
Навчальна дисципліна Функціональна безпека комп’ютерних систем 

 

1. 
Інформація про навчально-

науковий інститут 
ННІ «Каразінський банківський інститут» 

2. Курс навчання Третій 

3. Спеціальність 125 Кібербезпека 

4. Назва ОПП Кібербезпека у фінансових технологіях 

5. Ступень підготовки Бакалавр 

6. 
Мінімальна кількість 

студентів 
10 осіб 

7. 
Попередні умови вивчення 

дисципліни 

«Вища математика», «Дискретна 

математика», «Інформаційні технології», 

«Основи кібербезпеки», «Основи протидії 

кіберзлочинності та цифрова 

криміналістика» 

8. Семестр (осінній/ весняний) Третій (весінній) 

9. 
Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Інформаційних технологій та 

математичного моделювання 

10. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни 

Кандидат технічних наук  

Доцент Кобилін А.М.. 

067-571-44-42 

11. 

Науково-педагогічні 

працівники, залучені до 

викладання 

Кандидат технічних наук  

Доцент Кобилін А.М.. 

12. Мета дисципліни 

При викладанні дисципліни 

«Функціональна безпека комп’ютерних 

систем», інформаційна безпека 

розглядається не тільки як інформаційна 

безпека (security). Але, є ще і друга 

сторона безпеки, safety, яка пов’язана з 

ризиками для здоров’я і життю людей, а 

також навколишнього середовища. 

Оскільки інформаційні технології самі по 

себе небезпеку не представляють, то 

завжди говорять про функціональну 

складову тобто про безпеку, пов’язаною з 

правильним функціонуванням 

комп’ютерної системи. Якщо ж 

інформаційна безпека стала критичною з 

появою інтернету, то функціональна 

безпека розглядалась і до появи 

цифрового управління, адже аварії 

траплялись завжди. 

Оволодіти методами і навичками 
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оцінювання і забезпечення надійності і 

функціональної безпеки апаратних, 

програмних засобів та інформаційно-

управляючих систем (ІУС). 

13. 
Очікувані результати 

навчання 

РНД 1 Студент має знати основні 

поняття і показники надійності, 

відмовостійкості, живучості та безпеки 

комп’ютерних  систем. 

РНД 2 Студент повинен знати методи і 

засоби оцінювання надійності та безпеки 

апаратних і програмних компонентів і 

комп’ютерних  систем в цілому. 

РНД 3 Студент має вміти аналізувати 

вимоги до надійності, виходячи з вимог 

стандартів та технічних завдань на 

розроблення системи. 

РНД 4 Студент вміє приймати рішення 

щодо забезпечення вимог до надійності 

шляхом прийняття відповідних проектних 

рішень, вибору елементної бази, видів 

резервування, методів контролю і 

діагностування. 

РНД 5 Студент повинен мати навички 

аналізу технічного завдання на 

розроблення системи, її програмних, 

апаратних компонентів за розділом 

вимоги до надійності і безпеки. 

РНД 6 Студент має навички 

оцінювання виконання вимог технічного 

завдання, базуючись на програмно-

технічній документації та визначення 

варіантів підвищення надійності і безпеки 

з урахуванням обмежень на використання 

системи. 

14. Теми аудиторних занять 

Тема 1.Загальна характеристика 

дисципліни Введення в тематику 

функціональної безпеки. ІУС 

Тема 2. Стандарт МЭК 61508: 

термінологія; 

Тема 3. Стандарт МЭК 61508: 

структура вимог; 

Тема 4..Взаємозв’язок між 

інформаційною і функціональною 

безпекою ІУС 

https://habrahabr.ru/post/308634/
https://habrahabr.ru/post/308634/
https://habrahabr.ru/post/309636/
https://habrahabr.ru/post/309636/
https://habrahabr.ru/post/310836/
https://habrahabr.ru/post/310836/
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Тема 5. Процеси управління і 

оцінювання функціональної безпеки 

ІУС 

Тема 6. Життєвий цикл інформаційної 

і функціональної безпеки; 

Тема 7. Теорія надійності і 

функціональна безпека: основні 

терміни і показники; 

Тема 8. Методи забезпечення 

функціональної  безпеки ІУС 

Вплив  

15. 

Теми самостійної роботи 

пов’язані з курсами 

мережевої академії Cisco: 

 Introduction to IoT: 

 IoT Fundamentals 

Connecting Things; 

 IoT Fundamentals Big 

Data & Analytics. 

 
  

Тема 1.Еволюція цифрової трансформації; 

Тема 2.Вплив цифрової трансформації на 
бізнес; 

Тема 3. Застосування базового 

програмування для підтримки  

пристроїв IoT; 

Тема 4 Системне і прикладне 

програмне забезпечення, мови 

програмування; 

Тема 5. Виклики і можливості в 

цифровому вигляді; 

Тема 6. Утворюючи і професійні 

можливості  
  

16. 

Методи контролю 

результатів навчання  
  

  

Екзамен – 6 семестр; 

60 % – поточний контроль, самостійна 

робота студентів, курсова робота; 

40 % – підсумковий контроль: екзамен в 

письмовій формі (2 ак. години) 

Оцінювання відбувається за 

чотирьохрівневою шкалою ЕСTS. 
  

https://habrahabr.ru/post/312718/
https://habrahabr.ru/post/312718/
https://habrahabr.ru/post/322428/
https://habrahabr.ru/post/322428/
https://habrahabr.ru/post/323776/
https://habrahabr.ru/post/323776/
https://habrahabr.ru/post/323776/
https://habrahabr.ru/post/327910/
https://habrahabr.ru/post/327910/

