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1. Загальна інформація  

  

Назва дисципліни  Криптографічний захист інформації 

Рік викладання  2021-2022 навчальний рік  

Викладач  Улічев Олександр Сергійович 

https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Ulichev 

Асистент Поліщук Людмила Іванівна 

https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Ulichev (оновити посилання) 

Контактний телефон  (0522)-390-449 – кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення, робочі дні з 8
30

 до 14
20

  

E-mail:  askin79@gmail.com 

Консультації  Очні консультації згідно розкладу консультацій Понеділок та Четвер з 14
20

 до 15
30

  

Онлайн консультації за попередньою домовленістю в робочі дні з 8
30

 до 14
20

  

  

2. Анотація дисципліни  

  

Дисципліна «Криптографічний захист інформації» розглядає та вивчає математичні основи криптографії. В курсі розглядається  базовий набір 

алгоритмів і підходів до криптографічного захисту інформації 

Дисципліна  відноситься до дисциплін професійного спрямування. 

https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Ulichev
https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Ulichev


Дисципліна викладається на 3 курсі, базовими знаннями є знання отримані в ході вивчення дисциплін: «Базові методології та технології 

програмування», «Вища математика», « Алгоритми та структури даних», «Спец. розділи математики для інформаційної безпеки» 

Дисципліна передбачає ознайомлення з основними поняттями криптографічного захисту інформації: термінологія, класифікація алгоритмів, 

формалізація та математичне підґрунтя криптографічних підходів, реалізацію окремих вибраних алгоритмів шифрування. Дисципліна не передбачає 

жорстких вимог з точки зору використання мов програмування в ході виконання лабораторно-практичних завдань, лабораторні роботи можуть 

виконуватись з використанням інструментів та мов програмування на вибір студента. 

 

  

3. Мета і завдання дисципліни  

Метою викладання дисципліни «Криптографічний захист інформації» є засвоєння студентами знань та навичок з програмного захисту 

інформації на основі застосування алгоритмів та криптографічних перетворень. 

За дисципліною передбачено: 

∙ практичні заняття, які доповнюють теоретичний матеріал і поглиблюють його за практичним напрямом. В результаті роботи на практичних 

заняттях та виконання відповідних домашніх завдань студент набуває такі уміння: 

- застосовувати метод частотного аналізу до класичних схем шифрування; 

- визначати та оцінювати криптографічні властивості булевих функцій; 

- класифікувати схеми шифрування в залежності від їх будови та способів 

використання; 

- будувати регістри зсуву з лінійним зворотним зв’язком та визначати їх циклову структуру; 

- аналізувати конкретні криптографічні перетворення з точки зору доцільності їх використання при побудові систем шифрування та 

криптографічних протоколів; 

- користуватись методами генерування параметрів асиметричних криптографічних систем; 

- оцінювати доцільність застосування того чи іншого криптопримітиву (схеми шифрування, хешування, будь-якого криптографічного 

протоколу) у складі комплексної системи захисту інформації. 

Ці уміння необхідні на етапах проектування, розробки, експлуатації та аналізу роботи КСЗІ для правильного розуміння принципів роботи, 

призначення та ефективності криптографічних засобів, які використовуються або плануються для використання у КСЗІ. 

Дисципліна передбачає в якості атестаційної звітної роботи розробку курсового проекту, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу, а також 

формуванню навичок самостійної роботи. 

Передбачається, що КП повинен бути зданий і захищений вчасно, в разі невідповідності строків може бути застосовано бальний штраф. Дата 

дедлайну (кінцевого строку здачі роботи) обговорюється зі студентами на першому занятті 6-го семестру. 

 

Згідно з Освітньо-професійною програмою «Кібербезпека» www.kntu.kr.ua/doc/educational%20program/bachelor/125_2019.pdf: 

 

Соціальні навички (soft-skills): 

 

КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



Фахові (special-skills): 

 

КФ 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки.  

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

 

4. Формат дисципліни  

Для денної форми навчання:  

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, у поєднанні 

з лабораторними заняттями з застосуванням комп’ютерів.  

