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Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Обов'язкова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 6 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – немає   

Практичні (семінарські) – немає 

Лабораторні – немає 

Самостійна робота – 180 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Кібербезпеки, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній 

корпус, ауд. 25б, 057-707-62-65, 

http://cybersecurity.kpi.kharkov.ua. 
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Мета навчальної дисципліни “Виробнича практика” є забезпечення єдності теоретичного та 

практичного навчання студентів із питань використання методів аналізу протидії сучасним 

гібридним атакам, оцінки поточного рівня безпеки та вибору механізмів протидії під час 

дослідження стану предметної області на базі практики, аналізу інфраструктури мережі, 

технічних засобів комплексної системи захисту інформації, можливості її удосконалення в 

умовах дії сучасних загроз. 

Передумови для навчання 

Математичні основи криптології, Основи теорії інформації, Основи побудови та 

функціонування мікропроцесорних систем, Основи математичного моделювання, Основи 

криптографічного захисту, Менеджмент інформаційної безпеки, Безпека в інформаційно-
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комунікаційних системах, Інформаційні системи та інтернет технології, Основи побудови 

та захисту сучасних операційних систем 

Зміст навчальної дисципліни 

1. Проходження інструктажу з техніки безпеки  

2. Проведення аналізу систему безпеки ІС підприємства (організації) та її відповідність 

цілям та задачам бізнес-діяльності 

3. Ознайомлення з методами реалізації НСД 

4. Ознайомлення з методами захисту інформації від стороннього деструктивного 

впливу 

5. Вивчення типових вимог щодо захисту інформації від НСД 

6. Вивчення технічних каналів як комунікаційної складової інформаційної 

інфраструктури 

7. Проведення аналізу захисту інформації в ІКС через виток її технічними каналами 

8. Оформлення звіту згідно з ДСТУ 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet, MS Word, Packet Tracer 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною 
“Виробнича практика”  

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

- - - – 60 40 – 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 ДСТУ 7093:2009 Бібліографічний запис. скорочення слів і словосполук, поданих 

іноземними європейськими мовами. – Київ : Кн. палата України, 2017. – 17 c. 

2 ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила. – Київ: Мінекономрозвитку 

України, 2014. – 15 с. 

3 ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання. – Київ : ДП ″УкрНДНЦ″, 2016. – 17 с. 

4 ДСТУ 3008-15 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура та правила оформлювання. – Київ : ДП ″УкрНДНЦ″, 2016. – 31 с. 

5 ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної 

системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. – Київ : ДП 
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″УкрНДНЦ″, 1997. – 14 с. 

6 ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та 

оформлення нормативних документів. – Київ : ДП ″УкрНДНЦ″, 2015. – 65 с. 

7 Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. / М. Женченко. – Київ 

: Жнець, 2011. – 255 с. 

 

Додаткова 

8 Основные стандарты для современного книгоиздательского дела / Рос. кн. палата ; 

сост. : А. А. Джиго,. С. Ю. Калинин, Г. П. Калинина. – Київ: М. Сухоруков, 2008. – 

656 с. 

9 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Наказ від 12.01.2017 р. № 40 

[Електронний ресурс] // База даних ″Законодавство України″ / ВР України. – 

Режим доступу до журн. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-

17/print1509912703741 483 (дата звернення: 10.04.2018). 

10 Словник книгознавчих термінів / уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. 

Ковальчук, М. І. Сенченко. – Київ : Аратта, 2003. – 160 с. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни «Виробнича практика», https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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