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С. Радченко

1. Мета дисципліни – введення до основ аналізу та дослідження автоматизованих систем
першого, другого та третього класів з метою побудови системи захисту інформації,
усвідомлення поняття експертного висновку державної експертизи. Набуття теоретичних знань
щодо функціональних послуг безпеки та їх використання для уніфікації аналізу систем захисту
інформації. Вивчення критеріїв конфіденційності, цілісності, доступності, спостереженості та
гарантій.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Випробовування та експертиза засобів захисту інформації» є
частиною обов’язкового блоку дисциплін для спеціалізацій засоби та системи захисту
інформації, системи та комплекси радіомоніторингу, системи та мережі телекомунікацій
базується на циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, зокрема: “Цифрові
пристрої”, “Цифрове оброблення сигналів”, “Основи теорії автоматичного управління”,
“Цифрова схемотехніка та електроніка”, “Приймання та оброблення сигналів”, “Основи теорії
передавання інформації”. Попередні вимоги:
1. Знати елементи вищої алгебри.
2. Знати основи програмування.
3. Знати основні поняття про інформацію та загрози її конфіденційності, цілісності і
доступності.
4. Мати уявлення щодо функціонального профіля безпеки та його властивості щодо
його несуперечності, повноти та унікальності.
5. Вміти запускати прикладні програмні засоби та керувати ними на основі
графічного інтерфейсу користувача, знаходити інформацію в Інтернеті.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Вивчення дисципліни «Випробовування та експертиза засобів захисту інформації»
дозоляє зрозуміти сутність процесу експертизи систем захисту інформації. Розглядаються
загальні принципи побудови експертного висновку, аналізу критеріїв оцінки захищеності
інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу в телекомунікаційних
системах. Особливу увагу приділяється процесу експертизи комплексних систем захисту
інформації, визначенню та аналізу функціональних послуг безпеки.
4. Завдання (навчальні цілі):
1. Надати основні відомості курсу «Випробовування та експертиза засобів захисту
інформації»: які складають важливу частину загально-технічної та інженерної підготовки
студента-магістра за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».
2. Узагальнити та розширити відомі поняття курсів «Цифрові пристрої”, “Цифрове
оброблення сигналів”, “Основи теорії автоматичного управління”, простежити
взаємозв’язок об’єктів експертизи та аналізу ризиків з іншими компонентами підготовки;
продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язання практичних та
експериментальних задач;
3. Навчити застосовувати знання, уміння, навички і комунікації у професійній
діяльності, розвивати логічне та аналітичне мислення студентів.
4. Прищепити вміння розв’язувати прикладні задачі методами теорії аналізу ризиків.
Забезпечити досягнення компетентностей:
ЗК.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
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.
ФК 3. Здатність виконувати, монтаж, налагодження, експлуатацію, контроль технічного
стану технологічного та лабораторного телекомунікаційного та радіотехнічного
обладнання.

ФК 8. Здатність розробляти методики та організовувати проведення вимірювань з
подальшим аналізом їх результатів.
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

1.10

1.11

2

2.1

2.2

2.3

студент повинен знати:

Базові поняття теорії
інформації
НД ТЗІ 2.5-004-99

Форми (та/або методи
і технології)
викладання і
навчання

лекційні заняття

захисту

Особливості використання критеріїв
конфіденційності відповідно до НД
ТЗІ 2.5-004-99
Особливості використання критеріїв
цілісності відповідно до НД ТЗІ 2.5004-99
Особливості використання критеріїв
доступності відповідно до НД ТЗІ
2.5-004-99
Особливості використання критеріїв
спостереженості відповідно до НД
ТЗІ 2.5-004-99
Особливості використання критеріїв
гарантій відповідно до НД ТЗІ 2.5004-99
Порядок організації та проведення
державної експертизи комплексної
системи захисту інформації в ІТС
Зміст та мету побудови політики
безпеки для комплексної системи
захисту інформації
Порядок розробки, вимоги та зміст
моделі загроз інформації, що
обробляється в автоматизованих
системах першого, другого,
третього класів
Порядок розробки, вимоги та зміст
моделі порушника

студент повинен вміти:

Побудувати модель загроз
інформації, що обробляється в
автоматизованих системах першого,
другого, третього класів
Оцінити експертний висновок
державної експертизи комплексної
системи захисту
Провести оцінку відповідності
обраних функціональних послуг
безпеки предметної області
автоматизованої системи, що
аналізується

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

лекція

=//=

лекція
лекція

=//=
=//=

лекція

=//=

лекція

=//=

лекція

=//=

лекція

=//=

лекція

=//=

лекція

=//=

лекція

=//=

лекція

=//=

лекційні заняття,
практична робота з
документами та
реальними
комплексними
системами захисту

письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання
виконання завдань
для самостійної
роботи

=//=

=//=

=//=

=//=

=//=

=//=

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

до 45

до 45

3
3.1

3.2

комунікація
здатність грамотно будувати
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, практичні та
лабораторні заняття

лекційні заняття з
використанням
роботи у підгрупах
лекційні, практичні та
лабораторні заняття

до 5

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

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)
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

+

+

+

+

+

+

1.9

1.10

1.11

+

+

+

+

+

+

2.1

2.2

2.3

+

+

+

3.1

3.2

+

+

4.1

Програмні результати навчання (назва)

ПРН 2. Знати методологію наукових досліджень
ПРН. 6. Знати сучасні телекомунікаційні та
мережеві технології, тенденції їх розвитку.
ПРН 7. Знати теоретичні основи та принципи
реалізації засобів та методів захисту інформації
ПРН 8. Знати етичні та соціально-економічні
основи сучасного суспільства
ПРН 13. Забезпечувати метрологічну коректність досліджень, коректність обробки їх
результатів та об’єктивність інтерпретації.
ПРН 14. Виконувати приписи стандартів та
вимоги уніфікації
ПРН 15. Застосовувати знання для вирішення
конкретних
інженерно-технічних
задач
телекомунікації та захисту інформації

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

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 – 1.11 [знання] до 45 %;
- результат навчання 2.1 – 2.3 [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 один змістовний модуль. Після завершення відповідних тем проводяться письмова
модульна контрольна робота. Для визначення рівня досягнення результатів навчання
завдання для модульної контрольної роботи перевіряють уміння розв’язувати конкретні
задачі з проведення експертизи систем захисту. Обов’язковим для допуску до іспиту є
написання модульної контрольної роботи з кількістю балів не менше 10 балів та виступу з
доповідь на семінарі.
підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна.
Екзаменаційний білет складається із 2 питань, питання оцінюються по 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 20 балів.
умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання
студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум 30 балів за семестр.
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичнорозрахунковий мінімум 30 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні
написати, на необхідну порогову кількість балів, додаткову контрольну роботу за матеріалом
відповідного 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:
ЗМ
Min. – балів
Max. – балів
Модульна контрольна
10
5
робота
Виступ на семінарі
15
20
Виконання студентами
10
15
самостійних робіт
Виконання студентами
10
15
Лабораторних робіт

Орієнтований графік оцінювання:

Модульна контрольна робота 1
Виступ на семінарі
Виконання студентами самостійних робіт
Добір балів/додаткова контрольна робота
та/або доскладання домашніх завдань
Іспит

Орієнтовний період для здійснення
відповідної форма оцінювання
жовтень
жовтень-листопад
вересень – листопад
листопад
грудень

Розрахунок балів, які студент отримує при успішній здачі заліку:
Змістовий
Іспит
Підсумкова
модуль
оцінка
Мінімум
40
20
60
Максимум
60
40
100
7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка (за національною шкалою) / National grade
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

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

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
У тому числі
№
Лаборат
Назва теми
Практичн
з/п
Лекції
орні
і заняття
заняття

Самост
ійна
робота

1

Базові поняття теорії захисту інформації

2

9

2

Правові вимоги України щодо захисту
інформації

2

2

10

3

Критерії оцінки захищеності інформації в
комп’ютерних системах від
несанкціонованого доступу

2

2

9

4

Загрози безпеки інформації щодо
конфіденційності, цілісності та доступності

2

2

9

5

Критерії конфіденційності відповідно до
НД ТЗІ 2.5-004-99

2

6

Критерії цілісності відповідно до НД ТЗІ
2.5-004-99

2

7

Критерії доступності відповідно до НД ТЗІ
2.5-004-99

2

8

Критерії спостереженості відповідно до НД
ТЗІ 2.5-004-99

2

2

2

4

9

4

10

4

9

4

9

9

Критерії гарантій відповідно до НД ТЗІ 2.5004-99

2

2

10

10 Організація та проведення державної
експертизи комплексної системи захисту
інформації в ІТС

2

2

9

11 Вимоги щодо атестату відповідності

2

12 Вимоги щодо експертного висновку

2

2

9

13 Побудова політики безпеки для
комплексної системи захисту інформації

2

2

9

14 Порядок розробки, вимоги та зміст моделі
загроз інформації, що обробляється в
автоматизованих системах першого,
другого, третього класів

2

2

15 Порядок розробки, вимоги та зміст моделі
порушника

2

ЗАГАЛОМ

30

9

20

2

10

2

10

20

140

Загальний обсяг 210 год., в тому числі:
Лекцій – 30- год.
Практичні заняття – 20 год.
Лабораторні заняття – 20 год.
Самостійна робота - 140 год.
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