
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ" 

Спеціальність:  

255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань:  

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (доктор філософії) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента 

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредита /120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Математичні моделі та принципи побудови систем захисту 

інформації 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Надання здобувачам знання з методології та теорії побудови та 

функціонування систем захисту інформації та кібернетичної безпеки 

інформаційно-телекомунікаційних систем, які необхідні для 

комплексного підходу при отриманні та обґрунтуванні наукових 

результатів дисертаційних робіт за відповідною спеціальністю. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у 

здобувачів системи теоретичних знань з принципів побудови 

захищених інформаційно-телекомунікаційних систем, принципів та 

механізмів захисту інформації в каналах зв’язку та операційних 

системах, застосування основних методів захисту ресурсів 

інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, методів 

розмежування доступу до ресурсів інформаційно-

телекомунікаційних систем та мереж. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати методи захисту інформації при проектуванні 

телекомунікаційних мереж в різних предметних областях. 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність проводити дослідження щодо можливостей і шляхів 

удосконалення існуючих та створення нових елементів, складових, 

зразків, комплексів і систем озброєння та військової техніки, 

поліпшення їх тактичних, експлуатаційних, економічних, 

екологічних та ергономічних характеристик. 

Знати теоретичні основи та методи технічного обґрунтування вимог 

до систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки, 

окремих вузлів, блоків, агрегатів і систем. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

 

Змістовий модуль 1. Методологія побудови та функціонування 

систем захисту інформації та кіберзахисту. 

Концептуальні аспекти забезпечення кібербезпеки в державі. Моделі 

управління доступом та забезпечення контролю цілісності в  

інформаційно-телекомунікаційних системах. Технології побудови 

системи виявлення та запобігання вторгнень у кіберпросторі.  

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи побудови криптогра-фічних 

систем захисту інформації. 

Вимоги до стійкості, надійності та безпеки зв’язку та кібербезпеки в 

ІТС ЗС України. Основні теоретичні положення побудови крипто-

графічних систем захисту інформації. Теорія стійкості 

криптографічних систем. Дослідження методів та алгоритмів крипто 

аналізу. Основні теоретичні положення побудови генераторів ПВП. 

Методики оцінки статистичних властивостей псевдо-випадкових 

послідовностей. Основні теоретичні положення побудови 

генераторів ПВП. Дослідження властивостей генераторів ПВП. 

 

Змістовий модуль 3. Реалізація криптографічних систем захисту 

інформації. 

Групи та властивості груп. Побудова групових операцій. Порядок 

групи та порядок елемента групи. Поле та побудова полів. Реалізація 

операцій в полях. Протокол PGP. Протокол IPSec. Дослідження 

протоколів забезпечення безпеки мереж на прикладному рівні. 

Дослідження протоколів забезпечення безпеки мереж на 

транспортному рівні. 
 

Види занять: лекції, групові, практичні  

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, репродуктивний, 

онлайн 

Форми навчання: очна, заочна 



 

 

Пререквізити Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична статистика 

Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій 

Дослідження операцій у військовій справі 

Надійність та діагностування військової техніки зв’язку та АСУ 

Постреквізити Мобільні радіомережі військового призначення 

Проведення наукового дослідження 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Мазулевський О. Є., Самойлов І. В., Шевченко А. С. Захист 

інформації в телекомунікаційних системах і мережах Частина І / – 

К.: ВІТІ, 2015. – 258 с. 

2. Горбенко І.Д., Горбенко Ю.І. Прикладна криптологія: Теорія. 

Практика. Застосування: Монографія. – Харків: видавництво 

«Форт», 2012. – 880 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные 

методы и средства. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 544 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) ЧЕВАРДІН ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ 

Посада: начальник кафедри 

Вчене звання: старший науковий співробітник 

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: vladyslav.chevardin@gmail.com 
Робоче місце: 436* 

 

САМОЙЛОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: samoilov1966igor@gmail.com 
Робоче місце: 442* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=483 
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