
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Управління інформаційною та кібернетичною безпекою 
                                                                                      (назва) 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        125 Кібербезпека  

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Організаційне забезпечення захисту інформації 
                                                                                 (назва дисципліни) 
 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) основна                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  18  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Стандарти інформаційної та кібербезпеки. 

2. Менеджмент інформаційної безпеки. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Комплексні системи захисту інформації. 

2. Державна атестація. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним 

спрямуванням. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Як планувати й реалізовувати заходи із захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності; створення та забезпечення 

функціонування систем інформаційної та кібербезпеки; оперативно 

1. Формування навичок аналізу зарубіжних систем забезпечення 

інформаційної безпеки з метою впровадження найкращих практик 

захисту інформації.  
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приймати та реалізовувати нестандартні рішення тощо.  

2. Типові джерела загроз, загрози та вразливості інформаційних 

ресурсів, а також методи та засоби забезпечення безпеки інформації. 

2. Оцінювати ризики для інформаційних ресурсів та створювати модель 

системи об'єктів захисту. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних  (автоматизованих) системах. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Передумови та основні напрямки розвитку управління у сфері інформаційної безпеки. 

 

Лекція 1 

Тема: Аналіз стану 

проблем забезпечення 

безпеки на об’єкті 

інформаційної діяльності.  

1. Загрози інформаційній 

безпеці.  

2. Принципи побудови і 

функціонування системи 

захисту. 

   

Лекція 2 Тема: Джерела та носії 

інформації. 

1. Класифікацію джерел та 

носіїв інформації. 
   

Лекція 3 Тема: Характеристика 

загроз інформаційній 

безпеці. 

1. Загрози при взаємодії 

інтегрованої інформаційної 

системи управління 

підприємством з Internet. 

   

Лекція 4 
Тема: Канали витоку 

інформації 

1. Канали витоку інформації 

2. Порядок проведення 

пошукових заходів по 

витоку інформації 

   

Лекція 5 

Тема: Безпека інформації 

при здійсненні 

документообігу. 

1. Організацію 

конфіденційного діловодства 
   

Лекція 6 

Тема: Структура 

комплексної Служби 

безпеки. 

1. Структуру комплексної 

Служби безпеки 
   

Лекція 7 
Тема: Діяльність 

режимного органу. 

1. Діяльність режимного 

органу 
   

Лекція 8 Тема: Протоколювання, 1. Протоколювання,    
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шифрування, контроль 

цілісності інформації. 

шифрування, контроль 

цілісності інформації. 

Лекція 9 
Тема: Аналіз захищеності 

та виявлення атак 

1. Системи аналізу 

захищеності. 

2. Системи виявлення атак. 

   

Практичне 

заняття 1 

Тема: Розробка моделі 

зловмисника. 
 

1. Розробляти модель 

типового зловмисника 
  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Організаційні 

заходи захисту 

інформації на 

підприємстві. 

 

2. Розробляти пропозиції 

щодо захисту інформації 

на підприємстві 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Розробка 

офіційних правил 

розмежування доступу до 

інформації. 

 

1. Розробляти правила 

розмежування доступу до 

інформації 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Обов’язки 

користувачів та 

відповідальних за 

забезпечення 

інформаційної безпеки в 

підрозділах. 

 

1. Розробляти обов’язки 

користувачів та 

відповідальних за 

забезпечення 

інформаційної безпеки в 

підрозділах. 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Моделювання 

системи інженерно-

технічного захисту 

інформації. 

 

1. Розробляти моделі 

системи захисту 

інформації 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Визначення вимог 

до захисту ресурсів 
 

1. Визначати вимоги до 

захищеності інформації. 

2. Проводити інформаційне 

обстеження та 

категорювання ресурсів, 

що захищаються. 

  

Практичне 

заняття 7 

Тема: Плани захисту і 

плани забезпечення 

безперервної роботи і 

відновлення підсистем 

автоматизованої системи. 

 

1. Розробляти план захисту 

інформації.  

2. Розробляти план 

забезпечення безперервної 

роботи і відновлення. 
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Самостійна 

робота 

Тема 1 Організація і 

функції підрозділів 

технічного захисту 

інформації. 

Тема 2 Вимоги і 

рекомендації по захисту 

інформації. 

Тема 3 Ліцензування 

діяльності в галузі 

технічного захисту 

інформації. 

Тема 4 Протидія 

технічним засобам 

розвідки. 

1. Організацію і функції 

підрозділів технічного 

захисту інформації. 

2. Загальний порядок 

ліцензування. 

3. Контроль за дотриманням 

ліцензійних вимог і умов. 

1. Розробляти рекомендації 

щодо протидії технічним 

засобам розвідки. 

2. Організовувати роботу 

підрозділів технічного 

захисту інформації. 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Курченко О.А. Менеджмент інформаційної безпеки. Навчальний посібник. – К.: ДУТ. 2018 – 147 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Програмне забезпечення навчальної лабораторії. 

 


