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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та засоби захисту
інформації.
Міждисциплінарні зв’язки: математика, фізика, фізичні методи
перетворення сигналів, теорія інформації та кодування, правові засади захисту
інформації, управління та організація в сфері інформаційної безпеки.
Програма навчальної дисципліни складається з наступних тем:
ТЕМА № 1. Цілі, задачі та організація технічної розвідки
ТЕМА № 2. Концепція інженерно-технічного захисту інформації
ТЕМА № 3. Характеристика захищеної інформації
ТЕМА № 4. Електромагнітні випромінювання та наведення
ТЕМА № 5. Типова структура та види технічних каналів витоку інформації (ТКВІ)
ТЕМА № 6. Технічні канали витоку акустичної інформації
ТЕМА № 7. Технічні канали витоку інформації, що обробляється ТЗПІ. Технічні канали
витоку інформації, що обробляється ТЗПІ і передається каналами зв’язку.
ТЕМА № 8. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку
технічними каналами
ТЕМА № 9. Класифікація та характеристика технічних каналів витоку інформації
ТЕМА № 10. Методи та засоби технічного захисту акустичної інформації
ТЕМА № 11. Методи пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації.
Класифікація методів та засобів пошуку електронних пристроїв перехоплення
інформації.
ТЕМА № 12. Засоби пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації.
Класифікація засобів радіовиявлення. Індикаторні засоби радіомоніторингу.
Інтерсептори.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою дисципліни «Методи та засоби захисту інформації» є отримання
студентами необхідних знань щодо застосування заходів та засобів, спрямованих
на технічний захист інформації (ТЗІ) на об’єктах технічних засобів обробки,
передачі, зберігання та відображення інформації (ТЗПІ).
Дисципліна спрямована на вивчення:
- фізичних явищ, притаманних технічним каналам витоку інформації (ТКВІ)
на об’єктах ТЗПІ;
- принципів дії засобів захисту інформації, їх основних характеристик та
можливостей.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи та засоби захисту
інформації» є: узагальнення передового досвіду роботи фахівців з організації
захисту інформації щодо стандартизації, уніфікації методів, способів, засобів і
заходів забезпечення безпеки інформаційної сфери суспільства.
1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
основні положення та терміни, що стосуються галузі інформаційної безпеки;
зміст і вимоги окремих нормативних документів технічного захисту інформації;
класифікацію технічних каналів витоку інформації та методи та засоби запобігання
їх виникнення; види технічних розвідок та засобів, що вони використовують;
методи та способи захисту інформації; класифікацію технічних засобів захисту

інформації, їхні можливості та основні характеристики; типові заходи та засоби
ТЗІ; можливі ТКВІ на об’єктах ТЗПІ; порядок розробки та реалізації заходів ТЗІ на
об’єктах ТЗПІ.
вміти:
на основі аналізу реальної обстановки розробити моделі загроз інформації;
ефективно застосовувати технічні засоби захисту у різних ситуаціях; визначати
сукупність усіх можливих методів технічної розвідки для визначеної ситуативної
моделі об’єкта захисту; оцінювати можливості різноманітних технічних засобів
розвідки; визначати сукупність усіх можливих методів захисту інформації для
визначеної ситуативної моделі об’єкта захисту; ефективно використовувати методи
захисту інформації; оцінювати можливості різноманітних технічних засобів
захисту інформації; ефективно використовувати технічні засоби захисту
інформації; проводити аналіз можливих ТКВІ; розробляти пропозиції з ТЗІ на
об’єктах ТЗПІ.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредитів
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у галузі
забезпечення інформаційних технологій
(кібербезпека), що передбачає ідентифікацію
та використання інформації для прийняття
рішень

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК 2. Здатність застосовувати знання на
практиці.
ЗК 3. Знання та розуміння предметної області
та розуміння професії.
ЗК 6. Здатність до пошуку, обробки та аналізу
інформації з різних джерел.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність використовувати законодавчу
та нормативно-правову бази, а також вимоги
відповідних, в тому числі і міжнародних,
стандартів та практик щодо здійснення
професійної діяльності.

