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С. Радченко

1. Мета дисципліни – вивчення теоретичних основ гарантовано захищених
інформаційних систем і технологій; загальних підходів та вимог нормативних документів,
що регламентують питання забезпечення їх безпеки в Україні та у світі; вивчення,
ефективне застосування і реалізація сучасної методології, моделей, методів системного аналізу
та проектування захищених інформаційних систем і технологій.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Моделі та побудова систем інформаційної безпеки» є частиною
вибіркового блоку дисциплін та базується на циклі дисциплін професійної та практичної
підготовки, зокрема: «Вища математика», «Загальна фізика», Електромагнітна сумісність
радіоелектронних засобів і комплексів”, “Сигнали та процеси в радіотехніці”, “Електродинаміка
та поширення радіохвиль”, “Радіоелектронні системи”, “Основи теорії передавання
інформації”, “Радіоприймальні пристрої з цифровим обробленням сигналів”. Попередні вимоги:
1. Знати основи програмування. Мати навички проведення експериментів, збирання
даних та моделювання в комп’ютерних системах
2. Знати принципи та методи розробки і використання програмних та програмноапаратних засобів для захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
(ІТС).
3. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування
комп’ютерних засобів, систем та мереж.
4. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.
5. Вміти запускати прикладні програмні засоби та керувати ними на основі графічного
інтерфейсу користувача, знаходити інформацію в Інтернеті.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Нормативна навчальна дисципліна “Моделі та побудова систем інформаційної безпеки” є
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-наукового рівня “магістр”.
Вивчення дисципліни «Моделі та побудова систем інформаційної безпеки» дозволяє
зрозуміти структуру нормативно-правової бази, яка регламентує використання формальних
моделей безпеки та принципів їх використання в ІС та технологіях та принципи побудови
архітектури існуючих захищених комп’ютерних систем та моделі опису функціонування КС.
4. Завдання (навчальні цілі):
1. Прищепити вміння формулювати індивідуальні завдання на проектування та розробку
комплексної системи захисту інформації інформаційних управляючих систем з
урахуванням умов обраних підприємств або розроблених бізнес-процесів;
2. Опанувати сучасні інструментальні засоби проектування та розробки інформаційних
технологій;
3. Навчити проектувати та розробляти елементи інформаційних технологій;
4. Навчити проводити тестування розроблених програмних модулів;
5. Навчити проводити підготовку елементів технічної проектної та експлуатаційної
документації.
Забезпечити досягнення компетентностей:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ФК 1. Здатність обґрунтовувати та здійснювати захист інформації під час виконання
дослідження для потреб розробки телекомунікаційних та радіотехнічних виробів і
систем.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання (1, знати; 2, вміти; 3,
комунікація; 4, автономність та
відповідальність)
Код
Результат навчання

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

студент повинен знати:

Принципи побудови архітектури
існуючих захищених комп’ютерних
систем
та
моделі
опису
функціонування КС.
Принципи
побудови
стандартизованих моделей опису
сучасних інформаційних технологій
та методів оцінки їх ефективності.
Предметну область та основні
поняття
системного
аналізу,
становлення та розвиток системного
аналізу, місце системного аналізу в
загальній теорії систем.
Поняття системи, навколишнього
середовища, мети; класифікацію
систем.
Властивості
складних систем ,
комп’ютерних інформаційних систем
та технологій, систем їх захисту.
Особливості сучасних інформаційних
систем як об’єкту захисту.
Основні загрози безпеці інформації в
інформаційних системах.
Забезпечення захисту інформації в
захищених інформаційних системах.
Основні підсистеми систем захисту
даних.

студент повинен вміти:

Проводити обстеження середовища
функціонування АС.
Розробляти та аналізувати моделі
загроз.
Визначати
технології обробки
інформації на прикладах АС різного
класу.
Розробляти ситуаційні та генеральні
плани ОІД.
Планувати захист інформації в АС.
Розробляти моделі порушника в АС.
Розробляти
та
формалізувати
формуляр системи.

3

комунікація

3.1

здатність грамотно будувати

Методи оцінювання
та пороговий
критерій оцінювання
(за необхідності)
письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання
виконання завдань
для самостійної
роботи

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

лекція

=//=

до 5

Форми (та/або методи і
технології) викладання
і навчання
лекційні заняття,
заняття з
використанням
математичних пакетів

лекційні заняття,
заняття з
використанням
математичних пакетів

письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання
виконання завдань
для самостійної
роботи

до 45

до 45

=//=

=//=

до 6

=//=

=//=

до 7

=//=

=//=

до 6

=//=

=//=

до 6

=//=
=//=
=//=

=//=
=//=
=//=

до 7

лекційні заняття,
заняття з
використанням
математичних пакетів

письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання
виконання завдань
для самостійної
роботи

до 6
до 7

до 5

до 3

3.2

комунікацію, виходячи з мети і
ситуації спілкування
здатність бути відповідальним за
внесок в роботу команди при
вирішенні проблеми

4

автономність та відповідальність

4.1

самостійність у навчанні та/або
професійній діяльності

лекційні заняття з
використанням
роботи у підгрупах
лекційні заняття,
заняття з
використанням
математичних пакетів

оцінювання
виконання завдань
для самостійної
письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання
виконання завдань
для самостійної
роботи

