
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:   ПП 2.2   
2. Назва: Організація захисту інформації в комп’ютерних системах.  

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти ІІ (магістерський);                                   
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Назарук В. Д., кандидат 

технічних наук, старший викладач   

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

• Виконувати моніторинг процесів функціонування комп’ютерних мереж та інформаційно-

телекомунікаційних систем в умовах реалізації загроз різних класів та впливів зовнішних 

дестабілізуючих факторів з метою зменшення їх впливу на процеси обміну даними. 

• Застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні 

вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі захисту 

інформації. 

• Забезпечувати функціонування комплексних  систем захисту інформації (комплекси 

нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних 

прийомів та ін.). 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

курсовий проект, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Захист інформації в 

комп’ютерних системах,  архітектура комп’ютерних систем, основи теорії захисту інформації. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - . 

12. Зміст курсу:  
Змістовний модуль № 1. Законодавчий та адміністративний рівень безпеки інформації в 

комп’ютерних системах 

Тема № 1: Правовий статус інформації. Поняття і зміст інформації з обмеженим доступом. 

Міжнародне і національне законодавство із захисту інформації 

Тема № 2: Державні стандарти, нормативні документи із захисту інформації. 

Тема № 3: Служби захисту інформації. Основні положення, обов’язки, завдання. 

Змістовний модуль № 2. Моделі організації захисту інформації в автоматизованих системах 

Тема № 4:  Автоматизовані системи: визначення, класифікація, категоріювання. Модель порушника. 

Модель загроз. 

Тема № 5:  Управління доступом. Розмежування прав доступу. 

Тема № 6: Критерії оцінки захисту  інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого 

доступу 

Тема № 7: Створення та функціонування засобів захисту від несанкціонованого доступу в 

комп’ютерних системах. 

Змістовний модуль № 3. Комплексні системи  захисту інформації 

Тема № 8: Порядок створення комплексних систем захисту інформації. 

Тема № 9: Технічне завдання на створення комплексних систем захисту інформації.  

 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. В. Ромака Системи менеджменту інформаційної безпеки: навчальний посібник/ Ромака В.А., 

Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., Гаранюк П.І, Козлюк І.О Львів: Львівська політехніка, 2012 

2. С. Ленков Методы и средства защиты информации/ С.В.Ленков, Д.А.Перегудов, В.А.Хорошко, 

Киев: Арий, 2008 

3. М. Грайворонський Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл./ М.В.Грайворонський, О.М.Новіков; за заг. ред. М. З. Згуровського Київ: Видавнича група 

BHV, 2009 

4. Нормативні документи з технічного захисту інформації: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=89740&cat_id=89734 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  

Методи:  лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, тестування, опитування, 

використання мультимедійних засобів. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  усний в кінці 10 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, Звіти по лабораторних роботах . 

16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри                                     Б.Б. Круліковський кандидат технічних наук, доцент      

 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:    2.2   
2. Name: Organization of information security in computer.  

3. Тип: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree);                                   
5. Year of training, when discipline is offered: 5; 

6. Semester when studying discipline: 10; 

7. Number of credits established: 6; 

8. Surname, forname  lecturer, science step, landing: Vitalij Nazaruk, candidate of technical sciences, senior 

teacher 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

• Monitor the processes of functioning of computer networks and information and telecommunication 

systems in the conditions of realization of threats of different classes and influences of external 

destabilizing factors in order to reduce their impact on data exchange processes. 

• Apply the legislative and regulatory framework as well as state and international requirements, practices 

and standards for the purpose of carrying out professional activities in the field of information security. 

• Ensure the functioning of integrated information security systems (complexes of regulatory, 

organizational and technical means and methods, procedures, practical methods, etc.). 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work,  practical classes,  control measures; 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline:  Protection of information in computer 

systems, architecture of computer systems, the fundamentals of information security theory.. 

      • Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): - . 

12. Course content:  
 Content module № 1.  Legislative and administrative level of information security in computer systems. 

Theme № 1: Legal status of information. Concept and content of restricted information. International and 

national legislation on information protection. 

Theme № 2: State standards, normative documents on information protection  

Theme № 3: Information security services. Main provisions, duties, tasks. 

Content module № 2. Cryptographic protection of information. 

Theme № 4: Automated systems: definition, classification, categorization. The offender model. Model of 

threats. 

Theme № 5: Access control. Differentiation of access rights. 

Theme № 6: Аlgorithm Criteria for assessing the protection of information in computer systems from 

unauthorized access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theme № 7: Creation and functioning of means of protection against unauthorized access in computer 

systems. 

 

 

Content module № 3. Means Comprehensive information security systems 

Theme № 8: The procedure for the creation of comprehensive information security systems  

Theme № 9: Specification for the creation of comprehensive information security systems. 

 

 
13. Recommended editions: (note up to 5 sources) 

1. W. Romaka Information Security Management Systems: Tutorial / W. Romaka, W. Dudykewitsh, J. 

Garasym, P. Garanuk, I. Kozluk Lviv: Lviv polytechnics,2012 

2. S. Lenkov Methods and means of information protection / S. Lenkov, D. Peregudov, W.Horoschko, 

Kyew: Arij, 2008 

3. M. Graivoronskij Information and communication systems security: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл./ M. Graivoronskij,  O. Novikjv, M. Zgurovskij Kyev: BHV, 2009 

4. Regulatory documents on technical protection of information: 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=89740&cat_id=89734 

 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 30 hours, practical classes – 30 hours, independent work – 120 hours. Total – 180 hours.  

Methods of teaching:  lectures, problem lecture elements, individual tasks, testing, questioning, using 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points):oral at the end of the  10
th

 semester.  

   Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 
Head of the department                                B. Krulikowskij  candidate of technical sciences,            

associate professor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


