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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів – 2 

Галузь знань 

1701«Інформаційна 

безпека» 

вибіркова 

Загальна кількість 

годин - 96 

Напрям підготовки 

6.170103 

«Управління 

інформаційною 

безпекою» 

Рік підготовки: 

3 

Семестр 

5,6 

Змістових 

модулів – 2 

Рівень вищої освіти 

перший 

(бакалаврський)  

 

Лекції 

16 год. 

Лабораторні 

16 год.  

Самостійна робота 

64 год. 

Залік в кінці 5-го 

семестру, іспит в кінці 6-

го семестру. 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 66%. 

 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в отриманні 

студентами знань з області теорії надійності, методів забезпечення надійності 

функціонування комп’ютерних систем, а також розкриття сучасних методів 

захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах і ознайомлення з 

особливостями їх апаратної та програмної реалізацій. 

 

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 

 визначення комплексних показників надійності КС; 

 проведення діагностики і контролю на надійність обробки, передачі і 

     зберігання інформації; 

 реалізовувати методи забезпечення надійності функціонування КС; 

 реалізація захисту конфіденційності інформації;  

 здійснення захисту цілісності інформації;  

 сприяння доступності необхідної інформації.  



3. Компетенції, що формуються після опанування дисципліни: 

 

 дослідження характеристик надійності при миттєвих і поступових 

відмовах; 

 визначення комплексних показників надійності КС; 

 реалізація методів забезпечення надійності функціонування КС; 

 підбирання комплексу необхідних апаратно-програмних засобів для 

захисту комп’ютерної системи та мережі; 

 визначення комплексних показників надійності КС; 

 проведення тестування та перевірку комп’ютерної системи на відсутність 

вразливостей та руйнівних програм; 

 виконання адміністрування ОС з метою підвищення її рівня безпеки; 

 розроблення та втілення політики безпеки ОС; 

 

4. Тематичний план дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. «Способи та методи забезпечення надійності 

функціонування КС» 

Тема 1.1. Елементи теорії надійності 

Мета та завдання дисципліни. Значення та місце дисципліни в системі 

підготовки спеціалістів комп’ютерних наук. Загальні відомості про дисципліну, 

її зв'язок з іншими дисциплінами. Поняття надійності і безпеки. Основні 

визначення надійності та їх зміст. 

 

Тема 1.2. Методи забезпечення надійності 

Ймовірність безвідмовної роботи. Ймовірність відмови. 

Відновлювальні і не відновлювальні об’єкти. Методи структурної 

надлишковості. Часова надлишковість. 

 
Тема 1.3. Надійність та контроль пристроїв комп’ютерних систем 

Класифікація методів контролю комп’ютерних систем. Резервування. 

Класичний метод резервування – мажоритарний. Коригувальні коди. 

Самодіагностика і автоматизоване технічне обслуговування на виходах 

цифрового пристрою. 

 
Тема 1.4. Інформаційна надлишковість, як універсальний засіб контролю 

Традиційно поняття інформаційної надлишковості (ІН). Кодові 

методи функціонального контролю. Здатність виявлення або виправлення 

помилок. Апаратні витрати для виявлення і корекції помилок. Забезпечення 

селективності по відношенню до помилок, які корегуються. 

 
 

 



Тема 1.5. Забезпечення надійності обчислювальних процесів 

Забезпечення відмовостійкості систем. Реалізації багатопроцесорної 

обробки. Моделі розподіленої пам’яті. Принцип «швидкого прояву 

несправності» (fail fast design). Міжмодульна синхронізація, синхронізація 

рівня ліній зв’язку, обробка помилок. Кластерні системи. 

 

Змістовий модуль №2. «Безпека комп’ютерних систем» 

 

Тема 2.1. Захист комп’ютерних систем  

 

Огляд загроз КС та засобів захисту. Захист КС на основі засобів BIOS  

Методи протидії штучно занесеним руйнівним комп'ютерним програмам. 

Програмні засоби криптографічного захисту у КС  
 

Тема 2.2. Система інформаційної безпеки  

 

Проблеми безпеки в Інтернет. Аналіз загроз безпеки інформаційних 

систем та мереж. Побудова підсистеми інформаційної безпеки. Принципи 

інформаційної безпеки. Встановлення і конфігурування систем FireWall. 

