
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ:ПРОЄКТУВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ, 

СУПРОВІД" 
 

  Спеціальність: 125 Кібербезпека 

   

  Галузь знань:   12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента професійної 

підготовки 

Курс IІІ (третій) 

Семестр VI (шостий) 

Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС/загальна 
кількість годин 

4 кредитів / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи побудови комплексних систем захисту інформації та 

комплексів технічного захисту інформації 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Надання курсантам теоретичних знань та практичних навичок, які 

необхідні для виконання обов’язків на командних та інженерних 

посадах у частинах та підрозділах, що мають на озброєнні засоби 

зв’язку, обчислювальної техніки, а також проектування, розробка, 

порядок впровадження, дослідження та випробування комплексних 

систем захисту інформації та комплексів технічного захисту 

інформації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Реалізовувати комплексні системи захисту інформації в 

автоматизованих системах організації (підприємства) відповідно до 

вимог нормативно-правових документів. 

Вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем 

захисту інформації,  а також протидії несанкціонованому доступу до 

інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) системах 

згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. 

Організовувати та проводити технічне обслуговування систем 

(елементів) технічного захисту інформації в Збройних Силах 

України та Міністерства оборони України. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах з 

метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або 

кібербезпеки. 

Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування 

комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-

правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, 

практичних прийомів та ін.). 



 

 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст навчальної дисципліни:  
 

Змістовний модуль 1. Загальні правові засади забезпечення захисту 

інформації на об’єктах інформаційної діяльності 

Основні засади організації захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності. Організація захисту інформації в Україні. 

Концепція технічного захисту інформації в Україні. Технічний 

захист інформації. Основні положення. Порядок проведення робіт.  
 

Змістовний модуль 2. Організація і забезпечення захисту 

інформації в ІТС 

Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних 

системах від несанкціонованого доступу. Концепція забезпечення 

захисту інформації в комп’ютерних системах. Основні принципи 

забезпечення захисту інформації в комп’ютерних системах. Основні 

принципи реалізації програмно-технічних засобів. Положення про 

службу захисту інформації. Розробка плану захисту інформації. 

Державний контроль у сфері ТЗІ. 
 

Змістовний модуль 3. Проектування, впровадження, супровід 

комплексних систем захисту інформації та комплексів технічного 

захисту інформації 

Порядок проведення робіт із створення КCЗІ в ІТС. Обстеження 

функціонування ІТС та формування завдання на КСЗІ. Розробка 

політики безпеки інформації, технічного завдання та проекту на 

КСЗІ. Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІТС. 

Загальні положення щодо створення та атестації КТЗІ. 

Передпроектні роботи розроблення КТЗІ. Розроблення технічного 

проекту комплексу ТЗІ. Упровадження комплексу ТЗІ. 
 

Змістовний модуль 4. Вимоги з захисту та оцінка захищеності 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

Класифікація автоматизованих систем. Стандартні функціональні 

профілі захищеності інформації від несанкціонованого доступу. 

Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах 

від несанкціонованого доступу. Критерії доступності, 

спостережності та гарантій. Вимоги із захисту конфіденційної 

інформації від несанкціонованого доступу. Вимоги до захисту 

інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу. Порядок 

створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів 

технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу. 
 

Змістовний модуль 5. Розробка комплексної системи захисту 

інформації 

Обстеження середовищ функціонування ІТС. Розробка моделі 

порушника. Розробка моделі загроз. Розробка політики безпеки 

інформації в ІТС. Складання технічного завдання на КСЗІ. 

Складання «Плану захисту інформації в ІТС». 

 

Види занять: лекції, групові, практичні  

 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні; індукція, дедукція; 

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемний виклад, 

частково-пошукові, дослідницькі; пояснення педагога, самостійна 

робота. 

Форми навчання: очна 



 

 

 

Пререквізити 

 

Технічна експлуатація систем та комплексів військового зв'язку 

Постреквізити Системи технічного захисту інформації 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповіді на групових заняттях. 

виконання практичних завдань. 

виконання модульної контрольної роботи. 

штрафні та заохочувальні бали. 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 
 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену 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 екзамену 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 R 
Оцінка за національною 

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. Комплексні системи захисту інформації інформаційно-

телекомунікаційних систем. Кафедра №12. Збірник нормативних 

документів. К.: ВІТІ, 2016. – 484 с. 

2. Гайворовський М.В., Новіков О.М Безпека інформаційно-

комунікаційних систем. – К.: ВНХ, 2009. – 608 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Спеціалізована аудиторія для проведення групових та практичних 

занять, мультимедійний проектор, ПЕОМ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) БАЛАН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 444-12 

E-mail: bsbmps@gmail.com 

Робоче місце: 442* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

 
Лінк на дисципліну http://modle.viti.edu.ua 

 


