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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 
– історію  та  особливості  розвитку  систем  технічного  захисту

інформації;
– основні процеси що вимагаються при впровадженні КТЗІ;
– класифікацію  та  характеристики  апаратних  засобів  для

ефективного впровадження КТЗІ;
– основні чинники, що визначають надійність і ефективність КТЗІ;
– понятійно-термінологічний  апарат  в  області  аналізу  та

впровадження КТЗІ
уміти: 
- 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 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  інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих)  та  SMART-системах;  -  вирішувати  задачі
експертизи, випробування КСЗІ.

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

фахові



здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, ІТ
(автоматизованих)  систем  після  реалізації  загроз,  здійснення
кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження.

Ключові слова інформація,  доступ,  система,  модель загроз, витік,  засоби захисту,
випробування, атестація

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий модуль 1. Основні етапи впровадження КТЗІ

Тема 1. Поняття КТЗІ, призначення та функції. 
Тема 2. Проведення передпроектних робіт щодо створення КТЗІ

на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД).
Тема 3. Атестація КТЗІ. 

Змістовий  модуль  2.  Організаційні  заходи  для  ефективного
функціонування КТЗІ

Тема 4. Організаційні заходи ТЗІ на ОІД. 
Тема 5. Організація захисту інформації з обмеженим доступом.
Тема 6 Особливості підтримки КТЗІ в актуальному стані.

Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Державний  університет  телекомунікацій.  Магістр  за
спеціальністю системи технічного захисту інформації, автоматизація
її  обробки.  Кваліфікація:  Професіонал  із  організації  захисту
інформації  з  обмеженим доступом.  Диплом:  KB № 47053320,  від
30.06.2014
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук. Диплом ДК №055191

від 16.12.2019р. Спеціальність  05.13.06 “Інформаційні технології”.
Тема дисертації: «Технологія забезпечення функціональної безпеки
систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних
політик».

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

Артем Вадимович Платоненко
a.platonenko@kubg.edu.ua  

Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Захист  інформації  в  інформаційно-комунікаційних  системах»,
«Компонентна  база  та  елементи  схемотехніки  в  системах  захисту
інформації», «Фізичні основи захисту інформації»

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 і лабораторних/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 

Центр дослідження технологій захисту інформаційних ресурсів   
Лабораторія технічного захисту інформації  

Групові/ Індивідуальні Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)



види навчальної 
діяльності 

Практичні заняття  (ознайомчі, підтверджуючі, частково-пошукові,
дослідницькі)
Лабораторні заняття (фронтальні, циклічні, практико-орієнтовані)
Самостійна  робота (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)


