
 

Силабус навчальної дисципліни 

"СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ" 

 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Системи технічного захисту інформації. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання курсантами методологічних основ технічного захисту 

інформації для побудови, розгортання та експлуатації військових 

інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

розробляти моделі загроз та порушника; 

реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого 

доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу 

до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем 

виявляти небезпечні сигнали технічних засобів; 

вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час 

інструментального контролю процесів захисту інформації та 

визначати ефективність захисту інформації від витоку 

технічними каналами відповідно до вимог нормативних 

документів системи технічного захисту інформації; 

інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з 

використанням технічних засобів, контролю характеристик 

інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог 

нормативних документів системи технічного захисту інформації; 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з 

метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки 

Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування 

комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-

правових, організаційних та технічних засобів і методів, 

процедур, практичних прийомів та ін.). 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  



Змістовний модуль 1. Основи технічного захисту інформації  

Заняття 1/1. Технічний захист інформації в системі інформаційної 

безпеки 

Заняття 1/2. Класифікація технічних каналів витоку інформації. 

Змістовний модуль 2. Акустичні та оптичні канали витоку 

інформації, дослідження та захист  

Заняття 2/1. Оптичні канали витоку інформації та методи захисту. 

Заняття 2/2. Акустичні сигнали витоку інформації. 

Заняття 2/3. Основи акустики. Розповсюдження звукового поля в 

приміщенні 

Заняття 2/4. Шумові перешкоди та генератори акустичного шуму. 

Заняття 2/5. Система віброакустичного захисту приміщення.  

Заняття 2/6. Розгортання системи віброакустичного захисту об’єкту 

інформаційної діяльності.  

Заняття 2/7. Вимоги та норми ефективності захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності від витоку акустичними та 

віброакустичними каналами. 

Заняття 2/8. Спеціальні дослідження акустичних каналів витоку 

інформації 

Заняття 2/9. Методика контролю захищеності інформації від витоку 

акустичними та віброакустичними каналами 

Заняття 2/10. Контроль захищеності інформації від витоку 

акустичними та віброакустичними каналами 

Заняття 2/11. Вимоги та норми ефективності захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності від витоку лазерними акустичними 

каналами 

Заняття 2/12. Методика контролю захищеності інформації від витоку 

лазерними акустичними каналами 

Змістовний модуль 3. Електромагнітні канали витоку інформації. 

Методи та засоби спеціальних досліджень та захисту 

Заняття 3/1. Радіоканали витоку інформації. 

Заняття 3/2. Засоби радіомоніторингу спеціального дослідження ОІД. 

Заняття 3/3. Засоби виявлення та локалізації радіозакладних пристроїв. 

Заняття 3/4. Пошук та локалізація радіозакладних пристроїв на 

об’єктах інформаційної діяльності 

Заняття 3/5. Застосування локаторів нелінійності для пошуку 

радіозакладних пристроїв 

Заняття 3/6. Пошук закладних пристроїв за допомогою локаторів 

нелінійності 

Заняття 3/7. Побічні випромінювання та наведення 

Заняття 3/8. Методика вимірювання ПЕМВН від засобів електронно-

обчислювальної техніки 

Заняття 3/9. Норми ефективності захисту інформації від витоку 

каналами ПЕМВН 

Заняття 3/10. Методика інструментального контролю захищеності 

інформації від витоку каналами ПЕМВН на лінії електроживлення та 

заземлення 

Заняття 3/11. Методика інструментального контролю захищеності 

інформації від витоку каналами ПЕМВН на комунікаціях ДТЗС 

Заняття 3/12. Визначення зони 2 технічних засобів обробки інформації 

за допомогою вимірювального комплексу. 

Змістовний модуль 4. Електричні канали витоку інформації. 

Методи та засоби захисту, спеціальних досліджень 

Заняття 4/1. Електричні канали витоку інформації 

Заняття 4/2. Захист ліній електроживлення об’єктів інформаційної 

діяльності 

Заняття 4/3. Захист від витоку інформації контурами заземлення 

технічних засобів обробки інформації 



Заняття 4/4. Канали витоку інформації в проводових комунікаціях 

Заняття 4/5. Методи та засоби захисту від витоку електричними 

каналами в проводових лініях 

Заняття 4/6. Методи виявлення підключення пристроїв перехоплення 

інформації 

Заняття 4/7. Зашумлення ліній електроживлення та заземлення 

технічних засобів 

Заняття 4/8. Використання мережних фільтрів для захисту ліній 

електроживлення 

Заняття 4/9. Оцінка ефективності засобів захисту проводових ліній 

Заняття 4/10. Перевірка ефективності захисту технічних засобів 

обробки мовної інформації за допомогою вимірювального комплексу 

Заняття 4/11. Вимірювання витоку інформації акустоелектричним 

каналом за допомогою вимірювального комплексу 

Заняття 4/12. Вимірювання рівня побічних електромагнітних наведень 

в лініях за допомогою вимірювального комплексу 

Види занять: лекції, групові, практичні  

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, 

репродуктивний, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Системи технічного захисту інформації 

Постреквізити Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами 

робіт, які передбачені робочим навчальним планом (робочою 

програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше 

ніж 21 бал, до екзамену не допускається і повинен підвищити свій 

рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за семестр за 

рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) 

до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 



55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів 

вищої освіти та співробітників інституту Декларації про 

дотримання принципів академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Технічні канали витоку інформації. Навчальний посібник /  

Ю.Б. Науменко, Н.А. Паламарчук, С.А. Паламарчук, О.Є. 

Ткаленко. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2010. – 393 с. 

2. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства 

защиты информации. К.: Арий,  2008. Том І. 

Несанкционированное получение інформації.- 464 с. 

3. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства 

защиты информации. К.: Арий,  2008. Том ІІ. Інформационная 

безопастность.- 344 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, аудиторія практичного 

навчання, мультимедійний проектор, ПЕОМ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку 

Викладач(і) Толстих Василь Анатолійович 

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 441-22 

E-mail:   

Робоче місце: 434* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Є базовою дисципліною для засвоєння основних теоретичних та 

практичних положень з технічного захисту інформації 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=491 

 

Начальник кафедри       Владислав ЧЕВАРДІН  

 

 

Розробник               Василь ТОЛСТИХ  

 

 

 


