
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   «Магістр» 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 12 - 12 12 54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу 

2. Технологія створення та застосування комплексів захисту інформації з обмеженим доступом та охорони обєктів 

інформаційної діяльності 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки обєктів інформаційної діяльності 

2. Організація і проведення спеціальних досліджень на обєкті інформаційної діяльності 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Правові основи захисту інформації та інформаційної 

безпеки. 

1. Використовувати інформаційне поле в області захисту 

інформації, інформаційної безпеки. 

2. Принципи побудови автоматизованих та інформаційних 

систем обробки інформації та управління. 

2. Використовувати організаційні заходи захисту інформації 

під час автоматизованої обробки інформації з обмеженим 

доступом. 
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3. Порядок створення електронних документів з обмеженим 

доступом. 

3. Використовувати технічні засоби захисту інформації під 

час автоматизованої обробки інформації з обмеженим 

доступом. 
 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Організаційні заходи та технічні засоби захисту інформації 

з обмеженим доступом під час її автоматизованої обробки. 
 

1. Проектувати та будувати захист інформаційно-

комунікаційних систем  від несанкціонованого витоку 

(розповсюдження). 

2. Порядок функціонування електронного документообігу. 

2. Здійснювати організаційні заходи захисту інформації під 

час автоматизованої обробки інформації з обмеженим 

доступом. 

3. Ефективність систем захисту інформації з обмеженим 

доступом. 

3. Здійснювати захист інформації під час автоматизованої 

обробки інформації з обмеженим доступом. 
6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Швидко адаптуватись до нових теоретичних і наукових досягнень в області захисту інформації та інформаційних 

технологій. 
 

2. Уміти обробляти отримані результати під час автоматизованої обробки інформації з обмеженим доступом, аналізувати й 

осмислювати їх з обліком наявних наукових і технологічних досягнень. 
 

3. Уміти відслідковувати тенденції й напрямки розвитку області захисту інформації та інформаційних технологій. 

4. Вибирати оптимальні рішення під час автоматизованої обробки інформації з обмеженим доступом в умовах нестандартних 

ситуацій. 

5. Забезпечувати процес захисту інформації під час її автоматизованої обробки. 

 

6. Виявляти й блокувати канали і методи несанкціонованого доступу до інформації, джерел і способів дестабілізуючого 

впливу на інформацію, що циркулює в АС та на ОІД. 

 
7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема: Вступ до 

дисципліни Автоматизація 

обробки інформації з 

обмеженим доступом. 

Поняття інформації та її 

види. Способи та режими 

автоматизованої обробки 

інформації.  

 

1. Правові основи захисту 

інформації та інформаційної 

безпеки. 

2. Основні напрямки 

розвитку науки й техніки в 

області захисту інформації 

та інформаційної безпеки. 

3. Сучасні методи та системи 

захисту інформації з 

обмеженим доступом під час 

її автоматизованої обробки. 

Виявляти та формувати 

актуальні наукові проблеми, 

генерувати та інтегрувати 

нові ідеї та  нові знання у 

сфері захисту інформації,  

інформаційної та 

кібербезпеки,  представляти 

їх в усній та/або письмових 

формах перед фаховою і 

нефаховою аудиторією. 

  

Лекція 2 

Тема: Загальна 

характеристика 

інформаційних систем 

Класифікація 

інформаційних систем  

обробки інформації. 

 

Принципи побудови 

автоматизованих та 

інформаційних систем 

обробки інформації та 

управління. 

 

Обґрунтовувати та 

реалізувати системи 

захисту інформаційних 

ресурсів з обмеженим 

доступом на об’єктах 

інформаційної діяльності. 

 

  

Лекція 3 

Тема: Розвиток 

автоматизованих систем 

обробки інформації та їх 

конвергенція з 

телекомунікаційними 

мережами.  

Порядок створення 

електронних документів з 

обмеженим доступом. 

 

Володіти спеціалізованими 

програмними пакетами, 

протоколами передачі 

даних, спеціальною 

мікропроцесорною 

технікою, сучасними 

інформаційними та без 

пековими технологіями; 

здатність до застосування 

різноманітних, професійно 

профільованих знань і 

практичних навичок  у 

сфері захисту інформації. 

  

Лекція 4 

Тема: Загальні принципи 

побудови 

автоматизованих систем 

обробки інформації. 

 

 Порядок функціонування 

електронного 

документообігу. 

Підтримувати комплексні 

систем інформаційної  та 

кібербезпеки в стані, 
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необхідному для вирішення 

завдань захисту інформації. 

 

Лекція 5 

Тема: Організація 

діяльності підрозділів 

діловодства. Організація 

електронного 

документообігу.  

Організаційні заходи та 

технічні засоби захисту 

інформації з обмеженим 

доступом під час її 

автоматизованої обробки 

 

Розробляти та 

впроваджувати дослідницькі 

проекти у галузі знань 

«інформаційні технології» 

спеціальності «Кібербезпека» 

для забезпечення безпеки 

об'єктів інформаційної 

діяльності. 

