
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ" 
 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Підсистеми захисту операційних систем сімейства Windows, 

сімейства Linux. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання курсантами методологічних основ захисту 

операційних систем та застосування механізмів захисту 

операційних систем для побудови військових інформаційно-

телекомунікаційних систем. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виявляти, запобігати та оперативно реагувати на інциденти 

кібернетичного характеру в спеціальних інформаційно-

телекомунікаційних системах. 

Оцінювати наявність вразливостей, загроз, ризиків та дій 

порушника інформаційної безпеки кіберпростору ЗС України; 

Модифікувати системи управління та захисту елементів 

кіберпростору ЗС України за результатами аналізу стану 

інформаційної безпеки; 

Проводити спеціальні обстеження і дослідження об’єктів 

інформаційної діяльності та оцінювати ефективність засобів 

захисту ІТС спеціального призначення. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність створювати системи захисту інформації в Збройних 

Силах України. 

Здатність реагувати на інциденти кібернетичного характеру в 

спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах. 

Здатність проводити оцінку та управління інформаційною 

безпекою в кібернетичному просторі Збройних Сил України. 

Здатність проводити інструментальний контроль та оцінку 

ефективності засобів захисту спеціального призначення. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовний модуль 1. Загальні поняття безпеки операційних 

систем робочих станцій та серверів 



 

 

Заняття 1/1. Загальні питання забезпечення інформаційної 

безпеки в операційних системах. 

Заняття 1/2. Типова архітектура підсистеми захисту операційної 

системи. 

Змістовний модуль 2. Механізми захисту операційних систем 

Windows 

Заняття 2/1. Компоненти системи захисту операційних систем 

Windows. 

Заняття 2/2. Управління доступом та аудит в операційній системі 

Windows. 

Заняття 2/3. Налаштування підсистем захисту операційної 

системи Windows 7/8.1 

Заняття 2/4. Реалізація служби доступу до каталогів на основі 

Active Directory. 

Заняття 2/5. Порядок налаштування домену на основі операційної 

систем Windows Server 2012 R2.  

Заняття 2/6. Налаштування домену на основі операційної систем 

Windows Server 2012 R2.  

Заняття 2/7. Налаштування брандмауера операційної системи 

Windows. 

Заняття 2/8. Налаштування віртуальної приватної мережі  VPN на 

базі операційної системи Windows Server 2012 R2. 

Змістовний модуль 3. Захист операційних систем сімейства 

Linux 

Заняття 3/1. Безпека операційної системи UNIX. 

Заняття 3/2. Безпека операційної системи LINUX. 

Заняття 3/3. Розмежування доступу та аудит в операційній 

системі LINUX. 

Заняття 3/4. Налаштування доступу до серверу Linux по 

протоколу SSH. 

Заняття 3/5. Налаштування механізмів захисту операційної 

системи Linux. 

Заняття 3/6. Налаштування брандмауера в операційній системі 

Linux 

Заняття 3/7. Налаштування віртуальної приватної мережі VPN на 

операційної системи Linux. 

Заняття 3/8. Особливості файлових систем різних ОС. 

Заняття 3/9. Особливості файлових систем xNIX. 
 

Види занять: лекції, групові, практичні  

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, 

репродуктивний, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Операційні системи; Комп’ютерні мережі 

Постреквізити Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах; Засоби захисту інформації в кіберпросторі 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 



 

 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого 

заліку, якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної 

дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше 

ніж 21 бал, до диференційованого заліку не допускається і 

повинен підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з 

кредитного модуля за семестр за рахунок часу, відведеного на 

самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) 

до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів 

вищої освіти та співробітників інституту Декларації про 

дотримання принципів академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Шумейко А.А. Интеллектуальный анализ данных (Введение в 

Data Mining)/ А.А. Шумейко, С.Л. Сотник. – Днепропетровск,                

2012. – 212 с. 12. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные 

сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2001. – 

672 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах 

и сетях. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 592 с. 



 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, аудиторія практичного 

навчання, мультимедійний проектор, ПЕОМ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) Мазулевський Олег Євгенович 

Посада: Професор кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: Кандидат технічних 

наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 441-22 

E-mail: docent78@i.ua 

                               Робоче місце: 434* 

 

 

Цьопко Інна Едуардівна 

Посада: Викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 441-22 

E-mail: tsopko.inna@gmail.com 

Робоче місце: 434* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http://kaff33.edu.ua/Disciplines/BOS.php 

 

 

Начальник кафедри     Владислав ЧЕВАРДІН ЄВГЕНІЙОВИЧ 

 

 

Розробник               Олег МАЗУЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 


