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дисципліни 

Технологія кібератак 

Адреса 
викладання 

дисципліни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 
м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та 
кафедра, за 

якою 
закріплена 
дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики 
Кафедра кібербезпеки 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

12 – інформаційні технології 
125 – кібербезпека 

Викладачі 
дисципліни 

Комар Катерина Вячеславівна 
асистент кафедри інформаційних систем 

Контактна 

інформація 
викладачів 

kateryna.komar@lnu.edu.ua  
Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 260. 
м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації з 
питань 

навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/course/teoriia-kiberatak 

Інформація про 
дисципліну 

Курс спрямований на формування у студентів професійних 
компетентностей, розвиток системи знань про класифікацію атак, 
інструменти для протидії. 

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Технологія кібератак” є вибірковою дисципліною з 
спеціальності 125 – кібербезпека для освітньої програми Кібербезпека, яка 
викладається у 6-му семестрі в обсязі 4-ох кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою курсу є формування системи теоретичних і практичних знань з 
теоретичних основ атак у кіберпросторі та основні напрямки стратегічного 
розвитку у сфері захисту та оборони. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

Основна 
1. Y. Diogenes, E. Ozkaya Cybersecurity - Attack and Defense Strategies. 
BIRMINGHAM – MUMBAI, 2018, 363 с. 
2. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного 
суперництва : монографія / Д. В. Дубов. – К. : НІСД, 2014. – 328 с.  
3. 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. 
Допоміжна  
1. Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн 
просторі [Текст]: навчальний посібник / О.В.Курбан. – Київ: ВІКНУ, 2016. 
- 286 с. 
Інформаційні ресурси в Інтернет 
1. Cisco Systems, Inc. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт компанії 
Cisco 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 16 год. лекцій 
та 32 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 72 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 
компетентностей:  
знати:  
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− основні стандарти та вимоги для забезпечення безпеки на всіх 
рівнях, 

− як застосовувати алгоритм дій під час атак, реагування на різні види 
загроз, 

− як проектувати компоненти систем із врахуванням можливих атак та 
стратегій захисту інформації. 

 вміти:  

− працювати із сучасними стратегіями інтеграції програмних 
компонентів та рівнями їхнього захисту. 

− відповідально ставитись до встановлення, налаштовування та 
обслуговування систем, інструментів і прикладного програмного 
забезпечення та інформаційних систем. 

− розробляти вимоги та специфікації компонентів забезпечення 
безпеки систем і об'єктів професійної діяльності. 

Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 2, 
ФК 4,  ФК 5, ФК 12  та програмних результатів навчання: ПРН 7 
ПРН 8, ПРН 13, ПРН 20, ПРН 22, ПРН 23, ПРН 28, ПРН 29, ПРН 34, ПРН 
43, ПРН 54 

Ключові слова Кібербезпека, кібератака, загроза. 

Формат курсу Очний, дистанційний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми Тема 1: Позиція безпеки  
Тема 2: Процес реагування на інциденти  
Тема 3: Розуміння ланцюга руйнування кібербезпеки  
Тема 4: Дослідження 
Тема. 5: Компроміс системи  
Тема 6: Гонитва за ідентифікацією користувача  
Тема 7: Бічний рух  
Тема 8: Підвищення привілеїв  
Тема 9: Політика безпеки 
Тема 10: Сегментація мережі 
Тема 11: Активні датчики 
Тема 12: Аналіз загроз 
Тема 13: Процес відновлення 
Тема 14: Управління вразливостями 

Підсумковий 

контроль, 
форма 

Залік 

Навчальні ме-
тоди та техніки, 
які будуть ви-
користовува-
тися під час 

викладання 
курсу 

Презентації, лекції 
Модульний контроль 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-

чальної діяль-
ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• модульний контроль, тестування, усне опитування: 50% семестрової 
оцінки; максимальна кількість балів 50 
•  екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-



чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-
начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 
завдань, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мо-
більними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до  
екзамену. 

1. Назвіть канали несанкціонованого доступу до інформації. 2. За якими 
ознаками здійснюється класифікація каналів несанкціонованого отримання 
інформації? 3. На скільки класів поділяються канали несанкціонованого 
отримання інформації? Назвіть їх. 4. Фізичний захист ІзОД. Основні 
принципи фізичного захисту. 5. Технічний захист ІзОД. Основні принципи 
технічного захисту. 6. Криптографічний захист ІзОД. Основні принципи 
криптозахисту. 7. Назвіть основні методи і заходи забезпечення безпеки 
інформації. 8. Що може призвести до порушення конфіденційності 
інформації? 9. Що може призвести до порушення цілісності інформації? 10. 
Назвіть головні порушення цілісності інформації. Наведіть кілька 
прикладів із власного життєвого досвіду. 11. Що може призвести до 
порушення доступності інформації? 12. Опишіть загальну схему 
визначення показників уразливості інформації. 13. Яким особливостями 
характеризуються виділені зони безпеки інформації? 14. Що таке зовнішня 
неконтрольована зона? 15. Що таке зовнішня контрольована зона? 16. Що 
таке зовнішня зона приміщень ІС? 17. Що таке зовнішня зона ресурсів? 18. 
Що таке зовнішня зона даних? 19. Опишіть особливості проявів 
дестабілізуючих факторів. 20. Назвіть головні способи вдосконалення 
засобів захисту інформації. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 

 


