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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології
створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра
спеціальності 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи проектування та
використання систем захисту інформаційно-комунікаційних систем.
Міждисциплінарні зв’язки: Базовими дисциплінами для вивчення
дисципліни «Технології створення та застосування систем захисту інформаційнокомунікаційних систем» є такі дисципліни: «Комплексні системи захисту
інформації: проектування, впровадження, супровід», «Основи проектування та
експлуатації комплексних систем захисту інформаційних і комунікаційних
систем», «Інформаційно-комунікаційні системи», «Захист інформації в
комп’ютерних системах»
Програма навчальної дисципліни складається з таких блоків змістових
модулів:
1. Організаційні основи проектування, реалізації та модернізації
захищених інформаційно-комунікаційних систем
2. Основи проектування комплексів засобів захисту інформаційних і
комунікаційних систем
3. Розробка проекту комплексу засобів захисту інформаційних і
комунікаційних систем
4. Реалізація проекту комплексу засобів захисту інформаційних і
комунікаційних систем
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технології створення та
застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем» є формування
теоретичних знань та практичних навичок із проектування, використання, систем
захисту інформаційно-комунікаційних систем.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології створення та
застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем» є вивчення
основних принципів, засад та методів організаційного та технічного проектування
систем захисту інформаційно-комунікаційних систем, а також розробку
супроводжувальної робочої документації.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
1. Організаційні основи розробки проектів, реалізації та модернізації
захищених інформаційних і комунікаційних систем.
2. Соціальні та морально етичні норми колективного розроблення
проектів.
3. Правові норми організації роботи колективу для розробки проектів.
4. Оптимізація співробітництва у колективі при розробці проектів.

5. Загальна технологія розробки комплексів засобів захисту інформаційнокомунікаційних систем.
6. Основи проектування системи захисту.
7. Типові методи та прийоми проектування захищених інформаційних та
комунікаційних систем.
8. Принципи оптимізації процесів проектування захищених інформаційних
та комунікаційних систем.
9. Засоби захисту для складових інформаційно-комунікаційних систем
10. Етапи розробки проекту комплексу засобів захисту інформаційнокомунікаційної системи.
11. Принципи розробки проектної документації.
12. Принципи розробки та методики випробувань.
13. Стандарти інформаційної безпеки.
14. Принципи адаптації можливостей комплексу засобів захисту до вимог
стандартів.
15. Роботи із створення, виготовлення, монтажу, налагодження,
випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів забезпечення
інформаційної безпеки.
16. Керівні документи із створення, виготовлення, монтажу, налагодження,
випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів забезпечення
інформаційної безпеки.
17. Керівні документи щодо забезпечення робіт з удосконалення,
модернізації, уніфікації систем, засобів і технологій забезпечення інформаційної
безпеки.
вміти :
1. Організовувати проекту команду по розробці систем захисту.
2. Оптимізувати співробітництво у колективі.
3. Застосовувати методи та прийоми проектування захищених
інформаційних та комунікаційних систем.
4. Розробляти технічне завдання на проект системи захисту.
5. Описувати технічні вимоги системи захисту.
6. Реалізувати систему захисту інформації.
7. Розробляти робочу документацію на систему захисту.
8. Розробляти методику випробовувань системи захисту.
9. Оцінювати відповідність системи захисту стандартам інформаційної
безпеки.
10. Розробляти керівні документи щодо створення, виготовлення, монтажу,
налагодження, випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів
забезпечення інформаційної безпеки .
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 6 кредитів
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Блок змістових модулів 1. Організаційні основи проектування,
реалізації та модернізації захищених інформаційно-комунікаційних систем
Тема 1. Організаційні основи розробки проектів, реалізації та модернізації
захищених інформаційних і комунікаційних систем.
Тема 2. Соціальні та морально етичні норми колективного розроблення
проектів.
Тема 3. Правові норми організації роботи колективу для розробки проектів.
Тема 4. Оптимізація співробітництва у колективі при розробці проектів.
Блок змістових модулів 2. Основи проектування комплексів засобів
захисту інформаційних і комунікаційних систем.
Тема 5. Загальна технологія розробки комплексів засобів захисту
інформаційно-комунікаційних систем.
Тема 6.Основи проектування системи захисту.
Тема 7.Типові методи та прийоми проектування захищених інформаційних та
комунікаційних систем.
Тема 8. Оптимізація процесів проектування захищених інформаційних та
комунікаційних систем.
Тема 9. Вибір засобів захисту для складових інформаційно-комунікаційних
систем.
Блок змістових модулів 3. Розробка проекту комплексу засобів захисту
інформаційних і комунікаційних систем.
Тема 10. Розробка проекту комплексу засобів захисту інформаційнокомунікаційної системи.
Тема 11. Розробка проектної документації.
Тема 12. Розробка програм та методики випробувань.
Тема 13. Аналіз стандартів інформаційної безпеки.
Тема 14. Адаптація можливостей комплексу засобів захисту до вимог
стандартів.
Блок змістових модулів 4. Реалізація проекту комплексу засобів захисту
інформаційних і комунікаційних систем.
Тема 15. Організація робіт із створення, виготовлення, монтажу,
налагодження, випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів
забезпечення інформаційної безпеки.
Тема 16. Розроблення керівних документів із створення, виготовлення,
монтажу, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів
забезпечення інформаційної безпеки.
Тема 17. Розроблення комплектів керівних документів щодо забезпечення
робіт з удосконалення, модернізації, уніфікації систем, засобів і технологій
забезпечення інформаційної безпеки.
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технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу. Затверджено
наказом ДСТСЗІ СБ України від 20.12.2000 р. № 60.
9. НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання
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http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=80%2F94-%E2%F0
4. Портал безпека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :
www.bezpeka.com - Назва з екрану.
5. Издание о высоких технологиях CNews [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : URL : www.cnews.ru - Назва з екрану.
6. Указ Президента України «Про положення про технічний захист
інформації
в
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−
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1229/99.
7. Чунарьова А.В. Чунарьов А.В. Комплексний підхід при створенні
захищених інформаційних мереж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
журналу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2011/Informatica/4_81260.doc.htm
8. Роз’яснення щодо змісту та порядку виконання робіт зі створення
комплексної системи захисту інформації та одержання Атестату відповідності. −
Режим доступу до ресурсу: http://www.sbu.gov.ua
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
В першому семестрі – іспит.

5. Засоби діагностики успішності навчання
Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального,
індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час
лабораторного заняття, тестування, колоквіумів, контрольної роботи (для
студентів заочної форми навчання), іспита.

