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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
1. Загальна інформація 

Назва програми Захист інформації в комп’ютерних системах  

Шифр програми ЗК/2020/005 

Тип програми за змістом загальна 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група державні службовці категорії «Б»,«В» 

Передумови навчання за програмою опрацювання нормативно-правових актів  

Обсяг програми 1 кредит за ЄКТС 

Тривалість програми та організація 

навчання 

шість днів на один потік; 

дистанційні заняття - шість разів на тиждень (з понеділка по 

суботу) 

Мова(и) викладання українська 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який 

(які) охоплює програма 

інформаційної безпеки 

Перелік професійних компетентностей, 

на підвищення рівня яких спрямовано 

програму 

Знання законодавчої та нормативно-правової бази, а також 

державних та міжнародних вимог, практик і стандартів з метою 

забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки; 

Технічні вміння використовувати програмні та програмно-апаратні 

комплекси засобів захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах; виконання на 

високому рівні професійної діяльності на основі впровадженої 

системи управління інформаційною та /або кібербезпекою; 
здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та 

технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності. 

Укладач(і) програми Шабельник Тетяна Володимирівна, доцент, доктор економічних 

наук, завідувач кафедри математичних методів та системного 

аналізу МДУ 

tanya.shabelnik17@gmail.com 

Крівенко Сергій Вікторович, доцент, к.т.н., доцент кафедри 

математичних методів та системного аналізу МДУ 

 s.krivenko@mdu.in.ua 

2. Загальна мета 

формування у слухачів сукупності знань, навичок та вмінь стосовно типових підходів, методів та технологій 

захисту інформації в комп’ютерних системах від час виконання професійної діяльності 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання засвоїти чинні нормативно-правові документи із захисту від 

несанкціонованого доступу в комп’ютерних системах, основні 

моделі загроз та механізми захисту; 

методами та засобами захисту компонентів операційних систем та 

програмного забезпечення, баз даних, електронних архівів, 

сучасними мережевими технологіями захисту, моделями політик 

безпеки, міжнародними стандартами з безпеки інформаційних 

технологій; 

уміння визначати проблеми захисту інформації, аналізувати їх та 
обґрунтовувати методи та засоби їх розв’язування 

методи та засоби захисту компонентів операційних систем та 

програмного забезпечення, баз даних, електронних архівів, 

мережевими технологіями захисту, моделями політик безпеки, 

міжнародними стандартами з безпеки інформаційних технологій; 

правильно застосовувати методи та засоби захисту інформації в 

професійній діяльності  

навички виявлення проблем в захищеності інформації в комп’ютерних 

системах, в порядку експлуатації, управління та супроводження 

систем документообігу 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

mailto:chernykhmdu@gmail.com
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методи навчання: оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування здобутих знань, умінь і 

навичок; пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий, виконавський тощо. 

форми проведення навчальних занять: лекція, семінар, розв’язання ситуаційних та тестових завдань 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 

електронної системи навчання, через які 
здійснюватиметься дистанційне 

навчання із зазначенням посилання 

(вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua/ 

Назва дистанційного етапу/модуля  

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома вага у 

підсумковій оцінці (%) 

Проходження дистанційного навчання- - 25 

Поточний контроль - 35 
Підсумковий контроль – 40 

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови 

набрання учасником професійного навчання не менш ніж 60%, 

обрахованих з урахуванням  питомої ваги кожного з критеріїв 

оцінювання 

Форма підсумкового контролю Тестування 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  
Назва теми Кількість годин 

загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

у тому числі: 

аудиторні 

заняття 

дистанційні 

заняття 

навчальні 

візити 

самостійна 

робота 

слухачів 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Нормативно-правове 

забезпечення інформаційної безпеки 
5 /0,167  5/0,167  0 

Тема 2. Кібернетична безпека 
підприємства 

4 /0,13  3/0,100  1/0,033 

Тема 3. Захист операційних систем та 

баз даних 
5 /0,17  4/0,133  1/0,033 

Тема 4. Моделі та механізми захисту 

інформації 
5 /0,17  4/0,133  1/0,033 

Тема 5. Криптографічні засоби 

захисту інформації в комп’ютерних 
системах 

10/0,33  8/0,267  2/0,067 

Підсумковий контроль результатів 

навчання 
1 /0,03    1/0,033 

РАЗОМ 30 /1  24/0,800  6/0,200 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

Перелік питань для вивчення 

- загальна нормативно правова база інформаційної безпеки. Основні поняття та положення. 

