
ППВС. 17 Безпека інформаційних  систем 
Тип дисципліни: вибіркова  
Семестр: другий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (у кредитах ЄКТС – 3), аудиторні 

години: лекції – 16 год, лабораторні – 16 год, самостійна робота — 58 год. 
Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Козак Тетяна Михайлівна 
Результати навчання:  
у результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: основні поняття та визначення з області забезпечення інформаційної безпеки;  

методи та засоби боротьби з загрозами інформаційній безпеці;  класифікацію шкідливих 

програм і їх вплив на цілісність інформації; порядок зараження файлів;  методи проведення 

профілактики, захисту і відновлення уражених шкідливими програмами об'єктів;  нормативні 

керівні документи, що стосуються захисту інформації, існуючі стандарти інформаційної 

безпеки;  принципи вибору пароля, апаратні і програмні засоби для аутентифікації за паролем; 
основні поняття криптографічних методів захисту інформації, механізми цифрового 

електронного підпису;  існуючі програмні продукти, призначені для захисту електронного 

обміну даними в Інтернеті, способи відділення інтрамережі від глобальних мереж; норми 

інформаційної етики і права. 
уміти: розуміти необхідність вивчення проблеми інформаційної безпеки; застосовувати 

методи профілактики і захисту інформаційних ресурсів від шкідливого програмного 

забезпечення;  відновлювати пошкоджену інформація;  дотримуватися прав інтелектуальної 

власності на інформацію;  застосовувати методи обмеження, контролю, розмежування 

доступу, ідентифікації і аутентифікації; використовувати сучасні методи програмування для 

розробки сервісів безпеки; проводити найпростіші криптографічні перетворення інформації; 

планувати організаційні заходи, що проводяться при захисті інформації; застосовувати методи 

захисту інформації в комп'ютерних мережах; розрізняти основні види інформаційно-
психологічних впливів у віртуальній реальності;дотримуватися вимог інформаційної безпеки, 

етики та права; шукати й обробляти інформацію з різних джерел, приводити власні приклади 

явищ і тенденцій, пов'язаних з безпекою інформаційного суспільства; інтерпретувати 

досліджувані явища і процеси, давати їм сутнісні характеристики, висловлювати критичну 

точку зору і свої судження з проблемних питань;порівнювати, аналізувати і систематизувати 

наявний навчальний матеріал;брати участь у груповій роботі та дискусіях, вирішенні завдань в 

ігрових ситуаціях та проектної діяльності; демонструвати  результати навчальних 

дослідницьких проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
Спосіб навчання:  аудиторне навчання 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: інформатика, елементи 

алгоритмізації, мережеві технології, елементи структурного програмування. 
Зміст навчального дисципліни:  Загальні проблеми інформаційної безпеки.  

Актуальність проблеми забезпечення безпеки інформаційних та комунікаційних систем. 

Конфіденційність, цілісність, доступність. Загрози інформаційної безпеки. Шкідливі 

програми. Методи профілактики та захисту. Принципи функціонування, життєвий цикл і 

середовище проживання комп'ютерних вірусів. Симптоми зараження і викликаються вірусами 

ефекти. Поліморфні і стелс-віруси. Віруси-макроси для Microsoft Word і Microsoft Excel. 

Віруси-черв'яки. Профілактика зараження. Програмні антивірусні засоби. Визначення і 

загальні принципи функціонування фагів, детекторів, ревізорів, вакцин, сторожів. Антивірусні 

програми. Правові основи забезпечення інформаційної безпеки.  
Законодавство в інформаційній сфері. Ліцензійна та сертифікаційна діяльність в галузі захисту 

інформації. Відповідальність за порушення законодавства в інформаційній сфері.  Сучасні 

методи захисту інформації в автоматизованих системах обробки даних.  
Основні сервіси безпеки: ідентифікація та аутентифікація, управління доступом, 

протоколювання й аудит. Криптографічне перетворення інформації. Технічні та організаційні 



методи захисту інформації. Захист інформації в комп'ютерних мережах. Проблеми 

інформаційно-психологічної безпеки особистості.  
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Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: виконання лабораторної, самостійної та контрольної роботи, 

співбесіда з лектором. 
- підсумковий контроль екзамен у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 
Кафедра: математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі 

 


