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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Характеристика дисципліни

за
формами навчання

ден
на

заоч
на

Вид дисципліни обов’язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання українська
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120
Курс 3
Семестр 5
Кількість змістових модулів з розподілом: 4
Обсяг кредитів 4
Обсяг годин, в тому числі: 120

Аудиторні 56
Модульний контроль 8
Семестровий контроль -
Самостійна робота 56

Форма семестрового контролю залі
к

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча навчальна програма з курсу «Сучасні інформаційні технології в гібридних війнах»
є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено
кафедрою  інформаційної  та  кібернетичної  безпеки на  основі  освітньо-професійної  програми
підготовки  здобувачів  першого  (бакалаврського)  рівня  відповідно  до  навчальних  планів
спеціальності 193 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  Європейської  кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання.

Програма  визначає  обсяги  знань,  якими  повинен  опанувати  здобувач  першого
(бакалаврського)  рівня  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної  характеристики,
алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни  «Сучасні  інформаційні  технології  в
гібридних  війнах»  та  необхідне  методичне  забезпечення,  складові  і  технологію  оцінювання
навчальних досягнень студентів.

Навчальна дисципліна «Сучасні інформаційні технології в гібридних війнах» складається
з  чотирьох  змістових  модулів:  «Війна  та  її  властивості»,  «Гібридні  загрози  мережевій
інфраструктурі»,  «Сучасні  інформаційні  технології  в  гібридних  війнах»,  «Технології
автоматизації інформаційних процесів при підготовці і в період ведення гібридних воєн». Обсяг
дисципліни – 120 год. (4 кредити).

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в гібридних
війнах» є отримання студентами компетентностей  щодо практичного застосування сучасних
технологій  в  інформаційному  та  кібепротиборстві,  що  характеризуються  комплексністю  та
неповною визначеністю умов, а також управління ними.

Завдання:
 надання студентам теоретичних знань і практичних навичок щодо створення систем 

безпеки та управління ними;
 формування у студентів уміння щодо використання сучасних методів системного 

підходу при створенні систем безпеки та управління ними.
У результаті вивчення навчальної дисципліни формуються такі компетентності:

http://elibrary.kubg.edu.ua/view/divisions/is%3D5Fitmd/


 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі
забезпечення  інформаційної  та\або  кібербезпеки,  що  характеризується  комплексністю  та
неповною визначеністю умов;

 здатність до виявлення, генерування, дослідження та вирішення проблем за



професійним спрямуванням;
 здатність до застосування сучасних інформаційних і безпекових технологій у сфері 

захисту інформації.
Вивчення дисципліни передбачає формування таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-3 Знання предметної області майбутньої  професійної діяльності, 
загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і 
соціальної значущості майбутньої професії.

ЗК-9 Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати 
за якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та застосовувати 
демократичні технології прийняття рішень.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК-7 Здатність вирішувати задачі, що стосуються основ міжнародних інформаційних
відносин,  міжнародної  інформації,  сучасних  інформаційно-комп’ютерних
технологій,  теорії  та  практики  комунікацій,   інформаційно-аналітичної
діяльності  в міжнародних відносинах та міжнародної  інформаційної  безпеки,
що  передбачає  критичне  осмислення  основних  теорій,  принципів,  методів  і
понять, застосування концепцій, інноваційних підходів, збір та інтерпретацію
інформації, вибір інструментальних засобів.

ФК-9 Знання  сучасних  інформаційних  мереж,  інформаційно-комп’ютерних
технологій  оброблення  інформації  та  здатність  використовувати  їх  з  метою
пошуку,  збору  та  оброблення  інформації  про  країни  і  регіони  світу,
послуговуючись сучасними   методами  і  засобами   аналізу   інформації   у
практичній професійній  діяльності.

ФК-10 Здатність аналізувати та оцінювати ситуацію на міжнародній арені і знаходити
відповідні  рішення  з  чітким  визначенням  способів  врегулювання  кризових
ситуацій; виконувати інформаційно-аналітичну роботу.

ФК-15 Знання та розуміння  основних положень і категорій конфліктології,  причини,
умови  й  наслідки  виникнення  міжнародних  конфліктів  та  засобів  їх
врегулювання.

ФК-19 Розуміння свого місця в системі соціальних відносин, необхідності 
удосконалення своїх особистих і професійних якостей, наполегливість у 
досягненні мети, толерантність, активна життєва позиція.

ФК-20
Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 
характеру,  обґрунтовувати прийняті рішення.

