
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Засоби передачі сигналів  в системах технічного захисту інформації» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   «бакалавр» 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

  

1. Назва освітньої компоненти   Засоби передачі сигналів  в системах технічного захисту інформації 
 (назва дисципліни) 
 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

Викладач Чегренець Володимир Михайлович 

Дисципліна Засоби передачі сигналів  в системах технічного захисту інформації 

Для 

спеціальності: 
125 Кібербезпека 

  

Обсяг: Кредитів ECTS Годин За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 12 -- 18 18 52 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Дисципліни на 

яких базується 

1. Компонентна база в системах захисту інформації 

2. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації 

3. Захист від шкідливого програмного засобу  

4. Технічна  експлуатація телекомунікаційних систем та мереж 

5. Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем 

6. Перспективні компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій  

7. Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу 

8. Сучасні комп’ютерні системи та мережі 

9. Проектування систем технічного захисту інформації 

Дисципліни для 

яких є базовою 

1. Засоби прийому та обробки сигналів  в системах технічного захисту інформації,  

2. Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки обєктів інформаційної діяльності 

3.  Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом 

4.  Технологія створення та застосування комплексів захисту інформації з обмеженим доступом та охорони обєктів 
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інформаційної діяльності,  

5. Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу 

6.  адіомоніторинг і радіопротидія на об єктах інформаційної діяльності 

7.  Організація і проведення спеціальних досліджень на обєкті інформаційної діяльності 

8.  Системи контролю та управління доступом на обєкті інформаційної діяльності 

9.  Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню 

10.  Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту 

11.  Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів 

Компетенції: 

Знати Вміти 

1. Загальні відомості про роботу радіопередавальних пристроїв. 

Технічні показники радіопередавачів.  

2. Основні функціональні вузли радіопередавачів 

3. Коливальні контури 

4. Властивості каналу радіозв’язку 

5. Основні поняття та визначення. Вимоги до 

радіопередавальних пристроїв ( ПП).  

6. Функції радіопередавальних пристроїв.  

7. Основні параметрами та характеристики  ПП 

8. Конструкції антен  

9. Модулятори 

10.  Загальні відомості про закладні устрої 
11.  Класифікацію закладних устроїв 

12.  Характеристики та принцип дії ЗП 

13.  Акустичні ЗП 

14.  Мікрофони. 

15.  Телефонні закладні устрої 
16.  Закладні устрої в засобах обчислювальної техніки 

 

1. Складати схеми радіопередавальних пристроїв та коливальних 

контурів  

2. Використовувати вимоги до радіопередавальних пристроїв.  

3. Використовувати закладні пристрої  

4. Використовувати акустичні ЗП, мікрофони, 

5.  Використовувати  закладні пристрої з передачею інформації за 

проводовими  каналами  

6. Застосовувати перетворення повідомлень  

7. Застосовувати генератор з зовнішнім збудженням  

8. Застосовувати автогенератори  

9. Застосовувати закладні пристрої для 

10. Виконувати  практичні розрахунки радіопередавача  

11. Проводити  перевірку робочої точки підсилювача високої частоти по 
постійному й змінному струмі   

12. Отримівати сигнали автогенератора   

13. Проводити розрахунки та експериментальні дослідження 
характеристик активних та пасивних фільтрів 

14. Проводити  перевірку перетворювачів частоти  
15.  Первіряти характеристики пасивного смугового фільтра  

План вивчення дисципліни 

Змістовний 

розділ 

дисципліни  

Вид заняття Тема  Знати Вміти  План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

 

Змістовний 

модуль 1.  

Лекція 1 Загальна схема організації 

радіозв'язку 

Загальні відомості 

про роботу 

Складати схеми 

радіопередавальних 
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 адіопереда-

вальні 

пристрої 

 

радіопередавальних 

пристроїв. Технічні 

показники 

радіопередавачів.  

Основні 

функціональні вузли 

радіопередавачів 

Коливальні контури 

Властивості каналу 

радіозв’язку 

пристроїв та коливальних 

контурів 

Лекція 2 Засоби передавання інформації: 

устрій поняття, 

класифікація, вимоги 

Основні поняття та 

визначення. Вимоги 

до 

радіопередавальних 

пристроїв ( ПП).  

Функції 

радіопередавальних 

пристроїв.  

Основні 

параметрами та 

характеристики  ПП 

Конструкції антен  

Модулятори 

 

Використовувати вимоги 

до радіопередавальних 

пристроїв. 
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Лекція 3 Закладні устрої  Загальні відомості 

про закладні устрої 

 Класифікацію 

закладних устроїв 

 Характеристики та 

принцип дії ЗП 

Використовувати закладні 

пристрої 

  

Лекція 4 Прослуховування акустичної 

інформації 

 Акустичні ЗП 

 Мікрофони. 

 Телефонні закладні 

устрої 

 Закладні устрої в 

засобах 

обчислювальної 

техніки 

Лазерний з'єм 

акустичної 

інформації з вікон 

 

Використовувати 

акустичні ЗП, мікрофони, 

 телефонні закладні устрої, 

 закладні устрої в засобах 

обчислювальної техніки, 

лазерний з'єм акустичної 

інформації з вікон 

  

Лекція 5  адіозакладні пристрої   адіозакладки 

Потужність  

передавача 

Зовнішній вигляд 

закладних пристроїв 

 Закладні пристрої з 

передачею 

інформації за 

проводовими  

каналами 

Використовувати  закладні 

пристрої з передачею 

інформації за проводовими  

каналами 
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Практичне 

заняття 1 

Цифрові методи передачі 

інформації 

Цифрові методи 

передачі інформації 

Використовувати методи 

передачі інформації 

  

Практичне 

заняття 2 

Методи захисту інформації Види повідомлень 

Перетворення 

повідомлень 

Застосовувати 

перетворення повідомлень 

  

 

 

Практичне 

заняття 3 

Генератор з зовнішнім 

збудженням (ГЗЗ) 

 

Структурну схема 

ГЗЗ. 