ФК 3. Здатність здійснювати проектування
(розробку) систем, технологій і засобів
інформаційної безпеки, що включає:
прогнозування та оцінювання стану
інформаційної безпеки об'єктів і систем;
виконання
спеціальних
досліджень
технічних і програмно-апаратних засобів

захисту обробки інформації в ІТС;
проведення техніко-економічного аналізу
й обґрунтовування проектних рішень з
забезпечення кібербезпеки; формування
комплексу заходів (правил, процедур,
практичних прийомів та ін.) для
управління інформаційною безпекою.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни

Тема № 1. Цілі, задачі та організація технічної розвідки.
Види та характеристика радіоелектронної розвідки та її складових.
Тема № 2. Концепція інженерно-технічного захисту інформації. Системний
підхід до інженерно-технічного захисту інформації. Основні положення концепції
інженерно-технічного захисту інформації.
Тема № 3. Характеристика захищеної інформації.
Характеристика джерел загроз безпеки інформації.
Тема №4. Електромагнітні випромінювання та наведення.
Низькочастотні та високочастотні випромінювання технічних засобів.
Тема № 5. Типова структура та види технічних каналів витоку інформації
(ТКВІ). Дослідження побічних електромагнітних випромінювань та наведень
ПЕМВН у діапазоні частот 30 – 1000 МГц із використанням селективного
мікровольтметру SMV 8.5.
Тема № 6. Технічні канали витоку акустичної інформації. Загальна
характеристика речового каналу витоку інформації.
Дослідження побічних
електромагнітних випромінювань та наведень ПЕМВН у діапазоні частот 30 –
1000 МГц із використанням селективного мікровольтметру SMV 8.5.(2). Захист
інформації від витоку з акустично-оптичного каналу.
Тема №7. Технічні канали витоку інформації, що обробляється ТЗПІ.
Технічні канали витоку інформації, що обробляються ТЗПІ. Побічні
електромагнітні випромінювання персонального комп’ютера. Дослідження
відеокамери на базі ПЗЗ-матриць і відикона. Захист мовної інформації від витоку з
акустичного каналу методом енергетичного приховування.
Тема № 8. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку
технічними каналами. Захист інформації як інтегральна проблема та шляхи її
вирішення Умови безпеки інформації. Державна політика і система ТЗІ в Україні.
Нормативно-правова база України в сфері ТЗІ. Структура системи захисту
інформації.
Тема № 9. Класифікація та характеристика технічних каналів витоку
інформації. Класифікація методів та засобів захисту інформації від витоку
технічними каналами. Загальна характеристика технічного каналу витоку
інформації. Класифікація та характеристика технічних каналів витоку інформації,
що обробляється ТЗПІ. Електромагнітні канали витоку інформації. Електричні
канали витоку інформації.
Тема № 10. Методи та засоби технічного захисту акустичної інформації.
Методи та засоби технічного захисту
акустичної інформації. Загальна

характеристика речового каналу витоку інформації.
Тема № 11. Методи пошуку електронних пристроїв перехоплення
інформації.
Класифікація методів та засобів пошуку електронних пристроїв перехоплення
інформації. Методи пошуку електронних пристроїв з використанням виявлювачів
пустот, металошукачів і рентгенівських апаратів. Методи пошуку з використанням
індикаторів електромагнітного поля, радіо частотомірів та інтерцепторів:
інформативні побічні електромагнітні випромінювання.
Тема № 12. Засоби пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації.
Методи пошуку сигналів ПЕМВН. Закінчити рішення задач практичного заняття.
Прилади для вимірювання ПЕМВН. Вибір детектора. призначення селективного
мікровольтметру SMV 8.5.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна
1. Програма навчальної дисципліни «Методи та засоби захисту інформації».
Спеціальність 125 «Кібербезпека». Тулупов В.В., Рвачов О.М.– м. Харків:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021 р.
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Методи та засоби захисту
інформації». Спеціальність 125 «Кібербезпека». Тулупов В.В., Рвачов О.М.– м.
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021 р.
3. Тулупов В.В., Рвачов О.М.Методи та засоби захисту інформації. Електронний
курс лекцій. Харків, ХНУВС, 2021 р.
4. Тулупов В.В., Рвачов О.М.Електронний курс методичних розробок до
практичних та лабораторних занять з дисципліни "Методи та засоби захисту
інформації". Харків, ХНУВС, 2021 р.
5. Олейніков А.М. Методи та засоби захисту інформації навчальний посібник / А.
М. Олейніков. – Харків: НТМТ, 2014. - 298 с.
6. Засоби та системи технічного захисту інформації : навч. посіб. для студентів
спец. 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Системи технічного захисту
інформації» / І. Є. Антіпов та ін. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків :
Панов, 2019. 215 с.
7. Методи і засоби технічного захисту інформації : навч. посіб. / уклад.
Ластівка Г. І., Шпатар П. М.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці :
Чернів. нац. ун-т, 2010. 248 с.
8. Носов, В.В., Манжай, А.В. Організація та забезпечення безпеки інформації
навчальний посібник / В.В. Носов, А.В. Манжай. – Харків: ХНУВС, 2007. –
216 с., іл.
Додаткова
9. Нужний С. М., Турти М. В. Методичні вказівки до виконання практичних
робіт з дисципліни «Організаційне забезпечення технічного захисту інформації»
в 2 ч. Ч. 1 / під ред. д-ра техн. наук О. В. Блінцова ; Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. Миколаїв : CНУК, 2018. 54 с.
10. Блінцов О. В., Корицький В. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних
робіт з дисципліни «Мікропроцесорні засоби обробки даних в системах
технічного захисту інформації» / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала
Макарова. Миколаїв : НУК, 2018. 78 с.