ДФК-2 Для спеціалізації «Міжнародна інформаційна безпека». Здатність визначати
міжнародну  інформаційну  безпеку,  міжнародний  інформаційний  простір,
міжнародну  інформаційну  інфраструктуру,  основні  принципи  міжнародної
інформаційної  безпеки.  Знання  сучасних  спеціальних  технологій
індивідуального  та  масового  програмування,  зомбування,  застосування
маніпулятивних  технологій  в  політиці,  бізнесі,  діяльності  організацій  на
національному  та  міжнародному  рівнях.  Здатність  працювати  в  групах  і
здійснювати  аналітичну  роботу,  готуючи  аналітичні  матеріали  та  довідки,
спрямовані на прогнозування та запобігання інформаційним загрозам



3. Результати навчання за дисципліною
При  вивченні  курсу  «Сучасні  інформаційні  технології  в  гібридних  війнах»  студенти

повинні:
 вміти  діагностувати  й  інтерпретувати  ситуації,  планувати  та  здійснювати  наукові

дослідження, критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та
професійній діяльності;

 - вміти представляти отримані знання та навички з теорії та практики ІКБ в усній та/
або письмових формах перед фаховою і нефаховою аудиторією.

Програмні результати навчання:
ПРН-З-8 Демонструвати знання та розуміння принципів використання 

теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, 
міжнародної безпеки та конфліктів при вирішенні практичних завдань.

ПРН-У-9 Оцінювати ситуацію на міжнародній арені і знаходити відповідні 
рішення із чітким визначенням способів врегулювання кризових 
ситуацій.

ПРН-У-10 Застосовувати сучасні знання про протидію загрозам суверенітету 
держави й ефективно їх використовувати.

ПРН-У-22 Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, 
економічні й інші ризики  для України у сфері міжнародних відносин на 
глобальному та регіональному рівнях.

ДПРН-2 Для спеціалізації «Міжнародна інформаційна безпека». Уміти 
використовувати засоби та методи протидії інформаційним загрозам, 
міжнародні інформаційні системи реагування на загрози, міжнародну 
інформаційну діяльність спрямовану на протидію загрозам суверенітету 
держави, застосовувати загальні принципи правового регулювання 
інформаційної безпеки.  



4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання
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Змістовий модуль 1. Війна та її властивості
   Тема 1  . Війна: поняття і визначення. 
Гібридна
війна

15 2 2 4 7

   Тема 2  . Сутність сучасного інформаційного 
та
кіберпротиборства

15 2 2 4 7

Модульний контроль 2
Разом 32 4 4 8 1

4
Змістовий модуль 2. Гібридні загрози мережевій інфраструктурі

   Тема 3  . «Антологія» кіберзагроз в Україні та 
в
світі

15 2 2 4 7

   Тема 4  . Internet як середовище для 
здійснення
терористичних дій

15 2 2 4 7

Модульний контроль 2
Разом 32 4 4 8 1

4
Змістовий модуль 3. Сучасні інформаційні технології в гібридних війнах

   Тема 5  . Сучасні ІТ-технології як середовище
для здійснення терористичних дій 22 2 2 4 1

4
Модульний контроль 2

Разом 24 2 2 4 1
4

Змістовий модуль 4. Технології автоматизації інформаційних процесів при
підготовці і

в період ведення гібридних воєн
   Тема 6.   Програмно-технічні засоби пошуку, 
збору та реєстрації інформації у зовнішніх
масивах відкритої електронної інформації

15 2 2 4 7

   Тема 7.   Програмно-технічні засоби захисту
інформації в інформаційних

та телекомунікаційних 
системах

15 2 2 4 7

Модульний контроль 2
Разом 32 4 4 8 1

4
Усього 120 1

4
14 28 5

6



5. Програма навчальної дисципліни

   Змістовий  модуль  1  .  Війна:  поняття  і  визначення.  Гібридна
війна. Основні питання:

 Види  воєн.  Класифікація  воєн  за  характером  озброєння  та  цілями,  змістом,
умовами ведення та характеристикою ЗС.  Етапи воєн за традиційною та  новою
концепціями

 Гібридна  війна:  основні  інструменти  та  визначення,  головні  ознаки  та  методи
ведення. Фази та особливості гібридної війни.

 Нові інформаційні технології в гібридних війнах.
 Сутність і характер російсько-українського воєнного конфлікту. Цілі російської 

гібридної війни проти України
 Порівняння   методів   і   засобів   російських   гібридних воєн проти України та 

республіки Молдова
 Зміст, ідеї та технології сучасного інформаційного та кіберпротиборства
 Форми інформаційного протиборства
 Інформаційно-психологічна війна: алгоритм підготовки і ведення
 Інформаційний та програмно-технічний види зброї
 Сутність кібервійни. Класифікація кіберзброї.

