
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Криптографія 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Факультет електроніки та інформаційних 

технологій, кафедра прикладної математики 

та моделювання складних систем 

Розробник 
Козлова Ірина Іванівна, 

к.ф.-м.наук, старший викладач 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 

6 рівень; QF-LLL –6 рівень; перший цикл 

FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
8 тижнів протягом 7-го семестра 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 56 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(24 години лекцій, 32 години практичних 

занять), 94 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми Прикладна математика 

спеціальності 113 Прикладна математика 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання з алгебри, теорії чисел 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування умінь та навичок для забезпечення 

ефективного криптографічного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи 

та формування системи спеціальних знань по застосуванню методів та 

засобів криптографічного захисту інформації в умовах широкого використання. 

 

 

 



4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Історія предмету, актуальність. Перші криптографічні алгоритми. 

ТЕМА 2. Симетричні шифри. Блочні та потокові алгоритми шифрування. Алгоритми 

DES і ГОСТ. 

ТЕМА 3. Двоключові системи шифрування. „Складні” обчислювальні задачі. 

ТЕМА 4. Біграмні шифри. Шифри складної заміни . Рюкзачний метод Меркля. 

Варіанти методу. 

ТЕМА 5. Обмін сеансовим ключем. Методи RSA та Ель-Гамаля. 

ТЕМА 6. Доповнення про деякі несиметричні системи шифрування. 

ТЕМА 7. Задачі ідентифікації та аутентифікації. Електронний підпис (RSA, 

Ель-Гамаля та ін.) 

ТЕМА 8. Поняття про криптоаналіз. Задачі декомпозиції числа, дискретного 

логарифму. Деякі алгоритми розв’язку цих задач. 

ТЕМА 9. Поняття про криптографічні протоколи та їх аналіз. 

ТЕМА 10. Зауваження до застосування криптографічних алгоритмів у конкретних 

галузях діяльності (банківська справа, електронні гроші, тощо). 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Застосовувати методи шифрування. 

РН2. 
Створювати навчальні комп’ютерні програми шифрування і 

криптоаналізу. 

РН3. Застосовувати знання з криптографії у прикладних задачах. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Навчальна дисципліна «Криптографія» є вибірковою. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття 

(П):  

 

ТЕМА 1.  

Л1. Історія предмету, актуальність. Перші криптографічні алгоритми. 

 

ТЕМА 2.  

Л2. Симетричні шифри. Блочні та потокові алгоритми шифрування. 

Л3. Алгоритми DES і ГОСТ. 

П1. Блочні та потокові алгоритми шифрування. 

 

ТЕМА 3.  

Л4. Двоключові системи шифрування. 

Л5. „Складні” обчислювальні задачі. 

П2. Алгоритм Віженера.  Алгоритм Хілла. 

 



ТЕМА 4.  

Л6. Біграмні шифри. Шифри складної заміни. Рюкзачний метод Меркля. 

П3. Алгоритм Евкліда і узагальнений алгоритм Евкліда. 

 

ТЕМА 5.  

Л7. Обмін сеансовим ключем. Метод RSA. 

Л8. Обмін сеансовим ключем. Метод Ель-Гамаля. 

П4. Методи RSA та Ель-Гамаля. 

 

ТЕМА 6. 

П5. Асиметричні алгоритми шифрування 

П6. Шифрування з відкритим ключем. 

 

ТЕМА 7.  

Л9. Задачі ідентифікації та аутентифікації. Електронний підпис. 

П7. Алгоритм цифрового підпису RSA. 

П8. Алгоритм цифрового підпису DSA . 

П9. Алгоритм цифрового підпису Ель-Гамаля. 

 

ТЕМА 8.  

Л10. Криптоаналіз. 

П10. Криптоаналіз алгоритму Віженера. 

П11. Криптоаналіз алгоритму Хілла та RSA. 

П12. Задачі декомпозиції числа, дискретного логарифму. 

 

ТЕМА 9.  

Л11. Поняття про криптографічні протоколи та їх аналіз. 

П13. Атаки на протоколи. 

П14. Аналіз та моделювання криптографічних протоколів. 

 

ТЕМА 10.  

Л12. Застосування криптографічних алгоритмів у конкретних галузях діяльності. 

П15. Протоколи електронного цифрового підпису. 

П16. Протокол розподілу ключів за допомогою еліптичних кривих. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД1. Підготовка до лекції-дискусії. 

