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Силабус навчальної дисципліни  

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА” 
 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Обов'язкова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год.   

Практичні (семінарські) – 16 год. 

Лабораторні – немає 

Самостійна робота – 58 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен  

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

корпус, ауд. 25б, 057-707-62-65, 

http://cybersecurity.kpi.kharkov.ua. 

Викладач (-і) 

 

Євсеєв Сергій Петрович, д.т.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

Гаврилова Алла Андріївна, ст. викл. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

serhii.yevseiev@khpi.edu.ua  

alla.havrylova@khpi.edu.ua 

Мета навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності. Ознайомча практика” – забезпечення 

теоретичної та практичної підготовки з основних послуг, механізмів та методів 

кібербезпеки, засобів захисту даних в глобальних та локальних комп’ютерних мережах, 

алгоритмів криптографічного та стеганографічного захисту даних; надання знання про 

особливості розробки та впровадження засобів захисту у комп’ютерній системі, отримання 

практичних навичок реалізації відомих алгоритмів криптографічного захисту даних. 

Передумови для навчання 

Інформатика за шкільною програмою, Математика за шкільною програмою 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Кібербезпека як складова інформаційних технологій 

Тема 2. Зберігання даних 

Тема 3. Обробка даних 

Тема 4. Операційні системи та мережі 

Тема 5. Алгоритми 

Тема 6. Мови програмування 

Тема 7. Технологія розробки програмного забезпечення 

Тема 8. Структури даних 

Тема 9. Файлові структури 

mailto:serhii.yevseiev@khpi.edu.ua


 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Тема 10. Структура баз даних 

Тема 11. Штучний інтелект 

Тема 12. Теорія розрахунків 

 

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

Interne, MS Word, MS Excel 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною “Вступ 

до спеціальності. 

Ознайомча 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 з виділенням балів на іспит. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

30 30 – – – – 40 100 
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Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Євсеєв С.П. Кібербезпека: Криптографія з Python: навчальний посібник. – Львів 

“Новий світ-2000”, 2021. – 120 с. 

2 Антоненко О.В. Криптографічні методи перетворення інформації. Навчальний 

посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010104 

Професійна освіта (Комп'ютерні технології). – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 180 с. 

3 Хорошко В.О., Чекатков А.А. Методи й засоби захисту інформації. – К.: 

Видавництво Юніор, 2003. – 504 с. 

4 Євсеєв С.П. Кібербезпека: Лабораторний практикум з основ криптографічного 

захисту. – Львів “Новий світ-2000”, 2020. – 241 с. 

5 Бобало Ю.Я., Горбатий І.В. (ред.) Інформаційна безпека. Навчальний посібник. — 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 580 с. – ISBN 978-966-941-339-

0. 

 

Додаткова 

6 Методи й засоби захисту інформації. В 2-х томах / Ленков С. В., Перегудов Д. А., 

Хорошко В. А., Під ред. / В.А. Хорошко. – К.: Арій. TOM I. Несанкціоноване 

отримання інформації. – 464 с. 

7 Методи й засоби захисту інформації. В 2-х томах / Ленков С. В., Перегудов Д. А., 

Хорошко В. А., Під ред. / В.А. Хорошко. – К.: Арій. TOM II. Інформаційна безпека.– 

344 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 “Вступ до спеціальності. Ознайомча практика”, https://iiiii-

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

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
 

 
 
 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «01» лютого 2022 р. Протокол № 2 
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