
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СИСТЕМ 

КІБЕРЗАХИСТУ" 
 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузьзнань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу загальної  

підготовки 

Курс 2 (другий), 3 (третій) 

Семестр 4 (четвертий), 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6,5 кредитів/195 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Системотехніка, принципи, технології аналізу та синтезу систем 

кіберзахисту та їх елементів 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здобуття курсантами  знань та умінь аналізу та синтезу елементів 

систем кіберзахисту в обсязі виконання завдань (обов’язків, 

робіт), які на первинних посадах у певній галузі діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виконання практичних завдань з розгортання, експлуатації та 

супроводження  систем кіберзахисту  та їх елементів 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність  до  використання  інформаційно-комунікаційних  

технологій,  сучасних  методів  і  моделей інформаційної безпеки 

та/або кібербезпеки 

Здатність до використання  програмних та програмно-апаратних  

комплексів  засобів  захисту  інформації  в  інформаційно-

телекомунікаційних  (автоматизованих) системах 

Здатність  виконувати  моніторинг  процесів функціонування 

інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних  

(автоматизованих)  систем  згідно встановленої політики 

інформаційної та/або кібербезпеки 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 
Змістовний модуль 1. Системотехніка об’єкта та системи кіберзахисту 

Заняття 1/1. Проблематика аналізу та синтезу систем кіберзахисту. 

Заняття 1/2. Принципи архітектурної побудови технічних засобів 

об’єкта та системи кіберзахисту. 

Заняття 1/3. Програмно-технічні методи та засоби захисту від спроб 

реалізації кіберзагроз. 

Заняття 1/4. Напрямки розвитку теорії захисту інформації з питань 

кіберзахисту. 

Заняття 1/5. Програмно-технічні методи та засоби зменшення ризиків 

кіберзагроз. 

Заняття 1/6. Програмно-технічні методи та засоби підтримки прийняття 

рішень з кіберзахисту. 

 



 Змістовий модуль 2. Системотехніка засобів розмежування доступу до 

об’єктів інформаційної системи, яка підлягає захисту 

Заняття 2/1. Основні положення методології розмежування доступу до 

інформації об’єкта кіберзахисту. 

Заняття 2/2. Розмежування доступу до інформації елементів об’єкта 

кіберзахисту з використанням засобів операційних систем компанії 

Microsoft.  

Заняття 2/3. Розмежування доступу до інформації елементів об’єкта 

кіберзахисту з використанням засобів Unix-подібних операційних 

систем. 

Заняття 2/4. Основні положення методології комунікацій між 

елементами обчислювальної мережі. 

Заняття 2/5. Програмно-апаратні комплекси мережного екранування. 

Заняття 2/6. Розмежування доступу до  елементів обчислювальної 

системи через мережу. 

Заняття 2/7. Інтерпретація властивостей структури зв’язків мережного 

трафіку та їх вмісту. 

Заняття 2/8. Підготовка засобу реєстрації (аналізу) мережного трафіку 

для використання. 

Заняття 2/9. Реєстрація подій мережного трафіку. 

Змістовий модуль 3. Системотехніка засобів виявлення спроб 

реалізації кіберзагроз 

Заняття 3/1. Основні положення методології розпізнавання образів для 

виявлення спроб реалізації кіберзагроз. 

Заняття 3/2. Network based Intrusion Detection System  /  Intrusion 

Prevention System. 

Заняття 3/3. Host based Intrusion Detection System. 

Заняття 3/4. Розпізнавальної системи спроб реалізації кіберзагроз на 

основі  виявлення сигнатур. 

Заняття 3/5. Організація та засоби розроблення правил (сигнатур) для 

розпізнавальної системи виявлення спроб реалізації кіберзагроз. 

Заняття 3/6. Підготовка засобу виявлення спроб реалізації кіберзагроз  

для використання. 

Заняття 3/7. Розпізнавальна система спроб реалізації кіберзагроз на 

основі виявлення аномалій. 

Заняття 3/8. Розроблення правила (сигнатури) для виявлення тестової 

спроби реалізації кіберзагрози. 

Заняття 3/9. Доопрацювання правила (сигнатури) для виявлення 

тестової спроби реалізації кіберзагрози. 

Змістовий модуль 4. Системотехніка засобів кіберзахисту на основі 

криптографічного перетворення інформації 

Заняття 4/1. Основні положення методології криптографічного 

перетворення інформації в елементах об’єкта та системи кіберзахисту .  

Заняття 4/2. Засоби  кіберзахисту операційних систем компанії 

Microsoft на основі  криптографічного перетворення інформації. 

Заняття 4/3. Засоби  кіберзахисту Unix-подібних операційних систем на 

основі  криптографічного перетворення інформації. 

