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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
В даний час, в Україні, в зв’язку з входженням у світовий 

інформаційний простір, швидкими темпами впроваджуються новітні 

досягнення комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Системи 
телекомунікацій активно впроваджуються у фінансові, промислові, 

торгові і соціальні сфери. У зв’язку з цим різко зріс інтерес широкого 

кола користувачів до проблем захисту інформації. Захист інформації – це 
сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для 

попередження заподіяння збитку інтересам власника інформації. 

Тривалий час методи захисту інформації розроблялися тільки 

державними органами, а їхнє впровадження розглядалося як виключне 
право тої або іншої держави. Проте в останні роки з розвитком 

комерційної і підприємницької діяльності збільшилося число спроб 

несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а проблеми 
захисту інформації виявилися в центрі уваги багатьох вчених і 

спеціалістів із різноманітних країн. Слідством цього процесу значно 

зросла потреба у фахівцях із захисту інформації. 
Інформаційні технології охоплюють методи збору, обробки, 

перетворення, зберігання і розподілу інформації. Протягом тривалого 

часу ці технології розвивалися на мовній і "паперовій" буквено-цифровій 

основі. У цей час інформаційно-ділова активність людства зміщається в 
область кібернетичного простору. Цей простір стає реальністю світової 

спільноти і визначає перехід до “безпаперового, електронного” розвитку 

інформаційних технологій. Електронний обмін інформацією дешевше, 
швидше і надійніше “паперового”. 

Інформаційні процеси, що проходять повсюдно у світі, висувають 

на перший план, поряд із задачами ефективного опрацювання і передачі 

інформації, найважливішу задачу забезпечення безпеки інформації. Це 
пояснюється особливою значимістю для розвитку держави Його 

інформаційних ресурсів, зростанням вартості інформації в умовах ринку, 

її високою уразливістю і нерідко значним збитком у результаті її 
несанкціонованого використання. 

 

Предметом дисципліни “Захист інформації в інформаційних 
системах” є сучасні інформаційні технологій у галузі інформаційної 

безпеки та криптографічні методи захисту інформації. 
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Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни “Захист інформації в 
інформаційних системах” є формування теоретичних знань щодо 

можливих небезпек і ступеня ризику втрат інформації, а також 

практичних навичок щодо забезпечення захисту програмної продукції.  
 

Основні завдання 

Основні завдання дисципліни “Захист інформації в 
інформаційних системах” – 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, автентифікації, криптографії, інтегрованих 

систем, політики безпеки, менеджменту в галузі безпеки. 
 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних 
системах” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-

математичне моделювання”, “Інформатика”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

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. 

  
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 
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Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості 

вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені 

даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Робоча програма складена на 3 кредити. Форми контролю – проміжний 
модульний контроль, екзамен.  
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2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ” 

 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 
05 “Соціальні та поведінкові науки” 

Цикл дисциплін за навчальним 

планом: 

Цикл професійної та практичної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 
051 “Економіка” 

Освітній  ступінь: 
Бакалавр 

Спеціалізація: 

“Інформаційні технології в бізнесі” 
 

Курс:______4________ 

Семестр:_____8______ 

Методи навчання: 

Лекції, лабораторні заняття, 

самостійна робота, робота в 
бібліотеці, Інтернеті тощо. 

  

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудитор-

них 

годин 

Лек-

ції 

Семіна-

ри, 

прак-

тичні, 

лабора-

торні 

Заліки 

по 

модулях 

(контро-

льні 

роботи) 

Самості

йна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивіду

-альна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

3 90 54 27 25 2 20 16 

Кількість 

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків 

по модулях /конт-

рольних робіт 

Вид контролю 

6 9 1 ПМК, екзамен 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

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. 

 

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Загальні аспекти захисту інформації. 

Загальні поняття захисту інформації. Закони України про захист 

інформації. Види інформації за правом доступу. Аналіз даних захисту. 
Право інтелектуальної власності та політика інформаційної безпеки. 

Управління безпекою. Розробка правил безпеки.  

 

Тема 2. Криптографічні методи захисту інформації. 

Міжнародні правила застосування шифру. Управління 

криптографією. Вимоги до криптографічних систем. Класифікація 
криптографічних методів. Проблеми та перспективи криптографічних 

систем. Управління ключами. Правове, організаційне та технічне 

забезпечення режиму електронного цифрового підпису. 

