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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ У ЛЬВІВСЬКОМУ ДУ БЖД 
За останні декілька десятиліть відбулися якісні зміни в процесах управ-

ління на всіх ієрархічних рівнях через інтенсивне впровадження сучасних інфо-
рмаційних технологій. Водночас значно зросла кількість сторонніх втручань в 
різні інформаційні системи, блокуючи їхню роботу, а інколи й зовсім виводячи 
їх з ладу. Саме тому в Україні все більше уваги приділяється проблемі не тільки 
захисту інформаційних ресурсів, але й проблемі пошуку шляхів управління ін-
формаційною безпекою [2]. 

Найбільш ефективне вирішення питань інформаційної безпеки у системі 
Міністерства надзвичайних ситуацій зводиться до постійної та систематичної 
роботи компетентних фахівців у кожному із структурних підрозділів залежно 
від масштабів вирішуваних завдань. На сьогодні, в силу специфіки виконува-
них робіт і вирішуваних завдань, проблема підготовки фахівців з інформаційної 
безпеки стосується навчальних закладів МНС України, одним із яких є Львівсь-
кий ДУ БЖД. Впроваджені тут методики навчання поряд із традиційними ме-
тодами і засобами захисту інформації пропонують курсантам і студентам ви-
вчати сучасні технології забезпечення безпеки інформаційних ресурсів і кому-
нікаційних систем. При цьому в університеті набувають все більшої вагомості 
інформаційно-комунікаційні технології навчання, які забезпечують загальну 
комп'ютеризацію навчального процесу на такому рівні, який дає змогу вирішу-
вати курсантам, студентам і викладачам щонайменше три основні завдання: 

● забезпечує входження в мережу Інтернет кожного учасника навчального про-
цесу у будь-який час і з різних місць перебування; 

● розвиває єдиний інформаційний простір освітніх індустрій, які сукупно забез-
печують присутність в них у різній час і незалежно один від одного всіх учас-
ників освітнього і творчого процесу; 

● створює, удосконалює та ефективно використовує управляючі інформаційно-
освітні ресурси – бази даних і банки знань, призначені особисто для курсанта, 
студента і викладача з можливістю повсюдного доступу для роботи з ними. 
Різні підходи до визначення змісту сучасних інформаційних технологій 

навчання [2] виникають тому, що вони об'єднують різноманітну сукупність 
способів реалізації навчальних планів і програм, які є системою форм, методів і 
засобів навчання, а також спрямовані на досягнення освітніх цілей. Під інфор-
маційними технологіями навчання у Львівському ДУ БЖД розуміємо систему 
наукових і інженерних знань [3], а також інформаційних методів і засобів, які 
використовують для створення, збирання, передачі, зберігання та оброблення 
інформації в системі МНС України. Завдяки цьому формується пряма залеж-
ність між ефективністю виконання традиційних навчальних програм і ступенем 
інтеграції в них відповідних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Основна мета вирішення проблеми інформатизації навчального процесу у 
Львівському ДУ БЖД полягає в тому, що внаслідок його запровадження має 
бути досягнута глобальна раціоналізація інтелектуальної діяльності охочих до 



навчання курсантів, студентів і навіть викладачів за рахунок використання су-
часних інформаційних технологій з метою підвищення ефективності та якості 
підготовки фахівців з організації інформаційної безпеки до рівня інформаційно-
го паритету, досягнутого хоча б у країнах Західної Європи. При цьому має за-
безпечуватися підготовка кадрів для потреб структурних підрозділів МНС з но-
вим типом мислення, яке відповідатиме сучасним вимогам постіндустріального 
суспільства [3]. 

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем у процесі 
навчання дає змогу курсантам, студентам і викладачам не тільки отримати ін-
формацію про об'єкт управління інформаційною безпекою, але й допомагає їм 
усвідомити все розмаїття та складність зв'язків, характерних для реальних стру-
ктурних підрозділів МНС України, простежити динаміку цих зв'язків у разі по-
яви зовнішніх і внутрішніх джерел загроз, а також зруйнувати міжвідомчі ба-
р'єри, що сформувалися у курсантів чи студентів ще зі школи, де нав’язувалась 
думка про ворожнечу між ними. Такий підхід до навчання дає змогу застосову-
вати сучасні інформаційні технології, які передбачають формування у курсантів 
і студентів неординарного мислення, творчого підходу до управління інформа-
ційною безпекою, тобто спільної боротьби зі зловмисниками. Зрештою їх дія-
льність стає не набором стандартних прийомів, а ґрунтується на розумінні при-
чинно-наслідкових зв'язків явищ і процесів у сфері інформаційної безпеки, що 
істотно підвищує їх умотивованість до навчання, а що більше, коли вони пере-
конуються у його реальній результативності. 

