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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мережева безпека є невід'ємною частиною комп'ютерних мереж. 
Мережева безпека включає в себе протоколи, технології, прилади, 
інструменти і методи для захисту даних і зменшення негативного впливу  
загроз. 

Мета дисципліни «Діагностика персонального комп'ютера» полягає у 
вивченні студентами загрози з якими стикається сучасна мережева 
інфраструктура, використання аутентифікації, авторизації та обліку для 
підвищення безпеки системи, безпечне мережеве управління та формування 
звітів, застосовувати ефективні політики безпеки, використання програмних 
додатків з відкритим кодом для забезпечення безпеки мережі. 

Програма розрахована на бакалаврів, які володіють, в рамках 
відповідних навчальних курсів, знаннями з дисциплін: «Комутація в IP 
мережах, базовий», «Маршрутизація в IP мережах, базовий». 

Для вивченні конкретних навчальних тем необхідно використовувати 
рекомендовану літературу з поданого у програмі списку. 

Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 16 год лекції, 34 год практичні та семінарські заняття, 100 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни «Діагностика персонального комп'ютера» 

№ Назва розділу, теми курсу 

1.  Ознайомлення з персональним комп'ютером 

2.  Лабораторні процедури та використання інструментів 

3.  Зборка комп'ютера 

4.  Огляд профілактичного обслуговування 

5.  Операційні системи 

6.  Мережі 

7.  Ноутбуки 

8.  Мобільні пристрої 

9.  Принтери 

10.  Безпека 

11.  ІТ-спеціаліст 

12.  Пошук та усунення складних неполадок 

 Разом годин: 150 
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ЗМІСТ 

ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ» 
 

Тема 1. Введення в курс безпека комп'ютерних систем та мереж 

Складові частини безпечної комп'ютерної мережі. Область знань 

"Безпека комп'ютерних систем та мереж". Задачі, що виникають в процесі 

розробки комп'ютерної мережі, пов’язані з її безпекою. 

Література: [2], [4], [8], [12]. 

 

Тема 2. Загрози в сучасних комп'ютерних мережах 

Еволюція мережевої безпеки. Основні організації комп'ютерної 

безпеки. Вірусі, черв'яки, трояни. Домени мережевої безпеки. Політики 

мережевої безпеки. 

Література: [2], [4], [6], [10]. 

 

Тема 3. Мережеве обладнання для забезпечення безпеки 

Забезпечення фізичної безпеки мережевого обладнання та безпечного 

доступу для адміністрування Cisco маршрутизаторів з допомогою командної 

строки або Cisco Configuration Professional. Використання систем управління 

та сповіщення на основі syslog, SNMP, SSH, та NTP. 

Література: [2]. 

 

Тема 4. Аутентифікація, авторизація та облік 

Принципи функціонування протоколу аутентифікації, авторизації і 

обліку (ААА). Налаштування ААА аутентифікації на Cisco маршрутизаторі з 

використанням локальної бази даних та з використанням ААА сервера. 

Література: [4] 
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Тема 5. Використання технологій брандмауера 

Пронумеровані і названі, стандартні і розширені IP ACL. 

Налаштування  IP ACL з використанням командної строки або ССР. Основні 

типи пакетних фільтрів. Конфігурування Zone-Based Policy Firewall з 

допомогою командної строки та ССР. 

Література: [6] 

Тема 6. Використання систем автоматичного виявлення та запобігання 

вторгнень 

Основні технології IDS та IPS, що впровадженні у рішеннях компанії 

Cisco для кінцевих та мережевих пристроїв. Налаштування Cisco IOS IPS за 

допомогою інтерфейсу командної строки та ССР. 

Література: [7], [9], [11] 

 

Тема 7. Забезпечення безпеки в локальних комп'ютерних мережах 

Вразливості кінцевих пристроїв та методи захисту. Вразливості 

інфраструктури другого рівня. Різновиди атак на другому рівні. Захист 

кінцевих пристроїв з допомогою IronPort. 

Література: [21] 

 

Тема 8. Системи шифрування 

Забезпечення зв'язку різними криптографічними методами, включаючи 

шифрування, хешування і цифрові підписи, що забезпечують 

конфіденційність, цілісність, перевірку автентичності та безвідмовності.  

Використання мета хешей і цифрових підписів у забезпеченні аутентифікації 

і цілісності. 

Література: [10], [12], [21]. 
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Тема 9. Використання приватних віртуальних мереж 

Призначення і різновиди VPN та місця використання їх у мережах. 

Основні поняття і технології віртуальних приватних мереж на основі IPsec 

VPN. 

Література: [12], [14], [23]. 

 

Тема 10. Управління мережею з точки зору безпеки 

Принципи проектування безпечної мережі. Концепцію життєвого 

циклу розробки системи та її застосування до  життєвого циклу захищеної 

мережі. Архітектуру Cisco Securex. 