 

Тема 3. Безпека в інформаційних мережах.  

Фізична безпека. Загальна характеристика систем захисту в 

інформаційних мережах. Автентифікація та безпека мережі. Паролі. 
Користувацький інтерфейс. Телекомунікації та віддалений доступ. 

Резервне копіювання.  Адміністрування інформаційних систем. 

 

Тема 4. Правила безпеки в Іnternet. 
Інформаційні технології та право. Комп’ютерні злочини. Правила 

роботи з WWW. Обов’язки користувача. Правила використання 

електронної пошти. Адміністрування електронної пошти. Використання 
електронної пошти для конфіденційного обміну інформацією. 
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Тема 5. Програмні віруси та способи їх нейтралізації. 

Комп’ютерні віруси та їх властивості. Класифікація вірусів. 
Основні види комп’ютерних вірусів та схеми їх функціонування. 

Структура комп’ютерних вірусів. Програми виявлення вірусів та заходи 

по захисту та профілактиці. Антивірусні пакети. 
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інформації. Функція хешування. – Чинний з 29.12.2014 р. – ПАТ 
«Інститут інформаційних технологій» Мінекономрозвитку України, 2016. 

– 228 с. 

9. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист 

інформації. Електронний цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних 
кривих. Формування та перевіряння. К. : Держстандарт України, 2003. 

10.  НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в 

комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. – Чинний з 
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28.04.1999. – К.: ДСТСЗІ СБ України, 1999. – 14 с. 

11.  НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в 
комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. – Чинний з 

28.04.1999. – К.: ДСТСЗІ СБ України, 1999. – 53 с. 

12. Інформаційна безпека: навч. посіб. / С. В. Кавун, В. В. Носов, 
О. В. Манжай. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 352 с. 

13. Інформаційні системи і технології в економіці / за ред. 

В. С. Пономаренка. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 544 с. 
14. Кавун С. В. Информационная безопасность в бизнесе: науч. изд. 

Харьков: Изд. ХНЕУ, 2007. – 408 с. 

15. Кузнецов О. О. Захист інформації в інформаційних системах: навч. 

посіб. / О.О. Кузнецов, С.П. Євсеєв, О.Г. Король. – Харків: ХНЕУ, 2011. 
– 510 с. 

16. Ляшенко І.О. Європейські критерії безпеки інформаційних технологій 

/ І.О. Ляшенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та 
оборони. – 2012. – № 1 (13). – С. 84–86. 

17. Остапов С.Е. Технології захисту інформації: навчальний посібник / 

С.Е. Остапов, С.П. Євсеєв, О.Г. Король. – Х.: ХНЕУ, 2013. – 476 с.  
URL: https://www.twirpx.com/file/2340575/ 

18. Попов В. Практикум по Internet-технологиям / В. Попов. – Санкт-

Петербург.: Питер, 2002. – 480 с. 

19. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: 
Закон України від № 80/94ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. 

№ 31. ст. 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр 

20.  Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. 
№ 2155-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 45, ст. 400. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19. 

21. Тарнавський Ю. А. Технології захисту інформації: підручник / 

Ю.А. Тарнавський. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 162 с.  
22. Токен – новий вид інформації. Газета «Інтерактивна бухгалтерія» 

№128 /2019. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/131413 

23. Хорошко В.О. Основи інформаційної безпеки: підручник / В.О. 
Хорошко, B.C. Чередниченко, М.Є. Шелест; за ред. В.О. Хорошка. – К.: 

ДУІКТ, 2008. – 186 с. 

24. Юринець B. C., Гончарук Я. Л. Основи автоматизованих інформацій-
них систем: навч. посіб. / В. С. Юринець, Я. Л. Гончарук. – Л.: ЛНУ, 

2001. – 256 с. 

 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/XV9XIQ21J17RAEX8CKPFPY3IHUU19DV1F5YL9BQHXB8JGB4B8C-18760?func=service&doc_number=000362623&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/XV9XIQ21J17RAEX8CKPFPY3IHUU19DV1F5YL9BQHXB8JGB4B8C-18760?func=service&doc_number=000362623&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/XV9XIQ21J17RAEX8CKPFPY3IHUU19DV1F5YL9BQHXB8JGB4B8C-18760?func=service&doc_number=000362623&line_number=0012&service_type=TAG%22);
https://www.twirpx.com/file/2340575/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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6.ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА  ВИДАМИ 

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змісто-

ві 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о

 у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о
 

м
о
д
у
л

я
х
, 

(К
Р

) ауди-

торні 

СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1. Загальні аспекти 
захисту інформації. 

