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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до освітньої
програми першого рівня вищої освіти підготовки бакалаврів з спеціальністю Кібербезпека.
Предметом вивчення навчальної дисципліни комп’ютерні технології обробки,
передавання та зберігання інформації.
Міждисциплінарні
зв’язки: викладання
дисципліни
«Інформаційні
технології» базується на знаннях шкільних дисциплін з математики та основ інформатики і
доповнює дисципліну «Комп’ютерні основи систем кібербезпеки ».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Архітектура ІВМ РС-сумісного комп'ютера.
2. Програмне забезпечення ЕОМ. Технології розробки ПЗ ЕОМ
3. Технології обробки текстової та табличної інформації
4. Основи мережевих та хмарних технологій
5. Основи інформаційної безпеки та кібергігієна
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1
Мета навчальної дисципліни «Інформаційні технології» - формування у студентів
знань, умінь та навичок, необхідних для використання новітніх інформаційних технологій у
практичної діяльності, вироблення практичних навичок роботи з інформацією на комп’ютері.
Мета курсу досягається через практичне оволодіння навичками використання апаратних
та програмних засобів передавання, обробки та зберігання інфромації. Цей курс
закладає.Предметом дисципліни «Інформаційні технології» є теорія і практика використання
новітніх інформаційних технологій у практичної діяльності фахівця у галузі інформаційної
безпеки.
Теоретична частина курсу досліджує загальні принципи функціонування комп’ютерних
інформаційних систем, основи їх використання в практичної діяльності фахівця у галузі захисту
інформації, склад та призначення програмного забезпечення ЕОМ, основи побудови та
функціонування комп’ютерних мереж.
Практичний аспект дисципліни охоплює питання використання сучасних програмних
засобів, вивчення апаратної платформи сучасних ЕОМ, формування уявлення про сучасні
інформаційні технології; розкриття сутності функціонування сучасних операційних систем;
вивчення основ роботи з офісними додатками; формування понять про роботу в сучасних
локальних та глобальних комп’ютерних мережах.
1.2 Завдання навчальної дисципліни:
– сформувати у студентів уяву про теоретичні основи учення про функціонування
комп’ютерних інформаційних систем та їх можливості;
– ознайомити студентів зі складом та призначення програмного забезпечення персональних
ЕОМ, сучасними технологіями проектування інформаційних та програмних систем
– навчити студентів технологіям роботи з текстовою, табличною та графічною
інформацією;
– ознайомити студентів з основними напрямками використання сучасних інформаційних
технологій у діяльності фахівця у галузі інформаційної безпеки
1.3 Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні знати:
 сутність процесів отримання, зберігання та переробки інформації в сучасних
інформаційних системах;
 принципи будови сучасних персональних комп’ютерів та характеристику основних
параметрів їх складових;
 особливості та переваги програмних додатків для оптимального вибору інструментів під
час розв’язання професійних завдань;
 принципи роботи в локальних мережах та Інтернеті та використання хмарних технологій;
 сучасний стан рівня і напрямків розвитку обчислювальної техніки і програмних засобів;
 основи технологій проектування та розробки інформаційних систем;
 основи технологій забезпечення інформаційної безпеки.
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вміти:
 працювати в якості користувача персонального комп'ютера, самостійно використовувати
сучасні зовнішні носії інформації для обміну даними, створювати резервні копії й архіви
даних і програм;
 працювати з програмними засобами загального призначення, що відповідають сучасним
вимогам світового ринку;
 використовувати прикладне програмне забезпечення навчального призначення;
 використовувати в професійній діяльності мережеві засоби пошуку й обміну інформацією;
 застосовувати прийоми антивірусного захисту;
 застосовувати основні засоби і методи сучасних інформаційних технологій, їх теоретичну
і технічну базу, можливі напрямки використання;
 ефективно використовувати засоби нових інформаційних технологій у своїй майбутній
професійній діяльності.
мати уявлення про:
– сутність новітніх інформаційних технологій;
– тенденції та перспективи розвитку інформаційних технологій у галузі кібербезпеки;
– основні напрями застосування нових інформаційних технологій в професійній
діяльності;
– перспективи і тенденції розвитку сучасних комунікаційних систем і комп’ютерних
мереж.
1.4. Форма підсумкового контролю - залік
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ЕCTS.
1.5.Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Інтегральна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні

компетентність

проблеми у галузі забезпечення інформаційних технологій
(кібербезпека), що передбачає ідентифікацію та використання інформації
для прийняття рішень

Загальні

ЗК1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

компетентності (ЗК)

ЗК2

Здатність застосовувати знання на практиці.

