
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ЗАСОБИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ В СПЕЦІАЛЬНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНО_ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ" 

 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 3, 4 (третій, четвертий) 

Семестр 7, 8  (сьомий, восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

7 кредити / 210 годин 

Мова викладання Українська  

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами 

робіт, які передбачені робочим навчальним планом (робочою 

програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше 

ніж 21 бал, до екзамену не допускається і повинен підвищити 

свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за 

семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 
Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) 

до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 



 

 

50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів 

вищої освіти та співробітників інституту Декларації про 

дотримання принципів академічної доброчесності 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

 

Освітній компонент  містить інформацію з обмеженим доступом згідно наказу 

Генерального Штабу ЗС України №408 від 22.11.2017 року “Про затвердження Переліку 

відомостей ЗС України, що становлять службову інформацію” 
 

 

 

Начальник кафедри       Владислав ЧЕВАРДІН  
 