10 10 -/- 6 4 - 

Тема 2. Криптографічні 

методи захисту 

інформації. 

30 20 10/- 10 10 - 

Тема 3. Безпека в 

інформаційних 

мережах. 

20 15 5/- 4 11 - 

Тема 4. Правила безпеки в 
Іnternet. 

4 4 -/- 4 - - 

Тема 5. Програмні віруси та 

способи їх 

нейтралізації. 

10 5 5/- 3 - 2 

Індивідуальне навчально-

дослідне завдання (ІНДЗ) 

16 - -/16 - - - 

Разом годин 90 54 36 27 25 2 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

заняття ТЕМА ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 
К-ТЬ  

ГОДИН 

1 2 3 

 Заліковий модуль №1  

 Тема 1. Загальні аспекти захисту інформації. 6 

1 
Загальні поняття захисту інформації. Закони України 

про захист інформації. 

2 

2 
Аналіз даних захисту. Право інтелектуальної власності 

та політика інформаційної безпеки. 

2 

3 Управління безпекою. Розробка правил безпеки. 2 

 Тема 2. Криптографічні методи захисту інформації. 
10 

4 Міжнародні правила застосування шифру.  2 

5 Управління криптографією. 2 

6 
Вимоги до криптографічних систем. Класифікація 

криптографічних методів. 
2 

7 
Проблеми та перспективи криптографічних систем. 
Управління ключами. 

2 

8 
Правове, організаційне та технічне забезпечення 

режиму електронного цифрового підпису. 
2 

 Тема 3. Безпека в інформаційних мережах. 4 

9 

Фізична безпека. Загальна характеристика систем 

захисту в інформаційних мережах. Автентифікація та 

безпека мережі. Паролі. Користувацький інтерфейс. 

2 

10 
Телекомунікації та віддалений доступ. Резервне 
копіювання.  Адміністрування інформаційних систем. 

 

2 
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 Тема 4. Правила безпеки в Іnternet. 4 

11 

Інформаційні технології та право. Комп’ютерні 

злочини. Правила роботи з WWW. Обов’язки 
користувача. Правила використання електронної 

пошти.  

2 

12 

Адміністрування електронної пошти. Використання 

електронної пошти для конфіденційного обміну 
інформацією. 

2 

 
Тема 5. Програмні віруси та способи їх нейтраліза-

ції. 
3 

13 

Комп’ютерні віруси та їх властивості. Класифікація 

вірусів. Основні види комп’ютерних вірусів та схеми їх 
функціонування.  

2 

14 

Структура комп’ютерних вірусів. Програми виявлення 

вірусів та заходи по захисту та профілактиці. 

Антивірусні пакети. 

1 

 Разом годин 27 

 

7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ,  ЗАЛІКІВ ПО МОДУЛЯХ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

№  
Тема практичного заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

К-ТЬ  

ГОДИН 

1 2 3 

 Заліковий модуль №1  

 Тема 1. Загальні аспекти захисту інформації. 4 

1 Лабораторна робота №1 2 

2 Лабораторна робота №2 2 

 Тема 2. Криптографічні методи захисту інформації. 10 

3 Лабораторна робота №3 2 

4 Лабораторна робота №4 2 

5 Лабораторна робота №4 2 

6 Лабораторна робота №5 2 
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7 Лабораторна робота №5 2 

 Тема 3. Безпека в інформаційних мережах. 11 

8 Лабораторна робота №6 2 

9 Лабораторна робота №6 2 

10 Лабораторна робота №7 2 

11 Лабораторна робота №7 2 

12 Лабораторна робота №8 2 

13 Лабораторна робота №8 1 

 Разом лабораторних занять 25 

 Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

 Разом годин 27 

 

 

 

7.3. Графік консультацій 

№ 

п/п 
Назва розділу, зміст консультації 

Кількість 

годин 

6 год. 

1 Загальні аспекти захисту інформації. 2 

2 Криптографічні методи захисту інформації. 2 

3 Консультація до підготовки до практичних 

занять та ІНДЗ 

2 

4 Передекзаменаційна консультація 2 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

1. Загальні поняття захисту інформації.  

