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Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи та підходи, що є основою сучасних методів та засобів 

криптографічного та стеганографічного захисту інформації. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування теоретичної бази знань та практичних навичок 

використання методів та засобів криптографії та криптоаналізу.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіти основними поняттями криптології; 

ознайомитися з розповсюдженими алгоритмами шифрування та їх 

реалізаціями в інформаційних системах, правилами створення та 

використання шифрувальних ключів та сертифікатів.. 

ознайомитися з основними поняттями в галузі криптографічних 

протоколів та сферами застосування; 

ознайомитися з основними поняттями криптоаналізу, 

розповсюдженими підходами до розв’язання його задач, аналізувати 

та інтерпретувати отримані результати аналізу. 

застосовувати засоби криптографії, стеганографії, криптоаналізу для 

розв'язання відповідних практичних задач обробки інформації. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Оволодіння методами та засобами криптології надає можливість 

самостійно обирати та використовувати засоби для програмно-

математичного захисту інформації у сучасних інформаційних 

системах, а також оцінювати надійність захищеності інформації у 

таких системах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Основні поняття та визначення криптології. Поняття про 

криптографію та криптоаналіз.  

Базові криптографічні алгоритми. Криптографічні програмні 

бібліотеки. Хешування, алгоритми хешування, засоби хешування.   

Засоби криптографічного захисту інформації в комп’ютерних 

системах та мережах.  

Симетричні та асиметричні криптосистеми. Криптографія з 

відкритим ключем. Криптографічні алгоритми на основі еліптичних 

кривих. Цифровий підпис. Криптографічне програмне забезпечення. 

Апаратні криптографічні засоби. Криптографічні сертифікати. 

Криптографічні протоколи та їх застосування в сучасних 

інформаційних системах. Криптографічний захист даних у файлових 



системах. Квантова криптографія. 

Стеганографічний захист інформації. Теоретичні основи та 

програмні засоби стеганографічного приховування інформації. 

Основи криптоаналізу. Засоби криптоаналізу. 

Види занять: лекції, лабораторні роботи 

Методи навчання: лекція, практичне використання програмного 

забезпечення на комп’ютері, реалізація окремих алгоритмів у формі 

самостійно розроблених програм. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Базові знання із основ програмування; математичних дисциплін, 

загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Отримані знання можуть стати базою для вивчення таких дисциплін, 

як: «Основи безпеки інформаційних систем», «Технології інтернету 

речей», «Технології проектування інформаційних систем», а також 

будуть використані студентом під час кваліфікаційного іспиту на 

ступінь бакалавра по закінченні 4-го курсу та написання дипломного 

проекту. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія – проектор; 

Лабораторні заняття – комп'ютерний клас. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, виконання екзаменаційної роботи; можливе практичне 

розв’язання криптологічної задачі 
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