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   

Програмні результати вивчення дисципліни (згідно з Освітньо-професійною програмою «Кібербезпека» 

www.kntu.kr.ua/doc/educational%20program/bachelor/125_2019.pdf):  

Знати: 

- мати навички проведення експериментів, збирання даних та моделювання в комп’ютерних системах. 

- знати математичні основи побудови криптографічних систем. 

- знати класифікацію підходів криптографічного захисту. 

-  

 

Вміти: 

-  будувати математичні моделі джерел інформації та оцінювати їх статистичні та ентропійні характеристики; 

-. класифікувати схеми шифрування в залежності від їх будови та способів використання, використовувати знання криптографічних стандартів 

у своїй професійній діяльності; 

- використовувати статистичні тести для оцінки криптосистем; 

- аналізувати конкретні криптографічні перетворення з точки зору доцільності їх використання при побудові систем шифрування та 

криптографічних протоколів; 

- обирати оптимальні методи та способи розв’язання спеціалізованих задач у професійнійдіяльності; 

- використовувати знання принципів функціонування криптографічних систем при відновлюванні штатного функціонування інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов; 



- оцінювати доцільність використання конкретних криптографічних примітивів (схем шифрування, хешування, будь-якого криптографічного 

протоколу) у складі комплексної системи захисту інформації. 

Набуття навичок комунікації: 

- використовувати інформаційні технології та для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

Набути навичок автономії і відповідальності: 

- якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

 

6. Обсяг дисципліни  

Ознака дисципліни, вид заняття  Кількість годин  

Рекомендації щодо семестру вивчення  5,6 семестр  

Спеціальність  125 Кібербезпека   

Кількість кредитів / годин  7 / 210  

Кількість змістових модулів  1  

Нормативна / вибіркова  нормативна   

лекції  42 

лабораторні роботи 28 

самостійна робота  80 

курсовий проект 30 

Вид підсумкового контролю: залік/екзамен  30 

  

7. Пререквізити 

  

Дисципліна викладається на 3 курсі, базовими знаннями є знання отримані в ході вивчення дисциплін: «Базові методології та технології 

програмування», «Вища математика», « Алгоритми та структури даних», «Спец. розділи математики для інформаційної безпеки». Особливо 

важливими є знання та навички з дисципліни «Вища алгебра», а також окремих розділів математики: «дискретна математика», «теорія чисел», 

«комбінаторика», «математична логіка.» 

 

8. Технічне і програмне забезпечення /обладнання  

 

Обов’язкове технічне забезпечення: для студентів ПК з доступом до мережі Інтернет для виконання лабораторних робіт, взаємодії з 

системою дистанційної освіти Moodle, online консультацій з викладачем; для викладача мультимедійний проектор та ноутбук для демонстрації 

лекційного матеріалу. 

Рекомендоване програмне забезпечення: VisualStudio (C#), PowerPoint, Notepad++, Браузер (Chrome). 

  

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 студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. Пропущені 

заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії.  

Політика щодо 

термінів здачі 

залікових робіт та 

КП, перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний, стажування або відрядження).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час самостійних робіт, тестування та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів).  

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в дистанційній on-line формі за 

погодженням із деканом факультету). 

 

Поведінка на заняттях: 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.  

При організації освітнього процесу в Центральунокраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють 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. Тематика лекційних та практичних занять 
Тиждень, дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання Форма 
діяльності 
(заняття) 

/формат 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Самостійна робота, завдання, 

години 
Вага оцінки 

(кількість 

балів) 

Термін виконання 

Модуль 1 Математичні основи криптографії (5 семестр) 

Тиж. 1 

(за розкладом) 

2 год.  

Л1 

Вступ.  Категорії  інформаційної  

безпеки.  Види  інформації,  що  

потребує захисту. 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [2,3,13] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

інф. джерела: 5,8, 13, 31. 
2 год.   

6 Самостійна робота  

до кінця 2 тижня  
  

Тиж. 2  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №1. 

Комбінаторні  схеми  (перестановки,  

сполучення, розміщення) без 

повторень. 

Лабораторна 

робота /   
Face to face    

Методичні 

рекомендації 
[2,3,7, 26-29] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

1 год.   

6 Самостійна робота  

до кінця 2 тижня  
 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс%20академічної%20доброчесності.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс%20академічної%20доброчесності.pdf


Тиж. 3 

(за розкладом) 

2 год.  