- спеціалізована нормативно-правова база інформаційної безпеки. 

- забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку. 

- міжнародні норми та положення щодо сфери інформатизації і захисту інформатизації.  

 

Тема 2. Кібернетична безпека підприємства 

Перелік питань для вивчення 

- співвідношення понять інформаційна та кібернетична безпека. 

- моделі організації кібернетичної безпеки підприємства. Побудова систем і аудит їх 

ефективності. 

- протидія загрозам інформаційної безпеки бізнесу з боку персоналу 

http://moodle.mdu.in.ua/
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- особливості застосування систем та технологій захищеного документообігу 

 

Тема 3. Захист операційних систем та баз даних 

Перелік питань для вивчення: 

- безпека клієнтських операційних систем. 

- безпека серверних операційних систем 

- апаратні та програмні засоби захисту баз даних 

- засоби захисту баз даних 

 

Тема 4. Моделі та механізми захисту інформації 

Перелік питань для вивчення: 

- термінологія та зміст основних понять моделювання інформаційної безпеки. 

- методи структурної ідентифікації об'єктів і процесів, поточного стану інформаційної 

безпеки.  

- методи визначення ступеню взаємозв’язків між факторами та їх влив на стан інформаційної 

безпеки підприємства. 

- оцінка адекватності отриманих моделей. Моделювання можливих сценаріїв зміни 

інформаційної безпеки організації. 

 

Тема 5. Криптографічні засоби захисту інформації в комп’ютерних системах 

Перелік питань для вивчення: 

- симетричні криптосистеми 

- асиметричні криптосистеми 

- криптоаналіз алгоритмів шифрування 

- криптографічне гешування 

- проблема ідентифікації та аутентифікації 

- принципи генерації, розподілу та збереження ключів 

- сучасні криптографічні механізми та протоколи  

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом поточного та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль здійснюється у формі тестування, розв’язання ситуаційного 

завдання, письмових відповідей на запитання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

підсумкового тестування. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Базові нормативно-правові акти 

1. Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України". 

2. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності". 

3. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності". 

4. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". 

5. Закон України "Про інформацію". 

6. Закон України "Про доступ до публічної інформації". 

7. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг". 

8. Закон України "Про електронний цифровий підпис". 
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9. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах» від 29.03.2006 №373 

10. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Типової інструкції про порядок 

ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію» від 19 жовтня 2016 р. № 736 

11. НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі 

12. Державний стандарт України. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок 

проведення робіт. ДСТУ 3396.1-96 

13. НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій 

системі 

14. НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від 

несанкціонованого доступу 

15. НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні 

профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу 

16. НД ТЗІ 2.5-008-02 Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого 

доступу під час оброблення в автоматизованих системах класу 2 

17. НД ТЗІ 2.5-010-03 Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого 

доступу 

18. НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі 

19. НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок 

створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту 

інформації від несанкціонованого доступу 

20. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов РД 50-34.698 

21. Техническое задание на создание автоматизированной системы. ГОСТ 34.602-89 

22. НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах 

від несанкціонованого доступу 

23. ГСТУ СУІБ 1.0/ISO/IEC 27001:2010 Інформаційні технології. Методи захисту. Система 

управління інформаційною безпекою. Вимоги. (ISO/IEC 27001:2005, MOD)[недоступне 

посилання з липень 2019] 

24. ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010 Інформаційні технології. Методи захисту. Звід правил 

для управління інформаційною безпекою. (ISO/IEC 27002:2005, MOD) 

25. ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. 

Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка» 

 

Основна 

1. О.В.Вербіцький. Вступ до криптології. Видавництво НТЛ., Львів, 2008, с.248. 

2. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных 

системах и сетях / Под ред. В.Ф.Шаньгина, - М.: Радио и связь, 2007. -328 с. 

 

Допоміжна 

3. Гордон Я. Компьютерные вирусы без секретов.- М.: Новый издательский дом, 2004.- 320с. 

 

Інформаційні ресурси 

4. http://www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України 

5. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України 
 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/

