
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми Інформаційні системи та технології

                                                                                                         (назва)

Освітнього рівня Бакалавр

Спеціальності       122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
(назва дисципліни)

2. Тип основна

3. Обсяг:
Кредитів

ECTS
Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практични

х занять Лабораторних занять Самостійна підготовка
3 90 18 18 18 36

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі
Освітні

компоненти
, які

передують

1. Моделювання IoT
2. Інформаційні мережі

Освітні
компоненти
для яких є

1. Управління IT-проектамипроектами
2. Моделювання інформаційних систем

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

ПП21 Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне 
забезпечення захисту інформаційних ресурсів.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців



1. Знати означення та різницю між поняттями ЗІКС на українській та двох мовах міжнародного спілкування та документації -проектами англійській та 
російській

2. Вміти застосовувати поняття ЗІКС на українській та двох мовах міжнародного спілкування та документації -проектами англійській та російській
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
ПРН15 Здатність до реалізації політики мережевої безпеки та технологій захисту інформації, моніторингу та вжиття заходів проти вторгнень 
та порушення безпеки або витоків, аналізу ризиків безпеки по відношенню до корпоративних даних і інформації, розробки рекомендацій для 7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовни
й розділ

Вид
заняття

Тема Знати Вміти План заняття Лекція, методична розробка

Розділ 1

Лекція 1

Тема: 
інформаційна 
безпека і 
управління 
ризиками

Основи 
побудови OS 

Користуватись 
пошуковими 
системами 
мережі 
інтернет, 
використовуват
и 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 
розповсюджен
і 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: 
телекомунікаці
ї і мережева 
безпека

Матеріал та 
вимоги до 
попередніх 
лекцій, моделі 
TCP/IP, 
OSI/ISO

Використовуват
и 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

Використовуват
и 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.

Використовуват
и 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 

Матеріал та 
вимоги до 

Користуватися 
пошуковими 

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
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безпека

попередніх 
лекцій, основи
адмініструван
ня OS

системами 
мережі 
інтернет, 
системами 
моніторингу, 
фільтрування, 
бекапування.

Практичне 
заняття 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

Лабораторн
а 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

Практичне 
заняття 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

Лабораторн
а робота 2

Тема: Базові 
поняття та 
різниця між 
ними

Основні 
міжнародні та 
державні 
норми та 

Користуватися 
пошуковими 
системами 
мережі 

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
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стандарти в 
галузі.

інтернет, а 
також пошуком
по ключовим 
словам

Практичне 
заняття 3

Тема: Аналіз 
ризиків

Методи 
експертної 
оцінки, метод 
Фермі по 
визначенню 
невідомих 
величин, 
основні 
підходи при 
проведенні 
аналітики

Користуватися 
пошуковими 
системами 
мережі 
інтернет, 
використовуват
и 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

Лабораторн
а робота 3

Тема: Аналіз 
ризиків

Методи 
експертної 
оцінки, метод 
Фермі по 
визначенню 
невідомих 
величин, 
основні 
підходи при 
проведенні 
аналітики

Користуватися 
пошуковими 
системами 
мережі 
інтернет, 
використовуват
и 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

Практичне 
заняття 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

Лабораторн
а робота 4

Тема: Вибір 
OS, та систем 
захисту.

Основні 
недоліки та 
переваги OS а 
також 
програмних 

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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комплексів

Практичне 
заняття 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

Лабораторн
а 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

Практичне 
заняття 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

Лабораторн
а 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

Практичне 
заняття 7

Тема: 
Налаштування
VPN

Основи 
адмініструван
ня OS, 
протоколи 
передачі 
інформації, 
способи 
захисту 
інформації в 
мережі

Встановлювати 
програмні 
продукти, 
адмініструвати 
OS на базовому
рівні, 
використовуват
и 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

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


Лабораторн
а робота 7

Тема: 
Налаштування
VPN

Основи 
адмініструван
ня OS, 
протоколи 
передачі 
інформації, 
способи 
захисту 
інформації в 
мережі

Встановлювати 
програмні 
продукти, 
адмініструвати 
OS на базовому
рівні, 
використовуват
и 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

Практичне 
заняття 8

Тема: 
Налаштування
моніторингу 
інфраструктур
и

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

Лабораторн
а робота 8

Тема: 
Налаштування
моніторингу 
інфраструктур
и

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

Практичне 
заняття 9

Тема: Основи 
перевірки 
захищеності 
інфраструктур
и, та варіанти 
усунення 
виявлених 
недоліків

Основні, 
критично 
важливі 
складові 
інфраструктур
и, програмні 
продукти для 
виявлення 
уразливостей 

Встановлювати 
програмні 
продукти, 
адмініструвати 
OS на базовому
рівні, 
використовуват
и обрані  
програмні 

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
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


актуальні на 
час 
проведення 
заняття, 
основи мови 
програмування
Python 

продукти для 
виявлення 
уразливостей

Лабораторн
а робота 9

Тема: Основи 
перевірки 
захищеності 
інфраструктур
и, та варіанти 
усунення 
виявлених 
недоліків

Основні, 
критично 
важливі 
складові 
інфраструктур
и, програмні 
продукти для 
виявлення 
уразливостей 
актуальні на 
час 
проведення 
заняття, 
основи мови 
програмування
Python 

Встановлювати 
програмні 
продукти, 
адмініструвати 
OS на базовому
рівні, 
використовуват
и 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, 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

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2633
Коротєєва Т.О. Алгоритми та структури даних: навч. посібник / Т.О. Коротєєва. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 280 с.
Сенів М.М. Безпека програм та даних: навч. посібник / М.М. Сенів, В.С. Яковина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 256 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Залік

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

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


Навчальна лабораторія № 419  «Безпеки інформаційно-проектамикомунікаційних технологій CISCO»
Матеріально-проектамитехнічне забезпечення:
 1) Комп’ютери Intel Cougar Point H61 2x, 2700 MGhz на МП Н61b-проектамиК, 2 Гб ОЗУ DDR3 (2015) – 15 шт.
2. мультимедійна система Асег 113 –  (2016 рік)1шт.
Програмне     забезпечення  :  
MathCad і MatLab, ОС Windows 7 Professi-проектамиonal; ПАК DS Office 2006, Cisco Packet Tracer Student  v. 6.2.0.0052, PC Security Test 2011, Freewarelicense
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