
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:   ПП 2.1   
2. Назва: Основи теорії захисту інформації  

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти ІІ (магістерський);                                   
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Назарук В. Д., кандидат 

технічних наук, старший викладач   

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• виконувати моніторинг процесів функціонування комп’ютерних мереж та інформаційно-

телекомунікаційних систем в умовах реалізації загроз різних класів та впливів зовнішніх 

дестабілізуючих факторів з метою зменшення їх впливу на процеси обміну даними. 

• застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності. 

• забезпечувати захист інформації, що обробляється  в інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих)  системах з метою реалізації встановленої політики безпеки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Захист інформації в 

комп’ютерних системах,  архітектура комп’ютерних систем,  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Організація захисту інформації. 

12. Зміст курсу:  
Змістовний модуль № 1. Потенційні та існуючі загрози для інформації 

Тема № 1: Визначення інформації. Загрози для інформації. Основні види розвідки.. Класифікація 

зловмисників комп’ютерних систем 

Тема № 2: Класифікація і структура технічних каналів витоку інформації. 

Тема № 3: Методи та засоби несанкціонованого доступу до інформації 

Змістовний модуль № 2. Засоби технічного захисту інформації 

Тема № 4: Технічні методи і засоби захисту інформації. 

Тема № 5: Програмні засоби захисту інформації 

Змістовний модуль № 3. Засоби криптографічного захисту інформації 

Тема № 6:  Симетричні криптоалгоритми. 

Тема № 7: Асиметричні криптоалгоритми 

Тема № 8: Хеш-функції. Електронний цифровий підпис. 

Тема № 9: Основи криптоаналізу 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. С. Ленков Методы и средства защиты информации/ С.В.Ленков, Д.А.Перегудов, В.А.Хорошко, 

Киев: Арий, 2008 

2. В. Поповский Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных 

системах/ В.В.Поповский, А.В.Персиков Харьков: СМИТ, 2010 

3. А. Лагун  Криптографічні системи та протоколи: навч. посіб./ А.Е.Лагун Львів: Львівська 

політехніка, 2013. 

4. Б. Шнайер Прикладная криптография:         

https://htrd.su/wiki/_media/zhurnal/2012/03/23/todo_prikladnaja_kriptografija/cryptoshn.pdf 

 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 85 год. самостійної роботи. Разом – 135год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи:  лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, тестування, опитування, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  усний в кінці 9 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, Звіти по лабораторних роботах . 

16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри                                     Б.Б. Круліковський кандидат технічних наук, доцент      

 

 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:    ПП 2.1  
2. Name: Fundamentals of information security theory.  

3. Тип: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree);                                   
5. Year of training, when discipline is offered:5; 

6. Semester when studying discipline: 9; 

7. Number of credits established: 4.5; 

8. Surname, forname  lecturer, science step, landing: Vitalij Nazaruk, candidate of technical sciences, senior 

teacher 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

• Monitor the processes of functioning of computer networks and information and telecommunication 

systems in the conditions of realization of threats of different classes and influences of external 

destabilizing factors in order to reduce their impact on data exchange processes. 

• Apply methods and means of cryptographic and technical protection of information on objects of 

information activity. 

•  Provide protection for information processed in information and telecommunication (automated) systems 

in order to implement the established security policy. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work,  practical classes,  control measures; 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Protection of information in computer 

systems, architecture of computer systems, information theory. 

      • Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): Organization of 

information security in computer  . 
12. Course content:  

Content module № 1. Potential and existing threats to information. 

Theme № 1: Determination of information. Threats to information. Basic types of intelligence. Classification 

of intruders of computer systems. 

Theme № 2: Classification and structure of technical channels of information leakage. 

Theme № 3: Methods and means of unauthorized access to information. 

Content module № 2. Means of technical protection of information. 

Theme № 4: Technical methods and means of information protection. 

Theme № 5: Information security software. 

Content module № 3. 

Theme № 6: Symmetric cryptographic algorithms. 

Theme № 7: Asymmetric cryptographic algorithms. 

Theme № 8: Hash functions Electronic digital signature.. 

Theme № 9: Basics of cryptanalysis. 

 
13. Recommended editions: (note up to 5 sources) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. S. Lenkov Methods and means of information protection / S. Lenkov, D. Peregudov, W. Horoschko, 

Kyew: Arij, 2008 

2. W. Popovsky Fundamentals of cryptographic protection of information in telecommunication systems / 

W. Popovsky,  A. Persikov Harkov: SMIT, 2010 

3. А. Lagun  Cryptographic systems and protocols: tutorial./ А.Lagun Lviv: Lviv Polytechnic, 2013. 

4. Bruce Schneier Applied cryptography:         

https://htrd.su/wiki/_media/zhurnal/2012/03/23/todo_prikladnaja_kriptografija/cryptoshn.pdf 
 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 26 hours, practical classes – 24 hours, independent work – 100 hours. Total – 150 hours.  

Methods of teaching:  lectures, problem lecture elements, individual tasks, testing, questioning, using 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points):oral at the end of the  4
th

 semester.  

   Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 
Head of the department                                B. Krulikowskij  candidate of technical sciences,            

associate professor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


