
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 
освітньо-професійної програми Системний аналіз 

                                                                                                         (назва) 

Освітнього рівня Бакалавр 

Спеціальності       124 Системний аналіз 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

1. Назва освітньої компоненти        Основи CCNA-security 
(назва дисципліни) 

2. Тип основна 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекці

й 
Семінар 

Практичних 

занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

90 36 18  - 18 54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Математичні основи комп’ютерної техніки 

2. Системний аналіз та проектування інформаційних систем 

3. Якість та тестування інформаційних систем 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Кваліфікаційна робота 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК15. Здатність використовувати сучасні інфокомунікаційні системи та технології, прикладні і спеціалізовані комп’ютерні системи та середовища з 

метою їх запровадження у професійній діяльності. 

ПК19. Здатність до побудови, усунення несправностей, моніторингу мереж для підтримки цілісності, конфіденційності та доступності даних та пристроїв;  

володіння методами і засобами роботи з комп’ютерними засобами, системами та мережами; здатність вибирати конфігурацію, тип і структуру 

комп’ютерної мережі, експлуатувати комп’ютерні мережі в процесі виконання обчислень, в тому числі розподілених 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 



1. Знати означення та різницю між поняттями захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах (ЗІКС) на різних мовах 

2. Вміти застосовувати поняття ЗІКС  

3. Знати моделі розмежування доступу та відповідні їм моделі забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, спостережуваності. 

4. Вміння описати систему захисту та процес її функціонування 

5. Розуміти основні принципи забезпечення безпеки 

6. Вміння обґрунтувати вибір моделей захисту для захисту процесів 

7. Знати, які моделі захисту впроваджено в сучасних операційних системах та СКБД 

8.  Вміння обґрунтувати вибір моделей захисту для кінцевої системи 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 23. Знати основні теоретичні поняття з захисту інформації; завдань,  принципів організації комплексних систем захисту інформації на основі 

нормативних документів; знати основні загрози безпеці, сервіси і механізми захисту; принципи побудови блочних шифрів та криптосистем з відкритим 

ключем; сучасні алгоритми симетричного та асиметричного шифрування, хешування та цифрового підпису; основні методи безпечного написання коду 

програм; методи і засоби аналізу безпеки програмних засобів. 

ПРН34.  Уміти розробляти політику безпеки для мереж, виконувати оцінку вразливості, використовувати методи боротьби з погрозами мережевої 

безпеки, забезпечувати безпеку мережевого периметру. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 
Вид заняття Тема Знати Вміти План заняття 

Лекція, методична розробка 

 

Лекція 1 

Тема: 

інформаційна 

безпека і 

управління 

ризиками 

Основи побудови 

OS  

Користуватись 

пошуковими 

системами мережі 

інтернет, 

використовувати 

bash. 

http ://dl. dut .edu.ua/co 

urse/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586 

Лекція 2 

Тема: 

управління 

доступом 

Матеріал та 

вимоги до 

попередньої 

лекції, основні, 

найбільш 

розповсюджені 

загрози. 

Адмініструвати 

права доступу до 

файлів, груп та 

користувачів 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лекція 3 

Тема: 

архітектура і 

модель безпеки 

Матеріал та 

вимоги до 

попередніх лекцій, 

основні складові 

Користуватись 

пошуковими 

системами мережі 

інтернет, розрізняти 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586


ПЕОМ та 

принципи їх 

роботи 

складові ПЕОМ 

Лекція 4 

Тема: фізична 

безпека і 

безпека 

оточення 

Матеріал та 

вимоги до 

попередніх лекцій 

Користуватись 

пошуковими 

системами мережі 

інтернет, схематично 

зображувати об’єкти 

що входять до 

інфраструктури, 

креслити схеми 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лекція 5 

Тема: 

телекомунікації 

і мережева 

безпека 

Матеріал та 

вимоги до 

попередніх лекцій, 

моделі TCP/IP, 

OSI/ISO 

Використовувати 

Wireshark або інші 

програми аналізатори 

трафіку 

 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лекція 6 
Тема: 

криптографія 

Матеріал та 

вимоги до 

попередніх лекцій 

Використовувати 

основи мови 

програмування 

Python 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лекція 7 

Тема: 

безперервність 

бізнесу та 

відновлення 

після аварій 

Матеріал та 

вимоги до 

попередніх лекцій 

Користуватись 

пошуковими 

системами мережі 

інтернет 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лекція 8 
Тема: безпека 

додатків 

Матеріал та 

вимоги до 

попередніх лекцій, 

основи 

тестування. 

