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1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (18 занять, 36 годин);
- практичних занять (18 занять, 36 годин);
- самостійної роботи (72 години);
- індивідуальної роботи.
Метою викладання навчальної дисципліни "Організаційне забезпечення
технічного захисту інформації" є вивчення основних положень щодо створення та
забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації як в
підрозділах МВС України, так і у федеральних установах США.
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення
аналітично-графічного матеріалу дисципліни, на яких курсанти повинні
виконувати відповідні розумові, обчислювальні та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних
питань лекційних занять, опрацювання завдань практичних занять.
Індивідуальна робота передбачає виконання курсової роботи.
Критерії оцінювання під час вивчення дисципліни
Робота під час
навчальних
Самостійна та індивідуальна робота
занять
Отримати не менше Підготувати курсову роботу, підготувати
2 позитивних
конспект за темою самостійної роботи,
оцінок
розв’язати задачі.

Підсумковий контроль
Отримати за
підсумковий контроль не
менше 30 балів

"Відмінно" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі,
відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
"Дуже добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість
виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального,
робота з двома – трьома незначними помилками.
"Добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання,
які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них
не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома
значними помилками.
"Задовільно" – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань,
містять помилки, робота з трьома значними помилками.
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
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До форм поточного контролю належить оцінювання:
 рівня знань під час практичних занять;
 якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з навчальної
дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї
роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (практичні, лабораторні тощо);
самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення
конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань,
підготовка курсових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних
пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових
конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів,
контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної
дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Курсант , який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної
системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
Результат
Результат
балів (перед
навчальних
самостійної
=( (
+
) / 2 ) *10
підсумковим
занять за
роботи за
контролем)
семестр
семестр
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
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Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів,
залікових книжках. Присутність курсантів
на проведенні підсумкового
контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо курсант не з’явився на підсумковий
контроль (залік), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку
успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамену), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамену), які
використовуються при розрахунку успішності курсантів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамену).
Підсумкові бали
Загальна кількість балів
Кількість балів
=
+ за підсумковим
навчальної
(перед підсумковим
дисципліни
контролем)
контролем
Курсант, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль (залік) повторно. Повторне
складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий –
комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами).
Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності.
Курсантам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60
балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації
академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку
навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти, які не ліквідували
академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету.
Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за
підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням
підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
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Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття
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Екзамен

Семестр № 8
Тема № 1. Основні положення щодо
14
4
організації системи захисту інформації
Тема № 2. Визначення інформаційних
14
4
ресурсів, що підлягають захисту
Тема № 3. Виявлення повної множини
загроз безпеки інформаційним ресурсам, які 14
4
підлягають захисту
Тема № 4. Проведення оцінки уразливості і
ризиків для інформаційних ресурсів, що
14
2
підлягають захисту, при виявленій множині
загроз
Тема № 5. Методи та засоби захисту
14
4
інформації
Тема № 6. Захист інформації в комп'ютерних
14
4
системах від несанкціонованого доступу
Тема № 7. Політика інформаційної безпеки
14
4
Тема № 8. Розробка проекту системи
14
2
захисту інформації
Тема № 9. Впровадження, визначення якості
14
2
і управління системою захисту інформації
Тема № 10. Нормативно-правова база США
10
4
щодо забезпечення інформаційної безпеки
Тема № 11. Структура забезпечення
інформаційної безпеки (Information Security
8
2
Governance)
Всього за семестр № 8:
144 36

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

72

3. Методичні вказівки до практичних занять
Практичне заняття за темою № 1 «Основні положення щодо організації
системи захисту інформації».
Навчальна мета заняття: ознайомити курсантів з основними положеннями з
організації системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
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Навчальні питання
1.
2.
3.
4.

