в 

інформаційній безпеці: підручник. / В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, 

А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко/ – К.:ДУТ, 2015. – 

345 с.  

2. Бурячок, В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний 

аспект: підручник / [В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. 

Хорошко, С. В. Толюпа]; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора 

В. Б. Толубка.— К.: ДУТ, 2015.— 288 с. 

3. Кавун С. В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник / С. В. 

Кавун, В. В. Носов, О. В. Манжай. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 

— 352 с. (Укр. мов.) 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Д.В. Ланде, І.Ю. Субач. Візуалізація та аналіз мережевих 

структур. Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІКПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2020. –79с.  

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, мультимедійна 

техніка 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Модульна контрольна робота, диференційований залік 

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ЛЮБАРСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Тел.: (063) 425-38-33 

E-mail: lubarsky550@gmail.com 

Робоче місце: 229* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Спрямована на практичне засвоєння принципів пошуку відомостей 

та аналітичної обробки інформації з використанням 

автоматизованих інформаційно-пошукових систем в процесі 

прийняття рішення, а також  основні прийоми та способи організації 

розвідки у кібернетичному просторі з врахуванням досвіду 



проведення ООС на сході країни. 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/ 

Локальна мережа кафедри (спеціалізована навчальна дисципліна) 

 

 

Начальник кафедри         БОВДА Е.М 

 

Розробник           ЛЮБАРСЬКИЙ С.В. 
 