Л2 
Криптографія.  

Класифікація криптоалгоритмів 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [10,11,12,26-

29] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал:  

Класифікація алгоритмів 

2 год.   

6 Самостійна робота  

до кінця 4 тижня  
 

Тиж. 4  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №2. 

Шифрування  текстів  методом  

простої  перестановки та простої 

підстановки 

Лабораторна 

робота /   
Face to face  

Методичні 

рекомендації 
[10,13,26-29] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

1 год.   

8 Самостійна робота  

до кінця 4 тижня  
 

Тиж. 5 

(за розкладом) 

2 год.  

Л3 
Множини.  

Алгебра множин. Елементи 

комбінаторики 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [2, 4, 7, 26-29] 

– відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал:  

Комбінаторні конфігурації, 

інф. джерела: 2, 4. 
2 год.   

6 Самостійна робота  

до кінця 6 тижня  

Тиж. 6 
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №3. Бінарні  

операції.  Алгебра  логіки.  Логічні  

константи та змінні 

Лабораторна 

робота /   
Face to face   

  

Методичні 

рекомендації 
[2,7,10,13] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

1 год.   

8 Самостійна робота  

до кінця 6 тижня  

Тиж. 7 

(за розкладом) 

2 год.  

Л4 
Алгебраїчні  операції  та  алгебри.  

Групи  та  підгрупи.  Ізоморфізм  та  

гомоморфізм груп. Групи 

перестановок 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [2, 4, 7, 26-29] 

– відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал:  

Поняття та властивості груп 

інф. джерела: 2, 4. 
2 год.   

8 Самостійна робота  

до кінця 8 тижня  

Тиж. 8  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №4. 

Розширений алгоритм Евкліда 

Лабораторна 

робота /   
Face to face  

Методичні 

рекомендації 
[10,11,13] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

1 год.   

8 Самостійна робота  

до кінця 8 тижня  

Тиж. 9 

(за розкладом) 

2 год.  

Л5 
Подільність  чисел.  Прості  числа.  

Решето  Ератосфена.  Розподіл  

простих чисел. Взаємнопрості числа 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [2,7, 26-29] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Алгоритми знаходження простих 

чисел 

інф. джерела: 2, 4. 
2 год.   

6 Самостійна робота  

до кінця 10 тижня  

Тиж. 10  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №5. Алгоритм  

Гордона  для  генерації  сильних  

простих чисел 

Лабораторна 

робота /   
Face to face    

Методичні 

рекомендації 
[2,7, 26-29] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

2 год.   

8 Самостійна робота  

до кінця 10 тижня  



Тиж. 11 

(за розкладом) 

2 год.  

Л6 
Розширений  алгоритм  Евкліда.  

Діофантові  рівняння.  Ланцюгові  

дроби 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [2,4] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Простий та розширений алгоритми 

Евкліда 

інф. джерела: 2, 4. 
3 год.   

6 Самостійна робота  

до кінця 12 тижня  

Тиж. 12  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №6. Шифр 

"одноразовий блокнот " 

Лабораторна 

робота /   
Face to face  

Методичні 

рекомендації 
[10,11,13] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

3 год.   

8 Самостійна робота  

до кінця 12 тижня  

Тиж. 13 

(за розкладом) 

2 год.  

Л7 
Алгебраїчні порівняння за модулем 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [2,4] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

інф. джерела: 2, 7, 11. 
3 год.   

6 Самостійна робота  

до кінця 14 тижня  

Тиж. 14  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №7. Алгоритм 

та програма частотного аналізу 

текстів 

Лабораторна 

робота /   
Face to face  

Методичні 

рекомендації 
[2,4 26-29] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

3 год.   

10 Самостійна робота  

до кінця 14 тижня  

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 100 балів  

Змістовий модуль ІІ. Аналіз та реалізація криптографічних алгоритмів 
Тиж. 1 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 1 Симетричні 

криптоперетворення 
Лекція / 

Face to face 
 

Презентація [10,13,14] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Симетричні алгоритми, особливості 

реалізації 

інф. джерела: 5, 11. 
3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 2 тижня  
  

Тиж. 2 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 2 Симетричні алгоритми 

шифрування: DES 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [5,10, 26-29] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Підходи реалізації алгоритму мовами 

програмування 

інф. джерела: 11, 13. 
3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 2 тижня  
  

Тиж. 2  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №1 

Симетричні криптоперетворення 
Лабораторна 

робота /   
Face to face   

  

Методичні 

рекомендації 
[5,10, 26-29] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 2 тижня  
 

Тиж. 3 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 3 Стандарт AES.  