  

Лекція 6 

Тема: Забезпечення 

безпеки електронного 

документообігу. 

 Ефективність систем 

захисту інформації з 

обмеженим доступом 

 

Здійснювати комплексну 

підтримку систем 

інформаційної  та 

кібербезпеки в стані, 

необхідному для вирішення 

завдань захисту інформації. 

 

  

Практичне 

заняття 1 

Тема: Бланки документів. 

Планування 

безперебійної роботи 

організації. 

1.Принципи створення 

бланків документів. 

2. Порядок формування 

документальних матеріалів. 

3. Теоретичні основи 

безперебійної роботи 

організації. 

1.Формувати 

документальні матеріали. 

2. Заповнювати документи. 

3. Складати плани для 

швидкого відновлення 

виробничих процесів у 

випадку серйозних 

перебоїв у роботі 

підрозділу. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Організація 

захищеного 

електронного 

документообігу. 

1. Теоретичні основи 

автоматизованої обробки 

інформації з обмеженим 

доступом.   

2. Порядок складання та 

оформлення службових 

електронних документів.                                      

1. Створювати службові 

електронні документи 

2. Оформлювати службові 

електронні документи. 

  

Практичне Тема: Визначення, 1. Класифікацію можливих 1. Аналізувати можливі   
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заняття 3 аналіз і класифікація 

можливих загроз 

безпеки інформаційних 

систем. 

загроз безпеки 

інформаційної системи.                 

2. Моделі порушника в 

інформаційній системі. 

  

загрози безпеки 

інформаційної системи. 

2. Визначати модель 

порушника в 

інформаційній системі. 

3. Створювати модель 

загроз для ІзОД в ІС 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Електронні 

службові листи. 

1. Теоретичні основи 

автоматизованої обробки 

інформації з обмеженим 

доступом.                                      

2. Порядок складання та 

оформлення службових 

електронних документів. 

1.Складати службові 

електронні документи.  

2. Оформлювати службові 

електронні документи. 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Оцінка 

захищеності 

інформації, що 

обробляється в 

інформаційних 

системах від 

несанкціонованого 

доступу. 

1. Теоретичні основи аналізу 

захищеності оброблювальної 

інформації в інформаційних 

системах від 

несанкціонованого доступу.       

2. Вимоги із захисту 

інформації в комп’ютерних 

системах від 

несанкціонованого доступу.  

1. Аналізувати захищеність 

оброблювальної інформації 

в інформаційних системах 

на випадок 

несанкціонованого 

доступу. 

2. Визначати вимоги 

захисту інформації в 

комп’ютерних системах на 

випадок несанкціонованого 

доступу. 

3. Створювати 

функціональні профілі 

захищеності інформаційної 

системи. 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Порядок 

створення КСЗІ в ІТС. 

1. Класифікацію можливих 

загроз безпеки 

інформаційної системи.               

2. Моделі порушника в 

інформаційній системі. 

 

1. Аналізувати можливі 

загрози безпеки 

інформаційної системи. 

2. Визначати модель 

порушника в 

інформаційній системі. 

3. Складати модель загроз 
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для ІзОД в ІС. 

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Організація 

захисту електронних 

документів та 

електронного 

документообігу з 

обмеженим доступом. 

1. Теоретичні основи 

розташування підрозділів 

електронного 

документообігу з робочими 

місцями, обладнаними 

інформаційними системами. 

2. Теоретичні основи 

автоматизованої обробки 

інформації з обмеженим 

доступом. 

3. Порядок складання та 

оформлення службових 

листів з грифом «Для 

службового користування». 

1.Розташовувати в 

приміщенні робочі місця 

фахівців з обладнанням, 

призначеним для 

автоматизованої обробки 

інформації з обмеженим 

доступом. 

2. Розробляти структурні 

схеми локальних мереж. 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Призначення, 

структура та принципи 

побудови 

криптопротоколів 

захищеного обміну 

даними SFTP, SSH, 

HTPS, SSLv3 та TLS. 

1.Призначення крипто 

протоколів захищеного 

обміну даними.    

2. Принципи побудови 

крипто протоколів 

захищеного обміну даними.    

Будувати крипто 

протоколи захищеного 

обміну даними 

SFTP,SSH,HTPS,SSLv3,TL

S. 

  

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Призначення, 

структура та порядок 

застосування DLP-

систем запобігання 

витоку інформації з 

обмеженим доступом. 

1. Призначення та структуру 

DLP-систем. 

Застосовувати DLP 

систему для запобігання 

витоку інформації з 

обмеженим доступом. 

 

  

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Призначення та 

порядок застосування 

Data-in-Use. 

 Призначення та порядок 

застосування Data-in-Use. 

Застосовувати Data-in-

Use. 
 

  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Призначення та 

порядок застосування 

Data-in-Motion. 

 Призначення та порядок 

застосування Data-in-

Motion. 

Застосовувати Data-in-

Motion. 
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Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Засоби 

електронного 

документообігу. 

