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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 
- структури сучасних обчислювальних систем, методів і засобів

обробки інформації, архітектури операційних систем;
- моделі управління мережевими ресурсами;
- програмні  та  апаратні  засоби  захисту  в  інформаційних

системах;
- принципи побудови мережевих екранів;
- функції  забезпечення  безпеки  мережевої  інфраструктури

відповідно рівнів еталонної моделі OSI;
- особливості реалізації статичних і динамічних VLAN;
- методику створення списків управління доступом (ACL);
- особливості  управління  багатоадресною  розсилкою  на  2-му

рівні моделі OSI.
уміти: 

- здійснювати професійну діяльність на основі знань сучасних
інформаційно-комунікаційних та SMART-технологій; - розробляти та
аналізувати  проекти  ІТ та  SMART-систем,  базуючись  на
стандартизованих  технологіях  та  протоколах  передачі  даних;  -
застосовувати в професійній діяльності знання, навички та практики
щодо структур сучасних обчислювальних систем, методів і засобів
обробки інформації, архітектур операційних систем; - здійснювати
захист ресурсів і процесів в ІТС на основі моделей безпеки (кінцевих
автоматів, управління потоками, Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson та
інші), а також встановлених режимів безпечного функціонування ІТ
та SMART-систем; - виконувати аналіз програмного забезпечення з
метою оцінки на відповідність встановленим вимогам інформаційної
та/або кібербезпеки в ІТ та SMART-системах;

-  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,  інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих)  та  SMART-системах;  -  виконувати  розробку
експлуатаційної документації на КЗЗ;

-  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 забезпечувати захист інформації, що обробляється  в ІТ

(автоматизованих)  системах з метою реалізації встановленої політики
інформаційної та/або кібербезпеки

Ключові слова модель,  протокол,  мережа,  вразливість,  захист,  інформація,
перехоплення,  сервер,  телекомунікаційна  інфраструктура,  екран,
мережевий пристрій

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий  модуль  1.  Інформаційні  технології  як  об'єкти

інформаційної безпеки
Тема  1. Інформаційні  технології  як  об'єкти  інформаційної

безпеки. 
Змістовий модуль 2. Багаторівневий захист інформації в

корпоративних мережах 
Тема  2.  Багаторівневий  захист  інформації  в  корпоративних

мережах
Змістовий модуль 3. Методи маршрутизації як інструменти

інформаційної безпеки
Тема 3.  Методи маршрутизації як інструменти інформаційної

безпеки
Змістовий  модуль  4.  Функції  забезпечення  безпеки

мережевої інфраструктури відповідно рівнів моделі OSI
Тема  4.  Функції  забезпечення  безпеки  мережевої

інфраструктури відповідно рівнів моделі OSI.
Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Воронізьке  вище  воєнно-інженерне  училище
радіоелектроніки,  1988 р.  Спеціальність:  «Радіоелектронні  засоби».
Кваліфікація: «Радіоінженер».

 Національний університет оборони України, 1999 р. Спеціальність:
«Організація  бойового  та  оперативного  забезпечення  військ(сил)».
Кваліфікація: «Магістр військового управління».

Науковий ступінь: кандидат військових наук, 2005 р. Наукова
спеціальність  20.01.12  «Радіоелектронна  боротьба,  способи  та
засоби».  Тема дисертації:  «Методика обґрунтування  раціональних
способів  радіоелектронного  подавлення  супутникових  систем



зв’язку».
Вчене  звання: доцент  за  кафедрою  інформаційної  та

кібернетичної безпеки, 2016 р.
Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Андрій Олександрович Аносов
a.anosov@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»,
«Компонентна  база  та  елементи  схемотехніки  в  системах  захисту
інформації». 

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 функціонування і захисту ІКС та
мереж   
Лабораторія комп’ютерних мереж  

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)