Алгоритм RIJNDAEL. 
Лекція / 

Face to face 
 

Презентація [10,11, 21] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Особливості реалізації AES 

3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 4 тижня  
 



Тиж. 4, 5 

(за розкладом) 

4 год.  

Тема 4 Принципи побудови і 

основні властивості національного 

стандарту  блокового шифрування 

України ДСТУ 7564-2014 

"КАЛИНА". 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [19, 21,23,] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Опрацювати стандарт ДСТУ 7564-

2014 "КАЛИНА". 

інф. джерела: 19. 
3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 5 тижня  
 

Тиж. 4  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №2 

Несиметричні 

криптоперетворення: алгоритм 

RSA 

Лабораторна 

робота /   
Face to face  

Методичні 

рекомендації 
[19] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 4 тижня  
 

Тиж. 6 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 5 Несиметричні 

криптоперетворення: RSA. 

Алгоритм Діффі-Хеллмана. 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [10,11,13,16] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Протокол обміну ключами, основи 

асиметричних алгоритмів. 

Специфічні прості числа 

інф. джерела: 5, 11. 
3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 6 тижня  

Тиж. 6 
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №3 

Криптографія на еліптичних 

кривих 

Лабораторна 

робота /   
Face to face 

Методичні 

рекомендації 
[17] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 6 тижня  

Тиж. 7, 8 

(за розкладом) 

4 год.  

Тема 6.  

Криптосистема на еліптичних 

кривих 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [17,18] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

інф. джерела: 17, 18. 
3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 8 тижня  

Тиж. 8  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №4 Аналіз  

алгоритмів  формування  

псевдовипадкових послідовностей 

Лабораторна 

робота /   
Face to face   

  

Методичні 

рекомендації 
[18] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

3 год. 

2 Самостійна робота  

до кінця 8 тижня  

Тиж. 9 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 7. Криптографічні 

перетворення в групах точок 

еліптичних кривих. 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [6,17] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

інф. джерела: 17, 18. 
3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 10 тижня  

Тиж. 10 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 8. Сучасний український 

стандарт шифрування на 

еліптичних кривих: ДСТУ 4145 . 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [6] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

інф. джерела: 17, 18. 

3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 11 тижня  



Тиж. 10  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №5 Оцінка 

автентифікації інформації. 

 

Лабораторна 

робота /   
Face to face   

  

Методичні 

рекомендації 
[8,13] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

3 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 11 тижня  

Тиж. 11 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 9. Розробка та аналіз 

властивостей алгоритмів 

формування псевдовипадкових та 

випадкових послідовностей 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [21, 26-29] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Генерація випадкових чисел, вимоги 

до генераторів, алгоритми 

4 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 12 тижня  

Тиж. 12 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 10. Оцінка автентичності 

захисту інформації з 

використанням симетричних 

алгоритмів 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [11,23] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Підтвердження автентичності, 

цифровий підпис 

4 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 12 тижня  

Тиж. 12  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №6 Оцінка 

автентичності інформації 

Лабораторна 

робота /   
Face to face 

Методичні 

рекомендації 
[11,23] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

4 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 12 тижня  

Тиж. 13 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 11. Оцінка автентичності 

інформації, захищеної з 

використанням асиметричних 

алгоритмів 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [13,21] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Підтвердження автентичності, 

цифровий підпис 

5 год.   

2 Самостійна робота  

до кінця 13 тижня  

Тиж. 14 

(за розкладом) 

2 год.  

Тема 12. Криптоаналіз RSA та 

дискретних логарифмів методами 

 ρ –Поларда та двійкового решета 

Лекція / 
Face to face 

 

Презентація [13,21] – 

відповідні 

теми 

Опрацювати матеріал лекції. 