Сьогодні однією з характерних ознак інформаційно-освітнього середови-
ща навчання у Львівському ДУ БЖД є можливість курсантів, студентів і викла-
дачів звертатися до структурованих навчально-методичних матеріалів [3], до 
навчально-мультимедійних комплексів всього університету у будь-який час і з 
будь-якої точки місця перебування. Окрім доступності навчального матеріалу, 
поступово забезпечується можливість зв'язку курсантів чи студентів з виклада-
чами через мережу Інтернет, отримання консультації в он-лайн режимі, а також 
можливість отримання індивідуальної "навігації" в освоєнні того або іншого 
предмету. При цьому багато хто прагне до гнучкого режиму набування знань, 
до реалізації модульних програм з однотипними предметами, які дають змогу 
швидко набирати залікові бали, завчасно здавати лабораторні та курсові робо-
ти, дистанційно проводити тестовий контроль знань з урахуванням попередньо-
го досвіду навчання, набутих знань і навиків. Як і раніше, важливою для курса-
нтів і студентів залишається проблема особистого розвитку і професійного зро-
стання; для багатьох це не вирішена дилема – піти на роботу після бакалаврату 
і продовжити навчання заочно, чи отримати ступіть магістра або фах спеціаліс-
та за встановлений термін навчання; у декого виникає потреба продовження на-
вчання в ад'юнктурі чи аспірантурі. 

Відомо, що інформаційні технології навчання привносять нові можливос-
ті в систему будь-якої освіти, створюють потребу зміни самої моделі навчаль-
ного процесу: перехід від репродуктивного навчання – "переливання" знань з 
однієї голови в іншу (тобто від викладача до курсантів чи студентів), до креа-
тивної системи освіти, коли в навчальній аудиторії за допомогою сучасних ін-



новаційних методів і засобів моделюється надзвичайна ситуація або виробни-
чий процес, а курсанти і студенти під керівництвом викладача мають застосу-
вати свої знання, проявляти творчі здібності для аналізу модельованої ситуації 
та виробляти рішення на підставі отриманого завдання. При цьому в універси-
теті розвиток традиційних і нових технологій навчання йде за принципом допо-
внюваності, що дає змогу вести мову про принципово нове значення інформа-
ційно-освітнього середовища навчання, яке існує в реальному часі і поєднує в 
собі всю сукупність сучасних інформаційних технологій здобуття знань. 

Немаловажне значення у навчальному процесі має мережа Інтернет, поза-
як вона дає змогу створювати "віртуальні мережеві громади". Завдяки цьому ві-
ртуальні компаньйони володіють не тільки різними знаннями та інформаційни-
ми ресурсами, але й мають деякі абсолютно нові якісні та кількісні ознаки. Од-
нією з таких ознак є їх глобальний характер, який дає змогу охочому до на-
вчання здійснювати практично миттєвий зв'язок з Інтернет-ресурсом і скорис-
татися ним. Уже зараз ця мережа незамінна для комерційних і фінансових стру-
ктур, індустрії кіно, розваг та шоу-бізнесу, які залучають до контакту найрізно-
манітніші верстви населення, в т.ч. курсантів, студентів викладачів. Цим самим 
наявність мережі Інтернет є головною причиною як швидких темпів інформати-
зації суспільства, так і її найбільш наочним проявом у сфері захисту інформації. 

Завдяки мережі Інтернет різні аспекти глобалізації (науковій, технологіч-
ний, економічний, культурний і освітній) мають значний вплив як на традиційні 
очні навчальні заклади, так і на розвиток різноманітних освітніх нововведень, 
таких як сучасна концепція дистанційного навчання та віртуальні університети. 
У всіх цих нововведеннях рух до інформатизації навчального процесу вимагає 
глибоких і радикальних змін у структурі навчальних дисциплін, у методиках 
викладання та проведення лабораторних досліджень, а також у підготовці 
управлінського і викладацького персоналу [3]. 

На підставі наведеного вище можна стверджувати, що застосування ін-
формаційних технологій навчання пов'язано з їхньою специфікою подальшої 
діяльності і вимагає наявності відповідних професійних компетенцій, особливо, 
коли це стосується інформаційної безпеки структурних підрозділів МНС Укра-
їни. У загальному випадку фахівець з інформаційної безпеки, незалежно від 
сфери захисту інформації, має володіти знаннями щодо: аналізу цінності інфо-
рмації, методів і засобів її надійного захисту та цілісності; виявлення джерел 
витоку, втрат і оцінювання безпеки її зберігання; проектування систем інфор-
маційного захисту на основі комп'ютерного обладнання та мережевого устатку-
вання; встановлення, надійне використання та ефективний супровід готових 
програмних продуктів, а також автоматизованих систем захисту інформації. 

У процесі забезпечення інформаційної безпеки структурних підрозділів 
МНС України важливо розуміти характер, природу, сутність і зміст джерел за-
гроз і рівнів їх небезпек, вміти своєчасно їх ідентифікувати. Найбільш важли-
вими напрямами діяльності фахівців із захисту інформації тут є: спостережен-
ня, аналіз, оцінювання та прогнозування джерел загроз і рівнів їх небезпек, сту-
пеню внутрішньої та зовнішньої уразливості; відпрацювання стратегії та такти-
ки захисту інформації, планування попередження нападу, укріплення потенцій-



ними зв'язками, варіювання мережевими ресурсами забезпечення інформацій-
ної безпеки; відбір сил і засобів протидії, нейтралізації та недопущення інфор-
маційних атах, мінімізації шкоди від них; протистояння джерелам загроз при-
родного, технічного або антропогенного характеру системам забезпечення ін-
формаційної безпеки; управління наслідками інциденту (від інформаційних 
атак, інформаційних операцій, інформаційних воєн). 
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