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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИС-

ЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни «Кібер та професійна безпека» є підготовка майбут-
ніх фахівців, що володіють методами забезпечення безпеки інформації об'єктів 
інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, ін-

формаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, 
інформаційні ресурси й інформаційні технології, а також оволодіння ними проце-
сами управління інформаційною і кібербезпекою об'єктів, що підлягають захисту. 
 

Компетентності: 
ЗК-2 Здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні мети 

професійної та науково-дослідницької діяльності;  
ЗК-5 Здатність генерувати нові ідеї, їх відстоювати й цілеспрямовано реалізовувати; 

ЗК-6 Здатність моделювати, спрощувати, адекватно уявляти, порівнювати, використо-
вувати відомі рішення в новому форматі, якісно оцінювати кількісні результати, їх 
математично формулювати; 

ПК-5 Спроможність застосувати на практиці теорії прийняття управлінських рі-
шень і методи експертних оцінок ;  

ПК-6 Здатність організовувати моніторинг джерел надзвичайних ситуацій й аналізува-
ти його результати, розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо про-
ведення заходів із запобігання та ліквідування надзвичайних ситуацій; 

ПК-10 Здатність самостійно створювати сучасні моделі систем для захисту населення,  
територій шляхом творчого застосування отриманих знань;  

ПК-12 Забезпечувати організаційні і навчально-методичні заходи щодо набуття пра-
цівниками і населенням знань, необхідних для збереження життя і здоров'я людей 
в умовах надзвичайної ситуації та під час виконання невідкладних робіт у зоні 
надзвичайної ситуації або в осередку ураження. 

 

Результати навчання: 
РН-3 Знати основні концепції цивільного захисту, охорони праці, сталого розвитку і 

методології наукового пізнання;  
РН-5 Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розроблення та 

реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на регулювання техногенної 
та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому 
процесі;  

РН-10 Визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних 
ситуацій, аварій, інших небезпечних подій; 

РН-12 Проводити  аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з пи-
тань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки. 

 
 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 



Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Фізика Організаційно-технічне забезпечення 
аудиту з професійної безпеки робо-

чих місць галузі 
Вища математика Державна атестація фахівців. 
Інформатика та програмування  

Атестація робочих місць  

Охорона праці в галузі  

Устаткування та проектування інже-
нерних систем по забезпеченню про-
фесійної та промислової безпеки 

 

 

 
 



 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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9 90 64 26 32  32 РЕ   2 

           

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
71 (%): 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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 Змістовий модуль № 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПО-
БУДОВА ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕ-

ЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. 

 

 

 

 

1 Л 4 Тема 1. Основні поняття та визначення щодо інформа-
ційної безпеки. 

1. Основні положення державної інформаційної полі-
тики. Законодавча та нормативно-правова база Украї-
ни щодо інформаційної безпеки. 

2. Кіберпростір, кібербезпека та кібертероризм: понят-
тя і визначення. 
3. Дійові особи кіберпростору та їхній вплив на інфо-

рмаційну і кібербезпеку.  

1,2,3,12 

2 СР 0,5 Міжнародна законодавча та нормативно-правова база 
щодо інформаційної безпеки. Захист інформації. Тех-
нічний захист інформації. Терміни та визначення. 

 

3 Л 4 Тема 2. Постановка проблеми кібербезпеки інформа-
ційної інфраструктури. 

1. Інформаційна інфраструктура як об’єкт кібербезпе-
ки.  

2. Процедура обрання раціонального варіанта реагу-
вання на кібернетичні втручання і загрози.  

3. Класифікація джерел інцидентів, а також способів, 

об’єктів та результатів їхнього впливу.  

 

4 СР 0,5 Аналіз проблеми кібербезпеки інформаційної інфраструк-
тури. 

 

5 Л 4 Тема 3: Архітектура системи кібербезпеки. 
1. Модель архітектури кібербезпеки з кінця в кінець. 
2. Модель довіри кібербезпеки. 

3. Функціональна архітектура NGN з позицій кібербе-
зпеки. 

 

6 СР 0,5 Глобальна інформаційна інфраструктура. Загальний 

огляд мереж наступного покоління (NGN). 

 

7 Л 4 Тема 4: Ресурси, що підлягають захисту, та цілі захис-
ту. 
1. Загрози безпеки інформації, інформаційних ресур-
сів та інформаційних технологій. 

