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Тривалість ОК 150 годин (5 кредитів ECTS) 
Очікувані результати 
навчання 

Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 

- національну та міжнародну нормативно правову базу, науково-
методичні  та  технічні  принципи  організації,  впровадження  та
застосування систем управління захистом інформації в  ІТС; 

- принципи створення КСЗІ в ІТС;
- організацію  та  порядок  проведення  робіт  з  проектування,

впровадження та супроводу комплексних систем захисту інформації в
інформаційних,  комунікаційних  та  інформаційно  –
телекомунікаційних системах;

- організацію  та  порядок  проведення  робіт  з  державної
експертизи КСЗІ та засобів захисту інформації;

- вимоги міжнародних стандартів та вітчизняних нормативних
документів  в  сфері  захисту  інформації  щодо управління захистом
інформації  в  інформаційних,  комунікаційних  та  інформаційно  –
телекомунікаційних системах.

- вимоги  міжнародних  стандартів  в  галузі  управління
інформаційною безпекою;

методи, методики, програмні засоби оцінки ризиків інформаційної
безпеки в ІТС підприємств, установ, організацій. 
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;

 - 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.

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

фахові
здатність  здійснювати  професійну  діяльність  на  основі

впровадженої  системи  управління  інформаційною  та/або
кібербезпекою

Ключові слова атака,  вектор,  вразливість,  вплив,  захист,  інформація,  політика,
перехоплення, ризик, атестація, контроль, сервер, тестування

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий  модуль  1.  Концепція  побудови  захищеної

інформаційно-телекомунікаційної системи 
Тема  1. Стратегія,  основні  напрямки  та  методи  забезпечення

безпеки інформації. 
Тема 2.  Концепція  захищеної  інформаційно-телекомунікаційної

системи
Змістовий модуль 2.  Методологія управління інформаційною

безпекою 
Тема 3. Концепція управління інформаційною безпекою 
Тема 4. Міжнародні та вітчизняні стандарти в галузі управління,

оцінки та аудиту інформаційної безпеки.
Змістовий модуль 3. Аудит інформаційної безпеки
Тема 5 Технології аудиту інформаційної безпеки.
Тема 6. Стандарти що охоплюють питання аудиту інформаційної

безпеки.
Змістовий  модуль  4.  Організаційна  структура  системи

забезпечення безпеки інформації 
Тема  7.  Служба  захисту  інформації  (СЗІ).  Функції,  завдання,

відповідальність, штатна структура СЗІ 
Тема  8. Функції,  завдання,  відповідальність,  штатна  структура

СЗІ.
Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Державний  університет  телекомунікацій.  Магістр  за
спеціальністю Системи захисту від несанкціонованого доступу,
Кваліфікація – науковий співробітник, викладач ВНЗ, інженер у
галузі  інформаційної  безпеки.  Диплом:  KB  №  37582778,  від
30.01.2010
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук. Диплом ДК №037783
від 29.09.2016р. Спеціальність  спеціальністю 21.05.01 “Інформаційна
безпека  держави”.  Тема  дисертації:  «Метод  оцінювання  стану
захищеності інформаційних ресурсів на основі дослідження джерел загроз
інформаційній безпеці».
Вчене звання: немає

Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Яніна Володимирівна Рой
y  .  roi  @  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

mailto:y.roi@kubg.edu.ua


системах», «Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки». 
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 семінарських занять.

Навчальні матеріали Комплект  методичних  розробок  лекційних,  лабораторних і
семінарських 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)
Лабораторні заняття (фронтальні, циклічні, практико-орієнтовані)
Семінарські  заняття  (інтерактивні,  репродуктивні,  проблемно-
прошукові)
Самостійна  робота  (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)


