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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 
– технології захисту  конфіденційної  інформації від

розголошення  (протиправного  оприлюднення),  несанкціонованого
доступу  (копіювання,  ознайомлення,  модифікації  та
переміщення), перехоплення (через витік технічними каналами); 

– типи моделей безпеки   
уміти: 

- вирішувати задачі попередження та виявлення, ідентифікації,
аналізу та реагування на інциденти в інформаційних, інформаційно-
телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-системах;  -
проводити  розслідування  інцидентів  інформаційної  та/або
кібербезпеки,  базуючись  на  національних  та  міжнародних
регулюючих  актах,  процедурах  та  положеннях  в  сфері
інформаційної  та/або  кібербезпеки;  -  забезпечувати  дотримання
політики  ведення  журналів  реєстрації  подій  та  інцидентів  з
встановленим рівнем деталізації;

- забезпечувати неперервність бізнес процесів організації на базі
системи управління інформаційною безпекою, згідно вітчизняних та
міжнародних вимог і  стандартів;  -  забезпечувати функціонування
системи управління інформаційною та/або кібербезпекою організації
на основі керування інформаційними ризиками, здійснення процедур
їх кількісної і якісної оцінки;

-  виконувати  впровадження  та  підтримку  систем  виявлення
вторгнень та використовувати комплекси захисту для забезпечення
необхідного  рівня  захищеності  інформації  в  інформаційних,
інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-
системах; - аналізувати ефективність систем виявлення та протидії
несанкціонованому доступу до ресурсів і процесів в  ІТ та  SMART-
системах;  -  аналізувати  та  впроваджувати  системи  захисту  від
зловмисних програмних кодів.

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.

здатність  аналізувати,  виявляти  та  оцінювати  можливі  загрози,
уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та
інформаційним ресурсам згідно встановленої політики інформаційної
та/або кібербезпеки.

Ключові слова модель, загроза, витік, вразливість, захист,  інформаційні технології,
ризик, оповіщення, моніторинг, програмний комплекс, трафік, аналіз

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 



Tеми Змістовий  модуль  1.  Загальні  принципи  інформаційної
безпеки України

Тема 1. Інформаційна безпека в системі національної безпеки
України.  Основи  функціонування  системи  урядового  та
конфіденційного зв’язку. Модель інформаційної безпеки на рівні
операційної системи. 

Тема  2.  Національні  інтереси  та  загрози  інформаційній
безпеці  України в інформаційній сфері.  Загрози інформаційної
безпеки. Аналіз ризиків інформаційної безпеки

Змістовий модуль 2. Багаторівневий захист інформації в
корпоративних мережах 

Тема 3. Комплексний підхід до побудови системи захисту від
загроз  порушення  конфіденційності  інформації.  Побудова
формалізованої моделі загроз та моделі порушника. Особливості
парольних систем автентифікації.

Тема 4.  Математичні основи моделей безпеки.  Дослідження
моделей  забезпечення  конфіденційності.  Реалізація  обраної
формальної  моделі  безпеки  (Моделювання  процедури  надання
доступу до ІТС). Загальна характеристика формальних моделей
безпеки.

Тема  5.  Технології захисту конфіденційної  інформації від
несанкційонованого  копіювання  та  ознайомлення,  від  її
несанкційонованої модифікації та переміщення.

Змістовий  модуль  3.  Криптографічні  та  стеганографічні
механізми забезпечення захисту конфіденційних даних

Тема  6.  Криптографічні  та  стеганографічні  методи
забезпечення захисту конфіденційної інформації

Тема  7.  Криптографічні  методи  забезпечення
конфіденційності  інформації.  Стеганографічний  метод  захисту
конфіденційної інформації

Змістовий  модуль  4.  Методи  захисту  зовнішнього
периметру  та  технології  попередження  витоку
конфіденційних даних

Тема 8  Основні  методи  забезпечення  захисту  зовнішнього
периметру.   Установка  і  першочергове  налаштування
програмного  комплексу  SearchInform.  Принципи  використання
програмного  комплексу  SearchInform  для  моніторингу  витоків
конфіденційної інформації

Тема 9. Загальна характеристика і принципи функціонування
DLP-систем.  Налаштування  програмного  комплексу
SearchInform для контролю вмісту екранів користувачів і пошуку
конфіденційної  інформації  без  проведення  синтаксичного
аналізу. Налаштування програмного комплексу SearchInform для
пошуку  конфіденційної  інформації  на  основі  подібності
текстових  фрагментів.  Налаштування  програмного  комплексу
SearchInform для пошуку  конфіденційної  інформації  на  основі
фразового  пошуку.  Формування  регулярних  виразів  в
програмному  комплексі  SearchInform  і  налаштування  системи
перехоплення інформації, що передається.

Тема 10. Загальна характеристика і принципи функціонування
SIEM  –системи.  Розгортання  та  першочергове  налаштування
комплексної open source системи управління безпекою – OSSIM.



Налаштування  програмного  комплексу  OSSIM  для  збору
системних логів

Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Державний університет телекомунікацій. Диплом магістра. 
Спеціальність: Кібербезпека (Червоний диплом,2016-2018) 
Кваліфікація: «професіонал із організації інформаційної безпеки».
Науковий ступінь: немає.
Вчене звання: немає

Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Тадждіні Махіяр 
m  .  tadzhdini  @  kubg  .  edu  .  ua  

Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Теоретичні  аспекти  захищених  інформаційно-комунікаційних
технологій»,  «Основи  ОС  та  сучасних  Інтернет-технологій»,
«Кібернетичне право».

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

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних, лабораторних і практичні занять.

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

Необхідне устаткування Комп’ютери,  програмне  забезпечення,  підключення  до  мережі
Інтернет 
Центр дослідження технологій захисту інформаційних ресурсів   
Лабораторія технічного захисту інформації  

Групові/ Індивідуальні 
види навчальної 
діяльності 

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