Протоколи безпеки.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 
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Змістовий модуль 1. «Способи та методи забезпечення надійності 

функціонування КС» 

Тема 1.1. Елементи теорії 

надійності 
10 2  2 6 

Тема 1.2. Методи забезпечення 

надійності 16 4  4 8 

Тема 1.3. Надійність та контроль 

пристроїв комп’ютерних систем 
10 2  2 6 

Тема 1.4. Інформаційна 

надлишковість, як універсальний 

засіб контролю 
10 2  2 6 

Тема 1.5. Забезпечення 

надійності обчислювальних 

процесів 
12 2  2 8 

Разом за модулем 58 12  12 34 



 

 

6.Теми лабораторних занять 

 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. «Способи та методи забезпечення надійності 

функціонування КС» 

1

1 
Елементи теорії надійності 2 

2

2 
Методи забезпечення надійності 4 

3

3 

Надійність та контроль пристроїв комп’ютерних 

систем 
2 

4

4 

Інформаційна надлишковість, як універсальний засіб 

контролю 
2 

5

5 
Забезпечення надійності обчислювальних процесів 2 

Змістовий модуль №2. «Безпека комп’ютерних систем» 

6 Захист комп’ютерних систем 2 

7 Система інформаційної безпеки 2 

 Разом: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль №2. «Безпека комп’ютерних систем» 

Тема 2.1. Захист комп’ютерних 

систем  
18 2  2 14 

Тема 2.2. Система інформаційної 

безпеки  
20 2  2 16 

Разом за модулем  38 4  4 30 

Усього годин 96 16  16 64 



7. Теми для самостійної роботи 

 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Елементи теорії надійності 6 

2 Методи забезпечення надійності 8 

3 
Надійність та контроль пристроїв комп’ютерних 

систем 
6 

4 
Інформаційна надлишковість, як універсальний засіб 

контролю 
6 

5 Забезпечення надійності обчислювальних процесів 8 

6 Захист комп’ютерних систем  14 

7 Система інформаційної безпеки  16 

Разом 64 

 

 

8. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Берлоу Р, Прошан Ф., Математическая теория надежности – М. сов. 

радио, 1969. 

2. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. Учебник для вузов. – 

М. Высш.шк. 1985. 

3. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности – Спб, 2006. 

4. Черкесов Г.Н. Надежность аппаратно-программных комплексов. Учебник 

для вузов. – Спб, 2005. 

5. Липаев В.В. Надежность программных средств – М. СИНТЕГ, 1998. 

6. Тарасенко В.П., Маламан А.Ю., Черніченко Ю.П., Корнійчук В.І. 

Надійність комп’ютерних систем – К.: «Корнійчук», 2007. -256с. 

7. Павлов В.Г., Михальчук І.І. Структурна організація та архітектура 

комп'ютерних систем: Конспект лекцій. – К.: НАУ, 2010, 64 с.  

8. Корнієнко Б.Я., Фомін М.М., Щербак Л.М. Захист інформації в 

комп`ютерних системах та мережах (модульні технології навчання). 

Навчально-методичне видання, Київ: НАУ. – 2004, 107 с.  

9. Корнієнко Б.Я., Щербак Л.М. Захист інформації в комп`ютерних 

системах та мережах, частина 2 (модульні технології навчання). 

Навчально-методичне видання, Київ: НАУ. – 2005, 139 с.  

10.  Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. – СПб.: BHV, 2000, – 384 

с.       

Додаткова: 

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю. и др. Основы криптографии. – М.: Гелиос 

АРВ, 2002, – 480 с. 

2. Касперски К. Техника и философия хакерских атак. – М.: Солон, 2001, - 

272 с.  



3.  Макнамара Дж. Секреты компьютерного шпионажа. Тактика и 

контрмеры. – М.: Бином, 2006, – 536 с.  

4. Стенг Д., Мун С. Секреты безопасности сетей. – К.: Диалектика, 1995, – 

544 с. 

 

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень  

Поточне тестування та самостійна робота студентів 
Сума 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
75 

15 15 15 15 15 

Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 

25 

15 10 

Всього: 100 

 

Т1, Т2, …, Т5 – теми змістових модулів. 


