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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів – 5
Модулів – 5
Змістових модулів –5

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних –5
самостійної роботи
студента - 10

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань:
17 «Електроніка та
телекомунікація»
Спеціальність:
172 «Телекомунікації та
радіотехніка»

Освітній рівень:
«бакалавр»»

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання
Нормативна
(за вибором)
Рік підготовки:
2018-й
-й
Семестр
2-й
-й
Лекції
24 год.
____ год.
Практичні, семінарські
24 год.
_____ год.
Лабораторні
_ год.
____ год.
Самостійна робота
120 год.
____ год.
Індивідуальні завдання:
___год.
Вид контролю:
екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Оволодіння студентами комплексом знань в області захисту
інформації, системами й методами визначення захищеності програмних
продуктів, пристроїв; телекомунікаційних та інформаційних мереж, їх
складових та набуття на основі цих знань практичних навичок і
теоретичних знань, необхідних для творчого підходу в питанні сучасного
та в майбутньому оперативного захисту телекомунікаційних та
інформаційних систем.
Оволодіння концептуальними моделями розробки, розподілення,
обробки, використання та зберігання конфіденціальних документів;
стратегією вибору систем виявлення атак, навичками роботи з пристроями
безпеки в локальних і глобальних комп’ютерних мережах з метою
використання їх, можливостей для покращення показників безпеки в них.
-

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати про джерела і способи дії загроз на об’єкти інформаційної
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безпеки установ, про правові і нормативні акти, які визначають систему
захисту інформації в державі; про документи, що визначають ступінь
захищеності телекомунікаційних та інформаційних систем; методи аналізу
надійності системи захисту інформації в телекомунікаційних та
інформаційних системах; основні методи, технологію, принципи і правила
захисту інформації, у тому числі персональних комп’ютерів, їх елементів і
об’єктів комп’ютерних мереж;
набути практичних навичок роботи з концептуальними моделями
розробки, розподілення, обробки, використання та зберігання
конфіденціальних документів; роботи із системами й методами
визначення захищеності носіїв інформації; створення засобами
стандартного програмного забезпечення елементів захисту інформації;
формулювати завдання з питань захисту інформації, та формалізуючи їх,
визначати шляхи їх вирішення.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1
Введення. Основні визначення
Тема № 2
Основні положення інформаційної безпеки
Тема № 3
Класифікація іноземної технічної розвідки. Можливості видів технічної
розвідки
Технічні канали витоку інформації.
Тема № 4
Компоненти моделі безпеки інформації.
Тема № 5
Законодавчий рівень інформаційної безпеки.
Тема № 6
Адміністративний рівень рівень інформаційної безпеки.
Тема № 7
Організаційний рівень інформаційної безпеки.
Тема № 8.
Інженерно-технічний рівень інформаційної безпеки.
Тема № 9
Програмно-технічний захист інформаційних систем
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4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

№
3
№
4

№
5

Практичні

Самостійна
робота

№
2

5

6
4
4
2
10

Лекції

1
№
1

Змістовні модулі

Всього

Кредитні
модулі

Кількість годин

2

3
6
8
4
18

4
2
2

8

4

20
26

4

8

2

4

8
4
20

4

4
2
10

6

2

4

6

2

4

Лекція 1..
Лекція 2. Основні положення інформаційної безпеки
Практичні заняття 1
Разом змістовий модуль 1
Лекція 3. Класифікація іноземної технічної розвідки.
Можливості видів технічної розвідки
Технічні канали витоку інформації
Практичні заняття 2-6
Разом змістовий модуль 2
Лекція 4. Компоненти моделі безпеки інформації.
Лекція 5. Законодавчий рівень інформаційної безпеки.
Практичні заняття 7
Разом змістовий модуль 3
Лекція 6. Адміністративний рівень рівень

інформаційної безпеки.
Лекція 7. Організаційний рівень інформаційної
безпеки.

