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Вступ 

 

Анотація 

 

Програма навчальної дисципліни "Безпека інформаційних систем, про-

грам та даних" складена на підставі навчального плану та є однією із складових 

комплексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої осві-

ти галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні 

системи та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та техноло-

гії". 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

теоретичних знань та розуміння принципів побудови систем технічного та кри-

птографічного захисту інформації в інформаційних системах, а також практич-

них навичок стосовно захисту інформації. 

Навчальний курс призначений для вивчення основ теорії захисту інфор-

мації в інформаційних системах. В ньому викладено загальні підходи та класи-

фікація загроз для інформації щодо цілісності, конфіденційності та доступності, 

методів та засобів їх забезпечення. В межах навчального курсу розглядаються 

актуальні питання захисту інформації при створенні та використанні розподі-

лених корпоративних інформаційних систем, методи і алгоритмам криптогра-

фічного захисту (симетричні і асиметричним алгоритми шифрування, функції 

хешування, електронного цифрового підпису, ідентифікації та аутентифікації 

користувачів інформаційних систем, управління криптографічними ключами). 

Ключові слова: загроза безпеки інформації, технічні канали витоку ін-

формації, криптоалгоритми, симетричні шифри, асиметричні шифри, електрон-

ний цифровий підпис, хеш-функція. 
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Abstract  

 

The curriculum "Security of information systems, programs and data" is based 

on the curriculum and is one of the components of comprehensive training of appli-

cants for the first (bachelor's) level of higher education in the field of knowledge 12 

"Information Technology" specialty 126 "Information systems and technology" edu-

cational program " Information systems and technologies ". 

The subject of study of the discipline is the formation of students' theoretical 

knowledge and understanding of the principles of building systems of technical and 

cryptographic protection of information in information systems, as well as practical 

skills in information protection. 

The training course is designed to study the basics of the theory of information 

security in information systems. It sets out general approaches and classification of 

threats to information on the integrity, confidentiality and accessibility, methods and 

means of ensuring them. The course covers current issues of information protection 

in the creation and use of distributed corporate information systems, methods and al-

gorithms of cryptographic protection (symmetric and asymmetric encryption algo-

rithms, hashing functions, electronic digital signature, identification and authentica-

tion of information users systems, management of crypto-graphic keys). 

Key words: information security threat, technical information leakage chan-

nels, cryptoalgorithms, symmetric ciphers, asymmetric ciphers, electronic digital sig-

nature, hash function. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (осві-

тня програма), освітній рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Заочна 

форма на-

вчання 

Кількість кре-

дитів – 4 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових мо-

дулів – 2 
4-й 4-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті Універси-

тету: 

 

 

 
Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та техно-

логії 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне за-

вдання (не за-

плановано)  

30 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кіль-

кість годин – 

120 

- год. - год. 

Лабораторні 

30 год. 14 год. 

Тижневих го-

дин для денної 

форми навчан-

ня: 

аудиторних – 4 

самостійної ро-

боти студента – 

4 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

60 год. 92 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: ком-

бінована 
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2.  Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Безпека інформаційних систем, 

програм та даних" складена відповідно до освітньо-професійної програми під-

готовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 

12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та тех-

нології" освітньої програми (ОП) "Інформаційні системи та технології". Для за-

значеної ОП дисципліна є обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Безпека інформаційних систем, програм та 

даних" є формування у студенів відповідно до освітньо-професійної програми 

таких компетентностей: 

• Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності 

(КЗ 3). 

• Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та 

технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції сис-

тем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації (КС 2). 

• Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологі-

чні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних 

систем (КС 5). 

• Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та техноло-

гії (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та 

інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних за-

вдань та обов’язків (КС 6). 

• КС 10. Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, 

управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, тех-

нологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації. (КС 10). 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни "Безпека інформаційних систем, 

програм та даних" є: дисципліни: «Дискретна математика», «Алгоритмізація та 
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програмування», «Технології об’єктно-орієнтованого програмування», «Струк-

тури та організація даних в електронно-обчислювальних машинах», 

«Комп’ютерні мережі». 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовува-

ти вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформацій-

них системах та технологіях (ПР 4). 

• Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення 

інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, призна-

чення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуата-

ційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних 

засобів інформаційних систем та технологій (ПР 5). 

• Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його ІТ-

інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної бази і 

структури (ПР 9). 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Безпека інформаційних систем, программ та даних 

Змістовий модуль 1. Принципи безпеки та захисту інформації в інформа-

ційних системах.  