до 2

до 5

до 5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,
які не входять до блоків спеціалізацій
Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назва)
ПРН 1. Знати фізичні теорії та моделі, перспективні для
досліджень та інноваційної діяльності у сфері
радіотехніки, електроніки та телекомунікацій
ПРН 3. Знати аналогову та цифрову схемотехніку,
методи та засоби їх моделювання та конструювання,
використання для досліджень
ПРН 4. Знати аналогові та цифрові, в тому числі
адаптивні, методи обробки інформації
ПРН 7. Знати теоретичні основи та принципи реалізації
засобів та методів захисту інформації
ПРН 15.Застосовувати знання для вирішення конкретних
інженерно-технічних задач телекомунікації та захисту
інформації
ПРН 20.Розв’язувати складні дослідницькі та інженернотехнічні задачі у галузі телекомунікацій та радіотехніки та
інформаційної безпеки, які вимагають фундаментальних
знань у галузі фізики, математики, комп’ютерних
технологій, моделювання.
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1.3
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2.5

2.6
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7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів
навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт і за
результатами виконання самостійних завдань. Вклад результатів навчання у підсумкову
оцінку, за умови їх опанування на належному рівні і успішної здачі всіх лабораторних робіт
наступний:
- результати навчання 1.1 – 1.9 [знання] до 45 %;
- результат навчання 2.1 – 2.7 [вміння] – до 45%;
- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%;
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%.
Форми оцінювання студентів:
семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний
семестр має три змістовних модуля: у змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, у
змістовий модуль 2 (ЗМ2) входять теми 4-8, у змістовий модуль 3 (ЗМ3) входить тема 912. Після завершення відповідних тем проводяться письмові модульні контрольні
роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання завдання для модульної
контрольної роботи перевіряють уміння розв’язувати конкретні задачі з теорії
автоматичного управління. Обов’язковим для допуску до заліку є написання модульних
контрольних робіт з кількістю балів не менше 5, 20 та 5 балів відповідно.
підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна.
Екзаменаційний білет складається із 3 питань, питання оцінюються: перше – до 8, друге –
до 12, третє – до 20 балів. Всього за іспиті можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою
досягнення позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, при
цьому оцінка за результатами навчання 2 [вміння] і 3 [комунікативність та
відповідальність] не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (23 і 5 балів
відповідно), оцінка за іспит не може бути меншою 24 бали.
умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання
студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум 36 балів за семестр.
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичнорозрахунковий мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні
написати, на необхідну порогову кількість балів, додаткову контрольну роботу за матеріалом
модуля.
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних
контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.
7.2. Організація оцінювання (обов’язково зазначається порядок організації
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням
орієнтованого графіку оцінювання):
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1
ЗМ2
ЗМ3
Min.– балів Max.– балів Min.– балів Max.– балів Min.– балів Max.– балів
Модульна
5
15
20
30
5
15
контрольна
робота
Виконання
0
2
0
6
0
2
студентами
самостійних
робіт

Орієнтований графік оцінювання:
Орієнтовний період для здійснення
відповідної форма оцінювання
Модульна контрольна робота 1
березень
Модульна контрольна робота 2
квітень
Модульна контрольна робота 3
травень
Виконання студентами самостійних робіт
Березень-травень
Добір балів/додаткова контрольна робота
Травень-червень
та/або доскладання домашніх завдань
Екзамен
червень
Розрахунок балів, які студент отримує при успішній здачі заліку:
Змістовий
Змістовий
Змістовий
Екзамен
модуль 1
модуль 2
модуль 3
Мінімум
5
20
5
30
Максимум
15
30
15
40
7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка (за національною шкалою) / National grade
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

Підсумкова
оцінка
60
100

Рівень досягнень, % / Marks, %
90-100%
75-89%
60-74%
0-59%

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
У тому числі
№
з/п

Назва теми
Лекції

Семінарські
заняття

Лаборатор
ні заняття

Самості
йна
робота

Змістовий модуль 1. Основи формування гарантовано захищених інформаційних технологій
1
2
3

4
5
6
7
8

Моделі опису функціонування комп’ютерних
2
систем (КС).
Базові
поняття
гарантовано
захищених
2
2
інформаційних технологій.
Підходи до формування моделі загроз.
2
2
Змістовий модуль 2. Моделі та методи захисту інформації та оцінки його ефективності
Стандартизовані моделі та методи оцінки
ефективності захисту.
Іерархічна декомпозиція в моделі OSI/ISO.
Процедури захисту інформації в мережах
телекомунікацій (ТКМ).
Стандартні функціональні профілі захищеності
інформації.
Критерії оцінки захищеності інформації та критерії
гарантій.

8
8
10

2

-

-

10

4

-

2

10

2

-

-

10

4

2

2

10

4

-

2

10

Змістовий модуль 3. Проектування захищених інформаційних систем
9
10
11
12

Життєвий цикл захищених інформаційних систем.
Основи проектування систем захисту.
Оцінка загроз, ризиків функціонування ІС та
витрат на розробку систем захисту.
Формування політики безпеки.
Всього

2
2

-

2

6
4

2

-

2

6

2
30

2
6

2
14

8
100

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекцій – 30 год.
Лабораторні заняття – 6 год.
Семінарські заняття – 14 год.
Самостійна робота - 100 год.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
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