   Змістовий модуль 2  . Гібридні загрози мережевій 
інфраструктурі. Основні питання:

 Головний постулат сучасного інформаційного суспільства: хто володіє Інтернет, 
той володіє світом

 Об’єкти деструктивних антропогенно-техногенних і природніх впливів..
 Перелік найбільш значущих антропогенно-техногенних і природніх впливів
 Визначення кібератаки та її загальна структура. Модель кібератаки Говарда
 Технологій реалізації кібератак. Їх можливі цілі та методи здійснення.. Об’єкти і 

суб’єкти кібератак
 Таргетовані і DDoS атаки: східні і відмінні риси.
 Тенденції розвитку, реалізації та стислий опис найбільш відомих АРТ-атак, 

зафіксованих в усьому світі та в Україні
 Основні заходи протидії кібератакам  на  етапах життєвого циклу та модель

захисту від кібератак
 Internet як ідеальне середовище для діяльності терористів
 Структурно-логічна схема поняття «тероризм». Види, прояви та особливості

«тероризму». Типова характеристика терористичних дій
 Класифікація сучасного тероризму. Приклади здійсненя.
 Кібертероризм, як головна складова кіберзлочинності

   Змістовий модуль 3  . Сучасні інформаційні технології в гібридних 
війнах. Основні питання:

 Інформація та інформаційні технології. Загальний спектр інформації
 Структура, мета та основні ознаки сучасної інформаційної технології
 Основні тренди сучасних інформаційних технологій та їх вплив на суспільні 

відносини.
 Технологій підтримки прийняття рішень, технології автоматизації та управління. 

Сучасні автоматизовані системи управління віськами
 Технології експертних систем



   Змістовий модуль 4  . Технології автоматизації інформаційних процесів при підготовці і в
період ведення гібридних воєн
Основні питання:

 Глобальні пошукові та метапошуковісистеми (агенти). Метапошукові систем, які
розташовані на онлайн-ресурсах та на локальному комп’ютері

 Спеціалізовані інформаційно-пошукові системи
 Інформаційно-пошукові системи електронних засобів масової інформації (системи

моніторингу новин)
 Засоби  технічного  захисту  інформації,  носіями  якої  є  електромагніті  поля  та

електричні  сигнали:  фільтри  мережеві  протизавадні,  прилади  створення
електромагнітних завад в ефірі

 ПЕОМ (автоматизовані робочі місця) у захищеному виконанні
 Засоби захисту інформації від НСД: операційні системи та програмне забезпечення

(програмно-апаратні засоби) з функціями захисту інформації від НСД, антивірусне
програмне забезпечення, комплекси засобів захисту інформації від НСД, мережеве
обладнання з функціями захисту інформації від НСД

6. Контроль навчальних досягнень
Навчальні  досягнення  студентів  з  дисципліни  оцінюються  за  модульно-рейтинговою

системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості
модульного контролю,  накопичувальної  системи  оцінювання  рівня знань,  умінь  та  навичок,
розширення кількості підсумкових балів до 100.

Оцінка  за  кожний  змістовий  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на
практичних  та  лабораторних  заняттях,  за  виконання  індивідуальних  завдань,  за  модульну
контрольну  роботу.  Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  електронному
вигляді.  Модульний  контроль  знань  студентів  здійснюється  після  завершення  вивчення
навчального матеріалу змістового модуля.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, екзамен.

- Комп’ютерного контролю: тестові програми.

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних  заняттях,  під  час

виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- систематичність відвідування занять;

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;

- повний обсяг їх виконання;

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;

- самостійність виконання;

- творчий підхід у виконанні завдань;

- ініціативність у навчальній діяльності;

- виконання тестових завдань.
Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового  оцінювання

здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти  дисципліни,  де  зазначено  види
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у
таблицях.



Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к-

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

Модуль 
1

Модуль 
2

Модуль 
3
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ль
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кі
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кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 1 1 2 2
Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 1 1 2 2
Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4 2 2 4 4
Відвідування лабораторних занять 1
Робота на семінарському занятті 10 2 2

0
2 2

0
1 1

0
2 20

Робота на практичному занятті 10 4 4
0

4 4
0

2 2
0

4 40

Лабораторна робота (в тому числі допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 2

5
1 2

5
1 2

5
1 25

Виконання ІНДЗ 30
Разом - 9

8
- 9

8
- 6

4
- 98

Максимальна кількість балів: 358
Розрахунок коефіцієнта: 358/100=3,58

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Самостійна  робота  є  видом  поза  аудиторної  індивідуальної  діяльності  студента,

результати  якої  використовуються  у  процесі  вивчення  програмового  матеріалу  навчальної
дисципліни  та  містить  результати  дослідницького  пошуку,  відображає  певний  рівень  його
навчальної компетентності.

