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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: полягає у формуванні
у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації,
необхідних для подальшої роботи у органах та структурах з інформаційної безпеки, навчити їх
застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних
інформаційних технологій.
2. Заплановані результати навчання: вивчення теорій інформаційного протиборства під впливом
високих (інформаційно-комунікаційних) технологій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− зміст основних понять ідейно-політичного домінування на основі ІКТ;
− зміст концепцій та практичних програм інформаційних воєн;
− методологію спеціальних інформаційних операцій на глобальному, регіональному
(європейському) та національному рівнях та практику досліджень інструментів спеціальних
інформаційних операцій;
− зміст зовнішньої та внутрішньої політики України з погляду спеціальних інформаційних
операцій та концептуальні основи національної безпеки України;
вміти:
− визначати вплив факторів зовнішньополітичного середовища на забезпечення національної
безпеки в контексті зародження і переростання кризової ситуації у конфлікт;
− використовувати понятійно-категорійний апарат при аналізові інформаційної, політичної,
економічної, воєнної, екологічної та інших функціональних сфер національної безпеки при
виборі та реалізації концептуальних підходів щодо управління інформаційною безпекою.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Інформаційна безпека» становить 50 балів.
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