
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

“Управління кіберінцидентами та аналіз подій” 

 

Спеціальність: 125, Кібербезпека 

Галузь знань: 12, Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс III (третій) 

Семестр VI (шостий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,5 кредитів / 105 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи, методи та засоби оброблення подій функціонування 

об’єкту кіберзахисту (індикаторів кіберзагроз) 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здобуття курсантами знань та умінь щодо оброблення подій 

функціонування об’єкту кіберзахисту (індикаторів кіберзагроз) в 

обсязі виконання завдань (обов’язків, робіт), які передбачені на 

первинних посадах у певній галузі діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН 9. Впроваджувати процеси, що базуються на національних та 

міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та 

реагування на інциденти інформаційної безпеки та/або кібербезпеки. 

РН 12. Розробляти моделі загроз та порушника. 

РН 16. Реалізовувати комплексні системи захисту інформації в 

автоматизованих системах організації (підприємства) відповідно до 

вимог нормативно-правових документів. 

РН 17. Забезпечувати процеси захисту та функціонування 

інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) систем на основі 

практик, навичок та знань, щодо структурних (структурно-логічних) 

схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту 

електронних інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків 

та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених 

компонент. 

РН 20. Забезпечувати функціонування спеціального програмного 

забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних 

впливів, руйнуючих кодів в інформаційно-комунікаційних системах. 

РН 21. Вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в тому числі: 

огляд, тестування, підзвітність) системи управління доступом згідно 

встановленої політики безпеки в інформаційних та інформаційно-

комунікаційних (автоматизованих) системах. 



 

 

 РН 23. Реалізовувати заходи з протидії отриманню 

несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в 

інформаційних та інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) 

системах. 

РН 25. Забезпечувати введення підзвітності системи управління 

доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в 

інформаційних та інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) 

системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та 

встановлених процедур захисту. 

РН 41. Забезпечувати неперервність процесу ведення журналів 

реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур. 

РН 42. Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та 

реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки. 

РН 43. Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в 

сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки для розслідування 

інцидентів. 

РН 44. Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес-

процесів організації на основі теорії ризиків та встановленої системи 

управління інформаційною безпекою, згідно з вітчизняними та 

міжнародними вимогами та стандартами. 

РН 45. Застосовувати різні класи політик інформаційної безпеки та/ 

або кібербезпеки, що базуються на ризик-орієнтованому контролі 

доступу до інформаційних активів. 

РН 46. Здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки 

інформації в інформаційно-комунікаційних системах. 

РН 48. Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення 

вторгнень та використовувати компоненти криптографічного 

захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації 

в інформаційно-комунікаційних системах. 

РН 49. Забезпечувати належне функціонування системи моніторингу 

інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно-комунікаційних 

системах. 

РНвс 7. Експлуатувати системи (елементи) кібербезпеки в 

інформаційно-комунікаційних системах Збройних Сил України та 

Міністерства оборони України. 

РНвс 13. Організовувати виконання заходів (виявлення, реагування, 

розслідування, усунення наслідків кіберінцидентів й кібератак) та 

функціонування засобів кібербезпеки в інформаційно-

комунікаційних системах Збройних Сил України та Міністерства 

оборони України. 

РНвс 15. Вдосконалення методики, способів та прийомів 

застосування систем (елементів) захисту інформації та кібербезпеки 

в інформаційно-комунікаційних системах Збройних Сил України та 

Міністерства оборони України. 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ФК 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову 

базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з 

метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної 

безпеки та/або кібербезпеки. 

ФК 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки 

та/або кібербезпеки. 

ФК 6. Здатність відновлювати штатне функціонування 

інформаційних, інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) 

систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов 

різних класів та походження. 

ФК 8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, 

проводити розслідування, надавати їм оцінку. 

ФК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі 

впровадженої системи управління інформаційною безпекою та/або 

кібербезпекою. 

ФК 11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування 

інформаційних, інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) 

систем згідно встановленої політики інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки. 

ФК 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі 

загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному 

простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою 

політикою інформаційної безпеки та/або кібербезпеки 

ВСК 3. Здатність організовувати та забезпечувати моніторинг 

технічного стану, технічного обслуговування та відновлення 

справної роботи систем (елементів) захисту інформації (технічного, 

криптографічного) та кібербезпеки в Збройних Силах України та 

Міністерстві оборони України. 

ВСК 4. Здатність організовувати, керувати та підтримувати процеси 

функціонування систем (елементів) захисту інформації та 

кібербезпеки в Збройних Силах України та Міністерстві оборони 

України, протидії та реагування на інциденти порушення цих 

процесів. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

 

Змістовний модуль 1. Кіберінцидент (кібератака) як сукупність 

подій функціонування об’єкта кіберзахисту та індикаторів 

кіберзагроз 

 

Заняття 1/1. Введення в дисципліну. 

