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Призначення та основні завдання Кафедри

Кафедра призначена для здійснення підготовки в інтересах держави

науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі знань 12

«Інформаційні технології» за спеціальністю 125 «Кібербезпека»,

спеціалізація – Системи технічного захисту інформації

Основними завданнями кафедри є:

- підготовка фахівців із захисту інформації на ОІД (освітній рівень «бакалавр») та

професіоналів із організації інформаційної безпеки (освітній рівень «магістр») за

спеціалізацією «Системи технічного захисту інформації» спеціальності 125

«Кібербезпека»;

- проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими

пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету;

Випускники кафедри – це еліта у сфері забезпечення технічного захисту інформації.

Вони здатні працювати в освітніх та наукових установах, підрозділах з питань захисту

інформації державних установ та структур спеціального призначення (СБУ, ДССЗЗІ, МВС,

ЗС та СЗР України), у центрах і службах захисту інформації підприємств та банківських

установах різних форм власності й можуть обіймати такі первинні посади:

- інженер (провідний інженер) служб захисту інформації;

- адміністратор інформаційної та кібербезпеки;

- розробник засобів технічного захисту інформації;

- інженер служби технічного захисту інформації тощо.
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Наукова та науково-технічна діяльність Кафедри  
спрямована на дослідження: 

- шляхів створення та практичної реалізації оптимального навчального процесу
за спеціалізацією «Системи технічного захисту інформації» в умовах реалізації
вимог Європейської кредитно-трансферної системи;

- методів виявлення та оцінювання ознак стороннього технічного впливу,
моделювання можливих ситуацій такого впливу та прогнозування їх можливих
наслідків;

- проблем забезпечення інформаційної безпеки і технічного захисту інформації,
яка стосується національних інтересів України та обґрунтування шляхів
підвищення їх ефективності;

- методів та засобів протидії несанкціонованому зняттю інформації за
допомогою закладних пристроїв.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової та науково-
технічної діяльності:
- - участь у наукових гуртках;
- - участь у наукових, науково-технічних конференціях;
- - участь у Міжнародних виставках у галузі інформаційної безпеки.

Участь Кафедри у виконанні плану ННТД 3



Договірна робота Кафедри 4

Кафедра підтримує безпосередні зв'язки з:
1) профільними органами державної влади – Держспецзв’язку, а також з

СБУ, МВС та МО України.
2) навчальними закладами – Інститутом фізико-технічних та

комп'ютерних наук.
3) підприємствами, організаціями та установами реального сектору

економіки.

З метою набуття студентами практичних навичок роботи з

обладнанням технічного захисту інформації та спеціального зв’язку
кафедра «Систем технічного захисту інформації» плідно співпрацює з
провідними компаніями та підприємствами у галузі інформаційної безпеки:

- ДП «УСС»; - ПП «Ріас»;

- ТОВ «Бюро Верітас України»;

- ТОВ «Трител»; - ТОВ НВФ «Криптон»;

- ТОВ «Інтесис».



5Матеріально-технічне забезпечення  навчального процесу Кафедри

1. Детектор поля PROTECT 1210

2. Protect 1206i

3. AR8200

4. IC-R20

5. IC-R2500

6. ST 032

7. Пошукова система DigiScan EX

8. NR-900EM

Студенти під час навчання набувають теоретичні знання та

практичні навички роботи з технічними засобами захисту інформації

та виявлення каналів витоку інформації, такими як:



6Зміст навчання  та пропозиції  щодо  його корегування 

Для підготовки фахівців за напрямом Кібербезпека спеціалізацією Системи технічного

захисту інформації викладається - 39 дисциплін, основними з яких є:

- Контрольно-вимірювальна апаратура ІБ;

- Поля і хвилі в системах ТЗІ;

- Схемотехніка пристроїв ТЗІ;

- Засоби передачі та прийому сигналів в системах ТЗІ;

- Організаційне забезпечення ТЗІ;

- Методи та засоби захисту інформації;

- Проектування систем захисту інформації;

-Технічні засоби охорони об’єктів;

- Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу;

- Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом;

- Технологія створення та застосування комплексів захисту інформації з обмеженим доступом 

та охорони об’єктів інформаційної діяльності;

- Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності;

- Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки об’єктів інформаційної діяльності;

- Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту;

- Системи контролю та управління доступом на об’єкті інформаційної діяльності;

- Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єкті інформаційної діяльності;

- Аналіз та оптимізація процесів і систем технічного захисту інформації;

- Організація захисту конфіденційної інформації.



7Фахові  результати  навчання

По закінченню навчання студенти повинні:
- діяти на основі законодавчої, нормативно-правової баз України та вимог відповідних стандартів, в тому числі міжнародних;

- готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення кібербезпеки;

- здійснювати професійну діяльність на основі знань сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- застосовувати програмні засоби, навички роботи в телекомунікаційних та комп΄ютерних мережах;

- використовувати спеціалізовані комп΄ютерні програми в професійній діяльності;

- розробляти структурні схеми з відображенням зв΄язків між інформаційними процесами на віддалених системах;

- розробляти модель порушника, модель загроз;

- вирішувати завдання захисту програм та даних ІТС програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийняття

рішень;

- здійснювати оцінку можливості проникнення в ІТ системах та мережі шляхом експлуатації наявних вразливостей;

- здійснювати оцінку захищеності ІТ систем та мереж;

- використовувати інструментальні засоби оцінки наявних вразливостей;

- оцінювати можливості та ефективність застосування, в тих чи інших умовах, інструментальних засобів оцінки

вразливостей ІТ систем та мереж;

- виявляти небезпечні сигнали технічних засобів, вимірювати їх параметри та визначати ефективність захисту від витоку

інформації відповідно до нормативних документів системи ТЗІ;

- інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю

характеристик ІТСМ відповідно до вимог нормативних документів систем ТЗІ;

- проводити атестацію режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із фіксуванням

результатів у відповідних документах;

- виконувати дослідження, перевірку, аналіз та оцінювання об΄єктів щодо їх відповідності вимогам нормативних документів

та можливості їх використання для забезпечення інформації;

- впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної/кібербезпеки;

- виконувати конфігурування систем виявлення вторгень та використовувати компоненти захисту для забезпечення

необхідного рівня захищеності ІТС;

- використовувати інструментарій для моніторингу даних в ІТС.



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 8

ВИСНОВКИ: За ступенем підготовки науково-

педагогічного потенціалу Кафедри, рівнем навчання

студентів і виконання Кафедрою планів ННТД, а

також рівнем забезпеченості у МТЗ навчального

процесу:

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ЯКІСНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ у галузі  

КІБЕРБЕЗПЕКА  за спеціалізацією  СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ.