Тема 1. Основні поняття захисту інформації в інформаційних системах. 

Основні визначення теорії інформаційної безпеки та захисту інформації. 

Основні складові інформаційної безпеки. Важливість та складність проблеми 

інформаційної безпеки. Стандарти оцінювання і технічні специфікації. [1] – 

стор. 11-23, 40-53, 60-83, 121-122, [4] – стор.5-8, 53-57, [3] – стор.5-12. 

Тема 2. Класифікація погроз інформації в інформаційних системах. 

Рівні забезпечення безпеки інформації. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Xela/Local%20Settings/Temp/wz9afe/course-38-html/index.html%231.section.1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Xela/Local%20Settings/Temp/wz9afe/course-38-html/index.html%231.section.2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Xela/Local%20Settings/Temp/wz9afe/course-38-html/index.html%231.section.3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Xela/Local%20Settings/Temp/wz9afe/course-38-html/index.html%231.section.3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Xela/Local%20Settings/Temp/wz9afe/course-38-html/index.html%231.section.1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Xela/Local%20Settings/Temp/wz9afe/course-38-html/index.html%235.section.1


 

9 

Джерела погроз безпеки інформації. Найбільш розповсюджені погрози 

інформаційної безпеки. Основні визначення і критерії класифікації погроз. 

Найбільш поширені погрози конфіденційності, цілісності, доступності. Законо-

давчі, правові та організаційні рівні захисту інформації. [1] – стор. 28-38, 77-

149, [2] – стор.29-66, 539-581, [3] – стор.12-19, 75-83. 

Тема 3. Сервіси та механізми програмного-технічного рівня захисту 

інформації. Ідентифікації та аутентифікації користувачів інформаційних 

систем. 

Основи принципи та механізми програмно-технічного рівня захисту інфо-

рмації. Сервіси програмно-технічного рівня. Захист від НСД: сервіс ідентифі-

кації і аутентифікації користувача. Основні принципи та методи аутентифікації. 

Парольна аутентифікація. Аутентифікація за допомогою біометричних даних. 

[1] – стор. 118-134, 149-185, [2] стор. 146-166, [5] стор. 13-17, 23-24, [6] стор. 

36-38, [8] стор. 55-77. 

Тема 4. Управління доступом. 

Політики розмежування прав доступу. Механізми контролю за доступом. 

Основні моделі управління доступом. Рольове управління доступом. Протоко-

лювання і аудит. Активний аудит.[1] – стор. 134-152, [5] стор. 17-18, 32-49, [8] 

стор. 78-92. 

Тема 5. Міжмережеві екрани. 

Загальний опис. Призначення та функції брандмауеров. Типи брандмау-

ерів. [1] – стор. 161-171, [2] стор. 514-538, [5] стор. 19-23, 64-65, [6] стор. 620-

638. 

Тема 6. Технічні методи і засоби захисту інформації. 

Організація захисту від технічних каналів витоку інформації. Канали про-

сочування інформації. Вимоги до НД ТЗІ. [2] – стор.41-66, 123-146, [3] – 

стор.13-16. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Xela/Local%20Settings/Temp/wz9afe/course-38-html/index.html%231.section.1
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Змістовий модуль 2. Безпека і захист даних та програм. Криптографі-

чний захист інформації. 

Тема 7. Механізми забезпечення конфіденційності. Сервіс крипто-

графічного захисту даних (шифрування). 

Основи криптографічного захисту даних. Вимоги до криптографічних си-

стем. Основні поняття і класифікація засобів криптографічного захисту інфор-

мації. Класичні техніки шифрування. Підстановки та перестановки. [1] – стор. 

153-156, [2] стор. 167-192, [6] стор. 48-75. 

Тема 8. Симетричні шифри  

Класифікація симетричних шифрів. Крипостійкість симетричних шифрів. 

Принципи побудови симетричних шифрів. Мережа Фейстеля. Блочні симетри-

чні шифри, алгоритми блокового симетричного шифрування DES, Rijndael. [2] 

– стор. 199-213, 234-247, 271-282, 433-436, [6] стор. 48-73, [7] стор. 15-52.  

Тема 9. Асиметричні шифри 

Основні властивості асиметричних шифрів. Принцип побудови асиметри-

чних шифрів. Однонаправлені функції. Криптосистема Ель Гамаля. комбіновані 

криптосистеми. [2] стор. 396-400, [6] стор. 214-225, [7] стор. 62-83. 

