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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни СИСТЕМА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 

Рік викладання 2021-2022 навчальний рік 

Викладач Якименко Наталія Миколаївна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення 

Контактний телефон службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8.30 до 14.20 

Мобільні телефони /  Telegram надано у описі курсу «Система охорони державної таємниці» на сайті 

дистанційної освіти ЦНТУ. 

E-mail: it-kntu@ukr.net 

Консультації Очні консультації згідно розкладу консультацій: Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер з 13.20 до 16.10 

Онлайн консультації: е-листування. 

Курс у системі 

дистанційного навчання 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=671 

 

2. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Система охорони державної таємниці» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін та є складовою 

частиною навчально-методичного забезпечення навчального процесу за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» 

галузі знань 12 «Інформаційні технології»  

Курс «Система охорони державної таємниці» спрямований на ознайомлення майбутніх фахівців з нормативно-правовим та 

законодавчим забезпеченням сфери охорони державної таємниці як складової частини забезпечення національної безпеки України від 

реальних та потенційних загроз в інформаційній сфері. Детально розглянуто питання, що регламентують зміст та визначення поняття 

системи охорони державної таємниці, надано його узагальнене визначення. Розглянуто основні елементи підсистем та рівнів 

функціонування системи охорони державної таємниці, теоретико-правові і практико-виробничі принципи, визначення її завдань та 

призначення. Перераховані порядки забезпечення охорони державної таємниці, що входять до складу єдиного загального порядку – режиму 

секретності. Наведено існуючі організаційно-правові, інженерно-технічні, криптографічні та оперативно-розшукові заходи забезпечення 

охорони державної таємниці.  

3. Мета і завдання дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: формування компетентностей, необхідних для підготовки фахівців, здатних використовувати і 

впроваджувати технології інформаційної безпеки та кібербезпеки; розвиток у студентів фахового стилю мислення; надання глибоких та 

міцних знань про об’єкти інформатизації, технології забезпечення безпеки інформації, процеси управління інформаційною та кібербезпекою 

об’єктів, що підлягають захисту, необхідних для подальшого вивчення спеціальних дисциплін та для практичної інженерної діяльності; 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=671


вироблення у студентів вміння використовувати набуті знання при використанні і впровадженні технологій інформаційної та кібербезпеки; 

ознайомлення студентів з колом питань, пов’язаних із системою охорони державної таємниці; отримання ключових знань, пов’язаних із 

організацією та повноваженнями органів, які забезпечують охорону державної таємниці згідно чинного законодавства України., формування 

здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі кібербезпеки або у процесі навчання, що передбачає 

застосування досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Завдання вивчення дисципліни полягає в формуванні наступних компетентностей бакалавра з кібербезпеки:  

КЗ 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

КФ 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативноправову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти 

з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки; 

КФ 7. Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-

правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.); 

КФ 8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку. 

4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, 

поєднуючи із лабораторними роботами.  

Формат очний (offline / Face to face)  

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Система охорони державної таємниці»  студент досягне наступних програмних 

результатів навчання: 

- здатність готувати пропозиції до нормативних актів і документів з метою забезпечення встановленої політики інформаційної 

безпеки і \або кібербезпеки;  

- вміння розробляти проектну документацію, щодо програмних та програмно-апаратних комплексів захисту інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем; 

- здатність виконувати аналіз реалізації прийнятої політики інформаційної і /або кібербезпеки; 

- здатність вирішувати задачі супроводу та впровадження комплексних систем захисту інформації, а також протидії 

несанкціонованому доступу до ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- здатність вирішувати задачі управління комплексною системою захисту інформації в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 



- здатність вирішувати задачі попередження та виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти в інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- вміння проводити розслідування інцидентів інформаційної безпеки та/або кібербезпеки, базуючись на національних та міжнародних 

регулюючих актах, процедурах та положеннях в сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки. 

 

6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 7 семестр 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Кількість кредитів / годин 3 / 90 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова нормативна 

Лекції 28 

Лабораторні 14 

Самостійна робота 48 

Вид підсумкового контролю: залік - 

7. Пререквізити 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна «Система охорони державної таємниці» вивчається після 

викладання наступних дисциплін: «Інформаційна безпека держави», «Правознавство», «Захист баз даних», «Забезпечення інформаційної 

безпеки держави», «Основи національної безпеки», «Менеджмент інформаційної безпеки», «Телекомунікаційні системи». 

8. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Для викладання дисципліни «Система охорони державної таємниці» застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки 

та програмного забезпечення. Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійним проектором. Лабораторні роботи 

виконуються у спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, обладнаних відповідним 

апаратним та програмним забезпеченням (ауд 501, 507, 508, 517), з відкритою бездротовою мережею Wi-Fi, вільним доступом до Інтернету. 

Оскільки при вивченні дисципліни використовуються інформаційні технології навчання, система дистанційної освіти Moodle, студенту 

необхідно мати комп’ютерну техніку (з виходом у Internet) та оргтехніку для комунікації з викладачами, виконання тестових завдань в 

системі дистанційної освіти. 



9. Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу.  

Викладач і здобувачі повинні дотримуватися вимог Положення про організацію освітнього процесу ЦНТУ, Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ, Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти, інших нормативних актів 

університету  http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4 . 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

Детальніше за посиланням URL :  http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимими є: запізнення на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4
http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс%20академічної%20доброчесності.pdf


 

10. Навчально - методична карта дисципліни 

Тиждень, дата, 

години 

Тема, основні питання 

 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали Література, 

інформаційн

і ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Правове забезпечення системи охорони державної таємниці 

Тиждень 1 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 1. Зміст, структура, методи вивчення 

та завдання курсу «Система охорони 

державної таємниці»   

Основні поняття та категорії. 

Інформаційна безпека як складова 

національної безпеки. Нормативно-

правове забезпечення охорони державної 

таємниці. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація  

Базова 1,2, 

4,5,6 

Допоміжна 

12,13,14,15 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 1. 

Виконати завдання СРС №1.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 1 тижня. 

2 год. 

5 

Навчальн

ий 

тиждень 1 

Тиждень 2 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 2. Інформація. Види інформації.   

Режим доступу до інформації. Відкрита 

інформація, конфіденційна і таємна 

інформація. Державна таємниця. Ступень 

таємності інформації,  гриф таємності. 

Інформаційний суверенітет. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація  

Базова 1,2, 

4,5,6 

Допоміжна 

12,13,14,15 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 2. 

Виконати завдання СРС №2.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 2 тижня. 

2 год. 

5 

Навчальн

ий 

тиждень 2 

Тиждень 1-2 

(за розкладом) 

2 год. 

Лабораторна робота №1.  

Вивчення нормативно-правового 

забезпечення охорони державної таємниці. 

Лабораторн

а / 

Face to face 

Методичні 

рекомендаці

ї до 

виконання 

лабораторни

х робіт 

Базова 4,5,6 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 1 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання до лабораторної роботи 

№1. 

2 год. 
6 

За  

розкладом 

лабора-

торних 

занять 



Тиждень 3 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 3. Державна секретність.  

 Правове забезпечення системи охорони 

державної таємниці (секретної 

інформації).  

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 1,2, 

4,5,6 

Допоміжна 

12,13,14,15 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 3. 

Виконати завдання СРС №3.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 3 тижня. 

2 год. 

5 

Навчальн

ий 

тиждень 3 

Тиждень 4 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 4. Сфери віднесення інформації до 

державної таємниці.  

Порядок віднесення інформації до 

державної таємниці. Звід відомостей, що 

становлять державну таємницю. Сфера дії 

Закону про державну таємницю. Державна 

політика щодо державної таємниці.  

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 1,2, 

4,5,6 

Допоміжна 

12,13,14,15 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 4. 

Виконати завдання СРС №4.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 4 тижня. 

2 год. 

5 

Навчальн

ий 

тиждень 4 

Тиждень 3-4 

(за розкладом) 

2 год. 

Лабораторна робота №2.  

Правове забезпечення системи охорони 

державної таємниці (секретної інформації) 

на підприємстві. 

Лабораторн

а / 

Face to face 

Методичні 

рекомендаці

ї до 

виконання 

лабораторни

х робіт 

Базова 4,5,6 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 1 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання до лабораторної роботи 

№2. 

3 год. 
6 

За  

розкладом 

лабора-

торних 

занять 

Тиждень 5 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 5. Матеріальні носії секретної 

інформації. Ступені секретності 

матеріального носія державної таємниці. 