ЗК3

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

ЗК4

Здатність спілкуватися рідною та іноземною мовами.

ЗК5

Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій
Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел
Здатність до критичного осмислення проблем у навчанні
та/або професійній діяльності
Здатність
до
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій з метою пошуку нової
інформації, створення баз даних, аналізу розподілених
інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС), каналів
зв'язку, систем управління процесами, баз даних,
оперативного планування роботи систем на основі
аналізу інформаційних потоків та їх оптимізації..

ЗК6
ЗК7
Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

ФК2

4

ФК3

ФК4

Здатність здійснювати проектування (розробку) систем,
технологій і засобів інформаційної безпеки, що
включає: прогнозування та оцінювання стану
інформаційної безпеки об'єктів і систем; виконання
спеціальних досліджень технічних і програмноапаратних засобів захисту обробки інформації в ІТС;
проведення
техніко-економічного
аналізу
й
обґрунтовування проектних рішень з забезпечення
кібербезпеки; формування комплексу заходів (правил,
процедур, практичних прийомів та ін.) для управління
інформаційною безпекою.
Здатність управляти системами, технологіями і
засобами забезпечення інформаційної безпеки, що
включає: відновлення нормального функціонування ІТС

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни «Інформаційні технології»
Тема 1. Архітектура ІВМ РС-сумісного комп'ютера.
Загальні відомості про інформаційні системи. Конфігурація інформаційних систем.
Апаратно-програмне забезпечення інформаційних технологій. Комірки пам'яті, порти, регістри.
Підсистеми пам'яті і збереження даних
Загальні відомості. Типи ЕОМ Пристрої, що входять до складу ЕОМ Периферійні пристрої
Архітектура ЕОМ Структурна схема РС. Материнська плата. Функціональні компоненти.
Конструктивні особливості. Центральний процесор . Загальні відомості. Історія розвитку
процесорів Архітектура фон Немана. Конвеєрна архітектура. Суперскалярна архітектура.
Кешування. Енергоспоживання процесорів
Відеосистема ПЕОМ. Сучасні відео прискорювачі.
Загальні відомості. Класифікація типів пам'яті. Оперативна пам'ять ПК. ПЗП ПК
Конструктивні особливості модулів RAM. Класифікація зовнішніх запам'ятовуючих пристроив.
Зовнішні запам'ятовуючі пристрої. Твердий диск (вінчестер). USB-флеш накопичувач
Монітори. Пристрої для друку. Акустичні системи. Клавиатура. Сканери. Web-камера
Тема 2. Програмне забезпечення ЕОМ. Технології розробки ПЗ ЕОМ
Класифікація програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Системне програмне
забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Інструментальне програмне забезпечення.
Операційні системи персональних комп’ютерів. Призначення та короткий опис розвитку
операційних систем персональних комп’ютерів. Основні вимоги до операційних систем, їх
технічні характеристики, функції, що виконуються ними.
Сучасні технології розробки ПЗ ЕОМ. Структурне проектування. Технології SADT.
Об’ектно-орієнтоване проектування. Мова UML. Основні діаграми UML.
Тема 3. Технології обробки текстової та таблитчної інформації
Пакет загального призначення MS Office. Склад програмного комплексу загального
призначення MS Office Завантаження MS Office. Текстовий процесор MS Word. Особливості
інтерфейсу текстового процесора MS Word. Створення документів. Редагування. Форматування.
Списки. Таблиці. Рисунки.
