
 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Інформаційні технології і програмне забезпечення 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж  

Сумського державного університету 

Розробник(и) Романенко Олександр Іванович, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 3-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни  

Обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС, 120 

годин, з яких 48 годин становить контактна робота з викладачем 

(24 години лекцій, 24 години лабораторних занять), 72 години 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки  

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Відсутні 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є сформувати знання, вміння та навички, необхідні для 

раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв'язуванні 

задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, 

поданням; ознайомити студентів із роллю нових інформаційних технологій у сучасному 

виробництві, започаткувати основи інформаційної культури студентів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

БАЗИ ДАНИХ 

Тема 1. Проектування моделі бази даних 

Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Поняття бази даних. Поняття, 

призначення й основні функції систем управління базами даних. СУБД. Модель «сутність-



 

зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація 

зв’язків за множинністю та обов’язковістю. 

Тема  2. Створення реляційної бази даних 

Основні об’єкти БД. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і 

ключів у середовищі СУБД. Властивості полів, типи даних. Створення таблиць, означення 

полів і ключів у середовищі СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. 

Підтримка обмежень цілісності в БД. Відображення моделі явища (сутності) структурою 

запису (рядка таблиці). Створення форм Створення й виконання запитів на вибірку, 

додавання, оновлення й видалення даних. Основи мови запитів SQL. Групування даних. 

Імпорт та експорт бази даних. Створення інтерфейсу користувача для введення даних у базу. 

Створення запитів Створення звітів Створення кнопочних форм. 

Змістовий модуль 2.  

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА  

Тема  3. Основи безпеки інформаційних технологій  

Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Місце і роль автоматизованих 

систем в управлінні бізнес-процесами. Основні причини загострення проблеми забезпечення 

безпеки інформаційних технологій. Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти 

інформаційних відносин, їх інтереси  та безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека 

інформаційних технологій. Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні 

джерела і шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого 

доступу до відомостей та програмного коду: комп'ютерні віруси та шкідливе програмне 

забезпечення (Malware); інтернет -шахрайство; спам-розсилки; несанкціонований доступ до 

інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем;  бот-мережі (botnet); 

DDoS-атаки (Distributed Denial of Service); крадіжка коштів; «крадіжка особистості» (Identity 

Theft)  Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Технічні засоби добування інформації 

Програмні засоби добування інформації 

Тема  4. Забезпечення безпеки інформаційних технологій  

Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів 

заходів захисту. Основні принципи побудови системи безпеки інформації в автоматизованій 

системі. Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Закони України та 

інші нормативно- правові акти, що регламентують відносини суб'єктів в інформаційній сфері 

та захист інформації. Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації  та 

неправомірного використання автоматизованих систем. Основні захисні механізми, які 

реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту.  Ідентифікація та аутентифікація 

користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів 

автоматизованих систем. Реєстрація та оперативне оповіщення про події безпеки. 

Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності програмних і 

інформаційних ресурсів. Виявлення атак. Захист периметра комп'ютерних мереж. Керування 

механізмами захисту. Міжнародні стандарти інформаційної безпеки 

Тема  5. Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж 

Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна 

мережа. Рівні інформаційної інфраструктури корпоративної мережі. Мережеві загрози, 

вразливості і атаки. Засоби захисту мереж. Призначення, можливості, і основні захисні 

механізми між мережевих екранів (брандмауерів). Переваги та недоліки брандмауерів. 

Основні захисні механізми: фільтрація пакетів, трансляція мережевих адрес, проміжна 

аутентифікація, відхилення скриптів, перевірка пошти, віртуальні приватні мережі, протидія 

атакам, націленим на порушення роботи мережевих служб, додаткові функції. Політика 

безпеки при доступі до мережі загального користування. Антивірусні засоби захисту. 

Загальні правила застосування антивірусних засобів в автоматизованих системах. Технології 

виявлення вірусів. Можливі варіанти розміщення антивірусних засобів. Антивірусний 

захист, як засіб нейтралізації загроз. Антивірусні засоби захисту Віртуальні приватні мережі 

(VPN). Загрози, пов'язані з використанням VPN. Системи аналізу вмісту поштового і веб-



 

трафіку (електронна пошта і НТТР). Політики безпеки, сценарії і варіанти застосування і 

реагування. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати мету, завдання, види і об’єкти перетворювальної діяльності основних 

інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, розуміти значення 

основних понять інформатики та інформаційних технологій, закономірності 

функціонування основних засобів інформаційних технологій, опрацьовувати 

повідомлення і дані, оцінювати важливість і суспільну значущість професій, 

пов’язаних з інформаційними технологіями. 

