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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників   

Галузь знань, на-

прям підготовки, 

освітньо кваліфіка-

ційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

– 4 

 

 

 

Галузь знань: 

12 „Інформаційні 

технології” 

обов’язкова 

 

Загальна кількість 

годин – 120 Спеціальність:  

122 „Комп'ютерні 

науки” 

Курс Семестр 

Змістових модулів 

– 2 
3 5-й  

Тижневе наванта-

ження:  

аудиторних занять 

–  4 

самостійна робота 

студента – 2 

Ступінь вищої  

освіти:  

«Бакалавр»  

Вид занять 
Кількість  

годин  

Лекції  22 год.  

Лабораторні 

заняття  
22 год.  

Практичні за-

няття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
76 год. 

Форма контролю:  

диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни „Технології захисту інформації” є ознайо-

млення майбутніх фахівців з комп’ютерних наук з основними принципами побу-

дови комплексної системи захисту інформації з використанням сучасних техноло-

гій захисту. 

Завданнями дисципліни „Технології захисту інформації” є формування в 
студентів вміння розробляти інформаційні системи з застосовуючи технології за-
хисту інформації. 

 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

   

Загальні компетентності: 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної дія-

льності. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел.  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК11.Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК12.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань.  

ЗК14.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, ус-

відомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

Фахові компетентності 

 

ФК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, вико-

ристання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, ро-

зроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, 

розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделю-

вання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем. 
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ФК8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із засто-

суванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-

орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й 

алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління. 

ФК13. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що 

функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, вико-

ристовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 

комп’ютерних мереж.  

ФК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформацій-

ної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення за-

хисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.  

ФК11. Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчи-

слювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, 

їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі 

розв’язування прикладних задач. 

 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-

зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-

дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-

ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-

піння, повага до колег. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Змістовий модуль 1 Основи захисту інформації 

 
Тема 1. Оцінка ефективності систем захисту інформації   
[1, c 1-39]  

Системний підхід. Вимоги до моделі. Опис підходу до формування моделі ІБ. По-

дання елементів матриці. Властивості матриці. 
 

Тема 2. Будова систем захисту інформації   

[2, c 2-54] 

Рівні інформаційно-комінікаційної системи. Методи і механізми забезпечення за-

хисту і безпеки. Механізми і політика розмежування прав доступу. Основні підси-

стеми комплексу засобів захисту. Захист памяті. 
    

Тема 3. Шифрування даних. Алгоритми з секретним ключем 

[3, c 56-109] 

Введення. Шифри підстановки. Шифри перестановки. 

   
Тема 4. Основні тенденції розвитку відкритої криптографії  

[3, c 56-109] 

Математична криптографія. Теорія чисел в криптографії. Алгоритмічна крипто-

графія. Блокові криптографічні алгоритми. Криптографічні алгоритми гамування.  
 

 
Змістовий модуль 2  Технології захисту інформації 
 
Тема 5. Основні види атак. Введення в криптографію 
[4, c 39-72] 

Види атак на криптосистеми. Криптосистеми. Поширення ключів. Алгоритми 

шифрування. Хеш-функція. Механізми аутентифікації. Електронні підписи і тим-

часові мітки. 
 

Тема 6. Використання паролів і механізмів контролю за доступом. Протоколи ау-
тентифакації   
[4, c 72-94] 
Основні поняття і концепції. Ідентифікація і механізми підтвердження достовір-
ності користувача. Застосування паролів для підтвердження  достовірності корис-
тувача. взаємна аутентифікація. Протоколи ідентифікації з ненульовою передачею 
знань. 
 

Тема 7. Електронний цифровий підпис  

[4, c 109-152]  

Звичайний і електронний цифровий підпис. Механізм дії цифрового підпису. Фу-
нкції хешування. Відомі алгоритми ЕЦП. 
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Тема 8. Брандмауер   

[4, c 155-209] 
Призначення. Різновиди. Схеми підключення. Адміністрування. 

9.1 Пересилання і отримання даних. Термінальне  введення-виведення.  Принципи 

роботи командного інтерпретатора. 

9.2 Командний і графічний інтерфейси користувача. Процеси без взаємодії з ко-

ристувачем. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Архітектура та принципи  побудови  ОС 

1 

Лекція 1 

Оцінка ефективності 

систем захисту ін-

формації   

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1 

Математична основа 

методів криптографії - 2 - - 6 

Самостійна  

робота 1 

Поняття інформа-

ційної безпеки.  
- - - 6,3 2 

 

2 

 

Лекція 2 
Будова систем захи-

сту інформації 
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 2 

Шифри перестанов-

ки 
- 2 - - 6 

Самостійна  

робота 2 

Види автентифікації 

і їх використання. 
- - - 6,3 2 

3 

Лекція 3  
Введення. Шифри 

підстановки.  
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 3 

Шифри простої за-

міни 
- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 3 

Класифікація шиф-

рів 
- - - 6,3 2 

 

4 

 

Лекція 4 
Шифри перестанов-

ки 
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 4 

Шифри складної за-

міни 
- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 4 

Поняття загрози ін-

формації.  
- - - 6,3 2 

5 

Лекція 5 
Основні тенденції 

розвитку відкритої 

криптографії 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 5 

Аналіз стійкості 

криптосистем 
- 2 - - 6 

Самостійна  

робота 5 
Віруси. - - - 6,4 2 

6, 7 

Самостійна 

робота 
Підготовка до ПМК1 - - - 6,4 - 

ПМК-1 
Підсумковий конт-
роль за змістовий 
модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1:  44 год. 10 10 - 38 50 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на 
самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

Змістовий модуль 2. Технології захисту інформації 

8 

Лекція 6 Основні види атак 2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 6 

Комбіновані крипто-

графічні алгоритми 
 2 - - 5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабора-
торної роботи 

- - - 5,4 1,5 

9 

Лекція 7 
Введення в крипто-

графію 
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 7 

Дослідження крипто 

алгоритму шифруван-

ня RSA.  

