
 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Силабус навчальної дисципліни  

«ОСНОВИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ» 
 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Обов'язкова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 4 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 32 год.   

Практичні (семінарські) – немає 

Лабораторні – 16 год. 

Самостійна робота – 42 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Кафедра Кібербезпеки, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній 

корпус, ауд. 25б, 057-707-62-65, 

http://cybersecurity.kpi.kharkov.ua. 

Викладач (-і) 

 

Корольов Роман Володимирович, к.т.н., доц. 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

roman.korolev@khpi.edu.ua  

Мета навчальної дисципліни “Основи стеганографічного захисту інформації” – є 

отримання студентами необхідних базових знань з цифрової стеганографії, яка 

використовується для приховування факту існування інформації та створення водяних 

знаків. Особливу увагу в курсі приділяють вивченню проблематики використання цифрової 

стеганографії у сучасному інформаційному просторі, аналізу атак на стеганограмми та 

оцінки стійкості. 

Передумови для навчання 

Основи криптографічного захисту, Математичні основи криптології 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Цифрова стеганографія. 

Тема 2. Математична модель стеганосистем. 

Тема 3. Основні напрямки практичного використання стеганографічніх методів 

захисту інформації. 

Тема 4. Особливості зорової системи людини. 

Тема 5. Цифрові формати нерухомих зображень. 

Тема 6. Приховування даних у просторої області зображень. 

Тема 7. Приховування даних у частотній області зображень. Метод Коха та Жао. 

Тема 8. Особливості слухової системи людини. 

Тема 9. Цифрові водяні знаки 

Тема 10. Цифрові відбитки. 

Тема 11. Приховані канали в комп’ютерних системах і мережах. 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Mathcad 

Сторінка курсу 

(персональна навчальна 

система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною  
“Основи 

стеганографічного 

захисту інформації”  

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

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?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 з виділенням балів на іспит. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

40 20 – – – – 40 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Кузнецов О.О. Стеганографія: навчальний посібник / О.О.Кузнецов, С.П. Євсеєв, 

О.Г. Король. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2015. – 232 с. 

2 Хорошко В.О. Комп’ютерна стеганографія: навчальний посібник / В.О. Хорошко, 

Ю.Є. Яремчук, В.В. Карпінець – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 155 с. 

3 Козюра В.Д. Захист інформації в комп’ютерних системах :підручник / В.Д.Козюра, 

В.О.Хорошко, М.Є.Шелест – Ніжин : ФОП Лукяненко В.В.,  ТПК «Орхідея», 2020. – 

236 с.  

4 Конахович Г.Ф. Компютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних 

дан6 : підручник /Г.Ф. Конафович, Д.О.Прогонов, О.Ю. Пузиренко. – К. – «Alex Print 

Centre», 2018/ – 558 c. 

 

Додаткова 

5 Бурячок В.Л. Інфомаційна та кібербезпека / В.Л.Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. 

Хорошко, С.В. Толюпа. –К.: ДУТ, 2015. –288 с. 

 

6 

Мельник С. Методи цифрової стеганографії: стан та напрями розвитку // С. 

Мельник, В. Кащук. // Information Security of the Person, Society and State. – 2013. – 

№3. – С. 65–70 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33354294/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33354294/
https://vk.com/doc-138514027_444021804
https://vk.com/doc-138514027_444021804
https://vk.com/doc-138514027_444021804
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Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни «Основи стеганографічного захисту інформації», https://iiiii-

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

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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