Перелік тем та оцінювання самостійної роботи студента
№
з/п Назва

теми

Кількіс
ть

годин

Ба
ли

Змістовий модуль 1. Війна та її
властивості

14 5

1 Аналіз і синтез складних систем
 виконання завдань відповідно до теми;
 опрацювання фахових видань.

14 5

Змістовий модуль 2. Гібридні загрози мережевій інфраструктурі 14 5
2 Сучасні технології прийняття рішень:

 виконання завдань відповідно до теми;
 опрацювання фахових видань.

14 5

Змістовий модуль 3. Сучасні інформаційні технології в гібридних війнах 14 5
3 Критерії і показники багатокритеріальної оцінки систем безпеки:

 виконання завдань відповідно до теми;
 опрацювання фахових видань.

14 5

Змістовий модуль 4. Технології автоматизації інформаційних процесів 
при підготовці і в період ведення гібридних воєн

14 5



4 Критерії і показники багатокритеріальної оцінки систем безпеки:
 виконання завдань відповідно до теми;
 опрацювання фахових видань.

14 5

Разом 56 5

Критерії оцінювання самостійної роботи студента
№
з/
п

Критерії оцінювання
роботи

Максимальна кількість
балів

за кожним критерієм

1
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей,
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 2 бали



№
 
з
/
п

Критерії оцінювання
роботи

Максимальна кількість 
балів за кожним 
критерієм

дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного
питання.

2
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 2 бали

3 Дотримання вимог щодо технічного оформлення 1 бал
Разом 5 балів

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульний контроль здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни

та  перевіряє  рівень  досягнення  результатів  навчання  студентів.  Форма  проведення  –
комп’ютерний тест, що складається 20 запитань закритої та відкритої форм.

Модульна контрольна робота оцінюється у 25 балів.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестрове (підсумкове) оцінювання здійснюється у формі екзамену, умовою допуску до

якого є отриманням студентом 60 балів (з врахуванням коефіцієнту) за результатами поточного
контролю.

Орієнтовний перелік питань для самоконтролю

1. Види воєн. Класифікація воєн за характером озброєння та цілями, змістом, умовами 
ведення та характеристикою ЗС. Етапи воєн за традиційною та новою концепціями

2. Гібридна війна: основні інструменти та визначення, головні ознаки та методи ведення.
Фази та особливості гібридної війни.

3. Сутність і характер російсько-українського воєнного конфлікту. Цілі російської 
гібридної війни проти Укрїни

4. Порівняння методів і засобів російських гібридних воєн проти України та республіки 
Молдова

5. Зміст, ідеї та технології сучасного інформаційного та кіберпротиборства
6. Форми інформаційного протиборства
7. Інформаційно-психологічна війна: алгоритм підготовки і ведення
8. Інформаційний та програмно-технічний види зброї
9. Сутність кібервійни. Класифікація кіберзброї.
10. Головний постулат сучасного інформаційного суспільства: хто володіє Інтернет, той 

володіє світом
11. Об’єкти деструктивних антропогенно-техногенних і природніх впливів..
12. Перелік найбільш значущих антропогенно-техногенних і природніх впливів
13. Визначення кібератаки та її загальна структура. Модель кібератаки Говарда
14. Технологій реалізації кібератак. Їх можливі цілі та методи здійснення.. Об’єкти і 

суб’єкти кібератак
15. Таргетовані і DDoS атаки: східні і відмінні риси.
16. Тенденції розвитку, реалізації та стислий опис найбільш відомих АРТ-атак, 

зафіксованих в усьому світі та в Україні
17. Основні заходи протидії кібератакам на етапах життєвого циклу та модель  захисту 

від кібератак
18. Internet як ідеальне середовище для діяльності терористів
19. Структурно-логічна схема поняття «тероризм». Види, прояви та особливості

«тероризму». Типова характеристика терористичних дій
20. Класифікація сучасного тероризму. Приклади здійсненя.
21. Кібертероризм, як головна складова кіберзлочинності
22. Інформація та інформаційні технології. Загальний спектр інформації



23. Структура, мета та основні ознаки сучасної інформаційної технології
24. Основні тренди сучасних інформаційних технологій та їх вплив на суспільні



відносини.
25. Технологій  підтримки  прийняття  рішень,  технології  автоматизації  та  управління.

