
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"БЕЗПЕКА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу загальної 

підготовки 

 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 9 (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи та засоби захисту інформації, що застосовуються в 

комплексних системах захисту інформації інформаційних систем. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання твердих знань та практичних навичок виконання 

заходів безпеки та використання засобів захисту інформації в 

інформаційних системах в тому числі при проведенні ООС. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати методи консолідації, трансформації, візуалізації, 

оцінки якості та попередньої обробки даних для якісної 

підготовки даних до аналізу. 

Реалізовувати програмні та апаратні рішення для забезпечення 

безпеки інформації в автоматизованих системах управління 

військами та озброєнням; Проводити аудит безпеки локальних 

обчислювальних мереж, виявляти загрози забезпеченню безпеки 

інформації, на основі отриманих результатів планувати та 

розробляти систему забезпечення безпеки інформації в мережах 

передачі даних автоматизованих систем управління військами, 

та її складові: 

1. Реалізовувати програмні та апаратні рішення для забезпечення 

безпеки інформації в автоматизованих системах управління 

військами та озброєнням; 

2. Проводити аудит безпеки локальних обчислювальних мереж, 

виявляти загрози забезпеченню безпеки інформації, на основі 

отриманих результатів планувати та розробляти систему 

забезпечення безпеки інформації в мережах передачі даних 

автоматизованих систем управління військами; 

3. Аналізувати можливі канали витоку інформації в 

інформаційних системах; 

4. Оцінювати стан захисту інформації в в інформаційних 

системах;  

5. Використовувати основні технології, методи та засоби захисту 



 

 

інформації в інформаційних системах. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність організовувати та підтримувати виконання комплексу 

заходів з інформаційної безпеки, керувати процесом їх реалізації з 

врахуванням задач що вирішуються та організаційної структури 

об’єкту захисту, зовнішніх впливів, загроз та рівня розвитку 

технологій захисту інформації. 

Здатність використовувати програмні та апаратні рішення для 

забезпечення безпеки інформації в автоматизованих системах 

управління військами та озброєнням, 

та її складові: 

Здатність використовувати програмні та апаратні рішення для 

забезпечення безпеки інформації в автоматизованих системах 

управління військами та озброєнням.  

Здатність використовувати основні технології, методи та засоби 

захисту інформації в інформаційних системах. 

Здатність оцінювати стан захисту інформації в в інформаційних 

системах. 

Здатність аналізувати можливі канали витоку інформації в 

інформаційних системах. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основи та управління системою безпеки в 

інформаційних системах. 

Основи безпеки в інформаційних системах. Законодавче та 

нормативно-правове забезпечення захисту інформації в Україні. 

Проблеми захисту інформаційних ресурсів корпоративних 

автоматизованих систем і практичні аспекти їх вирішення. 

Методи та засоби захисту інформації в ІС від несанкціонованого 

доступу. Управління системою безпеки в ОС Windows. Захист ІС 

від руйнуючих програм та вірусів. Використаня систем 

антивірусного захисту. Аудит і моніторинг безпеки. Управління 

доступом до web-ресурсів ОС  Windows. 

Змістовий модуль 2. Безпека інформаційних мереж. 

Фундаментальні принципи безпечної мережі. Безпека мережевих 

пристроїв. Авторизація, аутентифікація та облік доступу (ААА). 

Реалізація технологій брандмауера. Реалізація технологій 

запобігання вторгнення. Безпека локальної мережі. 

Криптографічні системи. Реалізація технологій VPN. Управління 

безпечною мережею. ASA -  пристрої безпеки. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Проектування інформаційних систем 

Моделювання складних систем військового  призначення 

Постреквізити Аналіз та синтез інформаційних та телекомунікаційних систем 

Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Комплексні системи захисту інформації інформаційно-

телекомунікаційних систем./ А.С. Шевченко, І.В. Самойлов, 

О.Є. Мазулевський, С.Г. Артюх // Навчальний посібник ВІТІ, 



 

 

 

 

2017 р. 

2. Захист інформації в телекомунікаційних системах і мережах. 

Частина І./ О.Є. Мазулевський, І.В. Самойлов, А.С. Шевченко // 

Навчальний посібник ВІТІ, 2015 р. 

 

Репозиторій ВІТІ: 

1. https://www.netacad.com/ 

2. http://www.viti.edu.ua/dfn 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Спеціалізована аудиторія з мережевим обладнанням для 

проведення групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік у четвертому семестрі 
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