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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є сучасні інформаційні технологій у галузі інформаційної 

безпеки та криптографічні методи захисту інформації. 

 

Мета навчальної дисицпліни 

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань щодо можливих небезпек і 

ступеня ризику втрат інформації, а також практичних навичок щодо забезпечення захисту 

програмної продукції. 

 

Основні завдання: 

Основними завданнями дисципліни є: вивчення сучасних інформаційних технологій у 

галузі інформаційної безпеки та криптографічних методів захисту інформації. Ставлять за мету 

підготовку фахівців з розробки та впровадження технологій комп’ютерного захисту інформації, 

забезпечення цілісності даних, конфіденційності, контролю передачі інформації, ідентифікації, 

аутентифікації, криптографії, інтегрованих систем, політики безпеки, менеджменту в галузі безпеки. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна «Захист інформації в інформаційних системах» вивчається після 

вивчення дисциплін «Інформатика», «Вступ до фаху», «Технології Інтернет», «Інформаційні системи 

в управлінні». 

 

Вимоги до знань і умінь 

 Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

бакалавра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 що собою являє політика інформаційної безпеки; 

 правила безпеки при роботі із комп’ютерними мережами; 

 мережу Інтернет та електронну пошту; 

 криптографічні методи захисту інформації; 

 будову та принципи дії комп’ютерних вірусів і шкідливих програм. 

 б) уміти: 

 встановлювати та використовувати антивірусні програми та забезпечувати безпеку 

використання 

WWW за допомогою web-броузерів; 

 розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики інформаційної безпеки; 

 застосовувати знання в практичній діяльності. 

 

Зміст навчальної дисицпліни за темами 

Тема 1. Загальні аспекти захисту інформації. 

Тема 2. Криптографічні методи захисту інформації. 

Тема 3. Безпека в інформаційних мережах. 

Тема 4. Правила безпеки в Іnternet. 

Тема 5. Програмні віруси та способи їх нейтралізації. 

Кафедра: економічної кібернетики 

Мова викладання: українська 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття 

Форма підсумкового контролю:залік  



Викладач, який забезпечує навчальний процес: Задорожна А.В. 
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