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Мета навчальної дисципліни "Розширена мережева та хмарна безпека" - отримання студентами 

загальних відомостей про принципи побудови комплексних систем захисту інформації для 

формування контуру мережевої та хмарної безпеки в інформаційно-комунікаційних системах 

на основі Інтернет-технологій та застосунків; придбання навичок з нейтралізації типових 

мережевих та хмарних загроз, використання протоколів для захисту мереж, захисту від 

шкідливого програмного забезпечення та мережевого трафіку. 

Передумови для навчання 

Веб-безпека, Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж, Безпека в інформаційно-

комунікаційних системах, Інформаційні системи та інтернет технології 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Особливості побудови мережевих систем 

Тема 2.  Особливості побудови хмарних систем 

Тема 3. Модель мережевих та хмарних загроз 

Тема 4. Засоби збору даних  

Тема 5. Засоби інформаційного аналізу у мережах 

Тема 6. Засоби інформаційного аналізу у хмарах 

Тема 7. Моделі атак на мережи та хмари 

Тема 8. Засоби захисту мережевих та хмарних систем 

 

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

Internet, ОС Linux/Windows, VisualStudioCode, Kali Linux 

Сторінка курсу (персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні системи 

кафедри кібербезпеки НТУ 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:o: 

/g/personal/andrii_tkachov_khpi_edu_ua/EsCA4nbazTtFiqBa

lHBdVTcBqF761zSawcJ3_8Eszya12A?e=AyBHJh 

mailto:serhii.yevseiev@khpi.edu.ua
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“ХПІ” за дисципліною 
“Розширена мережева та 

хмарна безпека   

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 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

15 45 - - - - 20 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Безпека хмарного середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.netacad.com/ru/courses/cybersecurity/cloud-security 

2 Amazon Web Services (AWS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.checkpoint.com/solutions/amazon-aws-security/ 

3 Microsoft Azure (Azure) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.checkpoint.com/solutions/microsoft-azure-security/ 

4 Google Cloud Platform (GCP) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://www.checkpoint.com/solutions/google-cloud-platform-security/ 

5 Kali Linux [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kali.org/ 

 

Додаткова 

6 Cloud Computing Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.tutorialspoint.com/cloud_computing/cloud_computing_security.htm 

Tutorials Library  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.tutorialspoint.com/index.htm 

7 Computer Network Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   

https://www.javatpoint.com/computer-network-security 

 

 

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 «Розширена мережева та хмарна безпека», https://iiiii-

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

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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