2. Закони України про захист інформації.  

3. Аналіз даних захисту.  
4. Право інтелектуальної власності та політика інформаційної безпеки.  

5. Управління безпекою.  

6. Розробка правил безпеки. 
7. Міжнародні правила застосування шифру.  

8. Управління криптографією.  

9. Вимоги до криптографічних систем. 
10. Метод шифрування.  

11. Ключ шифрування. 

12. Симетричні методи шифрування. 

13. Несиметричні методи шифрування. 
14. Проблеми та перспективи криптографічних систем.  

15. Симетричне шифрування. 

16. Асиметричне шифрування та його використання. 
17. Управління ключами шифрування. 

18. Правовий статус електронного цифрового підпису 

19. Призначення електронного підпису. 

20. Необхідність сертифікації засобів ЕЦП і відкритих ключів. 
21. Особливості рукописного підпису. 

22. Особливості ЕЦП. 

23. Поняття токенів. 
24. Еліптичне шифрування інформації. 

25. Загальна характеристика систем захисту в інформаційних мережах.  

26. Фізична безпека.  
27. Аутентифікація та безпека мережі.  

28. Паролі.  

29. Захист інформації в бездротових локальних мережах. 

30. Криптостійкість засобів ЕЦП. 
31. Поняття електронного сертифікату.  

32. Моделі систем сертифікації. 

33. Проблеми та перспективи впровадження ЕЦП в Україні.  
34. Користувацький інтерфейс. 

35. Телекомунікації та віддалений доступ.  
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36. Резервне копіювання.  

37. Адміністрування інформаційних систем. 
38. Безпека протоколів ТСР/ІР; 

39. Програмні засоби захисту інформації. 

40. Інформаційні технології та право.  
41. Комп’ютерні злочини.  

42. Правила роботи з WWW.  

43. Обов’язки користувача.  
44. Правила використання електронної пошти.  

45. Адміністрування електронної пошти.  

46. Використання електронної пошти для конфіденційного обміну 

інформацією. 
47. Комп’ютерні віруси та їх властивості.  

48. Класифікація вірусів.  

49. Основні види комп’ютерних вірусів та схеми їх функціонування.  
50. Структура комп’ютерних вірусів.  

51. Програми виявлення вірусів та заходи по захисту та профілактиці.  

52. Антивірусні пакети.  
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9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
 

Методи оцінювання знань студентів: поточний контроль, оцінка за 
індивідуальне завдання та виконану самостійну роботу, підсумковий 
модульний контроль. 

Бали студентам нараховуються за: 

1. виконання завдань лабораторних занять, 

2. виконання самостійних робіт та індивідуального завдання, 
3. написання контрольної модульної роботи. 

Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях 

проводиться за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 
Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

 

 

 

9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
 

Поточний контроль 

СР, ІНДЗ -10 

 

 

Екзамен 
РАЗОМ 

– 100 

балів 

Лабораторні 

заняття - 35 
КР - 5 

50 балів 50 балів 
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9.2. CИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ 

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання виконані у зазначений термін, у повному обсязі, без помилок 5 

завдання виконані у зазначений термін, у повному обсязі, але є 
незначні помилки 

4 

завдання виконані у неповному обсязі, або (та) з порушенням терміну її 

виконання, або (та) при наявності значних помилок 
3 

виконання пропущеного без поважних причин заняття або повторне 
виконання незарахованого заняття 

2 

завдання не виконано або не зараховано 0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання зроблене повністю та здане вчасно, якісно оформлено звіт 5 

завдання зроблене, але є незначні помилки в розв’язування завдання; 4 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі розв’язку 
завдання; 

3 

завдання зроблене, але є суттєві помилки в його розв’язку; 2 

завдання не виконане або тільки розпочато його розв’язання. 0-1 

3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 

Модульний контроль передбачає виконання тестових завдань 2 бали 

тестові завдання (10 завдань) 0,2 (за одне 
завд.) 

завдання з короткою відповіддю (2 завдання) 0,5 (за одне 
завд.) 