Література: [13], [15], [24]. 

 

Тема 11. Використання Cisco Adaptive Security Appliance частина 1 

Типи брандмауерів. Конфігурацію за замовчуванням для ASA 5505. 

Впровадження конфігурації брандмауера ASA 5505. Налаштування ASA для 

забезпечення основних сервісів брандмауера з використанням ASDM. 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Тема 12. Використання Cisco Adaptive Security Appliance частина 2 

Налаштування списків доступу і груп об'єктів на ASA. Налаштування 

ASA для забезпечення сервісу NAT. Налаштування контролю доступу з 

використанням локальної бази даних і сервера AAA. Впровадження 

AnyConnect SSL VPN і Clientless SSL VPN на ASA. 

 

Література: [5], [10], [27]. 
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Тема 13. Використання Nmap для дослідження мережі та перевірки безпеки 

частина 1 

Зведення опцій. Визначення мети сканування виявлення хостів. Основи 

сканування портів. Різні прийоми сканування портів. Визначення портів і 

порядку сканування. 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Тема 14. Використання Nmap для дослідження мережі та перевірки безпеки 

частина 2 

Виявлення служб та їх версій. Визначення ОС. Скриптовий механізм 

Nmap (NSE - Nmap Scripting Engine). Опції управління часом і 

продуктивністю. Обхід брандмауерів / IDS. Висновок результатів. Різні опції. 

Взаємодія під час виконання. 

Література: [5], [10], [27]. 

Тема 15. Використання ipfw як платформонезалежного пакетного фільтру 

Увімкнення IPFW. Параметри ядра. Синтаксис правил. Параметри для 

правил із збереженням стану. Протоколювання повідомлень брандмауера. 

Набір правил із збереженням стану. 

 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Тема 16. Використання Clonezilla як засобу для розгортання або відновлення 

системи 

Автоматичне відновлення з допомогою CD або USB флеш 

накопичувача. Використання DRBL Live без установки на сервер або 

встановлення і налаштування DRBL на системі GNU / Linux. 

Література: [5], [10], [27]. 
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Тема 17. Використання GnuPG для захисту комунікацій частина 1 

Генерація нової пари ключів. Створення відкликає сертифіката. 

Експорт відкритого ключа. Імпорт відкритого ключа. 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Тема 18. Використання GnuPG для захисту комунікацій частина 2 

Шифрування та розшифровка документів. Цифрові підписи та їх 

перевірка. Використання різних видів шифрування. Управління ключами. 

Побудова мережі довіри. 

Література: [21]. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Функції та принципи функціонування протоколу аутентифікації, 

авторизації і обліку (AAA). 

2. Налаштування Cisco ACS для підтримки ААА для Cisco IOS 

маршрутизатора.  

3. Пронумеровані і названі, стандартний і розширений IP ACL.  

4. Як зашкодити атакам з ACL.  

5. Атаки на MAC адресу — спуфинга. 

6. Два загальних методи дистанційного доступу до мережі, 

використовувані в корпоративних мережах.  

7. Методи забезпечення безперервності бізнес процесу та аварійного 

відновлення мережевих ресурсів. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Діагностика персонального 

комп’ютера”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Опишіть еволюцію мережевої безпеки.  
2. Опишіть обладнання для мережевої безпеки.  
3. Опишіть основні організації мережевої безпеки.  
4. Опишіть домени мережевої безпеки. 
5. Опишіть політики мережевої безпеки.  
6. Опишіть віруси, черв'яків і троянів.  
7. Опишіть, як зменшити загрози від вірусів, черв'яків і троянських коней.  
8. Опишіть, як класифікувати мережеві атаки.  
9. Опишіть розвідувальні атаки.  
10.  Опишіть несанкціонований доступ.  
11.  Опишіть атаку відмова в обслуговуванні.  
12.  Опишіть, як зменшити наслідки мережевих атак. 
13.  Які існують варіанти доступу до мережевого обладнання з метою 

конфігурування? 
14.  Які існують рівні доступу до CLI Cisco маршрутизатора? 
15.  Пояснити функції та принципи функціонування протоколу 

аутентифікації, авторизації і обліку (AAA). 
16.  Опишіть, як налаштувати Cisco ACS для підтримки ААА для Cisco 

IOS маршрутизатора.  
17.  Опишіть пронумеровані і названі, стандартний і розширений IP ACL.  
18.  Опишіть використання ACL при встановленні TCP з'єднання.  
19. Описати  рефлексивні ACL.  
20. Описати динамічні ACL.  
21. Описати на основі часу ACL.  
22. Опишіть як зашкодити атакам з ACL.  
23. Опишіть основні типи міжмережевих екранів.  
24. Описати CBAC (IOS Stateful Packet Inspection) з CLI.  
25. Описати Zone-Based Firewall Policy з CLI і CCP. 
26. Опишіть основні IDS та IPS, що використовуються у мережевих 