Практичні заняття 8
Разом змістовий модуль 4
Лекція 8. Інженерно-технічний рівень інформаційної

4
10
10

2
2

6

2
2

10
12

4
16

4

12

4

4

10

2

4

Разом змістовний модуль 5 22
ВСЬОГО 106

6
24

безпеки.
Лекція 9. Програмно-технічний захист
інформаційних систем
Практичні заняття 9-12

2
2

4

8
8
24

5. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

2
10

8
8
50
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Практичне заняття 1
Введення. Основні визначення.
Основні положення інформаційної безпеки
Практичне заняття 2
Технічні канали витоку інформації.
Структура, класифікація та основні характеристики
Елементарний електричний випромінювач
Елементарний магнітний випромінювач
Електромагнітні канали витоку інформації ТЗПІ
Електричні канали витоку інформації
Наведення електромагнітних випромінювань ТЗПІ
Параметричний канал витоку інформації.
Практичне заняття 3
Технічні канали витоку інформації при передачі її
по каналах святи
Електричні лінії зв'язку
Засоби передачі електричних сигналів
Канали витоку інформації за рахунок паразитних зв'язків
Небезпечні сигнали і їх джерела
Електричні канали витоку інформації
Контроль і прослуховування телефонних каналів зв'язку
Електромагнітні канали витоку інформації
Індукційний канал витоку інформації
Практичне заняття 4,5
Технічні канали витоку мовної інформації
Короткі відомості з акустики
звуковий поле
Лінійні характеристики звукового поля
Енергетичні характеристики звукового поля
плоска хвиля
сферична хвиля
Акустичні та електричні рівні
звукові сигнали
Маскування звукових сигналів
Зрозумілість і чіткість мови
Частотний діапазон і спектри
Звуковий поле в приміщенні
Звуковий фон в приміщенні
характеристики приміщення
Звукопоглинальні матеріали і конструкції
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звукоізоляція приміщень
Акустичні канали витоку мовної інформації
мікрофони
спрямовані мікрофони
Провідні системи, портативні диктофони
і електронні стетоскопи
радіомікрофони
гідроакустичні датчики
СВЧ і ІК передавачі
Віброакустичні технічні канали витоку
мовної інформації
Акустоелектричні канали витоку мовної інформації
Акустоелектричні канали витоку мовної інформації
Оптико-електронний технічний канал витоку
мовної інформації
Параметричні технічні канали витоку
мовної інформації .
Практичне заняття 6
Технічні канали витоку видової інформації
Способи прихованого відеоспостереження і зйомки
Практичне заняття 7
Компоненти моделі безпеки інформації.
Законодавчий рівень інформаційної безпеки.
Практичне заняття 8
Компоненти моделі безпеки інформації.
Законодавчий рівень інформаційної безпеки.
Практичне заняття 8
Критий і ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ від витоку
Технічними каналами
Концепція і методи інженерно-технічного захисту інформації
Екранування електромагнітних хвиль
Електромагнітне екранування і розв'язують ланцюга
Придушення ємнісних паразитних зв'язків
Придушення індуктивних паразитних зв'язків
Екранування проводів і котушок індуктивності
екрановані приміщення.
Безпека оптоволоконних кабельних систем
Заземлення технічних засобів і придушення
інформаційних сигналів в ланцюгах заземлення
Фільтрація інформаційних сигналів
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Основні відомості про помехоподавляющих фільтрах
Вибір типу фільтра
Просторове і лінійне зашумлення
Практичне заняття 9
Методи та засоби інженерного захисту
І технічної охорони об’єкту.
Категорії об'єктів захисту
Особливості задач охорони різних типів об'єктів
Загальні принципи забезпечення безпеки об'єктів
Система охоронно-тривожної сигналізації
Система контролю і управління доступом
телевізійні системи
Система пожежної сигналізації
Периметрова охорона
Практичне заняття 10
ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЇ
Основні поняття і класифікація загроз
Основні загрози доступності
Основні загрози цілісності
Основні загрози конфіденційності
Практичне заняття 11
ШКІДЛИВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЗАХИСТУ
ДІЇ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НЕПРАВОМІРНОГО ОВОЛОДІННЯ
КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Практичне заняття 12
Ітогове заняття.
Література для практичних занять
1. Технические средства и методы защиты информации:
Учебник для вузов / Зайцев А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков
Р.В. и др.; под ред. А.П. Зайцева и А.А. Шелупанова. – М.: ООО
«Издательство Машиностроение», 2009 – 508 с.
2. Лужецький В.А., Кожухівський А.Д., Войтович О.П.
Л 83 Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ,
2009. – 268 с.
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6. Завдання для самостійної роботи
№