Встановлення та робота 

з системою 

електронного 

документообігу 

FossDoc. 

 Теоретичні основи 

організації електронного 

документообігу. 

Проводити роботи з 

системами електронного 

документообігу на робочих 

місцях в АСУ ЕДО. 

 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1 Загальна 

характеристика 

поняття інформації та її 

види.  Інформації з 

обмеженим доступом. 

Порядок доступу до 

інформації з 

обмеженим доступом 

та способи її обробки. 

Загальна 

характеристика та 

принципи побудови 

автоматизованих та 

інформаційних систем 

обробки інформації та 

управління. Порядок 

створення електронних 

документів з 

обмеженим доступом 

та організація 

електронного 

документообігу. 

Тема 2 Принципи 

функціонування 

персональної системи 

1.Поняття інформації ї 

обмеженим доступом, 

порядок доступу до 

інформації з обмеженим 

доступом та способи її 

обробки. 

2. Порядок створення, 

обробки, зберігання та 

пересилання електронних 

документів з обмеженим 

доступом. 

3. Принципи 

функціонування системи 

управління інформацією MS 

Outlook, структуру та 

принципи побудови крипто 

протоколів захищеного 

обміну даними 

SFTP,SSH,HTPS,SSLv3,TLS. 

4. Організаційні заходи та 

технічні засоби захисту 

інформації з обмеженим 

доступом в автоматизованих 

та інформаційних системах 

обробки інформації. 

5. Порядок стиснення даних 

та криптографічних 

1.Здійснювати порядок 

доступу до інформації з 

обмеженим доступом та її 

аналізувати і обробляти. 

2. Створювати, обробляти 

та пересилати електронні 

документи з обмеженим 

доступом. 

3. Створювати крипто 

протоколи захищеного 

обміну даними 

SFTP,SSH,HTPS,SSLv3,TL

S. 

4. Здійснювати 

організаційні та технічні 

заходи щодо захисту 

інформації з обмеженим 

доступом в 

автоматизованих та 

інформаційних системах 

обробки інформації. 

5. Застосовувати DLP 

систем запобігання витоку 

інформації з обмеженим 

доступом. 

6. Розробляти план захисту 

інформації з обмеженим 
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управління 

інформацією MS 

Outlook. Організація 

паралельної та 

послідовної роботи з 

документами засобами 

MS Office. 

Інформаційні служби 

доступу до даних: 

Microsoft Mail, 

Microsoft Fax, Microsoft 

Exchange Server, пошта 

Іnternet. 

перетворень інформації для 

її захисту. 

6. Призначення та структуру 

DLP систем запобігання 

витоку інформації з 

обмеженим доступом.  

7. Порядок розробки плану 

захисту інформації з 

обмеженим доступом для 

створення КСЗІ в ІТС. 

доступом. 

7. Створювати комплексну 

систему захисту інформації 

і інформаційних системах. 

Розділ 2 

 … …     

Розділ … 

 … …     

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Закон України «Про інформацію». 

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

3. Закон України «Про захист персональних даних». 

4. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

5. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». 

6. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV. — ВВР. — 2003 

. — № 36. 

7. Закон  України  “Про  електронний  цифровий  підпис”  від 22.05.2003 р. № 852-IV. — ВВР. — 2003 . — № 36. 

8. Указ Президента України "Про Положення про технічний захист інформації в Україні" від 27.09.1999 № 1229; 

9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні" від 

08.10.1997 № 1126; 
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10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" від 29.03.2006 № 373; 

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" 

від 12.04.2002 р. № 522; 

12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, 

впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних" від  

04.02.1998 № 121; 

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади » від 30.11.2011 № 1242; 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, 

зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову 

інформацію»; 

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічної інформації» від 21.11.2011 № 1277; 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1126 Про затвердження Концепції технічного захисту 

інформації в Україні. 

17. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб./О.Б. Кукарін/ За заг. ред. д.держ.упр., професора 

Н.В.Грицяк – К.: НАДУ, 2015. – 84 с. 

18. Голубенко О.Л., Хорошко В.О., Петров О.С., Головань С.М. Конфіденційне діловодство. Практикум: Навч. Посіб. – 

Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2010. – 180 с. 

19. Соколов В.Ю. Інформаційні системи і технології : Навч. посіб. – К. : ДУІКТ, 2010. – 138 с. 

20. В. Олифер, Н. Олифер, Компьютерные сети: учебник – СПб: Питер, 2010 – 918 с. 

21. Справочник “Системы электронного документооборота”/ Г. Рудницкий. Электронная версия.  

22. І.А. Пількевич, Н.М. Лобанчикова, К.В. Молодецька «Захист інформації в автоматизованих системах управління»: 

навч. посібник.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015.- 226 с.  
 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

1. комп’ютери ITS 5400 - 17 шт. (2014 р.) 

2. мультимедійна система Асег 113 -1 
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3. Система електронного документообігу FossDoc. 
 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

 

 

 


