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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, повинні 
знати: 

– Wi-Fi протоколи та їх слабкі сторони;
– методи та інструменти для аналізу протоколів Bluetooth, ZigBee та

ін., а також компрометуючих методів;
– функції вбудованих і кібернетичних фізичних систем та аспекти

безпеки
уміти: 

вирішувати  задачі  супроводу  (в  т.  числі:  огляд,  тестування,
підзвітність) системи управління доступом згідно принципів, критеріїв
доступу  та  встановленої  політики  безпеки  в  інформаційних  та
інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-
системах; 

реалізовувати  заходи  з  протидії  отриманню  несанкціонованого
доступу  до  інформаційних  ресурсів  і  процесів  в  інформаційних,
інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-
системах; 

вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та
процесів  в  інформаційних  та  інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих) та  SMART-системах на основі моделей управління
доступом (мандатних, дискриційних, рольових); 

вирішувати  задачі  централізованого  і  децентралізованого
адміністрування  доступом  до  інформаційних  ресурсів  і  процесів  в
інформаційних та інформаційно- телекомунікаційних (автоматизованих)
та SMART-системах; 

забезпечувати  введення  підзвітності  системи управління  доступом
інформаційних ресурсів і процесів в ІТ та SMART-системах;

вирішувати задачі управління процесами забезпечення неперервності
бізнесу  з  використанням  процедур  резервування  програмного
забезпечення та безпосередньо інформаційних ресурсів; 

вирішувати  задачі  корекції  цілей,  стратегій,  планів  забезпечення
неперервності бізнесу після здійснення кібератак, збоїв та відмов різних
класів;

 виконувати аналіз налаштувань елементів інформаційних систем та
комунікаційного обладнання.

Відповідно до  ОПП «БІКС» у процесі вивчення  ОК передбачається
формування у студентів таких компетентностей: 

фахові:
здатність  виконувати  моніторинг  процесів  функціонування

інформаційних,  інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  систем
згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.

Ключові слова атака,  вразливість,  доступ,  захист,  інформація,  модель, ресурс,  ризик,
сервер,  система,  тестування,  телекомунікації,  підміна  номеру,
специфікація, розкриття даних, віртуальне середовище

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 



Tеми Змістовий модуль 1. Загрози для безпроводових технологій і
їх аналіз. 

Тема 1. . Безпроводові мережі загрози моделей. 
Тема 2. Безпроводовий збір даних та WiFi MAC-аналіз.
Тема 3. Безпроводові засоби інформаційного аналізу. 
Змістовий  модуль  2.  Атаки  на  комерційні  безпроводові

протоколи. 
Тема 4. Атаки на Bluetooth, DECT і ZigBee. 
Тема 5. Розширені методики атак WiFі.

Дата і місце 
проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Київський  політехнічний  інститут,  .2005  р.  Спеціальність:
«Електронні системи». Кваліфікація: «Магістр електроніки».
 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 2005–
2008  роки:  аспірантура  за  спеціальністю  05.13.21  «Системи  захисту
інформації».
Науковий  ступінь: кандидат  технічних  наук.  Спеціальність  05.13.06
“Інформаційні технології”. Тема дисертації: «Методи і засоби підвищення
інформаційної  та  функціональної  безпеки  безпроводових  мереж
передавання даних»
Вчене звання: немає

Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Соколов Володимир Юрійович 
v  .  sokolov  @  kubg  .  edu  .  ua  

Попередня підготовка Знання,  вміння і  компетенції,  сформовані  в ході вивчення дисциплін
«Основи  інформаційної  і  кібербезпеки  та  захисту  інформації»,
«Теоретичні  аспекти  захищених  інформаційно-комунікаційних
технологій»,  «Захист  інформації  в  інформаційно-комунікаційних
системах» 

Як навчатися? Студенти  опрацьовують  теоретичний  матеріал  лекцій,  підручників,
навчально-методичних  посібників  та  інших  інформаційних  джерел,
виконують практичні завдання

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних і практичних занять

Навчальні матеріали Комплект  методичних  розробок  лекційних  і  практичних  занять;
електронний навчальний курс, методична та наукова література

Необхідне 
устаткування 

Комп’ютери, програмне забезпечення, підключення до мережі Інтернет
Лаборатор  ія   безпеки інформаційних активів   Університету

Групові/ 
Індивідуальні види 
навчальної діяльності

Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)
Практичні  заняття  (ознайомчі,  підтверджуючі,  частково-пошукові,
дослідницькі)
Самостійна  робота  (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)