Заняття 4/4. Проблематика подолання засобів автентифікації за 

паролями на основі перебору їх можливих значень. 

Заняття 4/5. Підготовка засобу криптографічного захисту комунікацій 

для використання. 

Заняття 4/6. Створення захищеного каналу комунікацій з елементом 

системи кіберзахисту. 

Заняття 4/7. Модульна контрольна робота. 

Змістовий модуль 5. Системотехніка засобів підтримки прийняття 

рішень з кіберзахисту. 

Заняття 5/1. Основні положення методології  аналізу та синтезу 

системи підтримки прийняття рішень з кіберзахисту та її елементів. 

Заняття 5/2. Організаційно-технічні аспекти процесів підтримки 



прийняття рішень з кіберзахисту. 

Заняття 5/3. Синтез структури комунікацій між засобами елементів 

системи підтримки прийняття рішень з кіберзахисту. 

Заняття 5/4. Проблематика аналізу даних в процесі інформаційної 

підготовки рішень з кіберзахисту. 

Заняття 5/5. Підготовка засобів підтримки прийняття рішень з 

кіберзахисту для використання. 

Заняття 5/6. Супроводження в процесі експлуатації засобів підтримки 

прийняття рішень з кіберзахисту. 

Змістовий модуль 6. Системотехніка засобів зменшення ризиків 

реалізації кіберзагроз 

Заняття 6/1. Проблематика зменшення ризиків реалізації кіберзагроз. 

Заняття 6/2. Програмно-технічні методи зменшення ризиків реалізації 

кіберзагроз на основі забезпечення інформаційної і алгоритмічної 

повноти засобів програмного забезпечення. 

Заняття 6/3. Програмно-технічні методи зменшення ризиків реалізації 

кіберзагроз на основі своєчасного та якісного виконання 

адміністративних задач. 

Заняття 6/4. Основні положення методології планування виконання 

регламентних робіт. 

Заняття 6/5. Оновлення засобів програмного забезпечення для 

операційних систем компанії Microsoft. 

Заняття 6/6. Оновлення засобів програмного забезпечення для Unix-

подібної операційної системи. 

Заняття 6/7. Основні положення методології теорії  надійності 

складних технічних систем. 

Заняття 6/8. Напрямки підвищення надійності  інфраструктури засобів 

об’єкта та елементів системи кіберзахисту. 

Заняття 6/9. Засоби реплікації, резервного зберігання та відновлення 

інформації (даних). 

Заняття 6/10. Прототип програмно-апаратного комплексу Центру 

кіберзахисту. 

Заняття 6/11. Розслідування кіберінцидентів. 

Заняття 6/12. Проектування програмно-апаратного елемента системи 

кіберзахисту. 

Заняття 6/13. Проблематика вразливості об’єкту та системи 

кіберзахисту. 

Заняття 6/14. Підготовка засобів елемента системи кіберзахисту для 

використання. 

Заняття 6/15. Створення макету  об’єкта та елемента системи 

кіберзахисту. 

Заняття 6/16. Розмежування доступу через мережу до засобів об’єкта 

кіберзахисту . 

Заняття 6/17. Розроблення правил (сигнатури) виявлення тестової 

спроби реалізації кіберзагрози через мережу для об’єкту кіберзахисту. 

Заняття 6/18. Виявлення тестової спроби реалізації кіберзагрози через 

мережу для об’єкту кіберзахисту. 

Заняття 6/19. Модульна контрольна робота 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, репродуктивний, 

онлайн 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Алгоритмізація та програмування, Операційні системи, 

Комп’ютерна електроніка, Дискретна математика, Прикладна 

криптологія, Вища математика, Теорія ймовірностей, ймовірнісні 

процеси та математична статистика, Комп’ютерні мережі, 

Системне програмування та архітектура комп’ютерів 



Постреквізити Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем, 

Комплексні системи захисту інформації, Контроль структури 

елементів кіберпростору, Управління інцидентами та аналіз 

подій 

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 екзамені (диференційованому заліку). 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за 

екзамен 

(диференційований 

залік) 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену(диференційованого заліку) 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену 

(диференційованого заліку), якщо він до початку екзамену 

(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 екзамену (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 депозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

Хусаінов П. В., Субач І. Ю., Сілко О. В., Любарський С. В. 

Основи побудови операційних систем, комплексів та засобів 

автоматизації управління військами: Навчальний посібник. – К.: 

ВІТІ, 2016. – 220 с 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійний проектор, 

ПЕОМ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

екзамен, диференційований залік 

Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) Хусаінов Павло Валентинович 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: indesys@ukr.net 

Робочемісце: 434* 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=492 
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