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Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Обов'язкова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 3 курс, 5 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 6 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 48 год.   

Практичні (семінарські) – немає 

Лабораторні – 48 гшод. 

Самостійна робота – 84 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Кібербезпеки, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній корпус, 
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Контактна інформація 

викладача (-ів) 

oleksandr.milov@khpi.edu.ua 

Мета навчальної дисципліни “Математичні основи криптології” – ознайомлення з 

математичними основами криптології; придбання навичок в практичному використанні, 

постановці і вирішенні задач шифрування інформації; розуміння суті інформаційних процесів 

в криптографічних системах; застосування комп'ютерів для вирішення завдань шифрування і 

дешифрування; розробка і використання математичних і обчислювальних моделей процесів 

шифрування інформації, їх оптимізація та вироблення напрямків вдосконалення. 

Передумови для навчання 

Математичний аналіз, Лінійна алгебра, Теорія ймовірностей і математична статистика, 

Дискретна математика, Інформатика, Програмування 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ.  

Тема 2. Основні поняття криптології. 

Тема 3. Модульна арифметика. 

Тема 4. Матриці. 

Тема 5. Прості шифри. 

Тема 6. Алгебраїчні структури. 

Тема 7. Сучасні блокові шифри.  

Тема 8. DES 
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Тема 9. Стандарт щифрування за ГОСТ 28147-89 

Тема 10. Шифр AES. 

Тема 11. Шифр “Калина -256” 

Тема 12. Прості числа. 

Тема 13. Квадратичне порівняння з модулем. 

Тема 14. Криптографічні геш-функції. 

Тема 15. Криптографічна система RSA. 

Тема 16. Криптосистемы Рабина и Эль-Гамаля. Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

Тема 17. Криптосистеми на основі методу еліптичних кривих. 

Тема 18. Цифровий підпис. 

Тема 19. Псевдовипадкові числа у криптографії 

Тема 20. Криптоаналіз. 
 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet, Python 3/9 

Сторінка курсу 

(персональна навчальна 

система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” за 

дисципліною “Математичні 

основи криптології” 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6

C1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що 

може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

20 50 – – – 30 + 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Євсеєв С.П. Кібербезпека: Криптографія з Python: навчальний посібник. – Львів “Новий 

світ-2000”, 2021. – 120 с. 

2 Євсеєв С.П. Кібербезпека: Лабораторний практикум з основ криптографічного 

захисту. – Львів “Новий світ-2000”, 2020ю – 241 с. 

3 Євсеєв С.П., Остапов С.Е., Король О.Г. Кібербезпека: сучасні тех-нології захисту: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів : “Новий Світ- 2000”, 2019. – 678 с. 

 

Додаткова 

4 Антоненко О.В. Криптографічні методи перетворення інформації. Навчальний 

посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010104 Професійна 

освіта (Комп'ютерні технології). — Бердянськ: БДПУ, 2015. — 180 с. 

5 Бобало Ю.Я., Горбатий І.В. (ред.) Інформаційна безпека. Навчальний посібник. — Львів 

: Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 580 с. — ISBN 978-966-941-339-0. 
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Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни “Математичні основи криптології”, https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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