
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:   ПП 1.3.12   
2. Назва: Захист інформації в комп’ютерних системах.  

3. Тип: обов’язковий; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 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: 

• Організовувати та координувати роботи, пов’язані із захистом інформації в комп’ютерних 

системах, підтримувати необхідний рівень захищеності інформації, ресурсів і технологій, 

приймати учать у розробленні нормативних і розпорядчих документів, чинних у межах 

організації, згідно  з якими повинен забезпечуватись захист інформації в комп’ютерних системах 

• Використовувати з метою дотримання політики безпеки в комп’ютерній системі протоколи 

обміну інформації із застосуванням криптоалгоритмів, технологій автентифікації та електронного 

цифрового підпису . 

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

лабораторні роботи,  контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  архітектура комп’ютерних 

систем,  теорія  інформації. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - . 

12. Зміст курсу:  
Змістовний модуль № 1. Загрози для інформації. Основні принципи захисту інформації в 

комп’ютерних системах. 

Тема № 1: Загрози для інформації. Методи та засоби несанкціонованого доступу до інформації. 

Тема № 2:Основні методи та засоби технічного і криптографічного захисту інформації 

Тема № 3: Протоколи обміну інформації із застосуванням криптоалгоритмів. 

Змістовний модуль № 2. Криптографічний захист інформації. 

Тема № 4: Історія криптографії. Класифікація шифрів. Основи побудови криптоалгоритмів. 

Тема № 5: Симетричні криптоалгоритми. Мережа Фейстеля. Алгоритми шифрування DES, ГОСТ               

28147-89. 

Тема № 6:  Асиметричні криптоалгоритми. Алгоритм Діффі-Хелмана, криптоалгоритм RSA 

Тема № 7: Хеш-функції. Властивості, принципи побудови. 

Тема № 8: Електронний цифровий підпис. Порядок формування, застосування та сертифікації. 

Змістовний модуль № 3. Засоби некриптографічного захисту інформації 

Тема № 9: Антивірусний захист інформації 

Тема № 10: Захист інформації в комп’ютерних мережах. 

Тема № 11: Порядок створення комплексних систем захисту інформації 

 
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. М. Грайворонський Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл./ М.В.Грайворонський, О.М.Новіков; за заг. ред. М. З. Згуровського Київ: Видавнича група 

BHV, 2009 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  

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 4 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:    1.3.12   
2. Name: protection of information in computer systems.  

3. Тип: compulsory; 

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

6. Semester when studying discipline: 8; 

7. Number of credits established: 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: 

•  Organize and coordinate work,  related to the protection of information in computer systems, ації 

maintain the necessary level of information security, resources and technologies, take part in the 

development of normative and regulatory documents, operating within the organization, according to 

which the protection of information in computer systems should be ensured. 

• Use in order to comply with security policy in the computer system protocols for the exchange of 

information using cryptographic algorithms, authentication technologies and electronic digital signature. 

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

information theory. 

      • Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): - . 

12. Course content:  
 Content module № 1. Threats to information. Basic principles of information security in computer systems. 

Theme № 1: Threats to information. Methods and means of unauthorized access to information. 

Theme № 2: Basic methods and means of technical and cryptographic protection of information 

Theme № 3: Protocols for the exchange of information using cryptographic algorithms. 

Content module № 2. Cryptographic protection of information. 

Theme № 4: History of cryptography. Classification of ciphers. Basics of building cryptographic algorithms. 

Theme № 5: Symmetric cryptographic algorithms. Feistel's network. Algorithms for encryption DES, GOST 

28147-89. 

Theme № 6: Asymmetric cryptographic algorithms. Diffie-Helman algorithm, RSA cryptographic algorithm 

Theme № 7: Hash functions. Properties, principles of construction. 

Theme № 8: Electronic digital signature. Order of formation, application and certification. 

Content module № 3. Means of non-cryptographic protection of information 

Theme № 9: Antivirus protection of information 

Theme № 10: Protection of information in computer networks. 

Theme № 11: The procedure for the creation of comprehensive information security systems 

 
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. M. Graivoronskij Information and communication systems security: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл./ M. Graivoronskij,  O. Novikjv, M. Zgurovskij Kyev: BHV, 2009 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


