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назва дисципліни 
Сучасні технології захисту 

інформації 
  
  

факультет фізико-математичний 
  

кафедра математики та інформатики 
  

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 
  

освітня програма Середня освіта (Інформатика) 
  

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 
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ПІБ викладача Стьопкін Андрій Вікторович 
  

науковий ступінь,  
вчене звання 

кандидат фізико-математичних наук, 
доцент (за кафедрою математики та інформатики) 

  

профайл викладача 

персональна web-сторінка 
http://stepkin.ddpu.edu.ua/ 

офіційна web-сторінка кафедри 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky 
 

  

e-mail викладача stepkin.andrej@gmail.com 
  
сторінка курсу в Moodle http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1896 

  

розклад консультацій щочетверга з 1600 до 1700 (аудиторія №501) 
 

http://stepkin.ddpu.edu.ua/
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1896
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Анотація до дисципліни 
Програма навчальної дисципліни «Сучасні технології захисту інформації» передбачає вивчення методів 
роботи із сучасним програмним забезпеченням системного підходу до розв'язування інженерно-технічних 
задач з допомогою ПК. пошуку i опрацювання інформації з використанням сучасних технологій. Після 
вивчення даної дисципліни студент буте здатен здійснювані розробку та підтримку систем захисту від 
вірусів. зловмисників. застосовувати методи та прийоми для забезпечення надійної роботи комп'ютерних 
систем та мереж. використовувати сучасні технології цифрового шифрування та електронного підпису. 

 

Мета вивчення дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні технології захисту інформації” є ознайомлення з 
проблемами захисту інформації; із загальними поняттями та положеннями; з основними методами 
захисту ПЗ в умовах широкого застосування інформаційних технологій в сучасному світі; формування у 
студентів знань та умінь, які створюють теоретичний і практичний фундамент, необхідний для аналізу 
загроз, що виникають при зберіганні, обробленні та передачі інформації; побудові системи захисту 
інформації. 
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основні завдання: 
компетентності, які будуть сформовані  
у здобувачів за результатами вивчення: 

 

 загальні  
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 фахові  
Здатність проводити навчальні заняття з інформатики (за різними навчальними програмами) та позакласні заняття з інформатики. 
Здатність до організації позакласної й позашкільної роботи з інформатики в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої 
освіти).в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти). 
 спеціальні (предметні)  
Здатність використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення для розв’язання прикладних задач з інформатики. 
Здатність розв’язувати задачі шкільного курсу інформатики різного рівня складності та формувати відповідні вміння в учнів. 
Здатність добирати та використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі та в позакласній роботі, аналізувати й 
оцінювати доцільність й ефективність їх застосування. 
Здатність застосовувати уміння та навички з інформатики та інформаційних технологій для вирішення завдань незнайомого характеру. 
Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 
професійних завдань. 

 

очікувані результати навчання 
Знає та розуміє фізичні, логічні та математичні основи інформаційних технологій. 
Знає та розуміє способи двійкового кодування текстової, числової, графічної, звукової та відео інформації. 
Знає та розуміє принципи функціонування та основи архітектури комп’ютерних систем та мереж. 
Знає методи розроблення та дослідження алгоритмів розв’язування задач з інформатики, знає методи оцінювання ефективності алгоритмів. 
Уміє створювати інформаційні моделі, реалізовувати їх засобами інформаційно-комунікаційних технологій, здійснювати дослідження, 
інтерпретувати, аналізувати та узагальнювати його результати. 
Уміє реалізувати алгоритми розв’язання задач мовами програмування, вибирати й застосовувати інформаційно-комунікаційні технології; уміє 
розв’язувати задачі шкільного курсу інформатики різного рівня складності. 
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Перелік тем –  інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1 Основні положення теорії захисту інформації. 
  

Тема 2 Законодавча база в галузі захисту інформації. 
  

Тема 3 Засоби захисту інформації. 
  

Тема 4 Захист документної інформації. 
  

Тема 5 Методологія захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. 
  

Тема 6 Системи захисту на основі мережевих екранів. 
  

Тема 7 Захист програмного продукту. 
  

Тема 8 Інноваційні технології захисту інформації. 
  

 


