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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Безпека
інформаційно-комунікаційних систем» складена відповідно до освітньої
програми підготовки магістра спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні методи захисту
інформації
в
інформаційно-комунікаційних
системах,
особливості
забезпечення безпеки у розподілених системах, апаратні та програмні складові
систем захисту.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Безпека інформаційнокомунікаційних систем» належить до циклу дисциплін професійної підготовки
та нерозривно пов’язана із такими професійно-орієнтованими курсами, як
«Телекомунікаційні системи та мережі», «Спеціалізовані комп‘ютерні системи
та робототехніка» та «Геоінформаційні системи».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовний модуль 1. Основи захисту інформації в інформаційнокомунікаційних системах.
Тема 1.1. Вступ до предмету. Основні поняття.
Тема 1.2. Базові системи захисту.
Тема 1.3. Типові вразливості систем та причини їх появи.
Тема 1.4. Шкідливе програмне забезпечення.
Змістовний модуль 2. Захист розподілених інформаційно-комунікаційних
систем.
Тема 2.1. Основи безпеки інформації в комп‘ютерних мережах
Тема 2.2. Засоби захисту в розподілених інформаційно-комунікаційних
системах.
Тема 2.3. Безпека мережевих протоколів Internet.
Тема 2.4. Передавання інформації захищеними мережами.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “« Безпека інформаційнокомунікаційних систем» є розкриття сучасних концепцій, технологій та
методів забезпечення безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних
системах та сформувати у курсантів та студентів знання щодо: проблем
уразливості інформації в сучасних ІКС; методології захисту інформації в ІКС
інформаційними технологіями захисту та захищеними технологіями
оброблення; практичного використання отриманих відомостей для організації
захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека інформаційнокомунікаційних систем» є:
• засвоєння теоретичних основ процесу забезпечення безпеки інформації в
інформаційно-комунікаційних системах;
• формування у студентів компетенції з використання сучасних методів та
засобів захисту інформаційних ресурсів;
• отримання знань, вмінь та навичок реалізації процесів захисту
розподілених інформаційно-комунікаційних системах;
1.3. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
• особливості технологій побудови та функціонування між мережних
екранів;
• принципи розробки політики безпеки в ІКС;
• види загроз інформації в комп’ютерних системах та мережах;
• принципи побудови та використання програмних та програмноапаратних засобів для захисту програмного забезпечення та іншої
інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
• основні способи впровадження і супроводження системного, об’єктноорієнтованого та прикладного програмного забезпечення інформаційнокомунікаційних систем та аналіз його ефективності;
• засоби організації розмежування доступу комп’ютерних мережах;
• механізм зараження комп’ютера adware- та spyware- програмами,
комп’ютерними вірусами тощо та протидію цим процесам;
• принципи захисту локальних мереж при приєднанні до Інтернету.
вміти:
• виконати аналіз безпеки комп'ютерної системи або мережі;
• самостійно класифікувати загрози інформації та оцінювати її
вразливість;
• здійснити організаційні та програмні заходи щодо підвищення рівня
безпеки зберігання інформації;
• підібрати тип та структуру локальної комп’ютерної мережі;
• розробляти принципи політики безпеки в інформаційно-комунікаційних
системах;
• проводити тестування основних елементів автоматизованих систем,
таких .як автоматизовані робочі місця, сервери, маршрутизатори,
фаєрволи та тощо;
• підібрати комплекс необхідних апаратно-програмних засобів для захисту
комп’ютерної системи та мережі.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _90_годин(и)/_3,0_ кредита
ECTS.
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Основи захисту інформації в інформаційнокомунікаційних системах.
Тема 1.1. Вступ до предмету. Основні поняття.
Вступ. Термінологія. Завдання захисту та загрози безпеці інформації.
Класифікація атак. Модель порушника.
Тема 1.2. Базові системи захисту.
Рівні інформаційно-комунікаційної системи. Функціональні сервіси
безпеки та їх механізми Основні підсистеми комплексу засобів захисту.
Тема 1.3. Типові вразливості систем та причини їх появи.
Передумови виникнення вразливостей в інформаційно-комунікаційних
системах. Класифікація вад безпеки. Помилки програмної реалізації систем:
переповнення буфета та оброблення текстових рядків. Люки.
Тема 1.4. Шкідливе програмне забезпечення.
Класифікація шкідливого програмного забезпечення. Програмні закладки.
Комп‘ютерні віруси. Мережні черв‘яки.
Змістовний модуль 2. Захист розподілених інформаційно-комунікаційних
систем.
Тема 2.1. Основи безпеки інформації в комп‘ютерних мережах
Основні відомості про комп‘ютерні мережі Загрози безпеці інформації у
мережах. Безпека взаємодії відкритих систем.
Тема 2.2. Засоби захисту в розподілених інформаційно-комунікаційних
системах.
Архітектура захищених мереж. Міжмережні екрани. Системи виявлення
атак. Системи аналізу та оцінювання вразливостей.
Тема 2.3. Безпека мережевих протоколів Internet.
Протоколи прикладного рівня. Транспортні протоколи. Протоколи ІР.
Протоколи керування мережею.
Тема 2.4. Передавання інформації захищеними мережами.
Захист інформації у відкритих канал зв‘язку. Віртуальні захищені мережі.
Рівні реалізації віртуальних захищених мереж. Вимоги нормативної бази до
реалізації віртуальних захищених мереж в Україні.
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4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ТА ФОРМА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ
Оцінка „відмінно” ставиться тоді, коли курсант (студент) виявив
достатньо повні знання курсу; вміє аналізувати та розробляти рішення щодо
вибору та застосування засобів та методів захисту інформаційнокомунікаційних систем різних рівнів для вирішення виробничих та науководослідницьких завдань; матеріал обґрунтовує та викладає логічно, послідовно і
переконливо.
Оцінка „добре” ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам
до оцінки „відмінно", але курсант (студент) допускає незначні неточності, які
не несуть принципового характеру, не використовує чіткий план розв’язку, не
застосовує знання в нестандартній ситуації, не може встановити зв'язку з
раніше вивченим матеріалом .
Оцінка „задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді
задовольняє вимоги до відповіді на оцінку "добре", але у відповіді
виявляються значні прогалини, які не перешкоджають подальшому засвоєнню
програмного матеріалу.
Оцінка „незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не оволодів
основними знаннями і вміннями відповідно до вимог програми.
Форма підсумкового контролю успішності навчання
Диференційований залік.
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Поточний контроль, який здійснюється у формі усного чи письмового
опитування, виконання практичних робіт, семінари-дискусії.
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