Тема 10. Математичні основи побудови асиметричних шифрів. Ве-

дення в теорію чисел. 

Прості та взаємно прості числа. Теорема Ферма. Тест Міллера-Рабіна пе-

ревірки числа на простоту. Генерування великих простих чисел та зведеня ве-

ликого цілого числа до цілої степені за модулем n. Алгоритм шифрування RSA. 

[2] стор. 400-407, [6] стор. 266-283. 

Тема 11. Механізми забезпечення автентичності та цілісності даних  

Функції хешування та електронний цифровий підпис. Основні властивос-

ті хеш-функцій. Функція хешування SHA, MD5. Однонаправлені хеш-функції 

на основі симетричних блокових алгоритмів. Ключові і безключові функції хе-

шування. [6] стор. 298-350, [7] стор. 113-127. 
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Тема 12. Електронний цифровий підпис 

Основні властивості цифрового підпису. Алгоритм цифрового підпису 

RSA. Алгоритм цифрового підпису Ель Гамаля. Алгоритм цифрового підпису 

DSA. [2] стор. 408-411, [6] стор. 365-383, [7] стор. 88-112. 

Тема 13. Вступ в теорію забезпечення безпеки програмного забезпе-

чення.  

Загрози безпеки програмного забезпечення. Технологічна і експлуатацій-

на безпека програм. Моделі погроз безпеки програмного забезпечення. [4] – 

стор.12-51, [10] – стор.6-22. 

Тема 14. Методи захисту програмного забезпечення від дослідження. 

Класифікація засобів дослідження програм. способи захисту програм від 

дослідження. Способи вбудовування захисних механізмів в програмне забезпе-

чення. Обфускація програм. [2] – стор.461-513, [10] – стор.6-36, 63-83. 

Тема 15. Методи та засоби забезпечення цілісності і достовірності ви-

користовуваного програмного коду. Основні підходи до захисту програм 

від несанкціонованого копіювання.  

Методи захисту програм від несанкціонованих змін. Основні функції за-

собів захисту від копіювання. Основні методи захисту від копіювання. [4] – 

стор.333-349, [10] – стор.6-36 
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Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

Модуль 1 Безпека інформаційних систем, програм та даних 

Змістовий модуль 1. Принципи безпеки та захисту інформації в інформаційних системах 

Тема 1. Основні поняття захисту інформації в 

інформаційних системах. 
9 2  4 3 8 1  2 5 

Тема 2. Класифікація погроз інформації в ін-

формаційних системах. Рівні забезпечення без-

пеки інформації. 

6 2   4 8 1   5 

Тема 3. Сервіси та механізми програмного-

технічного рівня захисту інформації. Іденти-

фікації та аутентифікації користувачів інфор-

маційних систем. 

9 2  4 3 7 1  2 6 

Тема 4. Управління доступом 6 2   4 7 1   6 

Тема 5. Міжмережеві екрани. 9 2  4 3 9 1  2 6 

Тема 6. Технічні методи і засоби захисту ін-

формації. 
6 2   4 6 1   5 

Разом за змістовим модулем 1 45 12  12 21 45 6  6 33 

Змістовий модуль 2 Безпека і захист даних та програм. Криптографічний захист інформації. 

Тема 7. Механізми забезпечення конфіденцій-

ності. Сервіс криптографічного захисту даних 
8 2  2 4 8 1  1 6 

Тема 8. Симетричні шифри 10 2  4 4 8 1  1 6 

Тема 9. Асиметричні шифри 6 2   4 7 1   6 

Тема 10. Математичні основи побудови аси-

метричних шифрів. Ведення в теорію чисел 
10 2  4 4 9 1  2 6 

Тема 11. Механізми забезпечення автентич-

ності та цілісності даних 
10 2  4 4 9 1  2 6 

Тема 12. Електроний цифровий підпис 7 2   5 7 1   6 

Тема 13. Вступ в теорію забезпечення безпеки 

програмного забезпечення.  
7 2   5 8 1   7 

Тема 14. Методи захисту програмного забезпе-

чення від дослідження 
10 2  4 4 11 1  2 8 

Тема 15. Методи та засоби забезпечення ціліс-

ності і достовірності використовуваного про-

грамного кода. основні підходи до захисту про-

грам від несанкціонованого копіювання 

7 2   5 8    8 

Разом за змістовим модулем 2 75 18  18 39 75 8 - 8 59 

Усього годин 120 30  30 60 120 14 - 14 92 
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Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 
заочна 