НД2. Участь у лекції-дискусії. 

НД3. Робота на практичних заняттях. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. мультимедійні лекції; 

МН2. лекції-дискусії; 

МН3. практичні заняття; 



МН4. самостійну роботу з вивченням наданих матеріалів з можливістю консультацій 

очних та електронних. 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Під час проведення контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання. 

a. Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної 

роботи та за наслідками модульних атестацій набрав необхідну, яка відповідає позитивній 

оцінці, кількість рейтингових балів (не менше 60), отримує семестрову оцінку у 

відповідності до набраних рейтингових балів.  

b. Студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових балів, що 

відповідає позитивній оцінці, але не менше 35, зобов’язаний перескладати захід 

підсумкового семестрового контролю.  

Студент, який за наслідками модульних атестацій не набрав мінімально необхідної кількості 

рейтингових балів  (не менше 35) не допускається до повторного складання підсумкового 

семестрового контролю і отримує оцінку «неприйнятно» (за шкалою  ECTS – «F») . 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в 

процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання проводиться у формі захисту індивідуального завдання та роботи на 

практичних заняттях, виконання письмової контрольної роботи. Всі роботи повинні 

бути виконані самостійно. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Робота на практичних заняттях (ПР) – до 30 балів за всі заняття; 

2. Індивідуальне дослідницьке завдання (виконання, захист) (ІЗ) – 30 балів;  

3. Контрольна робота (тести, задачі) (КР) - 2 роботи по 20 балів кожна. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

Дошка (Д). 

Мультимедійна дошка (МД). 

Персональний комп’ютер (ПК). 

 



10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Фільштінський В.А. Математичні основи 

криптографії – Суми : СумДУ, 2011. – 138 с. 

2. Ємець В. Сучасна криптографія. Основні 

поняття – Львів : БаК, 2003. – 144 с. 

3. Оглобліна О.І. 3108 Застосування теорії чисел 

криптографії – Суми : СумДУ, 2011. – 65 с. 

4. Усатенко Т.М. Криптологія – Суми : СумДУ, 

2008. – 164 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання 

1.  
Історія предмету, актуальність. Перші криптографічні 

алгоритми. 
12 2   10  

2. 
Симетричні шифри. Блочні та потокові алгоритми 

шифрування. Алгоритми DES і ГОСТ. 
16 4 2  10  

3. 
Двоключові системи шифрування. „Складні” 

обчислювальні задачі. 
16 4 2  10  

4. 
Біграмні шифри. Шифри складної заміни. Рюкзачний 

метод Меркля.  
12 2 2  8  

5. Обмін сеансовим ключем. Методи RSA та Ель-Гамаля. 18 4 2  12  

6. Доповнення про деякі несиметричні системи шифрування. 12  4  8  

7. 
Задачі ідентифікації та аутентифікації. Електронний 

підпис (RSA, Ель-Гамаля та ін.) 
16 2 6  8  

8. 

Поняття про криптоаналіз. Задачі декомпозиції числа, 

дискретного логарифму. Деякі алгоритми розв’язку цих 

задач. 

18 2 6  10  

9. Поняття про криптографічні протоколи та їх аналіз. 16 2 4  10  

10. 

Зауваження до застосування криптографічних алгоритмів 

у конкретних галузях діяльності (банківська справа, 

електронні гроші, тощо). 

14 2 4  8  

Всього з навчальної дисципліни за 

денною формою навчання: 
150 24 32  94  

 

 



 

Схвалено на засіданні кафедри, протокол № __ від «__» ________ 2020 р. 

Завідувач кафедри    ПМ та МСС  
(назва кафедри) 

____________ 
(підпис) 

  Коплик І.В. 
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО:1)   

Керівник проєктної групи (гарант освітньої 

програми « Прикладна математика ») 

____________ 
(підпис) 

  Дворниченко А.В. 
(прізвище та ініціали) 



 

 

Додаток1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання 

і навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

РН1 ПЗ НД1, НД2, НД3 МН2, МН3 МД, Д, ПК КР, ПР 

РН2 ПЗ НД1, НД2, НД3 МН2, МН3 МД, Д, ПК КР, ІЗ 

РН3 Л, ПЗ НД1, НД2, НД3 
МН1, МН2 

МН3, МН4 
МД, Д, ПК ПР, ІЗ 

 

 


