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 1. Загальна інформація 

                

Назва дисципліни   ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Рік викладання 2021-2022 календарний рік 

Викладач 
Петренюк Володимир Ілліч, кандидат фізико-математичних наук, доцент, http://it-kntu.kr.ua/sklad-kafedry/petrenyuk-
volodymyr-illich/,  https://orcid.org/0000-0001-7313-9642 

                

Контактний телефон (0522)-56-61-32, робочі дні з 8.30 до 14.20   
 
 

 

 

 

   

E-mail: petrenjukvi@gmail.com 
Консультації Очні консультації згідно розкладу консультацій Понеділок та Середа з 14 20 до 15 30 

    

 
Онлайнконсультаці їза домовленістю0522-56-61-32в робочі дні з 8 

30 
до 14 

20 
    

 2. Анотація дисципліни 

Дисципліна «Основи технічного захисту інформації» полягає  в доведенні до студентів знань з тих напрямків науки захисту 

інформації, які мають як прикладний характер та використання в складних комп’ютерних системах моделювання, як в комп’ютерній науці, 

так і в інженерії програмних засобів. Опанування студентами теорії та практики розв’язання типових задач дозволить на сучасному рівні їхне 

застосування в інженерних задачах. Обсяг дисципліни – семестровий курс обсягом 4 кредити ECTS. Передумовою вивчення дисципліни є 

вивчення кредитних модулів дисциплін: «Спеціальні. розділи математики для  інформаційної безпеки», «Програмування на апаратному 

рівні», «Інформаційна безпека держави» має зв'язок з дисциплінами інших циклів: «Технології програмування».  

 В результаті вивчення курсу лекцій та практичних занять студенти повинні вміти застосовувати методи і алгоритми захисту 

інформації та аналізувати властивості програмно реалізованих алгоритмів захисту інформації. Навчальний матеріал дисципліни 

структурований за модульним принципом і складається з двох модулів. 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Основи технічного захисту інформації» є засвоєння теоретичних знань з та практичних навичок з  основ 
технічного захисту інформації.Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентом наступних навичок: 

соціальні навички (soft-skills): 

КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії  
фахові (special-skills): 

КФ 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах з 

метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. 

КФ 6.  Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем 

після реалізації загроз , здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження. 

http://it-kntu.kr.ua/sklad-kafedry/petrenyuk-volodymyr-illich/
http://it-kntu.kr.ua/sklad-kafedry/petrenyuk-volodymyr-illich/
https://orcid.org/0000-0001-7313-9642?lang=en


КФ 10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності. 

КФ 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному 

простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки. 

  

4.Формат дисципліни 

Для денної форми навчання:  
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни «Основи технічного захисту інформації» традиційні лекційні заняття із 
застосуванням електронних презентацій, у поєднанні з лабораторними заняттями.Формат очний (Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи технічного захисту інформації» студент повинен набути наступні програмні 
результати:  

ЗНАТИ (soft-skills): 

КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії  
ВМІТИ(special-skills): 

КФ 5. Використовувати інструментальні засоби оцінювання можливості реалізації потенційних загроз інформації, що обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

КФ 6. Виконувати аналіз налаштувань елементів інформаційних систем та комунікаційного обладнання;- 

КФ 10. Обґрунтовувати можливість створення технічних каналіввитоку інформації на об’єктах інформаційної діяльно.  

КФ 12. Аналізувати ефективність систем виявлення та протидії несанкціонованому доступу до ресурсів і процесів в інформаційно-

телекомунікаційних системах;  
  



6. Обсяг дисципліни 
 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 4 семестр 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

  
Кількість кредитів / годин 4/120 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 28 

практичні 14 

самостійна робота 48 

Вид підсумкового контролю : екзамен 30 
   

7. Пререквізити 

Передумовою вивчення дисципліни є вивчення кредитних модулів наступних дисциплін: : «Спеціальні. розділи математики для  

інформаційної безпеки», «Програмування на апаратному рівні», «Інформаційна безпека держави», «Технології програмування» та ін. 

елювання систем. 

