
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 3.04; 

2. Назва: Захист інформації в комп'ютерних системах; 

3. Тип: вільного вибору ; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ольшанський П.В. , старший 

викладач; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• вміти застосовувати алгоритми та методи захисту інформації у проектах комп’ютеризованих 

систем; 

• володіти методами захисту інформації в Інтернет-ресурсах; 

• володіти методами захисту інформації в локальних мережах; 

• володіти технологіями та методами захисту інформації в комп’ютеризованих системах та 

мережах. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: програмування, об'єктно- 

орієнтоване програмування, сучасні операційні системи ; 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Концепція захисту інформації та інформаційних технологій. Основні 

види загроз конфіденційності інформації.  Основні методи захисту ПЗ.  Захист баз даних та 

операційних систем.   Антивірусні програми та засоби комп’ютерної безпеки.  Основи технології 

міжмережних екранів (МЕ). Криптографічні методи захисту інформації. Стеганографія. 

Математичні основи сучасної криптології.  Криптосистеми з відкритим ключем. Система 

генерування, зберігання та обміну ключів.  Цифровий підпис. Організація системи захисту 

інформації. Правові, соціальні питання захисту інформації. Безпека Інтернет-застосувань.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. - СПб:БХВ,2000. 

2. Новиков О.М., Грайворонський М.В. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. Навч. 

пос.К.: Академія, 2003. 

3. Хорошко В.А., Чекатков А.А. Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах. Підручник. К.: BHV, 

2005. 

4. Конахович Г.Ф. Методы и средства защиты информации. Учебник. К.: Кондор,2003. 

5. Щеглов А.Ю. Защита информации в телекоммуникационных системах. К.: МК-Пресс, 2005. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 71 год. самостійної роботи. Разом – 105 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування, захист лабораторних робіт, модульний контроль. 

 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри Круліковський Б.Б., 

кандидат техн. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 3.04; 

2. Title: Protection of information in computer systems; 

3. Type: free choice; 

4. Higher education level: I (Bachelor's), 

5. Year of study offered: 4; 

6. Semester when studying discipline: 8; 

7. Number of ECTS credits established: 3.5; 

8. Last name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olshansky PV , Senior Lecturer; 

9. Learning outcomes: After studying the discipline, the student should be able to: 

• be able to apply algorithms and methods of information protection in computer systems projects; 

• have methods of protecting information in Internet resources; 

• have methods of protecting information on local networks; 

• Have technologies and techniques for protecting information on computer systems and networks. 

10. Forms of organization of classes: lectures, laboratory work, independent work, control measures; 

11. • The disciplines that precede the study of the specified discipline: programming, object-oriented 

programming, modern operating systems; 

12. Course contents: (list of topics) The concept of protection of information and information technologies. 

The main types of information privacy threats. Basic software protection methods. Protecting databases and 

operating systems. Antivirus and computer security tools. Basics of Firewall Technology (IE). Cryptographic 

methods of information security. Steganography. Mathematical foundations of modern cryptology. Public key 

cryptosystems. Key generation, storage and exchange system. Digital signature. Organization of information 

security system. Legal, social issues of information protection. Internet application security. 

13. Recommended educational publications: 
1. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. - СПб:БХВ,2000. 

2. Новиков О.М., Грайворонський М.В. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. Навч. 

пос.К.: Академія, 2003. 

3. Хорошко В.А., Чекатков А.А. Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах. Підручник. К.: BHV, 

2005. 

4. Конахович Г.Ф. Методы и средства защиты информации. Учебник. К.: Кондор,2003. 

5. Щеглов А.Ю. Защита информации в телекоммуникационных системах. К.: МК-Пресс, 2005. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 

20 hours lectures, 14 hours laboratory work, 71 hours. independent work. Total - 105 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, use of multimedia tools. 

15. Assessment forms and criteria: 

The rating is based on a 100-point scale. 

Final control: credit at the end of the semester. 

Current control (100 points): survey, laboratory work protection, modular control. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department                                                            Krilikovsky B. B candidate of techn. Sciences, 

                                                                                                                                Professor Associate.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