11. Термінологічний довідник з питань технічного захисту інформації / ред.
В. О. Хорошко. 3. вид., доп. і перероб. К. : ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2003.
286 с.
12. Коженевський С. Р. Термінологічний довідник з питань технічного захисту
інформації. Вид. 4-те, доп. і перероб. К. : ДУІКТ, 2007. 365 с.
13. Рибальський О.В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А. Основи інформаційної
безпеки та технічного захисту інформації : посібник для курсантів ВНЗ МВС
України. К. : Вид. Національної академії внутріш. справ, 2012. 104 с.
14. 5. Носов В. В., Манжай А. В. Організація та забезпечення безпеки інформації :
навчальний посібник. Харків : ХНУВС, 2007. 216 с.
15. Шепета О. В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації :
монографія /Акад. наук вищ. освіти України, Global organization of allied
leadership, Acad. of open society security. К. : О. С. Ліпкан, 2012. 295 с.
16. Політанський Л. Ф., Зумшан І. М. Поля і хвилі в системах технічного захисту
інформації : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці :
Чернівецький нац. ун-т, 2011. 60 с.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1. Охарактеризувати складові інформаційної безпеки.
2. Класифікувати джерела загроз та загрози інформації.
3. Розкрити сутність технічного каналу витоку інформації.

Привести загальну класифікацію каналів витоку інформації.
Перелічити та охарактеризувати електромагнітні канали витоку інформації.
Перелічити та охарактеризувати електричні канали витоку інформації.
Пояснити принцип утворювання параметричного каналу витоку інформації.
Перелічити та охарактеризувати повітряні канали витоку акустичної
інформації.
9. Перелічити та охарактеризувати вібраційні
канали витоку акустичної
інформації.
10. Перелічити та охарактеризувати електроакустичні канали витоку акустичної
інформації.
11. Оптико-електронний канал витоку акустичної інформації, його характеристика,
методи блокування.
12. Охарактеризувати індукційний метод перехоплення інформації при її передачі
по каналах зв’язку.
13. Класифікація, принцип роботи акустичних закладок.
14. Класифікація, принцип роботи віброакустичних закладок.
15. Класифікація, принцип роботи спрямованих мікрофонів.
16. Класифікація, принцип роботи панорамних скануючих приймачів.
17. Класифікація, принцип роботи аналізаторів спектру та пеленгаторів.
18. Охарактеризувати програмно-апаратні комплекси радіо-, радіотехнічної
розвідки.
19. Охарактеризувати методи та засоби отримання інформації з дротяних ліній
зв'язку
20. Розкрити фізичні принципи роботи засобів перехоплення факсимільних
передач.
21. Охарактеризувати засоби візуальної розвідки.
22. Охарактеризувати системи спостереження за транспортними засобами.
Радіомаяки. Радіонавігаційний приймач.
23. Класифікація методів та засобів захисту інформації від витоку технічними
каналами.
24. Дайте визначення поняттю технічний канал витоку інформації згідно з ДСТУ.
25. Назвіть можливі види акустичних каналів витоку інформації.
26. Наведіть класифікацію акустичних і радіоакустичних закладних пристроїв.
27. Назвіть види сигналів, що використовуються у сучасних радіоакустичних
закладних пристроях з детермінованими та випадковими базами.
28. Яка особливість застосування радіоакустичних закладних пристроїв із
сигналами ППРЧ і які існують засоби для їх виявлення?
29. Назвіть сигнальну ознакову структуру радіоакустичних закладних пристроїв.
30. Назвіть ознакову структуру зовнішнього вигляду радіоакустичних закладних
пристроїв.
31. Назвіть основні методи захисту акустичної інформації від витоку по технічних
каналах.
32. Наведіть класифікацію засобів виявлення, локалізації і нейтралізації закладних
пристроїв.
33. Назвіть основні цілі радіомоніторингу при захисті мовної інформації.
34. Назвіть основні вимоги до структури і параметрів засобів радіомоніторингу при
захисті мовної інформації.
4.
5.
6.
7.
8.