 

8. Технічне і програмне забезпечення /обладнання  
Для викладання навчальної дисципліни «Основи технічного захисту інформації» застосовується матеріально-технічна база кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення: мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з 
персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz 
(15 шт.), вільне середовище розроблення програм Code::Blocks версії 20.03 (ліцензія GNU GPLv3), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, 
вільний доступ до Інтернету.При виконанні лабораторних занять передбачене використання стандартного (freeware) програмного 
забезпечення: paint,notepad  . 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність:Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати 
наслідки її порушення. Детальніше за посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf  

Відвідування занять. Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі аспіранти відвідають лекції і практичні 

заняття курсу. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії.  
Поведінка на заняттях.Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.При 

організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті студенти, викладачі та адміністрація діють 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf


відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; 

Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

10. Навчально-методична карта дисципліни  
 
Тиждень, дата, Тема, основні питання Форма Матеріали Література, Завдання, години Вага оцінки Термін виконання 

академічні  діяльності  інформаційні    

години  (заняття)  ресурси    

  /формат      

        

  Змістовний  модуль І.   
        

 Тема 1. Апаратний та програмний 

захист рівня операційної 

системи(частина 1) 

Лекція / Презентація 5, С. 48-57 Самостійно опрацювати матеріал: 3 бала Самостійна робота 
Тиж. Face to face  2, С. 1-9 зазначений  в літературі  до 2 тижня 

(за розкладом)1 
  9, Лекція 1 2 год.   

 
  

 
   

2 год. 
     

       
        

        

 Тема 1. Захист рівня операційної  Практичне Методичні  Самостійно  опрацювати  матеріал 4 бала Самостійна робота 
 системи заняття №1/ рекомендації    до 3 тижня 

Тиж. 2 
) Face to face  9, ЛР №1 3 год   

 
   

 
  

(за розкладом) 
     

    .   

2 год.        
       

        

 Тема 2. Апаратний та програмний Лекція / Презентація  5, С. 88-97 Самостійно опрацювати матеріал  3 бала Самостійна робота 

Тиж. 2 
захист рівня операційної Face to face    зазначений в літературі   до 4 тижня 

системи(частина 2)    9, Лекція 2 2 год.     

(за розкладом) 
       

          

2 год.           
         

           

 Тема 3. Апаратна та програмна 

реалізації між мережевих 

екранів(частина 1) 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація  5, С. 98-107 Самостійно опрацювати матеріал 

зазначений в літературі 

3 бала Самостійна робота 

Тиж. 3    9, Лекція 3  до 5 тижня 

(за розкладом)     2 год.    

2 год.          

           

  



 
Тиждень, дата, Тема, основні питання Форма Матеріали Література, Завдання, години Вага оцінки Термін виконання 

академічні  діяльності  інформаційні    

години  (заняття)  ресурси    

  /формат      

        

 Тема 2. Міжмережеві екрани Лабораторне Методичні   Самостійно опрацювати матеріал  4 бала Самостійна робота 

Тиж. 4 

 заняття / рекомендації       до 5 тижня 

. 
Face to face   

9, ЛР №2 3 год 
    

(за розкладом) 
       

     .     

2 год.           
          

           

 Тема 4. Апаратна та програмна  

реалізації між мережевих 

екранів(частина 2) 

Лекція/ Презентація   5, С. 108-117 Самостійно опрацювати матеріал:  3 бала Самостійна робота 

Тиж. 4 
Face to face   9, Лекція 4 зазначений в літературі   до 5 тижня 

 
   

 
  

36 

(за розкладом) 
     

    2 год    

2 год.           
         

      .     

 Тема 5. Засоби виявлення аппаратних Лекція/ Презентація  5, С. 118-127 Самостійно опрацювати матеріал:  3 бала Самостійна робота 
Тиж.5 та програмних закладок. Сканери побі Face to face ї   зазначений в літературі   до 6 тижня 

(за розкладом) чних електромагнітних випромінювань    9, Лекція 4 2 год     

2 год. та програмні сканери портів,     .     

 виявлення сервісів.(частина 1)          

 Тема6. Засоби виявлення апаратних Лекція/ Презентація   5, С. 128-137 Самостійно опрацювати матеріал: 4 бала Самостійна робота 

Тиж. 6 
та програмних  закладок Сканери  побі  Face to face    зазначений в літературі  до 7 тижня 

чних електромагнітних випромінювань         

(за розкладом) 
      

та програмні сканери портів,    9, Лекція 6 3 год.   