форма 

1 
Типові схеми ідентифікації та аутентифікації користувачів 

комп'ютерної системи 
4 2 

2 
Біометрична аутентифікація за допомогою клавіатурного почер-

ку 
4 2 

3 Міжмережеві екрани та фільтри 4 2 

4 
Криптографічні методи захисту інформації. Табличні перестанов-

ки 
4 1 

5 Криптографічні методи захисту інформації. Підстановки 4 1 

6 Вивчення роботи асиметричних шифрів.  4 2 

7 Створення цифрового підпису 4 2 

8 Обфускація 6 2 

 Разом 30 14 

 

Теми практичних занять 

Не заплановані. 

Самостійна робота 

Таблиця 5.3 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Д
ен

-

н
а 

ф
о

р
-

м
а 

З
а-

о
ч
н

а 

ф
о

р
-

м
а 

1 Підготовка до лекцій 15 14 

2 Підготовка до лабораторних робіт 15 28 

3 Підготовка до модульних контрольних робіт 15 30 

4 Підготовка до екзамену 15 20 

 Разом 60 92 
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Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Не заплановано. 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та мето-

ди їх демонстрування 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навча-

льного матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на лекційних та лабораторних заняттях словесними й на-

очними засобами. 

2. Проблемний метод, коли на лабораторних заняттях утворюються по-

шукові ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності здобу-

вачів освіти. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного кон-

тролю (письмового та тестового) та підсумкового контролю (заключного екзамену). 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 40 балів. 

Право здавати заключний екзамену дається студенту, якій з урахуванням мак-

симальних балів проміжних оцінок і заключного екзамену набирає не менше 60 

балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою оцінок поточного контро-

лю (письмового та тестового) та оцінки екзамену.  

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінюван-
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ня теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому 

числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань лабора-

торних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оціню-

вання 

Форми контролю виконання лабораторних робіт та  

 їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко сфо-

рмульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися корек-

тні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена коре-

ктна інтерпретація результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викла-

дача; описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у висно-

вках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить неточ-

ності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Максимальна оцінка студента за лабораторні роботи 5 балів (8 лаборатор-

них робіт по 5 балів).  
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Форми контролю модульних контрольних тестових робіт та їх оцінювання 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи 20 

балів (2 модульні контрольні тестові роботи по 10 балів).  

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних робіт 8 х 5 балів = 40 балів 8 х 5 балів = 40 балів 

Виконання модульних контрольні 

тестових робіт 2 х 10 балів = 20 балів 2 х 10 балів = 20 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) 40 40 

Всього 100 100 

Підсумковий контроль у формі комплексного екзамену 

Підсумковий контроль складається з тестування (10 тестових завдань) та пись-

мової відповіді на 3 контрольних  питання. 

Тестування 

Правильних 

відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Письмова відповідь (1 питання - 10 балів) 

Бал Критерії оцінювання 

10 

Здобувач вільно володіє матеріалом, демонструє уміння на рівні свідомого вибору спо-

собу дії в нових ситуаціях (нестандартних) ситуаціях, аналізує, класифікує, узагальнює 

об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями, ілюструє прикладами та обґрунтовує 

власні відповіді, судження.  

9 

Здобувач достатньо вільно володіє матеріалом, демонструє уміння на рівні свідомого 

вибору способу дії в нових ситуаціях (нестандартних) ситуаціях, аналізує, класифікує, 

узагальнює об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями, ілюструє прикладами 

власні відповіді, судження.   

8 

Здобувач демонструє уміння на рівні свідомого вибору способу дії у стандартних 

ситуаціях, висловлює власні думки, може наводити окремі приклади на їх підтвер-

дження; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, 

не змінюючи логічних зв'язків. 

7 

Здобувач демонструє уміння на рівні свідомого вибору способу дії у стандартних си-

туаціях; висловлює власні думки, може наводити окремі приклади на їх підтверджен-

ня; під час відповіді може частково відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, 

не змінюючи логічних зв'язків. 

6 

Здобувач демонструє уміння на рівні свідомого вибору способу дії у стандартних 

ситуаціях; висловлює власні думки, може наводити окремі приклади на їх підтвер-

дження; під час відповіді може частково відтворити засвоєний зміст в іншій послі-

довності, не змінюючи логічних зв'язків, у разі утруднення звертається по допомо-

гу; здатний внести коректні уточнення і зробити виправлення помилок. 