Заняття 1/2. Реєстрація та оброблення подій функціонування об’єкта 

кіберзахисту. 

Заняття 1/3. Інсталяція SIEM-системи. 

Заняття 1/4. Ідентифікація та класифікаційні ознаки кіберінцидентів 

(кібератак). 

Заняття 1/5. Кодифікація відомостей про подію. 

Заняття 1/6. Підготовка SIEM-системи до використання. 

 

Змістовий модуль 2. Електронна комунікаційна мережа об’єкта 

кіберзахисту як джерело ознак кіберінциденту 

 

Заняття 2/1. Електронна комунікаційна мережа об’єкта кіберзахисту. 

Заняття 2/2. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. 

Заняття 2/3. Технологічні основи реєстрації подій в каналах 

електронної комунікації об’єкта кіберзахисту. 

Заняття 2/4. Ознака кіберінциденту як сукупність подій в каналі 

електронної комунікації об’єкта кіберзахисту. 

Заняття 2/5. Класифікаційні ознаки контекстно-залежних подій. 

Заняття 2/6. Технологічні основи реєстрації подій в каналі 

електронної комунікації з використанням tcpdump. 

Заняття 2/7. Ознака кіберінциденту як цифровий відбиток події в 

каналі електронної комунікації об’єкта кіберзахисту. 

Заняття 2/8. Канал електронної комунікації як вектор нав’язування 

payload. 

Заняття 2/9. Технологічні основи реєстрації подій в каналі 

електронної комунікації з використанням wireshark. 

Заняття 2/10. Ознака кіберінциденту як порушення структури 

зв’язності компонентів об’єкта кіберзахисту. 

Заняття 2/11. Ознаки Denial of Service. 

Заняття 2/12. Розроблення правил виявлення способів Active 

Scanning. 

Заняття 2/13. Ознаки Command&Control. 

Заняття 2/14. Аналіз контекстно-залежних подій на основі 

заголовків пакетів. 

Заняття 2/15. Розроблення правил виявлення прихованих каналів 

управління та передавання даних з використанням аналізатора 

мережевого трафіку Wireshark. 



 

 

 Змістовий модуль 3. Реєстрація та аналіз подій засобами сучасних 

операційних систем 

Заняття 3/1. Облік подій в операційних системах компанії Microsoft. 

Заняття 3/2. Аудит подій безпеки в операційних системах компанії 

Microsoft. 

Заняття 3/3. Технологічні основи аналізу журналів подій в 

операційних системах компанії Microsoft. 

Заняття 3/4. Облік подій в GNU/Linux-операційних системах. 

Заняття 3/5. Сервіси обліку подій в GNU/Linux-операційних 

системах. 

Заняття 3/6. Технологічні основи аналізу журналів подій в 

GNU/Linux-операційній системі. 

Заняття 3/7. Data Orchestration. 

Заняття 3/8. Налаштування оброблення SIEM-системою вмісту 

файлів обліку подій. 

Заняття 3/9. Налаштування оброблення SIEM-системою подій 

моніторингу електронної комунікаційної мережі. 

Заняття 3/10. Застосування SIEM-системи. 

Заняття 3/11. Модульна контрольна робота. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, репродуктивний, 

онлайн 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Технології побудови елементів та систем кіберзахисту. 

Постреквізити Технології машинного навчання елементів систем кіберзахисту. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Мазулевський О.Є. Захист інформації в телекомунікаційніх 

системах і мережах: навч.посібник . Ч.І / О.Є. Мазулевський , І.В. 

Самойлов, А.С. Шевченко. – К.: ВІТІ, 2015, – 260 с. 

2. Грайворонський М.В. Безпека інформаційно- комунікаційних 

систем / М.В. Грайворонський, О.М. Новіков – К.: Видавнича 

група ВНУ, 2009. – 608 с. 
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійний проектор, 

ПЕОМ, навчально-тренувальний комплекс кібербезпеки 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Модульна контрольна робота, екзамен 

Кафедра Кібербезпеки 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

 



 

 

 

 

Викладач(і) Артемчук Михайло Васильович 

Посада: Старший викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: mykhailo.artemchuk@viti.edu.ua 

Робоче місце: 434 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Посилання на 

дисципліну 

ВІТІ: https://modle.viti.edu.ua/course/view.php?id=490  

К33: https://www.csd33.local/Library/UKAP/ (Cyber incident 

management and event analysis) 

 

 

Начальник кафедри Владислав ЧЕВАРДІН 

 

Розробники Павло ХУСАІНОВ 

Михайло АРТЕМЧУК 