2 год. виявлення сервісів.(частина 2)        
        

         

Тиж. 6 Тема 3. Сканери портів  Лабораторне  Методичні   Самостійно опрацювати: 3 бала Самостійна робота 
(за розкладом)     заняття / рекомендації     до 7 тижня 

4 год.    Face to face   9, ЛР №3 2 год   

           

           

        Максимальна кількість балів за змістовим модулем І 30 балів  
            

  



 

 Тема, основні питання Форма Матеріали Література, Завдання, години Вага оцінки Термін виконання 

Тиждень, дата,  діяльності  інформаційні    

академічні  (заняття)  ресурси    

години  /формат      

        

  Змістовний модуль 2.   
        

 Тема 7.. Сканери вразливостей. Лекція / Презентація 8, С. 21-37 Самостійно опрацювати матеріал: 3 бала Самостійна робота 
 Слабкі місця маршрутизаторів і Face to face   зазначений в літературі  до 8 тижня 

Тиж. 7 
(за розкладом) 

2 год. 

міжмережевих екранів(частина 1) 

  

 

9, Лекція 7 2 год.   
 

  
 

   

     

       

       
       

        

 Тема 4.Апаратні мережеві аналізатори Лабораторне Методичні  Самостійно опрацювати матеріал 3 бала Самостійна робота 
  заняття / рекомендації  2 год  до 9 тижня 

Тиж. 8 
 Face to face  9, ЛР №4    

 
   

 
  

(за розкладом) 
     

       

2 год.        
       

        

 Тема 8. Сканери вразливостей. Лекція / Презентація 8, С. 106-111 Самостійно опрацювати матеріал: 3 бала Самостійна робота 
 Слабкі місця маршрутизаторів .і 

міжмережевих екранів(частина 2) 

Face to face   зазначений (зліва) в літературі  до 9 тижня 

Тиж. 8 
  9, Лекція 8 2 год.   
  

 
   

(за розкладом) 
     

       

2 год.        

        

 Тема 9. Мережеві аналізатори Лекція  Презентація 8, С. 112-116 Самостійно опрацювати матеріал 3 бала Самостійна робота 
 фізичного та канального Face to face /   зазначений  в літературі  до 10 тижня 

Тиж. 9 

рівнів(частина 1) 
 

 
9, Лекція 9 2 год   

 
   

 
  

(за розкладом) 
     

       

2 год.        
       

        

        

  



Тиждень, дата, Тема, основні питання Форма Матеріали Література, Завдання, години Вага оцінки Термін виконання 

академічні  діяльності  інформаційні    

години  (заняття)  ресурси    

  /формат      

        

 Тема 5. Сканери вразливостей. Лабораторне  Методичні   Самостійно опрацювати матеріал:  3 бала Самостійна робота 

Тиж. 10 

заняття / рекомендації       до 11 тижня 

Face to face   9, ЛР №5 3 год.     

(за розкладом) 
       

          

2 год.           
         

           

 

Тема 10. Мережеві аналізатори 

фізичного та канального рівнів 

(частина2) 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація 
 

5, С. 150-161 Самостійно опрацювати матеріал 

зазначений (зліва) в літературі 3 бала Самостійна робота 

Тиж. 10      до 11 тижня 

(за розкладом)    9, Лекція 10 2 год    
2 год.         

      .     

      .     

           

Тиж. 11 

(за розкладом) 

2 год 

Тема 11.. Апаратні та програмні  Лекція Презентація  7 Самостійно опрацювати матеріал 2 бали Самостійна робота 
системи   виявлення   Face to face /    зазначений  в літературі  до 2 тижня 

вторгнень(частина 1) 
 

 

   

 

  

      

    9, Лекція 11 2 год.   

.         
        

         

  



        

 Тема, основні питання Форма Матеріали Література, Завдання, години Вага оцінки Термін виконання 

Тиждень, дата,  діяльності  інформаційні    

академічні  (заняття)  ресурси    

години  /формат      
        

Тиж. 12 Тема 12. Апаратні та програмні  Лекція / Презентація 5, С. 9-34 Самостійно опрацювати матеріал: 2 бала Самостійна робота 
(за розкладом) системи виявлення вторгнень Face to face   зазначений в літературі  до 13 тижня 

2 год  (частина 2)   9, Лекція 12 2 год. 
  

