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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  висуваються  ними  при  побудові  захищених  систем,  особливості
підтвердження відповідності побудованого захисту;
- принципи побудови систем забезпечення інформаційної безпеки;
- основні  типи,  призначення  та  характеристики  технологічних

рішень, направлених на забезпечення інформаційної безпеки.
уміти: 

-  вирішувати  задачі  управління  процесами  забезпечення
неперервності  бізнесу  з  використанням  процедур  резервування
програмного забезпечення та безпосередньо інформаційних ресурсів; -
вирішувати задачі корекції цілей, стратегій, планів забезпечення непе-
рервності бізнесу після здійснення кібератак, збоїв та відмов різних
класів;  -  виконувати  аналіз  налаштувань  елементів  інформаційних
систем та комунікаційного обладнання;

-  аналізувати  та  визначати  можливість  застосування  технологій,
методів та засобів криптографічного захисту інформації; - аналізувати
та визначати можливість застосування технологій, методів та засобів
технічного захисту інформації; - виявляти небезпечні сигнали технічних
засобів; - вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під
час інструментального контролю захищеності  інформації  від витоку
технічними каналами; - визначати ефективність захисту інформації від
витоку  технічними  каналами  відповідно  до  вимог  нормативних
документів  системи технічного захисту інформації;  - інтерпретувати
результати  проведення  спеціальних  вимірювань  з  використанням
технічних  засобів,  контролю  характеристик  ІТ та  SMART-систем
відповідно  до  вимог  нормативних  документів  системи  технічного
захисту інформації; - обґрунтовувати можливість створення технічних
каналів  витоку  інформації  на  об’єктах  інформаційної  діяльності;  -
впроваджувати  заходи  та  засоби  технічного  захисту  інформації  від
витоку технічними каналами;

- 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,  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;



- застосовувати знання державної та іноземних мов для забезпечення
ефективності  комунікації  на  засадах  дотримання  етичних  норм
суспільної поведінки, професійного дискурсу та культури лідерства; -
знати  особистісні  та  соціальні  засади  збереження  та  зміцнення
індивідуального  здоров’я;  -  усвідомлювати цінності  демократичного
громадянського  суспільства  та  необхідність  його  сталого  розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; -
вміти прогнозувати кінцевий результат та адаптуватися в умовах частої
зміни технологій професійної діяльності;- діяти на основі законодавчої
та нормативно-правової бази України та вимог галузевих стандартів, в
тому  числі  міжнародних;  -  створювати  та  впроваджувати  бізнес-
проекти, а також забезпечувати неперервність бізнес процесів.

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

вміння керувати проектами та вести підприємницьку діяльність 
фахові  

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 атака,  вразливість,  пошкодження,  витік,  дані,  захист,  інформація,
обмежений  доступ,  ризик,  стандарт,  алгоритм,  ІТ-інфраструктура,
мережа, прогнозування, тестування

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий модуль 1.  Інформаційна та кібербезпека сучасного

підприємства
Тема 1. Модель побудови ІТ-структури стійкої до шкідливого ПЗ 
Тема  2.  Побудова  розширеної  системи  антивірусного  захисту

підприємства
Тема  3:  Принципи  захисту  від  шифрувальників  на  периметрі

мережі
Тема 4. Принципи захисту від вразливостей нульового дня
Тема 5: Загальні принципи захисту підприємств від кібератак
Тема 6. Мікросегментація мереж
Тема 7. Інформаційна безпека банківських платежів

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 

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

Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Кібернетичне  право»,  «Стандарти  інформаційної  та  кібербезпеки»,
«Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Захист



баз та сховищ даних».
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, семінарських і практичних занять.

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

Необхідне устаткування Комп’ютери, програмне забезпечення, підключення до мережі Інтернет
Лабораторія GOLDi із можливістю віддаленої роботи  
Центр фінансових проектів  

Групові/ Індивідуальні 
види навчальної 
діяльності 

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


