
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-наукової програми «Кібербезпека» 
                                           (назва) 

Освітнього-наукового  рівня   ___Доктор філософії________________________ 

Спеціальності        ____125 Кібербезпека____________________________ 

Галузь знань          ____12 Інформаційні технології_______________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______Прикладна загальна теорія систем ІБ 
                                                                                                  (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  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Системний аналіз інформаційної безпеки. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів. 

2. Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури. 

3. Дисертаційна робота. 

5. Компетенції відповідно до ОНП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОНП 

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 ОНП 

ПРН-5. Уміти розробляти логічні схеми, складати план-проспекти та технічні завдання на виконання наукових  досліджень. 

ПРН-16. Уміти розробляти та проектувати нові, вдосконалювати існуючі системи управління інформаційною безпекою. 

ПРН-17. Уміти підтримувати комплексні системи інформаційної  та кібербезпеки в стані, необхідному для вирішення завдань захисту інформації. 

 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

70 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

71 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86971 

Лекція 3 

Імунна система захисту 

інформаційних систем 

.  

 

Характеристика основних 

напрямків забезпечення 

захисту інформаційних 

систем шляхом створення 

імунної системи захисту 

Вміти застосовувати 

складові імунної системи 

безпеки  при 

функціонуванні 

інформаційної системи. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

72 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86972 
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Лекція 4 

Забезпечення хмарної 

кібербезпеки 

інформаційних систем 

Знати основні хмарні сервіси 

та їх архітектуру 

Вміти практично обирати 

брокерів безпечного 

доступу в хмарі CASB 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

73 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

81 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

82 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

84 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

83 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86983 

      

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86974 
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hp?id=869

74 

 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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

75 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

76 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

76dl.dut.e

du.ua/mod

/resource/

view.php?

id=86985 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

89 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86989 

       

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86977 
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hp?id=869

77 

 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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

78 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

87 

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.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=869

88 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=86988 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(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. 

5. Кібербезпека як імунна система бізнесу [режим доступу https://www.ibm.com/ru/watson-moscow-

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1242_54311567.pdf
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summit/assets/files/CyberSec_Immune_System_2017_RU_3.pdf] 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія  

№ 420«Академічний центр компетенцій IBM(Кіберполігон)» 

1. комп’ютери DellOptiPlex 3050/Corei5 7500T – 14 шт. (2017 рік). 

2. Проектор ViewSonicPJD 7720 HD (2018) ‒ 1 шт.  

3. Система управління подіями та інцидентами кібербезпеки IBMSecurityQRadarSIEM: 

4. набір серверів ServerDellPER530– 3шт. 

5. робочі станції DellPrecisionTower 3620 i7  - 14  шт.  Dell OptiPlex 3050 i5;  

6. Маршрутизатор Mikrotik CSS326-24G-2S+RM. - 1 шт. 

7. комутатор MikrotikCSS326-24G-2S+ RM  – 1шт. 

 

Lubuntu 16/04 , Ubuntu 16/04 server, MatLab, Security Appscan Standart 9.0.3.12,     VirtualBox 6.0.12 Build 133076,    ESET Security Management Center, Kali Linux 2019.3., IBM QRadar 

SIEM  v.7.3.2,  IBM QRadar  Community Edition v.7.3.1, IBM i2 Analyst’s  Notebook, Tenable  Nessus Professional. 

 

проведення практичного навчання з питань : 

набуття навичок роботи з спеціалізованими програмами для побудови та функціонування систем управління даними та подіями щодо кібербезпеки;  

вивчення технологій, впровадження та керування рішеннями щодо запобігання подіям та інцидентам безпеки; 

проведення моніторингу, налаштуванню, детального аналізу подій безпеки, розслідування подій, кореляція та визначення їх тенденцій для інформаційних систем. 

Дана лабораторія  забезпечує проведення наукових досліджень з розслідування кіберінцидентів та методів пошуку загроз, автоматизації процесів управління доступом 

користувачів інформаційних систем, з пошуку та класифікації вразливостей, проводити автоматизований аналіз для швидкого пошуку та класифікації вразливості інформації. 

 

 

 

 

 


