
ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

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: 

знати нормативно-правову основу обігу інформації в Україні; правові інститути та основні 

поняття в сфері інформаційної діяльності; підстави та порядок обмеження доступу до 

інформації; повноваження суб’єктів, уповноважених обмежувати доступ до певної 

інформації; 

вміти складати окремі правові документи під час роботи з інформацією з обмеженим 

доступом та наданням доступу до публічної інформації; здійснювати аналіз і тлумачення 

правових норм, що регулюють порядок обігу інформації;  використовувати знання в 

практичній діяльності при розв’язанні типових ситуацій; 

володіти навичками роботи із інформаційними ресурсами та відкритими базами даних; 

пошуку, обробки та узагальнення інформації з визначенням рівня її достовірності; 

розроблення обґрунтованих припущень та способів їх перевірки. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Інформація, інформаційні відносини та інформаційна 

діяльність. Інформація з обмеженим доступом: поняття, види, особливості обігу. Публічна 

інформація: поняття, класифікація, доступ. Міжнародні стандарти та правила в сфері обігу 

інформації. Державна таємниця як вид таємної інформації. Порядок допуску та доступу до 

державної таємниці. Режим секретності. Організаційно-правові заходи охорони державної 

таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за порушення 

правил обігу інформації. 

 

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

загальної кількості годин, які заплановані для вивчення дисципліни. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і 

візуалізації); практичні заняття (з використанням тренінгів, майстер-класів), самостійна 

робота (індивідуальні завдання), наочні методи, робота в групі, використання сучасних 

інформаційних технологій та прикладного програмного забезпечення.  

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів 

виконання практичних завдань, письмова контрольна робота.  

 

Вид семестрового контролю: залік.  

 

Навчальні ресурси: 

1. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія/ А.Ю. Нашинець-

Наумова. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 168 с.    

2. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України: монографія/ О. М. 

Селезньова. - Чернівці: Місто, 2014. - 408 с. 

3. Правовий захист інформації: Навчальний посібник / Н.І. Логінова, Р.Р. Дробожур. - 

Одеса: Фенікс, 2015. - 264 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua. 

https://msn.khnu.km.ua/


5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

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

 

Викладач: доктор техн. наук, професор Андрощук О.С.  
 

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