тестові завдання практичної направленості (1 завдання)  2 бали 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання виконане у зазначений термін, у повному обсязі і без помилок 5 

завдання виконане у зазначений термін, у повному обсязі, але є 
незначні помилки 

4 

завдання виконане у неповному обсязі, або (та) з порушенням терміну  3 
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виконання, або (та) при наявності значних помилок 

завдання виконане із суттєвими помилками 2 

завдання не виконане або тільки розпочато його розв’язання 0-1 

5.  Екзамен        50 балів 
(екзаменаційний білет містить три рівні) 

Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей 

2 (за одне 

завд.) 

Другий рівень (2 завдання) – теоретичні  завдання з розгорнутою 
відповіддю 

5 (за одне 

завд.) 

Третій рівень (1 завдання) – практичне завдання до 20 балів 

 

Підсумкова оцінка за результатами поточного контролю освітньої 

діяльності студентів (РПК) за семестр визначається як середня 

арифметична з поточних балів за 5-ти бальною шкалою, відображених у 
журналі обліку відвідування та успішності студентів, помножена на 

встановлений коефіцієнт: 

.
оцінювань Кількість

контролю поточного мирезультата за балів Сума
РПК 10 х 








  

 Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю 

становить 50 балів.  
 

9.3 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Оцінка 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е 51-60 Достатньо 

FX 21-50 2 Незадовільно 

F 0-20 2 
Незадовільно (без права 

перездачі) 

Студенти, що отримали сумарний бал в межах від 21 до 50 за 

національною шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та 

скеровуються на повторне складання екзамену.  
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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу з навчальної дисципліни 

“Захист інформації в інформаційних системах” включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 навчальну програму; 

 робочу програму; 

 плани лабораторних занять та методичні матеріали з їх проведення;  

 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної 
роботи; 

 індивідуальні завдання;  

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники. 

 

11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення 

студентів. Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими 
моментами. При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного обмірковування. Студенти здійснюють коментарі 

самостійно або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати заняття за 
формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду спілкування. 
Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, 

допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння 
формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції 

інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за 
дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 
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Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; 

для представлення певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту 
про виконання індивідуальних завдань тощо. 

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого 

сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності: 
▪ Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни. 

▪ Інтерактивні посібники, підручники . 

▪ Періодичні видання. 
▪ Методичні рекомендації до виконання СРС. 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання з дисципліни 

Тема 1. Загальні аспекти захисту інформації. 

Проблемні 

лекції 
Проблемні питання: 

1. Що входить у поняття інтелектуальної власності? 
Як вживають заходи для захисту інтелектуальної 
власності в Україні?  
2. Які існують правила безпеки інформації? 

Тема 2. Криптографічні методи захисту інформації. 

Проблемні 

лекції, мозкова 

атака 

Проблемні питання: 
1. Як забезпечується криптографічний захсит 
інформації?  
2. Які сучасні тенденції у розвитку криптографії? 

Тема 3. Безпека в інформаційних мережах. 

Проблемні лекції 

Презентації 
Проблемні питання: 

1. Існуючі способи організації безпеки в 

інформаційних системах.  

Тема 4. Правила безпеки в Іnternet. 

Кейс-методи 1. Інформаційні технології та право. 

Тема 5. Програмні віруси та способи їх нейтралізації. 

Кейс-методи, 

Презентації 

1. Способи нейтралізації вірусів. 
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12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

 http://www.google.com/ 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 Офіційний веб-сайт Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 
інформації України: нормативно-

правова база. – Режим доступу: 

www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index 

 http://samoychiteli.ru/documentcontents34
385.html. 

 

 
 

−  Навчальна програма з 

навчальної дисципліни 
“Захист інформації в 

інформаційних системах” 

− Робоча програма з 
навчальної дисципліни 

“Захист інформації в 

інформаційних системах” 
− Підручники 

− Методичні   рекомендації   

з виконання самостійної 

роботи (СРС) 
− Методичні рекомендації з 

виконання ІНДЗ 

− Засоби діагностики знань 
студентів з навчальної 

дисципліни 

http://www.google.com/
http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index
http://samoychiteli.ru/documentcontents34385.html
http://samoychiteli.ru/documentcontents34385.html
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13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 
№ 
з/п 

Зміни і доповнення до робочої 
програми (розділ, тема, зміст змін і 

доповнень) 

Навчальний 
рік 

Підпис 
завідувача 

кафедри 

1 2 3 4 
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