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1. Вступ 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Децентролізовані застосунки» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності 125 

"Кібербезпека". 

Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Децентролізовані застосун-

ки» є навчальною дисципліною з циклу професійної підготовки вільного вибору (Мей-

джор "Інтелектуальні системи і блокчейн технології") за спеціальністю 125 “Кібербез-

пека”. Вона викладається у першому семестрі магістратури в обсязі 150 год.(5 креди-

тів ECTS), зокрема: лекції – 12 год., лабораторні – 28 год., самостійна робота – 106 

год, консультації – 4 год. У курсі передбачено два змістових модулі та одна модульна 

контрольна робота. Завершується дисципліна екзаменом. 

Предметом навчальної вивчення навчальної дисципліни є теоретичні конце-

пції, принципи функціонування, розробки та застосування до комплексних децентра-

лізованих застосувань (Dapps). 

Метою навчальної є засвоєння теоретичних  основ  та отримання практичних 

навичок з проектування, розробки, розгортання децентралізованих застосувань 

(Dapps). 

Головне завдання курсу – освоєння принципів розробки, кодування, розгор-

тання і виконання комплексних децентралізованих додатків (Dapps), які надають ко-

жному доступ до функцій і послуг blockchain. Ознайомлення з застосуванням Truffle 

IDE, смарт-контрактів, веб-клієнтів і клієнтів MetaMask. Знайомство з архітектурою 

Dapp: інтерфейс клієнтського інтерфейсу, заснований на blockchain і смарт-

контрактах.  

 

Курс 5 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Аудиторні навчальні заняття 

лекції 12 

семінарські, практичні - 

лабораторні 28 

Самостійна робота  106 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Інтелектуальний аналіз даних Блокчейн: математичні проблеми та за-

стосунки 

 Смарт-контракти 

 



2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 

Компетентності Результати навчання 

Здатність до забезпечення безпеки 
мережевих ресурсів та криптографічного-
захисту інформації в системах інформа-
ційної та/або кібербезпеки 

вміти проектувати перспективні крипто-
системи та застосовувати сучасні техно-
логії криптографічного захисту інформації 
в системах інформаційної та/або кібербе-
зпеки. 

Здатність розв’язувати спеціалізо-
вані задачі та практичні проблеми у галузі 
забезпечення інформаційної та\або кібе-
рбезпеки. 

знати методи і способи розробки та тес-
тування програмного забезпечення з ви-
явлення і усунення активності, що загро-
жує безпеці системи 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Основи децентралізованих застосувань (Dapps). 

Тема 1. Truffle для  Децентралізованих застосувань 

Технічні вимоги до Truffle IDE. Основи створення міні Dapps. 

Тема 2. Web3 та  Truffle 

Технічні вимоги. Що таке web3? Ganache-CLI. Web3 Solidity & # x2013; Типи 

даних. Масиви. Структури. Зіставлення. Специфікатори видимості. Функції. Функціо-

нальні модифікатори. Типи функцій. Події 

Тема 3. Клієнт Ethereum та Dapp 

Технічні вимоги. Geth, Parity, and Ganache. Вибір правильного клієнта 

Ethereum. Трюфельні та Ethereum клієнти. Truffle і Geth. Truffle і Parity. Truffle і 

Ganache-CLI 

Змістовний модуль 2. Основи програмування smart contracts 

Тема 4. Основи Hyperledger 

Проекти Hyperledger. Fabric. Sawtooth Lake. Iroha. Burrow. Indy. Explorer. Cello. 

Composer. Quilt  

Тема 5. Протокол Hyperledger  

Вимоги та цілі дизайну Hyperledger Fabric. Модульний підхід. Конфіденційність. 

Масштабованість. Детерміновані угоди. Ідентичність. Аудит. Оперативна сумісність. 

Переносимість. Запити з rich даними 

Тема 6. Альтернативні Blockchains 

Kadena. Ripple. Платформи та фреймворки: Eris. 

 

 

4. Теми лабораторних робіт 

Лабораторна робота №1.  Робота з Truffle 

Лабораторна робота №2. Знайомство з Remix - web-середовище Solidity IDE. 

Основи робоит з Ethereum 

Лабораторна робота №3. Середовище розробки Solidity 

Лабораторна робота №4. Робота з MetaMask 

Лабораторна робота №5. Дослідження можливостей бібліотеки Web3 і середо-

вища розробки Truffle 



5. Порядок оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семі-

нарські, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сфор-

мованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-

бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання 

результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять і оцінюється сумою на-

браних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

складати іспит, – 35 балів); 

модульний контроль, що проводиться у формі колоквіуму як проміжний міні-

екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний 

змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента пі-

сля вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового моду-

ля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового ек-

замену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання знань 

студента під час семінарських, практичних і лабораторних занять та виконання інди-

відуальних завдань проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з ре-

комендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розгляда-

ються; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, роз-

в'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань 

та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, структура, стиль викладу мате-

ріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою 

позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки; арифметична 

правильність виконання індивідуального та комплексного розрахункового завдання; 

здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань; вміння 

пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на певне 

проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіткість викладення 

міркувань; логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної про-

блеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; використання 

методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 

самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, 

володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 

вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 

самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 



Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної ди-

сципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, завданням 

якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопиче-

них знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дис-

ципліни тощо. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і передбачає визначення 

рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Кожен екзаменаційний білет складається із 2 теоритичних питань та двох 

практичних завдань, які передбачають вирішення типових професійних завдань фа-

хівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 

40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) і проставляється у від-

повідній графі екзаменаційної "Відомості обліку успішності".  

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за резуль-

татами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний контроль упродовж се-

местру – 35 та мінімально можлива кількість балів, набраних на екзамені, – 25. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням ба-

лів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і 

більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залі-

кову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.  

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ТИЖНЯМИ 
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6 11 2          2 

7 12 1  4        5 

8 13 2          2 

9 14 0  4        4 

10 
15 2          2 

16 2          2 

екзамен           40 

Усього           100 

  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної ді-

яльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового прое-

кту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

Зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
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