Сучасні автоматизовані системи управління віськами
26. Технології експертних систем
27. Глобальні  пошукові  та  метапошуковісистеми  (агенти).  Метапошукові  систем,  які

розташовані на онлайн-ресурсах та на локальному комп’ютері
28. Спеціалізовані інформаційно-пошукові системи
29. Інформаційно-пошукові  системи  електронних  засобів  масової  інформації  (системи

моніторингу новин)
30. Засоби  технічного  захисту  інформації,  носіями  якої  є  електромагніті  поля  та

електричні сигнали: фільтри мережеві протизавадні, прилади створення електромагнітних завад
в ефірі

31. ПЕОМ (автоматизовані робочі місця) у захищеному виконанні
32. Засоби захисту інформації  від НСД: операційні системи та програмне забезпечення

(програмно-апаратні засоби) з функціями захисту інформації від НСД, антивірусне програмне
забезпечення,  комплекси  засобів  захисту  інформації  від  НСД,  мережеве  обладнання  з
функціями захисту інформації від НСД

Шкала відповідності оцінок

Рейтинго
ва 
оцінка

Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Значення
оцінки

А 90-100
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими,

незначними недоліками

В 82-89
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок

С 75-81
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
кількістю помилок

D 69-74
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності

E 60-68
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань
(умінь)

F
X

35-59

Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного

самостійного доопрацювання

F 1-34
Незадовільно  з  обов’язковим  повторним  вивченням
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни

Разом: 120 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год., 
самостійна робота –56 год.

Мод
улі
(наз
ви,
бали
)

Змістовий модуль 1.
Війна та її властивості (98

балів)

Змістовий модуль 2.
Гібридні загрози мережевій

інфраструктурі
(98 балів)

Змістовий модуль
3. Сучасні

інформаційні
технології в

гібридних війнах
(64 бали)

Змістовий модуль
4.

Технології автоматизації
інформаційних процесів при підготовці
і в період ведення гібридних воєн (98

балів)

Лек
ції
(те
ми,
бал
и)

Війна:
поняття і

визначення.
Гібридна

війна

Сутність
сучасного

інформаційного
та

кіберпротиборст
ва

«Антологія»
кіберзагроз в
Україні та в

світі

Internet - як
середовище для

здійснення
терористичних

дій

Сучасні ІТ-
технології як

середовище для
здійснення

терористичних дій

Програмно-
технічні засоби

пошуку, збору та
реєстрації

інформації у
зовнішніх масивах

відкритої
електронної
інформації

Програмно-
технічні
засоби
захисту

інформації в
інформаційни

х та
телекомунікац

ій них
системах

(1 бал) (1 бал) (1 бал) (1 бал) (1 бал) (1 бал) (1 бал)

Практич
ні,

семінарс
ькі

заняття
(теми,
бали)

Сутність і
характер

російсько-
українського

воєнного
конфлікту. проти

України

Інформаційн
о-

психологічна
війна:

алгоритм
підготовки і

ведення.

Технологій
реалізації

кібератак. Їх
можливі цілі та

методи здійснення..
Об’єкти і суб’єкти

кібератак

Кібертероризм,
як  головна
складова
кіберзлочинно
сті

Основні тренди
сучасних

інформаційних
технологій та їх

вплив на
суспільні
відносини

Сучасні
інформаційно-

пошукові
системи

Засоби
захисту

інформації
від НСД

(22 бали) (44
бали)

(22 бали) (44
бали)

(33 бали) (22
бали)

(44 бали)

Самостійна 
робота

Самостійна робота Самостійна робота Самостійна робота Самостійна робота
(5 балів) (5 балів) (5 балів) (5 балів)

Поточн
ий
контрол
ь  (вид,
бали)

Модульна контрольна робота 1 Модульна контрольна робота 2
Модульна

контрольна робота
3

Модульна контрольна робота 4

(25 балів) (25 балів) (25 балів) (25 балів)

Підсумкови
й
контроль 

За
лік
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8. Рекомендовані джерела
1. Богуш,  В.М.  Інформаційна  безпека  держави :  [навчальний

посібник] / В.М. Богуш, О.К. Юдін. – К. : «МК-Прес», 2005.
– 432 с.

2. Горбулін  В.П.  Засади  національної  безпеки  України  :
[підручник]  /  В.А.  Горбулін,  А.Б.  Качинський.  –  К.  :
Інтертехнологія, 2009. – 272 с.
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