
СИЛАБУС 
освітнього компоненту (ОК) 

«ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМУВАННЯ В СИСТЕМАХ
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Очікувані результати 
навчання 

Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 

– історію та особливості розвитку політик безпеки;
– основні  процеси  що  вимагаються  при  впровадженні  політик

безпеки;
– класифікацію та характеристики апаратних і програмних засобів

для ефективного впровадження політик безпеки;
– основні  чинники,  що  визначають  надійність  і  ефективність

політик безпеки;
– понятійно-термінологічний апарат в області аналізу та синтезу

політик безпеки
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  (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;

- обирати основні методи та засоби захисту інформації відповідно
до  вимог  сучасних  стандартів  інформаційної  і  кібербезпеки,  та
критеріїв  безпеки  інформаційних  технологій,  застосовуючи
системний  підхід  та  знання  основ  теорії  захисту  інформації;  -
вирішувати  задачі  управління  процедурами  ідентифікації,
автентифікації, авторизації, користувачів і процесів в інформаційних
та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  та  SMART-
системах; - проектувати та реалізувати комплексні системи захисту
інформації  в  АС  організації  (підприємства)  відповідно  до  вимог



нормативних документів  системи технічного захисту інформації;  -
вирішувати  задачі  захисту  потоків  даних  в  інформаційних,
інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-
системах; - визначати рівень захищеності інформаційних ресурсів в
інформаційних  та  інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих)  та  SMART-системах;  -  використовувати
інструментальні  засоби  оцінювання  можливості  реалізації
потенційних  загроз  інформації,  що  обробляється  в  інформаційно-
телекомунікаційних (автоматизованих) та SMART-системах;

-  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;

-  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  КСЗІ  в  інформаційних  та  інформаційно-
телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-системах;  -
вирішувати задачі експертизи, випробування КСЗІ;

-  вирішувати  задачі  попередження  та  виявлення,  ідентифікації,
аналізу  та  реагування  на  інциденти  в  інформаційних,  ІТ
(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 ІКБ організації на основі керування інформаційними
ризиками, здійснення процедур їх кількісної і якісної оцінки;

- 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,  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  до використання  програмних  та  програмно-апаратних

комплексів  засобів  захисту  інформації  в  інформаційно-
телекомунікаційних (автоматизованих) системах.

Ключові слова процес, потік, процедура, підпрограма, метод, клас, об’єкт, інтерфейс,
бібліотека, додаток

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий модуль 1. Технології безпечного програмування

Тема 1. Основні принципи безпечного програмування
Тема 2. Характеристика технології .Net Framework
Тема 3. Базові поняття С#. Дані програми. Безпека даних.
Тема 4. Управління потоком виконання програми.

Змістовий модуль 2.  Технологія структурного процедурного
програмування

Тема 5.  Структурний підхід в програмуванні.  Структуровані
типи даних

Тема 6. Розбиття програми на підпрограми. Методи.
Змістовий  модуль  3.  Технологія  об’єктно-орієнтованого

програмування
Тема  7.  Принципи  об’єктно-орієнтовного  програмування.

Класи та об’єкти. 
Тема 8. Похідні класи

Змістовий  модуль  4.  Створення  базових  елементів
графічного інтерфейсу користувача

Тема  9.  Проектування  та  розробка  основних  компонент
графічного інтерфейсу користувача (GUI).

Тема 10. Класи стандартних елементів управління бібліотеки
класів Windows Forms

Змістовий  модуль  5.  Розробка  додатків  в  інтегрованих
середовищах.  Побудова  керованого  та  захищеного  коду  за
допомогою Windows Forms, ADO.NET, WPF, ASP.NET

Тема 11. Засоби збереження даних. DataGrideView, DB.
Тема 12. Засоби для створення веб-додатків - ASP.NET

Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1981 р.,
диплом  ЖВ-І  №044145.  Спеціальність:  економічна  кібернетика.
Кваліфікація: економіст-математик
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, 1993 р. 



диплом серії КН № 003538 від 26.11.1993 р., наукова спеціальність 
05.13.11 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних 
машин, комплексів, систем та мереж. Тема дисертації: «Методи та 
засоби розподілу ресурсів в обчислювальних системах з жорсткими 
часовими обмеженнями».
Вчене звання: доцент за кафедрою інформатики.

Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Світлана Олексіївна Спасітєлєва
s.spasitielieva@kubg.edu.ua

Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Спеціальні  методи  в  системах  безпеки»,  «Захист  інформації  в
інформаційно-комунікаційних  системах»,  «Технології  безпечного
програмування»

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

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних, лабораторних і практичних 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 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)


