
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Кібербезпека інформаційних і комп’ютерних систем» 

 
Загальний опис дисципліни. Розкриття кіберзлочинів, кібер-шпигунства та інших загроз цілісності мереж та систем 

- це нова захоплююча область, яка охоплює всі галузі. Курс зосереджений на тому, як 
слідкувати, виявляти та реагувати на загрози кібербезпеки. Крім того, охоплює 
криптографію, аналіз безпеки на основі хостів, моніторинг безпеки, комп’ютерну 
криміналістику, методи атак та обробку випадків порушення безпеки. 

Метою дисципліни є отримання знань та умінь, які необхідні для успішного виявлення 
вразливостей у комп’ютерних системах та мережах і усунення проблем безпеки шляхом 
розробки та впровадження захисних заходів. 

Завдання вивчення дисципліни: знати сучасні математичні методи, моделі, інформаційні технології та техніки для 
забезпечення кібернетичної та інформаційної безпеки інформаційних і комп’ютерних 
систем; 

вміти: 
- розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень, планувати та 

проводити експерименти щодо розробки методів забезпечення кібербезпеки інформаційних і 
комп’ютерних систем, віртуальних систем та критичних інфраструктур; 

- визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел та підготовлювати 
нову форму вторинної інформації, зокрема, щодо забезпечення загальних та спеціальних 
вимог до кібербезпеки; 

- ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку освоєння методів 
забезпечення кібербезпеки інформаційних і комп’ютерних систем у звичайних та 
надзвичайних ситуаціях та досягати наукових результатів, які створюють нові знання; 

- управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових 
досліджень, зокрема наукових досліджень методів і систем запобігання, виявлення, обробки 
та усунення наслідків інцидентів кібербезпеки, а також методики попередження та 
розслідування кіберзлочинів; 

- використовувати сучасні математичні методи, моделі, інформаційні технології та 
техніки для забезпечення кібернетичної та інформаційної безпеки інформаційних і 
комп’ютерних систем. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із сучасними 
теоретичними напрацюваннями та підходами до забезпечення кібернетичної та 
інформаційної безпеки інформаційних і комп’ютерних систем. 

Завдання проведення лекцій: - ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями кібернетичної та 
інформаційної безпеки; 

- сформувати у студентів систему основоположних категорій, положень та принципів 
кібербезпеки;   

- показати актуальність таперспективні напрямки розвитку кібернетичної та 
інформаційної безпеки. 

Метапроведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 
який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  

Завдання проведення практичних занять: -вивченнясучасних бібліотек для криптографії; 
- дослідження сеансів зв'язку за протоколами Telnet і SSH; 
-  сформувати мислення у студентів для кращого пізнання самого себе та розуміння 

процесів, які відбуваються в суспільстві; 
- навчитися створювати правила для систем виявлення та запобігання вторгнень; 
- навчитися обробляти інциденти кібербезпеки; 



- вироблення практичних навичок постановки і проведення експериментів по захисту 
цілісності відеофайлів з використанням технології блокчейн. 

Найменуваннякомпетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 
дисципліни: Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші 
електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 
діяльності. 

Найменуванняпрограмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 
вивчення дисципліни: Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі 
процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або 
створення інноваційних продуктів у інженерії програмного забезпечення та дотичних 
міждисциплінарних напрямах. 