Реалізація прав на секретну інформацію та 

її матеріальні носії. Засекречування та 

розсекречування матеріальних носіїв 

інформації. Строк засекречування 

матеріальних носіїв інформації. 

Оскарження рішення щодо засекречування 

матеріальних носіїв інформації. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 1,2, 

4,5,6 

Допоміжна 

12,13,14,15 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 5. 

Виконати завдання СРС №5.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 5 тижня. 

2 год. 
6 

Навчальн

ий 

тиждень 5 



Тиждень 6 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 6. Організація режиму секретності. 

Державні експерти з питань таємниць. 

Основні організаційно-правові заходи 

щодо охорони державної таємниці. 

Дозвільний порядок провадження 

діяльності, пов'язаної з державною 

таємницею, та режим секретності.   

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 1,2, 

4,5,6 

Допоміжна 

12,13,14,15 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе- 

чення 2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 6. 

Виконати завдання СРС №6.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 6 тижня. 

2 год. 

6 

Навчальн

ий 

тиждень 6 

Тиждень 5-6 

(за розкладом) 

2 год. 

Лабораторна робота №3. 

Засекречування та розсекречування 

матеріальних носіїв інформації. 

Лабораторн

а / 

Face to face 

Методичні 

рекомендаці

ї до 

виконання 

лабораторни

х робіт 

Базова 4,5,6 

Інформаційн

і ресурси 1,3 

Методичне 

забезпе-

чення 1 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання до лабораторної роботи 

№3. 

3 год. 
6 

За  

розкладом 

лабора-

торних 

занять 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 50  

 

Змістовий модуль 2. Організація роботи по охороні державної таємниці  на підприємствах, в установах і організаціях України. 

Тиждень 7 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 7. Віднесення інформації до державної 

таємниці та встановлення ступеня її секретності.. 

Інформація, що може бути віднесена до 

державної таємниці. Інформація, що не 

відноситься до державної таємниці. Порядок 

віднесення інформації до державної таємниці. 

Строк дії рішення про віднесення інформації до 

державної таємниці. Зміна ступеня секретності 

інформації та скасування рішення про віднесення 

її до державної таємниці. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Допоміжна 

12,13,14 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 7. 

Виконати завдання СРС №7.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 7 тижня. 

2 год. 
4 

Навчальний 

тиждень 7 

Тиждень 8 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 8. Організація режимно-секретної роботи на 

підприємствах, в установах і організаціях 

України. Режимно-секретні органи. Основні 

завдання РСО.  

 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Допоміжна 

12,13,14 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 8. 

Виконати завдання СРС №8.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 8 тижня. 

2 год. 

4 

Навчальний 

тиждень 8 



Тиждень 7-8 

(за розкладом) 

2 год. 

Лабораторна робота №4.  

Планування та організація режимно-секретної 

роботи на підприємстві. 

Лабораторна / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

до виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 

5,6,9,10,11 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Допоміжна 

12,13,14 

Методичне 

забезпечення 

1 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання до лабораторної роботи 

№4. 

3 год. 
4 

За  

розкладом 

лабора-

торних 

занять 

Тиждень 9 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 9. Компетенції державних органів та 

органів місцевого самоврядування у сфері 

охорони секретної інформації. Служба 

безпеки України. 

 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 9. 

Виконати завдання СРС №9.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 9 тижня. 

2 год. 

4 

Навчальний 

тиждень 9 

Тиждень 10 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 10. Допуск і доступ громадян України 

до державної таємниці. Відмова у наданні 

допуску до державної таємниці. Перевірка 

громадян у зв'язку з допуском їх до 

державної таємниці. Переоформлення 

допуску до державної таємниці, 

підвищення або зниження його форми та 

скасування. Обов'язки громадянина щодо 

збереження державної таємниці. 

Обмеження прав у зв'язку з допуском та 

доступом до державної таємниці. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 10. 

Виконати завдання СРС №10.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 10 тижня. 

2 год. 4 

Навчальний 

тиждень 10 

Тиждень 9-10 

(за розкладом) 

2 год. 

Лабораторна робота №5.  

Віднесення інформації до державної 

таємниці та встановлення ступеня її 

секретності. 