Табличний процесор MS Excel. Створення простих таблиць. Розрахунки в MS Excel.
Формули. Побудова діаграм та графіків. Графічне представлення даних. Системи розробки
презентацій. СУБД MS Access.
Тема 4. Основи мережевих та хмарних технологій
Структурна організація глобальних мереж. Узагальнена структура і комунікаційні
підсистеми глобальних мереж. Узагальнена структура і функції глобальних мереж.
Загальна характеристика та етапи розвитку мережі Internet. Хронологія розвитку мережі
Інтернет. Сервіси Інтернет. Основні протоколи. Адресація в Інтернет. Типи адрес, їх
характеристики. Поняття Intranet i Extranet. Соціальні мережі. Діагностичні мережеві утиліти для
аналізу роботи комп’ютерної мережі. Система адресації та ідентифікація комп’ютерів. Апаратні
та програмні засоби підключення та роботи в Internet. Концепції побудови WWW.
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Робота з пошуковими серверами. Оператори пошукових запитів. Пошук текстової і
мультимедійної інформації. Робота з електронною поштою. Засоби текстового, голосового і відео
спілкування в Інтернет.
Вступ у мову HTML. Атрибути тегів. Структурні теги. Заголовок та його призначення.
Основні контейнери заголовка. Теги форматування. Поняття логічного та фізичного
форматування. Теги керування розміткою. Теги керування відображенням символів. Теги, що
характеризують тип інформації. Коментарі в мові HTML. Використання мови
HTML.Оформлення тексту у вигляді списку та таблиць. Списки в HTML. Форми списків.
Таблиці в HTML. Засоби опису таблиць у HTML. Створення таблиць у HTML.
Використання таблиць у дизайні сторінки. Форми та графіка в HTML. Завдання форм.
Визначення елементів керування форм.
Використання списків у формі.
Якірні теги.
Використання графіки в HTML. Формати графічних файлів. Вставка графічних зображень до
Web-сторінок. Активні зображення. Зображення в мініатюрі. Зображення-карти.
Поняття хмарних технологій. Види хмарних обчислень. Інфраструктура як сервіс (Iaa) .
Платформа як сервіс (Paa). Програмне забезпечення як сервіс (Saa). Історія розвитку хмарних
технологій. Варіанти розгортання хмарних систем. Достоїнства хмарних обчислень. Перешкоди
розвитку хмарних технологій. Хмарні продукти провідних фірм.
Хмарні технології Google docs. Хмарні сервисы. Робота з Google Docs. Створення
текстових документів. Робота з табличними документами. Створення презентацій та ілюстрацій.
Тема 5. Основи інформаційної безпеки та кібергігієна
Поняття кібербезпеки та кібергігієни. Поняття соціальної інженерії. Методи соціальної
інженерії. Етапи атаки з використанням СІ. Фішинг. Вішинг. Загрози для мобільних пристроїв.
Блокування доступу до пристрою. Безпечна робота в мультимедійних засобах спілкування.
Головні правила роботи з мобільними пристроями. Налаштування захисних механізмів у
мобільному пристрої.
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з іл.
5. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.:
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14. Колісник Т. П, Сезонова І. К. Комп’ютерне діловодство для правоохоронців : навч. посіб. МВС
України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків : НікаНова, 2015. 180 с.
15. Кормич Б.А., Федотов О.П., Аверочкіна Т.В. Правове регулювання інформаційної діяльності:
навчально-методичний. Одеська юридична академія. 2018. 150 с.
16. Краснобрижий І.В., Прокопов С.О., Рижков Е.В. Інформаційне забезпечення професійної
діяльності: навч. посіб. Дніпро : ДДУВС, 2018. 218 с.