рішеннях та для кінцевих приладів. 
27. Опишіть вразливості кінцевих точок і методи їх захисту.  
28. Опишіть вразливості інфраструктури на другому рівні. 
29. Опишіть атаки на MAC адресу — спуфинга. 
30. Опишіть атаку маніпуляція STP.  
31. Опишіть методи атак на LAN і VLAN. 
32. Для чого використовується Port Security, BPDU Guard і PVLAN Edge.  
33. Опишіть захист кінцевих точок з IronPort.  
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34. Опишіть захист кінцевих точок з Network Admission Control.  
35. Опишіть рішення забезпечення безпеки для бездротової мережі, VoIP і 

SAN. 
36. Поясніть, як криптологія складається з криптографії (кодування 

повідомлень) і криптоаналізу (декодування повідомлень) і як ці 
поняття відносяться до сучасної криптографії.  

37. Поясніть, як забезпечується безпека зв'язку різними криптографічними 
методами, включаючи шифрування, хешування і цифровий підпис, а 
також забезпечується конфіденційність, цілісність, автентичність та 
безвідмовність.  

38. Опишіть використання хешей і цифрових підписів у забезпеченні 
аутентифікації і цілісності.  

39. Поясніть, як забезпечується аутентифікація.  
40. Поясніть, як забезпечується цілісність. 
41.  Поясніть, як конфіденційність даних забезпечується використанням 

симетричних алгоритмів шифрування і попередньо розподілених 
ключів.  

42. Поясніть, як конфіденційність даних забезпечується використанням 
асиметричних алгоритмів в інфраструктурі відкритого ключа, щоб 
забезпечити і гарантувати цифрові сертифікати. 

43. Опишіть призначення і види мереж VPN і визначити, де 
використовувати віртуальні приватні мережі в корпоративній мережі.  

44. Опишіть основні поняття і технології віртуальних приватних мереж, а 
також чим відрізняється IPsec VPN від інших видів VPN.  

45. Опишіть, як налаштувати site-to-site IPsec VPN. 
46. Опишіть два загальних методи дистанційного доступу до мережі, 

використовувані в корпоративних мережах.  
47. Опишіть, як Cisco VPN client використовується в VPN віддаленого 

доступу IPsec.  
48. Опишіть, як Secure Socket Layer (SSL) використовується в VPN 

віддаленого доступу. 
49. Опишіть принципи проектування безпечної мережі.  
50. Опишіть ідентифікацію загроз та аналіз ризиків.  
51. Опишіть управління ризиками і запобігання ризиків.  
52. Опишіть архітектуру Cisco Securex.  
53. Опишіть інструменти і методи тестування мережевої безпеки.  
54. Опишіть методи забезпечення безперервності бізнес процесу та 

аварійного відновлення мережевих ресурсів. 
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55. Опишіть концепцію життєвого циклу розробки системи та її 
застосування при розробці захищеної мережі.  

56. Опишіть призначення і функції політики безпеки мережі. 
57. Опишіть типи міжмережевих екранів. 
58.  Чим відрізняється ASA від інших брандмауерів? 
59.  Що є цілю при скануванні з допомогою Nmap? 
60.  Які існують методи сканування з допомогою Nmap? 
61.  Яку інформацію можливо отримати з допомогою Nmap? 
62.  Які існують методи обходу брандмауерів та IDS при роботі з Nmap? 
63.  Які основні два типи правил використовується при написанні правил 

для IPFW? 
64.  Якими операційними системами підтримується IPFW? 
65.  Опишіть стандартні режими роботи IPFW. 
66.  Опишіть алгоритм аналізу пакета в IPFW. 
67.  Опишіть методи збереження правил для IPFW. 
68.  В чому різниця між двома основними видами CloneZilla? 
69.  Опишіть основні методи забезпечення конфіденційності з допомогою 

GNU Privacy Guard.  
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцін
ка Пояснення 

90-100 
Відмінно 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне 
виконання з  

певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 
35 – 59 Незадовільно 

 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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функції. Частина 1. Загальні положення  

12. ДСТУ ISO 10118-2:2003 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-
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блокового шифру  

13. ДСТУ ГОСТ 28147:2009 Системи обробки інформації. Захист 
криптографічний. Алгоритми криптографічного перетворення 
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15. Securing Debian Manual https://www.debian.org/doc/user-manuals#securing 

16. Debian GNU/Linux System Administrator's Manual (Obsolete Documentation)  

Chapter 12 - Backup and Restore https://www.debian.org/doc/manuals/system-

administrator/ch-sysadmin-backup.html 

https://www.debian.org/doc/manuals/system-administrator/ch-sysadmin-backup.html
https://www.debian.org/doc/manuals/system-administrator/ch-sysadmin-backup.html
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