Самостійно опрацювати матеріал: 

Атаки та сучасні підходи 

криптоаналізу 

5 год.   

3 Самостійна робота  

до кінця 14 тижня  

Тиж. 14  
(за розкладом)  

2 год.  

Лабораторна робота №7 

Криптоаналіз rsa та дискретних 

логарифмів методами   

ρ –Поларда 

Лабораторна 

робота /   
Face to face   

  

Методичні 

рекомендації 
[13,21] – 

відповідні 

теми 

Оформити звіт з виконаної 

лабораторної роботи та підготувати 

відповіді на контрольні питання. 

5 год.   

3 Самостійна робота  

до кінця 14 тижня  

Максимальна кількість балів за змістовим модулем ІІ 40 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 30 балів   

Максимальна кількість балів за КП 30 балів  

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 100 балів  

 



11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

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

Форма підсумкового контролю: залік, екзамен.   

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Криптографічний захист інформації» здійснюється згідно з кредитною 

трансфернонакопичувальною 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 лабораторних робіт та індивідуальних завдань), заліку у першому семестрі викладання дисципліни та екзамену у другому семестрі 

викладання дисципліни. В першому семестрі викладання дисципліни навчальна робота може бути оцінена максимум у 100 балів. У другому семестрі 

викладання дисципліни навчальна робота може бути максимум оцінена у 60 балів, на екзамені студент може добрати максимум 40 балів.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Криптографічний захист інформації»  

 

Поточний контроль та самостійна робота 

Модуль 1 Контроль Сума  

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 Т9-10 Т11-12 Т13-14 

Залік-0 100 Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР 

6 6 6 8 6 8 8 8 6 8 6 8 6 10 

Модуль 2   

2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 Іспит-30 

КП-30 
100 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛБ – лабораторні роботи  

  



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  
Оцінка  ЄКТС  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики  
для заліку  

90-100  А  відмінно      

  
зараховано  

82-89  В  
добре   

74-81  С  

64-73  D  
задовільно   

60-63  Е  

35-59  FX  
незадовільно з можливістю повторного 

складання  
не зараховано з можливістю повторного складання  

1-34  F  
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного прийняття 

рішення викладача і студентів на першому занятті:  

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який:  

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом;  

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою,  використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;  

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою;  

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення для професії, яку він набуває;  

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію;  

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності,  виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні 

навчальнопрограмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи.  

оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який:  

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні 

знання  достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях;  

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування;  

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) - заслуговує студент, який:  

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок;  

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 

контролювати власну діяльність;  



- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який:  

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; - 

виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок;  

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою;  

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. оцінку 

«задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який:  

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер.  

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який:   

- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою  

завдань.  

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який:  

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім;  

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою;  

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни.  

 

12. Рекомендована література  

 

Базова  

1. Андрианова А.А. Исмагилов Л.Н., Мухтарова Т.М. Объектно-ориентированное программирование на С#: Учебное пособие / А.А. 

Андрианова, Л,Н. Исмагилов, Т.М. Мухтарова. – Казань: Казанский (Приволжского) федерального университет, 2018. 

2. Бардачов Ю. М., Соколова Н. А., Ходаков В. Є. Дискретна математика // Підручник / За ред. В. Є. Ходакова. – К. : Вища школа, 2002. – 287 с.  

3. Берзтисс А. Структуры данных. К.: МИФ, 2014. 405 с.  

4.  Борисенко О. А. Лекції з дискретної математики: (множини і логіка) // Навчальний посібник. – 3-є вид., випр. і доп. – Суми: ВТД 

“Університетська книга”, 2016 – 180 с.  

5. Гашков, С. Б. Криптографические методы защиты информации : учеб. пособие : гриф УМО / С. Б. Гашков, Э. А. Применко, М. А. Черепнев. – 

М.: Академия, 2010. – 298 с. – (Высшее профессиональное образование. Информационная безопасность) . – ISBN 978-5-7695-4962-5 : 449.90. 

6. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на 

еліптичних кривих. Формування та перевірка ДСТУ 4145 - 2002, КИЇВ, ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2003 

7.  Капітонова Д. В., Кривий С. Л., Летичевський О. А. Основи дискретної математики // Підручник / НАН України. МОН України – К. : Наукова 

думка, 2002. – 579 с. 