РН2. Уміти застосовувати комп’ютерне моделювання для описання об’єктів і явищ у 

різних предметно орієнтованих програмних середовищах, комп’ютерно 

орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів 

навчально-пізнавальної і практично зорієнтованої діяльності, вміти 

використовувати різні комп’ютерні програми, оцінювати ефективність 

застосування різних засобів моделювання до реальних об’єктів і процесів. 

РН 3. Знати основні типи програмних середовищ, призначених для зберігання і 

опрацювання даних, структуру даних, уміти виокремлювати та формалізувати 

інформацію, подану в текстових повідомленнях, таблицях на діаграмах, графіках, 

аналізувати масиви числових даних шляхом проведення відповідних 

статистичних процедур з використанням електронних таблиць або інших 

предметно орієнтованих середовищ, використовувати ймовірнісні підходи до 

описання і трактування явищ повсякденного життя під час прийняття рішень та 

провадження проектної діяльності 

РН 4. Знати і розуміти відмінності між різними способами описання і представлення  

мультимедійних даних, уміти розробляти і створювати електронні документи 

різних видів, у тому числі гіпертекстові, гіпермедійні, зокрема для презентації 

проектної діяльності, виявляти ставлення до різних форм і засобів представлення  

мультимедійних даних з технічного та естетичного погляду 

РН 5. Оцінювати можливості використання певного засобу (сервісу, послуг) 

інформаційної комунікації для провадження відповідного виду діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 6.

  

Володіти державною та іноземною мовою в обсязі необхідному для виконання 

професійних завдань, уміти правильно використовувати мовні засоби залежно від 

сфери й мети спілкування. 

ПРН 7. 

Володіти комп’ютером на рівні користувача землевпорядними та геодезичними 

програмами, здатність застосовувати інформаційні системи і технології для 

професійної діяльності. 

ПРН 8. 

Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати та 



 

розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах впливу 

негативних факторів зовнішнього середовища. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

БАЗИ ДАНИХ 

Тема1. Проектування моделі бази даних 

Л 1. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Поняття бази 

даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних. 

СУБД. 

Л 2. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, 

зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю. 

Тема  2. Створення реляційної бази даних 

Л 3. Основні об’єкти БД.  

Л 4. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у 

середовищі СУБД. 

Л 5. Властивості полів, типи даних. 

ЛР1. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СУБД. 

Л 6. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Підтримка обмежень 

цілісності в БД. Відображення моделі явища (сутності) структурою запису (рядка 

таблиці). 

ЛР 2. Створення форм. 

Л 7. Створення й виконання запитів на вибірку, додавання, оновлення й видалення 

даних. Основи мови запитів SQL. Групування даних. Імпорт та експорт бази даних. 

Створення інтерфейсу користувача для введення даних у базу. 

ЛР 3. Створення запитів. 

ЛР 4. Створення звітів. 

ЛР 5. Створення кнопкових форм. 

Змістовий модуль 2.   

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

Тема  3. Основи безпеки інформаційних технологій 

Л 8. Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Місце і роль 

автоматизованих систем в управлінні бізнес-процесами. Основні причини 

загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій. Інформація 

та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси  та 

безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека інформаційних технологій. 

Л 9. Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні джерела і шляхи 

реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до 



 

відомостей та програмного коду: комп'ютерні віруси та шкідливе програмне 

забезпечення (Malware); інтернет -шахрайство; спам-розсилки; несанкціонований 

доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем;  

бот-мережі (botnet); DDoS-атаки (Distributed Denial of Service); крадіжка коштів; 

«крадіжка особистості» (Identity Theft)  Основні ненавмисні і навмисні штучні 

загрози. Технічні засоби добування інформації Програмні засоби добування 

інформації. 

Тема  4. Забезпечення безпеки інформаційних технологій 

Л 10. Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки 

різних видів заходів захисту. Основні принципи побудови системи безпеки 

інформації в автоматизованій системі. Правові основи забезпечення безпеки 

інформаційних технологій. Закони України та інші нормативно- правові акти, що 

регламентують відносини суб'єктів в інформаційній сфері та захист інформації. 

Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації  та неправомірного 

використання автоматизованих систем. Основні захисні механізми, які 

реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту.  Ідентифікація та 

аутентифікація користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів 

до ресурсів автоматизованих систем. Реєстрація та оперативне оповіщення про події 

безпеки. Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності 

програмних і інформаційних ресурсів. Виявлення атак. Захист периметра 

комп'ютерних мереж. Керування механізмами захисту. Міжнародні стандарти 

інформаційної безпеки 

ЛР 6. Архівування комп'ютерної інформації. 

Тема  5. Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж 

Л 11. Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова 

корпоративна мережа. Рівні інформаційної інфраструктури корпоративної мережі. 

Мережеві загрози, вразливості і атаки. Засоби захисту мереж. Призначення, 

можливості, і основні захисні механізми між мережевих екранів (брандмауерів). 

