
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Інформаційна та кібернетична безпека 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   ___магістр________________________ 

Спеціальності        ____125 Кібербезпека____________________________ 

Галузь знань          ____12 Інформаційні технології_______________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______Прикладна загальна теорія систем інфомаційної та кібербезпеки_________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  Професійної та практичної підготовки                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  18 18 36 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій 

2. Захист від шкідливого програмного засобу 

3. Основи захисту конфіденційних даних 

4. Основи безпеки  комп'ютерних мереж 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої інфраструктури 

2. Методи та засоби забезпечення безпеки безпроводових і мобільних мереж. 

3. Магістерська робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

Здатність  до інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного 

використання в умовах швидкої адаптації організацій до вимог 

зовнішнього середовищ, що забезпечують виконання завдань науково-

дослідної, науково-педагогічної, управлінської та інноваційної 

діяльності в кібербезпеці. 

 

Здатність до планування й реалізації заходів із захисту інформації в 

інформаційних системах; створення та забезпечення функціонування 

систем інформаційної та кібербезпеки; здатність до формування 

правильних висновків, оперативного приймання та реалізації 

нестандартних рішень. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати основні поняття теорії систем; 

Знати основні поняття і методи системного аналізу; 

Знати основні поняття і методи теорії прийняття рішень 

Знати користуватися методами системного підходу в аналітичній 

діяльності; 

Знати застосовувати апарат системного аналізу; 

Знатизастосовувати апарат теорії прийняття рішень. 

 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН8. Уміти моделювати структуру дослідження, формулювати мету, об’єкт, предмет та задачі, упорядковувати та систематизувати результати 

дослідження. 

ПРН9. Уміти обґрунтовувати формулювати висновки щодо проведених досліджень та рекомендації щодо їх використання. 

ПРН10. Уміти розробляти проекти досліджень та моделювати їх структуру, застосовуючи різні способи подання статистичної інформації та 

результатів. 

ПРН11. Уміти управляти науковими проектами, забезпечувати  своєчасність та плановість у науковому  дослідженні. 

ПРН12. Уміти робити наукові доповіді щодо захисту результатів дослідження,  аргументувати  і   захищати теоретичну позицію на основі 

емпіричної роботи. 

ПРН13. Уміти узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними і зарубіжними дослідниками. 

ПРН14. Уміти використовувати знання для прогнозування, виявлення та оцінювання можливих загроз безпеки інформаційних і комунікаційних 

систем. 

ПРН18. Уміти  розробляти та проектувати нові, вдосконалювати існуючі комплексні системи інформаційної  та кібернетичної безпеки, 

підтримувати їх в стані, що необхідний для вирішення завдань захисту інформації. 

 

2. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Основи теорії систем 

 

Лекція 1 Системний підхід 
Суть і основні 

характеристики системності 

Застосовувати 

категоріальний апарат 

системного підходу. 

Системоутворюючі 

фактори. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86970 

Лекція 2 
Класифікація, структура і 

організація систем 

Сутність і необхідність 

класифікації систем 

Проводити класифікацію 

елементів системи 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re
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source/view.p

hp?id=86971 

Лекція 3 
Захищена інформаційна 

система 

Проблеми ефективного 

функціонування системи. 

Впроводити етапи 

розвитку системи. 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86972 

Лекція 4 

Забезпечення 

інтегральної безпеки 

інформаційних систем 

Складві інтегральної безпеки 

інформаційних систем 

Завдання забезпечення 

інтегрального комплексу 

фізичного захисту ІКБ 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86973 

Практичне 

заняття 1 
Класифікація систем 

Уміти застосовувати 

предметну базу знань 

 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86981 

Практичне 

заняття 2 

 

Побудова дерева цілей та 

функцій системи 

Уміти застосовувати 

предметну базу знань 

 

Моделювати структуру 

дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86982 

Практичне 

заняття 3 

 

Мережне планування і 

управління 

Уміти використовувати 

знання для прогнозування 

Критично оцінювати 

результати 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86984 

Практичне 

заняття 4 

 

Побудова дерева рішень 

алгоритмом Прима. 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Проводити оцінку 