35. Нарисуйте функціональну схему радіовиявлювача закладних пристроїв, які
використовують сигнали ППРЧ.
36. Розкрити зміст організаційних методів захисту інформації від витоку
технічними каналами.
37. Розкрити зміст технічних методів захисту інформації від витоку технічними
каналами.
38. Охарактеризуйте пасивні методи та засоби захисту інформації.
39. Охарактеризуйте активні методи та засоби захисту інформації.
40. Перелічити активні методи і засоби захисту інформації, що циркулює в ТЗПІ.
41. Розкрити фізичні принципи просторового і лінійного зашумлення.
42. Охарактеризуйте пасивні й активні методи і засоби захисту мовної інформації.
43. Звукоізоляція приміщень як метод блокування витоку акустичної інформації.
44. Охарактеризувати методи та засоби виявлення та подавлення диктофонів.
45. Охарактеризувати методи і засоби захисту телефонних ліній.
46. Охарактеризувати методи і засоби пошуку електронних закладних засобів.
47. Охарактеризувати методи пошуку закладок з використанням індикаторів поля,
інтерсепторів і радіочастотомірів.
48. Охарактеризувати методи пошуку закладок з використанням нелінійних
локаторів, виявителі порожнеч (пустот), металошукачів і рентгенівських
апаратів
49. Перелічити засоби пошуку пристроїв перехоплення інформації. Сканерні
приймачі й аналізатори спектру.
50. Засоби пошуку пристроїв перехоплення інформації.
51. Програмно-апаратні та спеціальні комплекси контролю сигналів.
52. Охарактеризувати засоби контролю провідних ліній.
53. Охарактеризувати засоби пошуку пристроїв перехоплення інформації, що
використовують фізичні властивості навколишнього середовища.
54. Нелінійні локатори. Фізичні принципи роботи.
55. Металошукачі. Фізичні принципи роботи.
56. Виявлювачі порожнеч. Фізичні принципи роботи.
57. Рентгенівські апарати. Фізичні принципи роботи.
58. Перелічити методи пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації.
59. Перелічити методи пошуку з застосуванням індикаторів поля, інтерсепторів та
радіочастотовимірювачів.
60. Охарактеризувати методи пошуку з застосуванням с використанням сканерних
приймачів і програмно-апаратних комплексів контролю.
61. Охарактеризувати методи пошуку електронних пристроїв перехоплення
інформації.
62. Охарактеризувати методи контролю телефонних ліній.
63. Охарактеризувати методи пошуку закладок з використанням металошукачів.
64. Як здійснюються спеціальні перевірки виділених приміщень.
65. Перелічити види спеціальних перевірок.
66. Розкрити послідовність перевірок виділених приміщень.
67. Державне ліцензування діяльності в області захисту інформації.
68. Сертифікація засобів захисту інформації. Основні поняття.
69. Атестування об’єктів інформатизації. Основні поняття.
70. Етапи організації робіт із захисту інформації від витоку технічними каналами
на об’єктах ТЗПІ.

71. Перелічити основні рекомендації щодо захисту інформації від витоку
технічними каналами на об’єктах ТЗПІ при розробці технічного проекту.