Переваги та недоліки брандмауерів. Основні захисні механізми: фільтрація пакетів, 

трансляція мережевих адрес, проміжна аутентифікація, відхилення скриптів, 

перевірка пошти, віртуальні приватні мережі, протидія атакам, націленим на 

порушення роботи мережевих служб, додаткові функції. Політика безпеки при 

доступі до мережі загального користування. Антивірусні засоби захисту. Загальні 

правила застосування антивірусних засобів в автоматизованих системах. Технології 

виявлення вірусів. Можливі варіанти розміщення антивірусних засобів. 

Антивірусний захист, як засіб нейтралізації загроз. 

ЛР 7. Антивірусні засоби захисту. 

Л 12. Віртуальні приватні мережі (VPN). Загрози, пов'язані з використанням VPN. 

Системи аналізу вмісту поштового і веб-трафіку (електронна пошта і НТТР). 

Політики безпеки, сценарії і варіанти застосування і реагування. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування. 

НД 3. Підготовка до тестування. 



 

НД 4. Виконання завдань  на лабораторних заняттях. 

НД 5. Підготовка, оформлення звіту з лабораторного заняття. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Інструктивно-практичний метод викладання і  продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 2. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

підручником, робота з електронним навчальним контентом. 

МН 3. 
Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. 

МН 4. Internet-Browse. 

МН 5 Мобільне навчання (m-learning). 

МН 6 Змішане навчання (blended-learning). 

Інструктивно-практичний метод викладання і  продуктивно-практичний метод учіння 

надають студентам теоретичну і практичну основу з інформаційно-комунікаційних 

технологій, що є основою для самостійного навчання здобувачів освіти. Ці методи 

доповнюють акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота 

з підручником, робота з електронним навчальним контентом, а також наочні методи 

навчання, які надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

практичних прикладах. Сучасний здобувач повинен використовувати метод Internet-Browse: 

студенти шукають інформацію на задану тему в Інтернеті, яку вони повинні відфільтрувати, 

перевірити і представити в аудиторії. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання 

забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-

learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент 

здобуває знання як очно, так і самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє 

цифрове середовище та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання.   

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий 

знання, вміння і навички здобувача відповідають 

вимогам програми у повному обсязі. володіє міцними 

знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної 

навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; вміє 

самостійно знаходити додаткові відомості та  

використовує їх для реалізації поставлених перед ним 

навчальних завдань, судження його логічні і достатньо 

обґрунтовані; має сформовані навички керування 

інформаційними системами. 

4 (добре) достатній 
вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях; може пояснити основні процеси, що 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

відбуваються під час роботи інформаційної системи, та 

наводити власні приклади на підтвердження деяких 

тверджень; вміє виконувати навчальні завдання 

передбачені програмою. 

3 (задовільно) середній 

має початковий рівень знань, значну (більше половини) 

частину навчального матеріалу може відтворити; 

виконує елементарне навчальне завдання із допомогою 

викладача; має елементарні навички роботи на 

комп'ютері. 

2 (незадовільно) початковий 

має фрагментарні знання незначного загального обсягу 

(менше половини навчального матеріалу) за відсутності 

сформованих умінь та навичок . 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі підготовки до виконання лабораторних робіт і тестових завдань, оцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних аналізів та 

порівнянь. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестування. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4 Перевірка виконання лабораторної роботи (виконання, захист, обговорення). 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН 2. Програмне забезпечення. 

ЗН 3. Інформаційно-комунікаційні системи. 

ЗН 4. Телекомунікаційні мережі. 

ЗН 5. Мультимедіа. 

ЗН 6. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна література 1. Інформатика : бази даних (модуль для учнів 10-11 класів, рівень 

стандарту) / В. Д. Руденко. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 112 с. 

2. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.Г., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 

Інформатика 10клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних 

закладів, К.: «Генеза», 2018.  293 с. 

3. Інформатика (профільний рівень). Підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко 

Харків Видавництво «Ранок» 2019 р. 

Допоміжна 

література 

1. Гаєвський О.Ю., Інформатика 7-11 клас, К, Видавництво 

А.С.К.,2007. 512 с. 

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 

Підручник, 3-є вид.  К.: Каравела, 2011.  592 с. 

3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 

підручник, 2-ге вид.  К.: Каравела, 2007.  640 с. 

4. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика і 

комп’ютерна техніка: навчальний посібник, 3-тє видання.  Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2008.  665 с. 

5. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: 

Навч. посібник.  К.: Вища освіта, 2006.  359 с. 

Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

Романенко О.І. Інформаційні технології і програмне забезпечення: 

дистанційний курс для студентів усіх спеціальностей. URL: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua 

 