рузельтатів та робити 

висновки 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86983 

Лабораторне 

заняття 1 
Графічний та алгебраїчний 

методи розв’язування ЗЛП 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Проводити оіцнку 

рузельтатів та робити 

висновки 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86991 

Лабораторне 

заняття 2 
Розв’язування транспортної 

ЗЛП 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Проводити оцінку 

рузельтатів та робити 

висновки 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86992 

Лабораторне 

заняття 3 
Розв’язування задач на 

мережах 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Проводити оцінку 

рузельтатів та робити 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re
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висновки source/view.p

hp?id=86993 

Лабораторне 

заняття 4 
Розв’язування задач 

динамічного програмування 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Проводити оцінку 

рузельтатів та робити 

висновки 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86994 

      

Розділ 2 . Системний аналіз 

 Лекція 5 
Основи системного 

аналізу 

Знати застосовувати 

предметну базу знань та 

сучасні методи та засоби 

дослідження 

Робити наукові доповіді 

щодо результатів 

дослідження    і   захищати 

теоретичну позицію 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86974 

 Лекція 6 

Методи системного 

аналізу 

 

Знати застосовувати 

предметну базу знань та 

сучасні методи та засоби 

дослідження 

Робити наукові доповіді 

щодо результатів 

дослідження    і   захищати 

теоретичну позицію 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86975 

 Лекція 7 

Системний підхід до 

інформаційної безпеки 

 

Знатиз астосовувати 

предметну базу знань та 

сучасні методи та засоби 

дослідження 

Робити наукові доповіді 

щодо результатів 

дослідження    і   захищати 

теоретичну позицію 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86976 

 
Практичне 

заняття 5 

Мережне планування і 

управління 

Знаси систематизацію бази 

знань 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86976

dl.dut.edu.ua/

mod/resource

/view.php?id

=86985 

 
Практичне 

заняття 6-7 
Побудова дерева рішень 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86989 

 
Лабораторне 

заняття 5 

Прийняття рішень в 

умовах визначеності 

методом попарних 

порівнянь. 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86995 
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Лабораторне 

заняття 6 

Прийняття рішень в 

умовах визначеності 

методом аналізу ієрархій 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86995 

 
Лабораторне 

заняття 7 

Прийняття рішень в 

умовах ризику та 

невизначеності 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86996 

       

Розділ 3 .  Застосування теорії прийняття рішень 

 Лекція 8 
Застосування теорії 

систем в управлінні 

Розробляти та проектувати 

нові, вдосконалювати 

методи ІКБ 

Робити наукові доповіді 

щодо результатів 

дослідження    і   захищати 

теоретичну позицію 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86977 

 Лекція 9 

Моделі, методи та 

алгоритми прийняття 

рішень.  Застосування 

теорії прийняття рішень в 

інформаційній безпеці 

Робити наукові доповіді 

щодо результатів 

дослідження    і   захищати 

теоретичну позицію 

Робити наукові доповіді 

щодо результатів 

дослідження    і   захищати 

теоретичну позицію 

 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86978 

 
Практичне 

заняття 8 

Класичні критерії 

прийняття рішення 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86987 

 
Практичне 

заняття 9 
Елементи теорії ігор 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86988 

 
Лабораторне 

заняття 8 

Розв’язування матричних 

задач теорії ігор в чистих 

стратегіях 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86997 

 
Лабораторне 

заняття 9 

Розв’язування матричних 

задач теорії ігор в 

змішаних стратегіях 

Уміти використовувати 

знання для досліджень 

Критично оцінювати 

результати дослідження 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86998 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
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(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Системний аналіз. Навчальний посібник / О. М. Роїк, А. А. Шиян, Л.О. Нікіфорова – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 83 с. 

2. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., Лукова-Чуйко Н.В. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: 

підручник. / В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко / – К.:ДУТ, 2015. – 345 с. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1242_54311567.pdf 

3. Теорія прийняття рішень/ Підручник. / за заг. ред. М. П. Бутка [Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. та ін.] - К. : «Центр учбової 

літератури», 2015.-360 с. 

4. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 

300 с. 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія 420, 421.  

 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

 

 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1242_54311567.pdf