Використовувати 

основи мови 

програмування 

Python або Java, 

Selenium, xUnit  

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лекція 9 

Тема: 

операційна 

безпека 

Матеріал та 

вимоги до 

попередніх лекцій, 

основи 

адміністрування 

OS 

Користуватися 

пошуковими 

системами мережі 

інтернет, системами 

моніторингу, 

фільтрування, 

бекапування. 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 
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Лабораторна 

робота 1 

Тема: 

законодавчі 

норми 

Основні закони в 

галузі 

Користуватися 

пошуком по 

ключовим словам в 

ресурсах розміщення 

законодавчих та 

підзаконних актаів 

http://dl.dut.edu.ua/co 

urse/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586 

Лабораторна 

робота 2 

Тема: Базові 

поняття та 

різниця між 

ними 

Основні 

міжнародні та 

державні норми та 

стандарти в галузі. 

Користуватися 

пошуковими 

системами мережі 

інтернет, а також 

пошуком по 

ключовим словам 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лабораторна 

робота 3 

Тема: Аналіз 

ризиків 

Методи експертної 

оцінки, метод 

Фермі по 

визначенню 

невідомих 

величин, основні 

підходи при 

проведенні 

аналітики 

Користуватися 

пошуковими 

системами мережі 

інтернет, 

використовувати 

пакет офісних 

програм в залежності 

від OS 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лабораторна 

робота 4 

Тема: Вибір OS, 

та систем 

захисту. 

Основні недоліки 

та переваги OS а 

також програмних 

комплексів 

Проводити аналіз 

вимог до побудови 

системи 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лабораторна 

робота 5 

Тема: 

Встановлення 

OS та 

налаштування 

оточення. 

Основні недоліки 

та переваги OS а 

також програмних 

комплексів 

Проводити аналіз 

вимог до побудови 

системи 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лабораторна 

робота 6 

Тема: Основи 

забезпечення 

захисту OS на 

прикладі OS 

Linux 

Основні недоліки 

та переваги OS а 

також програмних 

комплексів 

Проводити аналіз 

вимог до побудови 

системи 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 
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Лабораторна 

робота 7 

Тема: 

Налаштування 

VPN 

Основи 

адміністрування 

OS, протоколи 

передачі 

інформації, 

способи захисту 

інформації в 

мережі 

Встановлювати 

програмні продукти, 

адмініструвати OS на 

базовому рівні, 

використовувати та 

встановлювати 

сертифікати Let`s 

Encrypt тощо 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лабораторна 

робота 8 

Тема: 

Налаштування 

моніторингу 

інфраструктури 

Основні, критично 

важливі складові 

системи, 

програмні 

продукти Zabix, 

Grafana 

Налагоджувати OS, 

встановлювати 

програмні продукти, 

адмініструвати OS на 

базовому рівні 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

Лабораторна 

робота 9 

Тема: Основи 

перевірки 

захищеності 

інфраструктури, 

та варіанти 

усунення 

виявлених 

недоліків 

Основні, критично 

важливі складові 

інфраструктури, 

програмні 

продукти для 

виявлення 

уразливостей 

актуальні на час 

проведення 

заняття, основи 

мови 

програмування 

Python  

Встановлювати 

програмні продукти, 

адмініструвати OS на 

базовому рівні, 

використовувати 

обрані  програмні 

продукти для 

виявлення 

уразливостей 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633http://dl.dut.edu.ua/course/

view.php?id=1586 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1586
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633


11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія  № 419 «Безпеки інформаційно-комунікаційних технологій CISCO» 

Матеріально-технічне забезпечення: 1.комп’ютери Intel Cougar Point H61 2x, 2700 MGhz на МП Н61b-К, 2 Гб ОЗУ DDR3 (2015) – 15 шт. 2. мультимедійна система Асег 113 –  (2016 рік)1шт. 

3.Маршрутизатор ТР–LinkARCHERC60 AC 1350 -1шт.;  4.Маршрутизатор Huawei AR120  -1шт.;  5.Комутатор L2+24ZIXEL -1шт.;  6.Мережеве сховище MyCloudHome -1шт. 

Програмне забезпечення: Cisco Packet Tracer Student  v. 6.2.0.0052, ESET Endpoint Security 6.1.2222.1,  Kerio WinRoute Firewall,   360 Total Security 10.6.0.1259,    Zemana Endpoint Security ,   

Zemana AntiMalware 3.1.395,  Apache 2.4.29/2.0.48, IIS 5.1, PHP 7.1.15, MySQL, 12. PC Security Test 2011,   MS SQL Server,   Zenmap 7.80 

 
 