Умови безпеки інформації.
Державна політика і система ТЗІ в Україні.
Нормативно-правова база України в сфері ТЗІ.
Система захисту інформації у контексті системного мислення та системного
підходу.
Література: [1, c. 8-20], [2-7].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 1. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 1. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу: з використанням ресурсів Internet знайти нові, нещодавно
прийняті, нормативно-правові акти в області ТЗІ. Оголосити тему наступного
заняття.
Практичне заняття за темою № 2 «Визначення інформаційних ресурсів, що
підлягають захисту».
Навчальна мета заняття: докладно розглянути порядок визначення
інформаційних ресурсів, що підлягають захисту на об’єктах інформаційної
діяльності.
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Державна таємниця і конфіденційна інформація, що є власністю держави.
2. Недержавна конфіденційна і відкрита інформація, що потребує захисту.
3. Дослідження структури і умов функціонування інформаційної системи
організації.
4. Модель системи об'єктів захисту
Література: [1, с.19-30].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 2. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 2. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.
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Практичне заняття за темою № 3. Виявлення повної множини загроз
безпеки інформаційним ресурсам, які підлягають захисту
Навчальна мета заняття: розглянути основні технології аутентифікації.
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Класифікація загроз інформації.
2. Технічні канали витоку інформації та НСД в комп'ютерних системах.
3. Окрема модель загроз.
4. Джерела загроз і окрема модель порушника.
Література: [1, с.40-52];
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 3. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 3. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.
Практичне заняття за темою № 4. Проведення оцінки уразливості і ризиків
для інформаційних ресурсів, що підлягають захисту, при виявленій множині
загроз
Навчальна мета заняття: ознайомити з можливими методиками оцінки
вразливості і ризиків для інформаційних ресурсів, що підлягають захисту, при
виявленій множині загроз.
Час проведення: 2 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Оцінка вразливості інформаційних ресурсів.
2. Оцінка ризиків для інформаційних ресурсів.
Література: [1, с.52-60];
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 4. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 4. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
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Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття за темою № 5. Методи та засоби захисту інформації
Навчальна мета заняття: нагадати основні методи та засоби захисту
інформації від витоку технічними каналами, розглянути національні критерії
захисту інформації від НСД в комп’ютерних системах.
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Методи і засоби захисту інформації від витоку по технічних каналах.
2. Основні положення "Критеріїв ДСТС ЗІ СБУ".
Література: [1, с.60-79], [6, 7].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 5. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 5. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття за темою № 6. Захист інформації в комп'ютерних
системах від несанкціонованого доступу
Навчальна мета заняття: розглянути основні положення міжнародного
стандарту ISO/IEC 15408 та національного стандарту США NIST Special
Publication 800-33.
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Основні положення стандарту ISO/IEC 15408.
2. Базова технічна модель ІТ-безпеки відповідно до NIST Special Publication
800-33.
Література: [1, с.79-95].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 6. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 6. Обговорити питання,
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розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття за темою № 7. Політика інформаційної безпеки
Навчальна мета заняття: розглянути основні положення та зміст документів
політики безпеки організації (підрозділу).
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Загальні положення щодо політики безпеки.
2. Зміст основних документів політики безпеки.
Література: [1, с.95-107].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 7. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 7. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття за темою № 8. Розробка проекту системи захисту
інформації
Навчальна мета заняття: ознайомити з можливою моделлю простору заходів
і засобів захисту інформації, критеріями і особливості проектування оптимальної
системи захисту інформації, оформленням відповідних документів.
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Модель простору заходів і засобів захисту.
2. Критерій і особливості проектування оптимальної системи захисту
інформації.
3. Технічне завдання на розробку СЗІ і План захисту інформації.
Література: [1, с.107-112].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
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Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 8. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 8. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття за темою № 9. Впровадження, визначення якості і
управління системою захисту інформації
Навчальна мета заняття: розглянути порядок реалізації проекту (плану)
захисту інформації, визначення якості реалізованої системи захисту та контролю
за функціонуванням.
Час проведення: 4 год.
Місце проведення: згідно з розкладом.
Навчальні питання
1. Реалізація проекту (плану) захисту інформації.
2. Визначення якості реалізованої системи захисту.
3. Контроль функціонування і управління системою захисту.
Література: [1, с. с.112-118].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність курсантів.
Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 9. Нагадати
основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 9. Обговорити питання,
розібрати матеріал лекції, що викликає складність в засвоєнні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття
Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки, задати завдання на
самостійну роботу, оголосити тему наступного заняття.

1.

2.

3.

4. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
4.1. Методичне забезпечення
Програма нормативної навчальної дисципліни "Організаційне забезпечення
технічного захисту інформації". Напрям підготовки 6.170102 "Системи
технічного захисту інформації". Онищенко Ю.М., Носов В.В. – м. Харків:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016 р.
Робоча програма навчальної дисципліни "Організаційне забезпечення
технічного захисту інформації". Напрям підготовки 6.170102 "Системи
технічного захисту інформації". Онищенко Ю.М., Носов В.В. – м. Харків:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016 р.
Тексти лекцій нормативної навчальної дисципліни «Організаційне
забезпечення технічного захисту інформації». Онищенко Ю.М., Носов В.В. –
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

м. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016 р.
Навчально-методичні матеріали до практичних та лабораторних занять з
дисципліни «Організаційне забезпечення технічного захисту інформації».
Онищенко Ю.М., Носов В.В. – м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2016 р.
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Організаційне
забезпечення
технічного
захисту
інформації».
Онищенко Ю.М., Носов В.В. – м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2016 р.
Носов В.В., Манжай О.В. Організація та забезпечення інформаційної безпеки:
Навч. посібник. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007.
4.2. Рекомендована література
Базова
Концепція технічного захисту інформації в Україні. Постанова КМУ №1126
від 08.10.1997.
ДСТУ 3396.0-96.Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні
положення. Затверджено наказом Держстандарту України від 11.10.96 р. №
423.
ДСТУ 3396.1-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок
проведення робіт. Затверджено наказом Держстандарту України від 19.12.96
р. № 511.
ДСТУ 3396.2-97. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та
визначення. Затверджено наказом Держстандарту України від 11.04.97 р.
№200.
НД ТЗІ 1.1-002-99.Загальні положення щодо захисту інформації в
комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу.
НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в
автоматизованій системі.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-100,
Information Security Handbook: A Guide for Managers. Recommendations of the
National Institute of Standards and Technology, October 2006.
Допоміжна
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-64,
Security Considerations in the Information System Development Life Cycle, Rev.
2, October 2008.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-50,
Building an Information Technology Security Awareness and Training Program,
October 2003.
NIST SP 800-16, Information Technology Security Training Requirements: A
Role- and Performance-Based Model.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-65,
Integrating Information Security into the Capital Planning and Investment Control
Process, January 2005.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-47,
Security Guide for Interconnecting Information Technology Systems, August 2002.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-55,
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20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

Security Metrics Guide for Information Technology Systems, Revision 1, July
2008.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-18, Guide
for Developing Security Plans for Federal Information Systems, February 2006.
National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)
800-34, Contingency Planning for Information Technology Systems, June 2002.
National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)
800-30, Risk Management Guide for Information Technology Systems, July 2002.
National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)
800-36, Guide to Selecting Information Technology Security Products, October
2003.
Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP) 800-61, Computer
Security Incident Handling Guide, March 2008.
4.3. Інформаційні ресурси
http://www.dsszzi.gov.ua
http://csrc.nist.gov/
http://www.commoncriteriaportal.org/