 



2. Цілі та задачі захисту цінностей, ресурсів, інформа-
ції та інтерфейсів, пов’язаних з адмініструванням. 

8 ПЗ 10 Шифри простої заміни.  

9 СР 0,5 Аналіз критеріїв оцінки захищеності інформації в ком-
п'ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

 

   Змістовий модуль № 2 МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ТЕХ-

НОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ. 

 

10   Л 4 Тема 5: Методи та засоби забезпечення інформаційної 
безпеки. 
1. Методи, технології забезпечення кібербезпеки. 
Охорона електричних мереж. 

2. Класифікація методів і технологій  забезпечення кі-
бербезпеки. 

3. Технології криптографії. 

 

11 ПЗ 10 Шифри складної заміни.  

12 СР 0,5 
 

Аналіз методів, засобів та технологій забезпечення кі-
бербезпеки. 

 

13 Л 4 Тема 6: Технології контролю доступу та цілісності си-

стеми. 
1. Захист периметра. Міжмережні екрани.   
2. Програмне забезпечення менеджменту контенту. 
3. Технології антивірусів і цілісності системи. 

 

14 СР 0,5 Аналіз технологій антивірусів і цілісності системи  

15 Л 4 Тема 7: Технології аудиту, моніторингу та менеджмен-
ту забезпечення кібербезпеки. 

1. Технологія виявлення та запобігання вторгнень.  
2. Базові принципи системи кібербезпеки мереж на-
ступних поколінь.  
3. Еталонна модель менеджменту політики безпеки.  

 

16 СР 0,5 Аналіз технологій аудиту, моніторингу та менеджмен-
ту забезпечення кібербезпеки. 

 

17 Л 4 Тема 8: Напрями організації забезпечення захисту ін-

формаційних ресурсів 
1. Правовий захист..   
2. Організаційний захист. 
3. Інженерно-технічний захист інформації. 
4. Підготовка кадрів  з організації інформаційної без-
пеки. 

 

18 ПЗ 12 Шифри перестановки.  

19 СР 0,5 Аналіз напрямів організації забезпечення захисту ін-
формаційних ресурсів 

 

19 РЕ 6 Загрози інформаційній безпеці організації, підприємст-
ва, та засоби їх подолання. 

 

Разом (го-

дин) 
74   



 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п 

Назва видів самостійної роботи 
Кількість 
годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять 8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на ле-
кційних заняттях  4 

4 Виконання індивідуального завдання: 6 

5 Інші види самостійної роботи - 

 Разом 26 

 

 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

____________________________Реферат________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконан-
ня  

(на якому тижні) 
1. Загрози інформаційній безпеці організації, підпри-

ємства, та засоби їх подолання 
 

 



 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методи взаємодії між викладачем та студентами з дисципліни Кібер та 

професійна безпека базується на поданні інформації студентові теоретичної ін-

формації, відпрацювання практичних навичок та самостійної  роботи в ході його 
пізнавальної діяльності. Зміст дисципліни формується за темами. Тема занять міс-
тить такий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та 
зміст і дає змогу оперувати цією інформацією у подальшому вивченні змісту дис-
ципліни. Модуль охоплює зміст декількох тем, які логічне завершують вивчення 
частини теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни у виді 
практичних робіт та проведенні модульної контрольної роботи, а також виконання 
реферату. Організація  проведення  навчальних занять передбачає виконання інди-

відуальних завдань студентами у виді  практичних завдань та реферату, відповідно 
до тематики навчального плану курсу. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Система контролю якості навчання студентів передбачає контроль складо-
вої робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, прово-

диться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань; 
- реферату за обраною темою. 

Семестровий контроль проводиться у формі  екзамену відповідно до навча-
льного плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою 

та у терміни, встановлені навчальним планом. 
 

 



 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА  

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 13 13 12 12 13 13 100 
Т1, Т2, ... – номери тем зм істових модулів. 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  
за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B 

74 … 81 C 

добре 

64 … 73 D 

60 … 63 E 

задовільно 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисци-
пліни 

 



 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Конспект лекцій (електрона версія). 
3. Методичні вказівки до практичних робіт (електрона версія). 
4. Питання до самостійної роботи (електрона версія). 
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