 
  

 
 

  
        

        

Тиж. 12 Тема 6. Системи виявлення вторгнень Лабораторне Методичні  Самостійно опрацювати матеріал 2 бала Самостійна робота 
(за розкладом)  заняття / рекомендації    до 13 тижня 

2 год.  Face to face  9, ЛР №6 3 год   

 
   

   

        
        

 Тема 13. Засоби аналізу та керування Лекція / Презентація 5, С. 35-40 Самостійно опрацювати матеріал: 2 бала Самостійна робота 
Тиж. 13 

(за розкладом) 

2 год 

інформаційною безпекою та 

організаційно-технічні і режимні 

заходи і методи(частина 1). 

Face to face   зазначений (зліва) в літературі  до 14 тижня 

  9, Лекція 13 2 год.   
  

 
   

    

 

       
        

        

Тиж. 14 Тема 7. Програмно-технічні засоби  Лабораторне Методичні  Самостійно опрацювати матеріал 2 бала Самостійна робота 

(за розкладом) аналізу та керування  заняття / рекомендації    до 14 тижня 

2 год 

інформаційною безпекою Face to face  9, ЛР №7 3 год   

 
   

 
 

 
        

        

Тиж. 14 Тема 14. Засоби аналізу та керування Лекція / Презентація  5, С. 185-204 Самостійно опрацювати матеріал:  2 бала Самостійна робота 

(за розкладом) 
інформаційною безпекою та Face to face    зазначений в  літературі   до 14 тижня 
організаційно-технічні і режимні 

заходи і методи(частина 2 

   

  

    

2 год. 
       

    9, Лекція 14           2 год.     

           

       Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 30 балів  
            

        Максимальна кількість балів на екзамені 40 балів  
            

 

 



1. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  
Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «» здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною 

системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. Він складається 

з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, виконання практичних та 
індивідуальних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 
 

Розподіл балів, які здобувають студенти під час вивчення дисципліни «Основи технічного захисту інформації» 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 
Ек

за

ме

н 

Раз

ом 
Лекція 

1 

Л

Р 

№

1 

Лекція 

2 

Лекція 

3 

Л

Р 

№

2 

Лекція 

4 

Лекція 

5 

Л

Р 

№

3 

Лекція 

6 

Лекція 

7 

Л

Р 

№

4 

Лекція 

8 

Лекція 

9 

Л

Р 

№

5 

Лекція 

10 
Лекція 

11 

Л

Р

№

6 

Лекція 

12 
Лекція 

13 

Л

Р 

№

7 

Лекція 

14 

3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 40 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 
 

 

 

 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf


 

 

 

 

12. Рекомендована література  

 

Базова  
1 Каторин Ю.Ф. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / Каторин Ю.Ф., Куренков Е.В., Лысов А.В., Остапенко А.Н. /. – СПб.: 

ООО «Издательство Полигон», 2010. – 896 с 

2 Максименко Г.А. Методы выявления, обработки и идентификации сигналов радиозакладных устройств / Максименко Г.А., Хорошко В.А. – 

К.: ООО «ПолиграфКонсалтинг», 2014. – 317 с 
3. Основи захисту інформації : навч. посібн. / О. А. Смірнов, Л. Г. Віхрова, С. І. Осадчий та ін. – Кіровоград, 2010. – 322 с 
4 Рибальський О.В.,  Хахановський В.Г., Кудінов В.А. Основи інформаційної безпеки та технічного захисту інформації. Посібник для 

курсантів ВНЗ МВС України. – К.: Вид. Національної академії внутріш. справ, 2012. –  104 с. 
5 Остапов С. Е. О-76  Технології захисту інформації : навчальний посібник / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Х. : Вид. ХНЕУ, 

2013. – 476 с. 

Допоміжна 

6 Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 13:  

Захист інформації в системах електронного урядування / [О.М. Хошаба]. – К.: ФОП Моска ленко О. М., 2017. – 72 с. 

7..Смірнов О.А., Мелешко Є.В., Хох В.Д. Дослідження методів аудиту систем управління інформаційною безпекою. Системи управління, 

навігації та зв’язку. – Випуск 1 (41). – Полтава: ПолтНТУ. – 2017. – С. 38-42.. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2017_1_12 

8. Захист інформації в автоматизованих системах управління : навчальний посібник / Уклад. І. А. Пількевич, Н. М. Лобанчикова, К. В. 

Молодецька. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 226 с. 

   
Інформаційні ресурси 

9 Дистанційна освіта ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/  

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2017_1_12
http://moodle.kntu.kr.ua/my/

