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Силабус навчальної дисципліни 

«Нормативно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки» 

 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Мета проведення курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними питаннями  «Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки». 

Завдання проведення лекцій полягає у: викладенні студентам у 

відповідності з програмою та робочим планом основних питань курсу 

«Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки» та формуванні у 

студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу «Нормативно-

правове забезпечення кібербезпеки» 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у майбутніх спеціалістів умінь та 

компетенцій для визначення місця і ролі інформаційної безпеки в загальній 

системі національної безпеки, стану та принципів забезпечення 

інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, необхідних 

для подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів 

ефективного та безпекового поводження з інформацією незалежно відїї 

походження та виду в умовах широкого використання сучасних 

інформаційних технологій 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання теоретичних основ та вміння свідомого поводження з інформацією 

в умовах використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та 

враховування отриманих знань у практичної діяльності 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології при організації 

наукових досліджень, обробки експериментальних даних та представлення 

результатів; – здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та 

компетенцій для визначення місця і ролі інформаційної безпеки в загальній 

системі національної безпеки, стану та принципів забезпечення 

інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, необхідних 

для подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів 

ефективного та безпекового поводження з інформацією незалежно від її 

походження та виду в умовах широкого використання сучасних 

інформаційних технологій. 

Види занять: лекції, лабораторні заняття 

Методи навчання: навчальні дискусії, практичне навчання 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Базові знання інформаційних технологій 



Пореквізити Знання з проектування технічних систем можуть бути використані для 

розробки комплексних систем технічного захисту інформації 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України / Фурашев 

В.М. // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 59-67.  

2. Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору. / Ланде 

Д.В. // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.162-169.  

3. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна 

безпека: сутність, визначення, відмінності. / Фурашев В.М. // Інформація і 

право. – 2012. – № 2(5). – С.170-177.  

4. Класифікація загроз інформаційній безпеці / Золотар О.О., Трубін І.О. // 

Інформація і право. – 2013. – № 3(9). – С. 105 – 112. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія систем захисту інформації, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Засобів захисту інформації 

Факультет Кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Викладач(і) МЕЛЕШКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 

Посада: ст. викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача: 

http://www.kzzi.nau.edu.ua/tetiana.meleshko/ 

Тел.:  406-70-56 

E-mail:tetiana.meleshko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 11.411 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Код класу у Google Classroom om4h7mf 

 

 

Завідувач кафедри        C. Лазаренко 

 

Розробник          Т. Мелешко 


