
ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 8,0 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліна 

Денна 

 
Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен вміти: застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; використовувати інформаційно-комунікаційні технології, сучасні 

методи і моделі інформаційної безпеки та/або кібербезпеки; використовувати програмні та 

програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах; застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного 

захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності; адаптуватися в умовах частої зміни 

технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат; вирішувати завдання 

захисту програм та інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах 

програмно-апаратними засобами, та давати оцінку результативності  якості прийнятих рішень; 

застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах; забезпечувати функціонування спеціального програмного 

забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в 

інформаційно-телекомунікаційних системах.  

володіти: принципами супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки; 

умінням самостійно опановувати нові методи та технології розробки систем захисту. 

 

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація загроз інформації та міри протидії. Ідентифікація, 

доступ та регістрація, встановлення повноважень. Методи та засоби керування доступом і 

безпекою 

мереж. Програмні та програмно-апаратні методи захисту інформації в мережах. Керування 

ризиками 

й побудова систем мережної безпеки. Методологія побудови системи інформаційної безпеки 

підприємства. Модель побудови системи інформаційної безпеки. 

 

Запланована навчальна діяльність кількість аудиторних годин - не менше 1/3 від загальної 

кількості годин, які заплановані для вивчення дисципліни. 

 
Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна та 
практична робота), наочні методи, робота в групі. 
 
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, контрольна робота, тестування, 
захист лабораторних та практичних робіт. 
 
Вид семестрового контролю залік. 
 
Навчальні ресурси: 

1. Захист інформації в автоматизованих системах управління: навч. посібник/Уклад. І.А. 
Пількевич, Н.М. Лобанчикова, К.В. Молодецька. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 
– 226 с.  
2.  Шилдт Г. / С# 4.0: Полное руководство. / Г. Шилдт: - Пер. с англ. — М. : ООО "И.Д. 
Вильямс", 2011. - 1056 с. 
3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 
4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php 

 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


Викладач: к.т.н., доц. Джулій В.М.  
 