Лабораторна / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

до виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 

5,6,9,10,11 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Методичне 

забезпечення 

1 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання до лабораторної роботи 

№5. 

3 год. 4 

За  

розкладом 

лабора-

торних 

занять 



Тиждень 11 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 11. Планування заходів щодо охорони 

державної таємниці. Технічні канали 

витоку інформації. Способи 

несанкціонованого зняття інформації з 

технічних каналів її витоку 

 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Допоміжна 

12,13,15,16,19 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 11. 

Виконати завдання СРС №11.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 11 тижня. 

2 год. 

5 

Навчальний 

тиждень 11 

Тиждень 12 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 12. Організація і проведення 

аналітичної роботи з виявлення і 

блокування можливих каналів витоку  

секретних відомостей. Джерела й канали 

поширення конфіденційної інформації.  

Контроль за додержанням вимог про 

державну таємницю.  Відповідальність за 

порушення законодавства про державну 

таємницю. 

 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Допоміжна 

12,13,15,16,19 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 12. 

Виконати завдання СРС №12.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 12 тижня. 

2 год. 
5 

Навчальний 

тиждень 12 

Тиждень 11-12 

(за розкладом) 

2 год. 

Лабораторна робота №6.  

Організація і проведення аналітичної 

роботи з виявлення і блокування можливих 

каналів витоку  секретних відомостей. 

Лабораторна / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

до виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 

5,6,9,10,11 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Методичне 

забезпечення 

1 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання до лабораторної роботи 

№6. 

3 год. 4 

За  

розкладом 

лабора-

торних 

занять 

Тиждень 13 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 13. Організація і проведення 

службових розслідувань за фактами 

розголошення державної таємниці,  втрати 

матеріальних носіїв інформації, що містять 

державну таємницю, та інших порушень 

режиму секретності. 

 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 13. 

Виконати завдання СРС №13.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 13 тижня. 

2 год. 

4 

Навчальний 

тиждень 13 

Тиждень 14 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 14. Кримінально-правові засоби 

забезпечення  збереження державної 

таємниці. Розголошення державної 

таємниці. Контроль за забезпеченням 

охорони державної таємниці та нагляд за 

дотриманням законодавства  про державну 

таємницю. 

 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

Базова 

5,6,7,8,9 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Методичне 

забезпечення 

2 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал теми 14. 

Виконати завдання СРС №14.  

Підготувати повідомлення(презентацію) на 

тему, вказану за варіантом для 14 тижня. 

2 год. 

4 

Навчальний 

тиждень 14 



Тиждень 13-14 

(за розкладом) 

2 год. 

Лабораторна робота №7.  

Методи та засоби блокування технічних 

каналів витоку інформації    

Лабораторна / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

до виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 

5,6,9,10,11 

Інформаційні 

ресурси 1,2,3 

Допоміжна 

12,13,15,16,19 

 

Методичне 

забезпечення 

1 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання до лабораторної роботи 

№7. 

3 год. 

4 

За  

розкладом 

лабора-

торних 

занять 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 50  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною 

системою організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він 

складається з рейтингу з поточної навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів  (по 50 балів за кожен 

змістовий модуль). 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33)  

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf


 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Система охорони державної таємниці»: 
ЗМ1 ЗМ2 

Сума 
Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 Т9-10 Т11-12 Т13-14 

16 16 18 12 12 14 12 100 
Примітка: ЗМ1,ЗМ2-змістовий модуль; Т1, Т2,.. ,,Т14 - тема програми. 

 

12. Рекомендована література 

Нормативні д жерела  

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – 30. -ст. 141. 

2. Питання Воєнної доктрини України: Указ Президента України № 702/2005 від 21 квітня 2005 року // 

3. Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"- відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.403;  

4.  «Доктрина інформаційної безпеки України», затверджено Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. 

5. Питання  Міжвідомчої  комісії  з  питань  реформування  правоохоронних  органів: Указ Президента України № 834/2005 від 23 

травня 2005 року // 

6. Про  аварійно-рятувальні  служби:  Закон  України  //  Відомості  Верховної  Ради (ВВР). – 2000. – № 4. – Ст. 25. 

7. Про боротьбу з тероризмом: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). –2003. – № 25. – Ст. 180. 

8. Про війська Цивільної оборони України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – Ms 19. – Ст. 172. 
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