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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

 

 Введення до фаху; 

 Вища математика; 

 Фізика; 

 Теоретичні основи електроніки; 

 Комп’ютерна електроніка:  

 Теорія інформації та кодування; 

 Комп’ютерні системи та мережі;  

 Адміністрування в комп’ютерних мережах:  

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Основи наукових досліджень. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 Загальний стан та основні проблеми інформаційної безпеки.  

 Загрози конфіденційної інформації та головні напрямки забезпечення її безпеки. 

 Основні методи, способи і технічні засоби забезпечення безпеки інформації від НСД 

та шкодоносного програмного забезпечення (вірусів). 

 Криптографічні методи захисту інформації, основні діючі системи шифрування.  

 Основні методи і засоби захисту інформації в мережах ЕОМ від віддалених атак.  

 Основні законодавчі документи України щодо забезпечення інформаційної безпеки.  

Вміти:  

 Аналізувати стан інформаційної безпеки організації, локальної мережі, системи 

передачі інформації. 

 Рекомендувати та приймати міри протидії проти розголошення інформації, а також її 

витоку по технічним каналам передачі.  

 Організувати захист конфіденційної інформації від НСД.  

 Аналізувати антивірусні програми і грамотно використовувати їх для захисту ПК, 

каналів мереж від шкодоносного програмного забезпечення (вірусів). 

 Розраховувати основні види криптографічних перетворень інформації, яка 

шифрується, для забезпечення її криптографічного захисту.  

Володіти: 

1. Парольними методами захисту інформації.  

2. Методами застосування антивірусних програм для захисту ПК, мережі, каналів від 

атак шкодоносних програм, вірусів. 

3. Методиками криптографічних розрахунків та застосування основних діючих крипто 

алгоритмів для криптозахисту конфіденційної та закритої інформації.  

4. Методиками розрахунків поточних шифрів.  

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль1  

 Роль, значення та стан захисту інформації в сучасному світі. Концепція і 

концептуальна модель інформаційної безпеки.  

 Основні види загроз конфіденційної інформації.  

 Напрямки (види) забезпечення інформаційної безпеки. Законодавча база України в 

цій галузі.  

 Основні міри, способи та засоби захисту інформації в ПК, серверах, локальних 



мережах, при її зберіганні та передачі по телекомунікаційним каналам.  

Модуль2  

 Несанкціонований доступ (НСД). Методи  і засоби захисту інформації від НСД. 

 Класифікація шкодоносного програмного забезпечення, вірусів та проблеми, методи 

і способи захисту інформації від них. Основні антивірусні програми.  

 Криптографічні методи захисту інформації. Основні види сучасних крипто 

алгоритмів і шифрів. Проблеми реалізації методів криптографічного захисту ПК, 

серверів, мереж.  

 Електронний цифровий підпис. Способи захисту електронної пошти. Пакет захисту 

РGP.  Стеганографічні методи захисту інформації.  

 Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. Захист ПК від віддалених 

атак, міжмережеві екрани.  

 Міжнародні стандарти забезпечення захисту Х.300, х.509, рекомендації IETF. 
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