- 2 - - 5 

Самостійна  

робота 7 

Шпигунське ПЗ та йо-

го різновиди. 
- - - 5,4 1,5 

10 

Лекція 8 

Використання паролів 

і механізмів контролю 

за доступом.  

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 8 

Дослідження крипто 

алгоритму 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до лабора-
торної роботи 

- - - 5,4 1,5 

11 

Лекція 9 
Протоколи аутенти-

факації.   
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 9 

Дослідження елект-

ронного цифрового 

підпису при викорис-

танні алгоритму Ель-

Гамаля 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до лабора-
торної роботи 

- - - 5,4 1,5 

12 

Лекція 10 Брандмауер 2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 10 

Спрощений стандарт 

шифрування S-DES. 

Алгоритми шифру-

вання S-DES 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до лабора-
торної роботи 

- - - 5,4 1,5 

13 

Лекція 11 
Введення в крипто-

графію 
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 11 

Керування безпекою 

за допомогою браунд-

мауера 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 11 

VPN-рішення для по-

будови захищених 
- - - 5,5 1,5 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на 
самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

14, 15 

Самостійна  

робота 

Підготовка до 

ПМК2 
- - - 5,5 1 

ПМК-2 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2: 47 годин 12 12 - 38 50 

Всього з навчальної дисципліни  58+62=120 год. 100 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль 1 
1. Інформаційна безпека. Базові властивості захищається. 

2. Методи забезпечення інформаційної безпеки.  
3. Загрози інформаційної безпеки. Класифікація загроз. Методи перера-
хування ня загроз.  
4. Структура системи захисту від загроз порушення конфіденційності інфор-
мації.  
5. Організаційні заходи та заходи забезпечення фізичної безпеки.  
6. Ідентифікація та автентифікація. Базова схема ідентифікації та аутенті-
фіка-ції.  
7. Методи аутентифікації.  
8. Особливості пральних систем аутентифікації. Основні загрози безпеки 
парольних систем.  
9. Основні рекомендації при практичній реалізації парольних систем. Оцінка 
стійкості парольних систем.  
10. Методи зберігання паролів. Передача паролів по мережі.  
11. Розмежування доступу. Дискреційний і мандатний методи розмежу-
вання доступу. Матриця доступу.  
12. Криптографічні методи забезпечення конфіденційності інформації.  
13. Захист зовнішнього периметра. Межсетевое екранування. 

14. Захист зовнішнього периметра. Системи виявлення вторгнень. 

15. Протоколювання і аудит. 

 

 

Підсумковий модульний контроль 2 
1. Принципи забезпечення цілісності інформації. 

2. Криптографічні методи забезпечення цілісності інформації. Цифрові підписи. 
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3. Криптографічні методи забезпечення цілісності інформації. Криптографія-

етичні хеш-функції. 

4. Криптографічні методи забезпечення цілісності інформації. Коди перевірки ав-

тентичності. 

5. Побудова систем захисту від загроз порушення доступності. Отримання інфо-

рмації. Дублювання каналів зв'язку, дублювання шлюзів і міжмережевих екранів. 

6. Побудова систем захисту від загроз порушення доступності. Обробка інформа-

ції. Дублювання серверів. Використання кластерів. 

7. Побудова систем захисту від загроз порушення доступності. 

8. берігання інформації. Резервне копіювання інформації.  

9. Створення RAID-масивів. Зеркалірова-ня серверів. 

10. Методи шифрування. Симетричне шифрування. Блочне шифрування. Потокове 

шифрування. 

11. Блокові шифри. Шифри перестановок. Шифри заміни. 

12. Шифри заміни. Моноалфавитной шифри. Шифр з підстановкою Цезаря. 

13. Шифри заміни. Поліалфавітние шифри. Шифр з підстановками Віженер. 

14. Кодування в автоключевой системі Віженер. 

15. Система одноразового шифрування. Шифр Вернама. 

16. Потокові шифри. Регістри зсуву зі зворотним зв'язком. 

17. Потоковий шифр А5. 

18. Методи продукційного шифрування. Мережа Фейстеля. 

19. Стандарти шифрування даних DES і AES. 

20. Односторонні функції. Ключовий обмін Діффі-Хеллмана. 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова 

 
1. Галузевий стандарт Вищої освіти України з напряму спеціальності 122  

"Комп'ютерні науки" - К.: Видавнича група BHV, 2019. - 86 c.  
2. Грайворонський М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем. 

Навч. посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2009.- 608 с.   
3. Корт С. Теоретические основы защиты информации. Учебник.  - СПб.: 

Издательство Гелиос – АРВ, 2004. – 240 с.  
4. Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. 

Навч. посібник. - К: Видавничий дім «КМ Академія», 2003.- 244 с. 
 

Допоміжна 

 

1. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Методология 

создания систем защиты. Учебник/ В.В. Домарев – К.: «ТИД «ДС», 2002. – 688 с. 

2. Зегжда Д.П., Ивашко Д.П. Как построить защищенную информационную 

систему. Учебное пособие. - СПб: «Мир и семья-95», 1997. -312 c. 
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7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=778 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Сайт кафедри http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/tehnolohiji-zahystu-

informaciji/ 

 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=898
http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=898
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/ekspertni-systemy-ta-bazy-znan/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/ekspertni-systemy-ta-bazy-znan/