17. Інформаційний пошук у Всесвітній павутині: навчальний посібник з дисципліни «Основи
наукових досліджень» для студентів технічних вузів. / Укл. А.І. Жученко, Р.А. Осіпа. –К.:
НТУУ «КПІ», 2016. -126 с
18. Федько В.В., Плоткін В.І. Глобальна мережа Internet. - Харків: Ранок, 2003.
19. Осіпа Л.В. Аналіз можливостей пошукових машин у Всесвітній павутині. // “Комп’ютер у
школі та сім’ї” №6, 2005. с.25-27
20. Данчук В.Д., Осіпа Л.В. Технологія інформаційного пошуку у Всесвітній павутині.
Навчальний посібник. –К.: НТУ, 2014. -108 с.
21. Короткі посібники користувача Office. : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/Короткі-посібники-користувача-office25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
22. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: навчальний
посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с.: іл. : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15617
23. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft PowerPoint 2016: навчальний
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доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15627
24. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016: електронний
навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с.: іл. : [Електронний ресурс]. –
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25. Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі-технології.: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/liceum/html/web20.pdf
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1. Загальні відомості про інформаційні системи
2. Конфігурація інформаційних систем.
3. Подання інформації в інформаційних системах.
4. Системи обчислення чисел.
5. Комірки пам'яті
6. регістри.
7. Підсистеми пам'яті і збереження даних
8. Типи ЕОМ
9. Пристрої, що входять до складу ЕОМ
10. Периферійні пристрої
11. Архітектура ЕОМ
12. Структурна схема РС.
13. Материнська плата .
14. Функціональні компоненти МП.
15. Конструктивні особливості МП.
16. Центральний процесор .
17. Історія розвитку процесорів
18. Архітектура фон Немана.
19. Конвеєрна архитектура.
20. Суперскалярна архитектура.
21. Кешування.
22. Енергоспоживання процесорів
23. Відеосистема ПЕОМ.
24. Сучасні відео прискорювачі.
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25. Класифікація типів пам'яті.
26. Оперативна пам'ять ПК.
27. ПЗП ПК
28. Конструктивні особливості модулів RAM.
29. Класифікація зовнішніх запам'ятовуючих пристроив.
30. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої.
31. Твердий диск (вінчестер).
32. USB-флеш накопичувач.
33. Монітори.
34. Пристрої для друку.
35. Акустичні системи.
36. Клавиатура.
37. Сканери.
38. Web-камера
39. Класифікація програмного забезпечення персональних комп’ютерів.
40. Операційні системи персональних комп’ютерів..
41. Сучасні технології розробки ПЗ ЕОМ. Структурне проектування.
42. Об’ектно-орієнтоване проектування. Мова UML.
43. Створення документів у текстовому редакторі MS Word. Редагування. Форматування.
44. Списки.
45. Таблиці.
46. Рисунки. MS Word
47. Створення простих таблиць.
48. Розрахунки в MS Excel. Формули.
49. Побудова діаграм та графіків в MS Excel.
50. Глобальні мережі
51. Мережа Интернет
52. Сервіси Інтернет.
53. Пошукові системи
54. Розширений пошук
55. Оператори пошуку
56. Узагальнена структура і функції глобальних мереж.
57. Мова HTML. Основні теги
58. Структурні теги. Заголовок та його призначення. Теги форматування.
59. Теги керування розміткою. Теги керування відображенням символів. Теги, що
характеризують тип інформації
60. Списки в HTML. Форми списків.
61. Таблиці в HTML. Засоби опису таблиць у HTML. Створення таблиць у HTML.
62. Використання графіки в HTML. Формати графічних файлів.
63. Вставка графічних зображень до Web-сторінок.
64. Поняття хмарних технологій. Види хмарних обчислень.
65. Інфраструктура як сервіс (Iaa) .
66. Платформа як сервіс (Paa).
67. Програмне забезпечення як сервіс (Saa).
68. Варіанти розгортання хмарних систем.
69. Хмарні технології Google docs.
70. Робота з Google Docs.
71. Створення текстових документів Google Docs..
72. Робота з табличними документами Google Docs..
73. Створення презентацій Google Docs.
74. Інформаційна безпека та кібергігієна
75. Безпека мобільних пристроїв
76. Соціальна інженерія
77. Фішинг
78. Вішинг
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79. Двофакторна ідентифікація
80. Захист від неправдивих повідомлень
81. Безпека користування соціальними мережами
82. Фізична безпека
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