
 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ" 

 

Спеціальність: 255  Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25  Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс ІV (четвертий) 

Семестр VII, VIII (сьомий, восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

8,5 кредитів/255 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність 

організаційних принципів, форм, методів та засобів захисту 

інформації; принципів  побудови та основних положень відомчих 

керівних документів з конкретного напрямку захисту інформації 

з обмеженим доступом; принципів організації і ведення технічної 

розвідки, її види, цілі, класифікації; методів пошуку електронних 

пристроїв перехоплення інформації з використанням 

спеціального обладнання. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Методи та засоби 

захисту інформації ” є загальні та спеціальні методи і засоби 

захисту інформації, що забезпечують технічний захист 

інформації на об’єктах інформаційних систем різного 

призначення та при створенні систем захисту інформації з 

обмеженим доступом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання 

курсантам теоретичних знань і практичних навичок з  основних 

методів, принципів і засобів захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності (ОІД), технічних засобах обробки і 

передачі інформації  (ТЗПІ) з урахуванням особливостей об’єктів 

захисту, засобів нападу та індивідуальних особливостей 

інформації, що захищається у державі, Збройних Силах України 

та підрозділах в ООС (АТО) на сході України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіння   навичками  використовувати  професійні 

профільовані знання в галузі методів та засобів контролю витоку 

інформації, для організації функціонування системи здобуття 

інформації. 

Володіння навичками у сфері організації захисту інформації з 



 

 

обмеженим доступом та автоматизація її обробки в оперативно-

технічних підрозділах розвідки Збройних Сил України та інших 

військових формуваннях утворених відповідно до законодавства 

України 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність використовувати професійні профільовані знання в 

галузі методів та засобів контролю витоку інформації, для 

організації функціонування системи здобуття інформації. 

Знання та розуміння у сфері організації захисту інформації з 

обмеженим доступом та автоматизація її обробки в оперативно-

технічних підрозділах розвідки Збройних Сил України та інших 

військових формуваннях утворених відповідно до законодавства 

України. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  
Змістовий модуль 1. Концептуальні  положення побудови  

системи технічного захисту інформації в Україні. Загальне 

уявлення про інформацію як предмет захисту. Класифікація 

способів методів і засобів захисту інформації. Організація та 

коротка характеристика іноземних технічних розвідок. Система 

управління військами, як джерело витоку інформації. Загальна 

характеристика каналів витоку інформації у технічних засобах 

передачі і обробки інформації. Загальна класифікація каналів 

витоку інформації. 

Змістовий модуль 2. Захист  інформації від витоку по технічним 

каналам Класифікація і характеристика методів та засобів 

захисту інформації від витоку по технічним каналам. 

Екранування та заземлення технічних засобів та ліній зв’язку. 

Захист від витоку по ланцюгам живлення. Захист інформації від 

витоку по технічним каналам. 

Змістовий модуль 3. Закладні пристрої. Загальна характеристика 

закладних пристроїв. Закладні пристрої з передачею інформації 

провідниковими і радіоканалами. 

Змістовий модуль 4. Захист інформації від несанкціонованого 

доступу Основні положення концепції комплексної системи 

безпеки об’єктів охорони. Класифікація засобів виявлення i 

технічних засобів охорони. Об’єктові технічні засоби охорони. 

Технічні  засоби охорони об’єктів. Способи та засоби протидії 

спостереженню. Методи і засоби захисту мовної інформації.  

Методи та засоби захисту телефонних ліній. Витік інформації 

через закладні пристрої. Методи і засоби пошуку закладних 

пристроїв. 

Змістовий модуль 5. Методи та засоби захисту інформації від 

витоку при роботі обчислювальної техніки. Захист ІТС і 

оброблюваної інформації від несанкціонованих дій та 

несанкціонованого доступу. Захист інформації в ІТС від витоку 

каналами ПЕМВН. Захист інформації від спеціального впливу. 

Криптографічний і стеганографічний захист інформації. 

Змістовий модуль 6. Порядок створення комплексу технічного 

захисту інформації на об’єктах інформаційної 



 

 

діяльності.Створення комплексу технічного захисту інформації. 

Порядок проведення обстеження на ОІД. Порядок розроблення та 

оформлення паспорта на комплекс ТЗІ. Порядок розроблення та 

оформлення програм та методик на комплекс ТЗІ. Порядок 

розроблення та оформлення технічного завдання на створення 

комплексу ТЗІ. 

Змістовий модуль 7. Захист інформації в  інформаційно-

телекомунікаційних системах. Основі напрями захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 

Критерії захищеності інформації в комп’ютерних системах від 

несанкціонованого доступу. Порядок вибору функціонального 

профілю захищеності інформації від несанкціонованого доступу, 

яка обробляється в ІТС. Призначення та завдання служби захисту 

інформації. 

Змістовий модуль 8. Організаційно-технічні заходи зі створення 

комплексної системи захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах. Організаційно-технічні заходи зі 

створення комплексної системи захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах. Послідовність 

обстеження середовищ функціонування ІТС. Види загроз безпеці 

інформації та їх характеристика. Основні  вимоги щодо розробки 
технічного завдання на створення КСЗІ в ІТС. Методика 

розробки технічного завдання на створення комплексної системи 

захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі 

установи. Методика розробки плану захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційній системі установи. 

Послідовність робіт зі створення КСЗІ. 

Змістовий модуль 9. Контроль ефективності інженерно-

технічного захисту. Оцінка ефективності системи захисту 

інформації. Критерії ризику для оцінки захищеності 

автоматизованої системи. Порядок проведення перевірок стану 

ТЗІ.  

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн 

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Правове забезпечення інформаційної безпеки, організаційне 

забезпечення технічного захисту інформації, фізичні основи 

добування інформації оперативного призначення, теорія 

електричних кіл, захист інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах 

Постреквізити Технічне забезпечення захисту інформації, знання з даної 

навчальної дисципліни також можуть бути використані під час 

написання атестаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  
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2. Науменко Ю.Б., Паламарчук Н.А., Паламарчук С.А., 

Ткаленко О.Є. Технічні канали витоку інформації. Навчальний 

посібник: - Київ, ВІТІ НТУУ “КПІ” 2010р. 

3. Богданов В.В., Волков О.В., Жук О.В., Мартинюк В.В. 

Методи та засоби інженерно-технічного захисту інформації. 

Навчальний посібник. – К.: ВІТІ ДУТ, 2014. – 472 с. 

4. Хорошко В.А. Методы и средства защиты информации / 

Хорошко В.А., Чекатков  А.А. / Под ред. Ю.С. Ковтанюка. – К.: 

Юниор, 2003. – 504 с. 

5. Хорошко В.О. Основи комп’ютерної стеганографії. 

Навчальний посібник / В.О. Хорошко, О.Д. Азаров, М.Є. Шелест, 

Ю.Є. Яремчик /. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 143 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів 

Факультет Факультет бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) Макаренко Олександр Олексійович 

Посада: Старший викладач кафедри  

Тел.: (044) 256-23-25 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: - 

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 273 каб. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри       Ігор ПАНЧЕНКО  

 

 

Розробник         Олександр МАКАРЕНКО 

 

 

 