Назва теми

1 Закон України “Про державну таємницю” від 21.01. 1994 р.
№3855-XII.
Закон України “Про захист інформації в автоматизованих
системах” від 05.07. 1994 р. №80/94-ВР.

1

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Концепції технічного захисту інформації в Україні” від 08.10.
1997 р. №1126.

2

1. Державний стандарт України ДСТУ 3396.0-96. Захист
інформації. Технічний захист інформації. Основні поняття,
– К.: Держстандарт України, 1996. – 8 с.
2. Державний стандарт України ДСТУ 3396.0-96. Захист
інформації. Технічний захист інформації. Порядок
проведення робіт. – К.: Держстандарт України, 1996. – 11
с.
3. Державний стандарт України ДСТУ 3396.0-96. Захист
інформації. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт
України, 1996. – 16 с.

3

АТЕСТАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
1. Заходи з виявлення й оцінки властивостей каналів
витоку інформації.
2. Спеціальні перевірки.
3. Спеціальні обстеження.
4. Спеціальні дослідження акустичних
і віброакустичних каналів.
5. Спеціальні дослідження технічних засобів і систем
на можливість витоку інформації за рахунок побічних
електромагнітних випромінювань і наводок.

4

Кількість
годин

4

4

16

40

64

РАЗОМ

7. Індивідуальні завдання
8. Методи контролю
При оцінюванні студентів приділяється перевага стандартизованим методам контролю:
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тестування (усне, письмове, комп'ютерне);
структуровані письмові роботи;
структурований контроль практичних навичок;
контроль виконання практичної роботи;
усне опитування;
усна співбесіда.

Форми контролю:
Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня

знань студентів для використання їх викладачем на практичному занятті як
орієнтування у складності матеріалу. Проводиться з метою оцінки міцності
знань та з метою визначення ступеня сприйняття нового навчального
матеріалу.
Поточний контроль - контроль самостійної роботи студентів щодо
вивчення навчальних матеріалів. Здійснюється на кожному практичному
занятті відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та
якість засвоєння матеріалу, що

вивчається. На всіх практичних заняттях застосовується об'єктивний контроль теоретичної
підготовки та засвоєння практичних навичок із метою перевірки підготовленості студента
до заняття. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота студента щодо
повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння
практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
Рубіжний (тематичний) контроль засвоєння розділу (підрозділу) відбувається

по завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом тестування та/або
усної співбесіди та/або виконання структурованих завдань. Тематичний
контроль є показником якості вивчення тем розділів дисципліни та засвоєння
студентами практичних навичок, а також пов'язаних із цим пізнавальних,
методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Проводиться
на спеціально відведеному - підсумковому - занятті.
Проміжний контроль - полягає в оцінці засвоєння студентами навчального
матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних
(семінарських) заняттях за певний період. Проводиться у формі семестрового
заліку на останньому практичному (семінарському) занятті в семестрі.
Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться з
метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному
рівні або на окремих його завершених етапах. Проводиться у формі заліку,
диференційованого заліку або іспиту з метою встановлення змісту знань
студентів за обсягом, якістю та глибиною, а також вміннями застосувати їх у
практичній діяльності. Під час підсумкового контролю враховуються
результати складання здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою
робочої програми.
ПРИМІТКА: Кафедра визначає форми контролю відповідно до навчального плану з
дисципліни.

9. Схема нарахування балів
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