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Тема курсової роботи Керівник 

Експлуатація типових вразливостей бездротових 

мереж на прикладі мікроконтроллера ESP 32 
Барибін О.І., к.т.н. 

Особливості побудови профілів захисту відповідно до 

ISO 15408 Evaluation criteria for ITsecurity  
Барибін О.І., к.т.н. 

Оцінка ризиків інформаційної безпеки на основі 

нечіткої логіки 
Барибін О.І., к.т.н. 

Методи та моделі процесів кібернападу і 

кіберзахисту. 
Фурса С.Є., к.т.н. 

Створення інтернет магазину книг за допомогою 

технологій React Redux 
Фурса С.Є., к.т.н. 

Порівняльний аналіз протоколів, які 

використовуються для побудови VPN мереж. 
Фурса С.Є., к.т.н. 

Аналіз та захист від SQL атак. Фурса С.Є., к.т.н. 

Аналіз методів передачі медичних даних стандарту 

DICOM, JPEG по телекомунікаційним лініям різних 

стандартів. 

Загоруйко Л.В., к.т.н. 

Аналіз і класифікація методів розпізнавання 

напівтонових зображень 
Загоруйко Л.В., к.т.н. 

Класифікація пристроїв реєстрації зображень в 

інфрокрасному діапазоні 
Загоруйко Л.В., к.т.н. 

Комп’ютерне моделювання знімання інформації 

пасивної радиозакладками в поле шумових перешкод 

активного захисту 

Сергієнко С.П., к.ф.-м.н. 

Математичне моделювання протидії активному 

придушення радіоканалу зв'язку. 
Сергієнко С.П., к.ф.-м.н. 

Розробка автоматизованої системи контролю за 

персоналом на основі мережевих програм розпізнання 

облич людей. 

Сергієнко С.П., к.ф.-м.н. 

Практична реалізація атаки на NFC пристрій – 

Людина всередині 
Крижановський В.Г., д.т.н. 

Розробка захищеної системи вимірювання 

температури у всіх зонах квартири 
Крижановський В.Г. , д.т.н. 

Системи верифікації походження документів для 

великої організації 
Крижановський В.Г. , д.т.н. 
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Гарантоване на фізичному рівні зберігання даних 
Крижановський В.Г., д.т.н., 

проф. 

Основні принципи безпеки банківських транзакцій 
Крижановський В.Г., д.т.н., 

проф. 

Порівняльний аналіз ефективності та безпеки 

протоколів, використовуваних для побудови VPN 

мереж. 

Фурса С.Є., к.т.н., доцент 

Розробка програмного комплексу навчання 

найпростішим алгоритмам шифрування. 
Фурса С.Є., к.т.н., доцент 

Аналіз та оцінка наслідків можливих вразливостей 

сайту інституту (факультету). 
Фурса С.Є., к.т.н., доцент 

Вразливості простої системи електронного 

документообігу із застосуванням електронного 

підпису. 

Фурса С.Є., к.т.н., доцент 

Вразливості CPython інтерпретатора мови 

програмування Python 
Барибін О.І., к.т.н. 

Дослідження на вразливість до SQL ін'єкцій різних 

видів сайтів 
Барибін О.І., к.т.н. 

Дослідження можливості аналізу та перехвату 

конфіденційної інформації у мержі WiFi 
Барибін О.І., к.т.н. 

Дослідження можливості глушення сигналу мережі 

WiFi 
Барибін О.І., к.т.н. 

Дослідження можливості несанкціонованого 

доступу до внутрішньої мережі локального 

провайдера інтернет-послуг 

Барибін О.І., к.т.н. 

Організація підробної точки доступа до мержі WiFi Барибін О.І., к.т.н. 

Автоматизація контролю доступу на основі 

мережевих програм розпізнання облича людини. 
Сергієнко С.П., к.ф.-м.н., доцент 

Моделювання пристрою протидії активному  

придушенню радіоканалу зв’язку 
Сергієнко С.П., к.ф.-м.н., доцент 



Контроль та виявлення  передачі інформації  

сигналами систем радіопротидії. 
Сергієнко С.П., к.ф.-м.н., доцент 

Аналіз і порівняння алгоритмів розпізнавання 

електронного цифрового підпису 
Загоруйко Л.В., к.т.н. 

Методи розпізнавання дискретного сигналу в 

адитивному шумі для двох каналів передачі 

інформації  

Загоруйко Л.В., к.т.н. 

Cпособи підвищення стійкості LTE-мережі в 

умовах деструктивних кібератак  
Загоруйко Л.В., к.т.н. 
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Дослідження можливості використання особливостей 

підключення камер HickVision для отримання до них 

несанкціонованого доступу 

Дослідження можливості використання вразвливостей 

операційних систем Windows за допомогою Metasploit 

Забезпечення інформаційної безпеки відповідно до  IT-

CMF:ISM  Framework 

Забезпечення інформаційної безпеки відповідно до NIST  

Framework for Improving Critical Infrastructure  Cybersecurity 

Дослідження можливості реалізації ДОС та ДДОС атаки на 

веб-сайти  

Дослідження можливості використання методів соціальної 

інженерії для компроментації Steam акаунту 

Дослідження можливості використання вразливостей 

домашньої безпровідної мережі для отримання доступу до 

файлів персонального компьютера 

Сертифікація спеціалістів з інформаційної безпеки за 

програмою (ISC)2 CSSLP 

Дослідження можливості фальсифікації точки доступа до 

бездротової мережі 

Сертифікація спеціалістів з інформаційної безпеки за 

програмою (ISC)2 SSCP 

Сертифікація спеціалістів з інформаційної безпеки за 

програмою ISACA CISA 

 
 


