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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 

про  джерела  і  способи  дії  загроз  на  об’єкти  інформаційної
безпеки установ;

про правові і нормативні акти, які визначають систему захисту
інформації в державі;

про основні методи, технологію, принципи і правила побудови
криптографічного  захисту  електронних  обчислювальних  машин,  у
тому  числі  персональних  комп’ютерів,  їх  елементів  і  об’єктів
комп’ютерних мереж;

про  алгоритми  створення  сучасних  програм,  алгоритми
шифрування  та  автентифікації,   застосування  стандартного
програмного забезпечення захисту;

про методи та технології криптографічного захисту операційних
систем,  текстових  редакторів,  табличних  процесорів,  системи
управління базами даних в локальних, корпоративних та глобальних
комп’ютерних мережах
уміти: 
-  аналізувати  та  визначати  можливість  застосування  технологій,

методів та засобів криптографічного захисту інформації; - аналізувати
та визначати можливість застосування технологій, методів та засобів
технічного захисту інформації; 

- виявляти небезпечні сигнали технічних засобів; 
- вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час

інструментального  контролю  захищеності  інформації  від  витоку
технічними каналами;

 - визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними
каналами  відповідно  до  вимог  нормативних  документів  системи
технічного захисту інформації; 

- інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з
використанням  технічних  засобів,  контролю  характеристик  ІТ та
SMART-систем відповідно  до  вимог  нормативних  документів
системи технічного захисту інформації; 

- обґрунтовувати можливість створення технічних каналів витоку
інформації на об’єктах інформаційної діяльності; 

-  впроваджувати заходи та засоби технічного захисту інформації від
витоку технічними каналами.

Відповідно до ОПП «БІКС» у процесі вивчення ОК передбачається
формування у студентів таких компетентностей: 

фахові
здатність  застосовувати  методи  та  засоби  криптографічного  та

технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.
Ключові слова шифрування,  алгоритм,  ключ,  хеш-функція,  цифровий  підпис,

сертифікат, стандарт, стійкість
Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 



Tеми Змістовий модуль 1. Основні поняття криптології
Тема 1. Основні поняття криптології

Змістовий модуль 2. Математичні основи криптології
Тема 2. Алгебраїчні основи криптографії
Тема 3. Теоретико-числові основи криптографії

Змістовий модуль 3. Традиційні симетричні криптосистеми
Тема 4. Шифри заміни і перестановки

Змістовий модуль 4. Блокові симетричні криптосистеми
Тема 5. Блокові симетричні шифри

Змістовий модуль 5. Потокові симетричні криптосистеми
Тема 6. Потокові симетричні шифри

Змістовий модуль 6. Основи асиметричної криптографії
Тема 7. Основи асиметричної криптографії

Змістовий  модуль  7.  Хеш-функції  і  генератори
псевдовипадкових чисел

Тема 8. Хеш-функції
Тема 9. Генератори псевдовипадкових чисел

Змістовий модуль 8. Управління ключами
Тема 10. Управління ключами

Змістовий модуль 9. Електронний цифровий підпис
Тема 11. Електронний цифровий підпис

Змістовий модуль 10. Сучасні системи криптографічного
захисту інформації

Тема 12. Сучасні системи криптографічного захисту інформації
Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Луганський  державний  педагогічний  інститут  ім.Т.Г.
Шевченка,  1981  р.  Спеціальність:  «Математика».  Кваліфікація:
«Викладач математики».

Державний  університет  телекомунікацій,  2017  р.  Спеціальність:
«Безпека  інформаційних  і  комунікаційних  систем».  Кваліфікація:
«Інженер із  захисту інформації  в  інформаційних і  комунікаційних
системах».

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, 1992 р.
Наукова спеціальність 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична
статистика».  Тема  дисертації:  «Випадкові  блукання  та  випадкові
еволюції на скінченних розв’язуваних групах».

Вчене звання: доцент за кафедрою вищої математики, 2005р.
Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Юлія Дмитрівна Жданова
y.zhdanova@kubg.edu.ua

Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Теорія інформації  та кодування», «Спеціальні  методи в системах
безпеки»

Як навчатися? Студенти опрацьовують теоретичний матеріал лекцій,  підручників,
навчально-методичних посібників  та інших інформаційних джерел,
виконують практичні завдання. 

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних і лабораторних/практичних занять.

Навчальні матеріали Комплект  методичних  розробок  лекційних  і



лабораторних/практичних  занять;  електронний  навчальний  курс,
методична та наукова література

Необхідне устаткування Комп’ютери,  програмне  забезпечення,  підключення  до  мережі
Інтернет 
Центр дослідження технологій захисту інформаційних ресурсів
Лабораторія криптографічного захисту інформації  
Програмно-апаратний комплекс “Центр сертифікації ключів”
Програмно-апаратний  комплекс  криптографічного  захисту  ІР
трафіку CryptoIP

Групові/ Індивідуальні 
види навчальної 
діяльності 

Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)
Практичні заняття  (ознайомчі, підтверджуючі, частково-пошукові,
дослідницькі)
Лабораторні заняття (фронтальні, циклічні, практико-орієнтовані)
Самостійна  робота (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)