5 

Здобувач демонструє уміння на рівні свідомого вибору способу дії у стандартних 

ситуаціях; висловлює власні думки, може наводити окремі приклади на їх підтвер-

дження; під час відповіді може частково відтворити засвоєний зміст в іншій послі-

довності, не змінюючи логічних зв'язків, у разі утруднення звертається по допомо-

гу; здатний частково внести коректні уточнення і зробити виправлення помилок. 

4 

Здобувач здатний повторити за зразком певну операцію, дію; будує відповідь у за-

своєній послідовності; виконує навчальні дії за алгоритмом, у разі утруднення зве-

ртається по допомогу; здатний внести коректні уточнення і зробити виправлення 

помилок. 

3 

Здобувач здатний повторити за зразком певну операцію, дію; будує відповідь у за-

своєній послідовності; виконує навчальні дії за алгоритмом, у разі утруднення зве-

ртається по допомогу; здатний частково внести коректні уточнення і зробити ви-

правлення помилок. 

2 

Здобувач здатний повторити за зразком певну операцію, дію; будує відповідь у за-

своєній послідовності; виконує навчальні дії за алгоритмом, у разі утруднення зве-

ртається по допомогу; не завжди здатний внести коректні уточнення і зробити ви-

правлення помилок. 

1 

Здобувач здатний повторити за зразком певну операцію, дію; будує відповідь у за-

своєній послідовності; виконує навчальні дії за алгоритмом, у разі утруднення зве-

ртається по допомогу; не здатний внести коректні уточнення і зробити виправлення 

помилок. 

0 Здобувач не надає відповіді 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1,2 Лабораторна робота № 1  5 Лабораторна робота № 1  5 

Т 3,4 Лабораторна робота № 2 5 Лабораторна робота № 2 5 

Т 5,6 Лабораторна робота № 3 5 Лабораторна робота № 3 5 

МК1 
Модульна контрольна 

тестова робота № 1 
10 

Модульна контрольна 

тестова робота № 1 
10 

ЗМ 2 

Т 7-8 Лабораторна робота № 4 5 Лабораторна робота № 4 5 

Т 9,10 Лабораторна робота № 3 5 Лабораторна робота № 3 5 

Т 

11,12 
Лабораторна робота № 4 5 Лабораторна робота № 4 5 

Т13-

15 

Лабораторна робота № 5 5 Лабораторна робота № 5 5 

Лабораторна робота № 6 5 Лабораторна робота № 6 5 

МК2 

Модульна контрольна 

тестова робота програмо-

ваного типу № 2 

10 

Модульна контрольна 

тестова робота програ-

мованого типу № 2 

10 

Підсумковий 

контроль 

Тестування 10 Тестування 10 

Письмова відповідь 30 Письмова відповідь 30 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, персональні 

комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет. Засоби компанії JetBrains.  
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: курс лекций: 

учебное пособие. – М.: Интуит.ру «Интернет-университет Информационных 

Технологий», 2006. — 208 с. 

2. Есин В.И., Кузнєцов А.А., Сорока Л.С. Безопасность информационных 

систем и технологий. – Х.: «ЭДЭНА», 2010. – 656 с. 

3. Кавун С.В, Носов В.В., Манжай О.В. Інформаційна безпека. Навчаль-

ний посібник. Частина 1. – Харків. Вид. ХНЕУ, 2008.– 351 с.  

4. Казарин О.В. Теория и практика защиты программ. – М.: МГУЛ, 2004, 450 с.  

5. Цирлов В.Л. Основы информационной безопасности. – Издательство 

"Феникс", 2008. – 172 с. 

6. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 

2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 672 с. 

Допоміжна 

7. Баричев С.Г., Гончаров В.В., Серов Р.Е. Основы современной крипто-

графии. – М.: Горячая линия–Телеком, 2001. – 120 с. 

8. Варлатая С.К., Шаханова М.В. Программно-аппаратная защита ин-

формации: учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. – 318 с. 

9. Беляев А.В. Методы и средства защиты информации  

(курс лекций) [Електроний ресурс] - Режим доступу: 

http://citforum.ru/security/belyaev_book/. 

10. Проскурин В. Г., Защита программ и данных: учеб. пособие для студ. 

учреж дений высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 208 с. 

Інформаційні ресурси в Internet 

9. Конспекти лекцій з дисципліни. 

10 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 

http://citforum.ru/security/belyaev_book/
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11. Зміни та доповнення 

 


