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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 

-  основні  вітчизняні  нормативні  документи  в  галузі  захисту
інформації та міжнародні стандарти з інформаційної безпеки, процеси
які  формалізуються  ними при управлінні програмними  комплексами
захисту  АС  від  несанкціонованого  доступу,  особливості технологій
розслідування інцидентів безпеки;

- принципи управління програмними комплексами захисту АС від
несанкціонованого доступу в інформаційних системах;

- основні типи, призначення та характеристики технологічних рішень,
направлених  на забезпечення  управління  програмними  комплексами
захисту АС від несанкціонованого доступу.
уміти: 

- забезпечувати процеси захисту інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих)  та  SMART-систем  шляхом  встановлення  та
коректної експлуатації програмних та програмно-апаратних комплексів
засобів  захисту;  -  забезпечувати  функціонування  спеціального
програмного  забезпечення  щодо  захисту  даних  від  руйнуючих
програмних  впливів,  руйнуючих  кодів  в  інформаційних,  ІТ
(автоматизованих)  та  SMART-системах;  -  виконувати  розробку
експлуатаційної документації на КЗЗ;

-  вирішувати  задачі  супроводу  та  впровадження  комплексних
систем  захисту  інформації,  а  також  протидії  несанкціонованому
доступу  до  ресурсів  і  процесів  в  інформаційних  та  інформаційно-
телекомунікаційних   (автоматизованих)  та  SMART-системах;  -
здійснювати оцінку рівня захищеності інформації, що обробляється в ІТ
та  SMART-системах,  використовувати  інструментальні  засоби
оцінювання наявності потенційних вразливостей; - вирішувати задачі
управління  комплексною  системою  захисту  інформації  в
інформаційних  та  ІТ  (автоматизованих)  та  SMART-системах;  -
вирішувати задачі експертизи, випробування КСЗІ;

- забезпечувати процеси моніторингу доступу до ресурсів і процесів
ІТ  та  SMART-систем;  -  забезпечувати  конфігурування  та
функціонування  систем  моніторингу  ресурсів  та  процесів  в  ІТ  та
SMART-системах;

-  виконувати  впровадження  та  підтримку  систем  виявлення
вторгнень  та  використовувати  комплекси  захисту  для  забезпечення
необхідного  рівня  захищеності  інформації  в  інформаційних,  ІТ
(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  забезпечувати  неперервність  бізнесу  згідно  встановленої
політики інформаційної та/або кібербезпеки.

Ключові слова конфіденційність, прихований канал, цілісність, доступність, стійкість,
спостереженість, гарантії, профіль захищеності, програмний комплекс

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий  модуль  1.  Програмні  комплекси  захисту  АС  від

несанкціонованого доступу
Тема 1. Критерії  оцінки  захищеності  інформації  в  комп’ютерних

системах від несанкціонованого доступу
Тема  2. Класифікація  автоматизованих  систем  і  стандартні

функціональні  профілі  захищеності  оброблюваної  інформації  від
несанкціонованого доступу

Тема  3. Базові  програмні  комплекси  захисту  АС  від
несанкціонованого доступу

Дата і місце 
проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1980 р.
Спеціальність: «Прикладна математика». Кваліфікація: «Математик».

Науковий  ступінь: кандидат  технічних  наук,  1986  р.  Наукова
спеціальність 05.22.14 «Експлуатація повітряного транспорту»). Тема
дисертації: «Автоматизація процесу оцінки параметрів моделей ВС і
оптимальне планування тестових режимів польоту».

Вчене звання: немає.
Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Юрій Володимирович Борсуковський
y.borsukovskyi@kubg.edu.ua

Попередня підготовка Знання,  вміння і  компетенції,  сформовані  в ході вивчення дисциплін
«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, 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 моделювання та програмування  
Центр  дослідження  технологій  захисту  інформаційних  ресурсів
(Контур забезпечення всебічного захисту корпоративної мережі  ESET
Enterprise Inspector,  Контур  захисту  інформації  в  хмарних  сховищах
даних від компанії IBM)

Групові/ 
Індивідуальні види 

Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)
Практичні  заняття  (ознайомчі,  підтверджуючі,  частково-пошукові,



навчальної діяльності дослідницькі)
Лабораторні заняття (фронтальні, циклічні, практико-орієнтовані)
Самостійна  робота  (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)