8.  Кормич В.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навчальний посібник./МОН.-К.:Кондор, 2008.-283с.  

9.  Шапошников И.В Web- сервисы Mіcrosoft .Net СПб.: БХВ-Петербург, 2002.-336 с  

10. Шнайер Б. Прикладная криптография/ Б. Шнайер – М.:ТРИУМФ, 2016 – 816 с. 



11. Ю.І. Горбенко, Прикладна криптографія. Методи побудування та аналізу криптографічних систем: монографія. Харків, Україна: Форт, 2015 

12.  Юдін О.І., Корченко О.Г., Конахович Г.Ф., Захист інформації в мережах передачі даних – К.: Вид-во ТОВ "НВП"Інтерсервіс", 2009.-716с.  

13. Ященко В.В. Введение в криптографию М.: МЦНМО—ЧеРо, 2000 

14. ElGamal T. A Public-Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete  Logarithms.  Advances  in  Cryptology:  Proceedings  of  CRYPTO  

84ElGamal T. – Springer Verlag, 1985. – Pp. 1-18.  

15. ElGamal  T.  On  Computing  Logarithms  Over  Finite  Fields.  Advances  in Cryptology: Proceedings of CRYPTO 85 / ElGamal T. – Springer Verlag, 

1986. – Pp. 396-402.  

16. Diffie W.  New Directions in Cryptography / W. Diffie and M. Hellman // IEEE Transactions on Information Theory. – 1976, Nov. – V. IT-22, n. 6. – 

Pp. 44-54.  

17. Болотов А. А. Алгоритмические основы эллиптической криптографии / Болотов А. А., Гашков С. Б., Фролов А. Б. – М.: Мэй, 2000. – 100 с.  

18. Болотов А. А.  Элементарное  введение  в  эллиптическую криптографию:  Алгебраические  и  алгоритмические  основы  /  Болотов  А.  

А., Гашков С. Б., Фролов А. Б. – М.: КомКнига, 2006. – 328 с.  

19. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ БЛОКОВОГО ШИФРУВАННЯ УКРАЇНИ ДСТУ 7564-2014 "КАЛИНА" 

Допоміжна  

20. Бурковський Б.С. Огляд можливостей квантового криптоаналізу та криптографічних платформ, що є стійкими до нього та можуть бути 

основою для систем електронного цифрового підпису// Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, Харків, -2016, № 3(24) 

21. Захарченко М. В. Асиметричні методи шифрування в телекомунікаціях: навч. посіб. / М. В. Захарченко, О. В. Онацький, Л. Г. Йона, Т. М. 

Шинкарчук. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 184 с. 

22. Улічев О.С. Математична модель поширення інформаційно-психологічних впливів у сегменті соціальної мережі //Збірник наукових праць 

Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, 

автоматизація. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - Вип. 31. - С. 165-174. (Фахове видання). 

23. ГОСТ Р34.10-2001 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки цифровой 

подписи.  

24. IEEE Std 1363-2000 Standard Specification for Public-Key Cryptography 

25. Zemor. Cours de cryptographie Vuibert, 2000, - p. 212 

 

 

Інформаційні ресурси  

26. https://habr.com/ – колективний блог з новинами та аналітичними статтями про інформаційні технології та програмування. 

27. http://stackoverflow.com/ – система питань і відповідей для професійних програмістів та новачків у програмуванні. 

28. https://dou.ua/ – український веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей та свіжої 

інформації пов'язаної із інформаційними технологіями. 

29. http://moodle.kntu.kr.ua/my/ – Дистанційна освіта ЦНТУ. 

30. Federal Information Processing Standards Publication 180-1 SECURE HASH STANDARD. 1995, Apr. – Режим доступу: 

http://www.netnsk.ru/publica/security/sec_05.htm  



31. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования: ГОСТ 28147–89. – Режим 

доступу: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139177  

32. IEEE Std 1363–2000. IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography, 2000.  

33. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи: 

ГОСТ Р 34.10–2001. – Режим доступу: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=131131  

34. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования: ГОСТ 34.311–95. – Режим доступу: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=132760 

 

 