 ежими роботи 

активного елемента 

в ГЗЗ 

Гармонічний аналіз 

косинусоїдальних 

імпульсів струму 

Енергетичні 

співвідношення в 

вихідному ланцюгу 

ГЗЗ, працюючого у 

режимі з відсічкою 

вихідного струму 

Застосовувати генератор з 

зовнішнім збудженням 

  

 

 

 

 

Практичне 

заняття 4 

Автогенератори Поняття про 

самозбудження. 

Баланс фаз і баланс 

амплітуди 

Схеми 

автогенераторів з 

індуктивним 

зв’язком 

Нестабільність 

частоти 

автогенераторів 

Ланцюги живлення  

автогенераторів. 

Застосовувати 

автогенератори 

  

Практине 

заняття 5 

Порівняльний аналіз закладних 

пристроїв для 

Закладні пристрої 

для 

Застосовувати закладні 

пристрої для 
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несанкціонованого отримання 

акустичної інформації 

несанкціонованого 

отримання 

акустичної 

інформації 

 

несанкціонованого 

отримання акустичної 

інформації 

Практине 

заняття 6 

 озрахунок радіопередавача Вибір і 

обґрунтування 

структурної схеми 

 

Короткий опис 

пропонованої 

структурної схеми й 

призначення блоків 

 озрахунки режиму 

роботи кінцевого 

каскаду 

 озрахунки й вибір 

вхідних каскадів 

 озрахунки лінії 

зв'язку 

Синтезатор частоти 

 

 Виконувати  практичні 

розрахунки 

радіопередавача 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Аналіз робочої точки 

підсилювача високої частоти по 

постійному й змінному струмі 

аналіз робочої точки 

підсилювача високої 

частоти по 

постійному й 

змінному струмі 

 

Проводити  перевірку 

робочої точки підсилювача 

високої частоти по 

постійному й змінному 

струмі  

  

Лабораторне 

заняття 2 

Моделювання транзисторного 

автогенератора 

Схему 

транзисторного 

автогенератора 

 

Отримівати сигнали 

автогенератора  

  

Лабораторне 

заняття 3 

Пасивна режекторна схема 

фільтра з навантаженням 

Методику 

експериментальних 

досліджень 

характеристик 

активних та 

Проводити розрахунки та 

експериментальні 

дослідження характеристик 

активних та пасивних 

фільтрів 

  



 7 

пасивних фільтрів  

Лабораторне 

заняття 4 
Дослідження  перетворювачів 

частоти 

Перевірку 

функціонування 

перетворювача 

частоти. 

Дослідження 

залежності 

коефіцієнта  

перетворення від 

опору навантаження. 

Дослідження 

залежності 

коефіцієнта  

перетворення від 

частоти сигналу. 

Проводити  перевірку 

перетворювачів частоти  
 

Лабораторне 

заняття 5 

Пасивний смуговий фільтр Аналіз пасивного 

смугового фільтра. 

 

 Перевіряти характеристики 

пасивного смугового 

фільтра 

 

     

     

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Закон України 'Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" 

1. Закон України "Про захист інформації з інформапійно- 

телекомунікапійннх системах" 

2. Закон України "Про Національні' систему конфіденційного зв'язку" 
3. Закон України "Про інформацію" 
4. Закон України «Про науково-технічну інформацію»  

5. Закон України "Про телекомунікації" 
6. Закон України «Про Національну програму- інформатизації» 

7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» 

8. Закон України "Про радіочастотний pecvpc України" 
9. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"  
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Рекомендована література 

Базова 

1. Гайдук О.В.  адіотелекомунікаційні технології: радіопередавальні та радіоприймальні пристрої. – Ніжин: ТОВ 

«Видавництво «Аспект- Полігаф»», 2007. – 320 с. 

2. Журавльов Ю.М., Пеньков А.О. Пристрої приймання та обробки сигналів: навчальний посібник.–К. : Вид-во 

Національного авіаційного університету «НАУ-друк»,2009.–200 с. 

3. Никольский, Б. А. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс] : [электрон. учебник] / Б. А. Никольский; 

Минобрнауки  оссии, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Электрон. текстовые и граф. дан. 

(3,612 Мбайт). - Самара, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Никольский, Б. А. Основы радиотехнических систем: учеб. / Б. А. Никольский. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. 

ун-та, 2013. – 315 с. 

5.  адиоприемные устройства / Под ред.. А.П. Жуковского .– М.: Высшая школа.,2009.–342 с. 

6.  умянцев К. Е.Прием и обработка сигналов : Учебн. Пособие для студентов высших учебных заведений.–М.: Изд. 

Центр «Академия». 2004.–528с. 

Допоміжна 

7. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы . Справочное пособие /Под ред. С.В.Якубовского.–М.:  адио и 

связь.2005.–432с. 

8. Пристрої приймання та обробки сигналів : Методичні вказівки та завдання на курсове проектування /Уклад. : 

А.О.Пеньков, Ю.М.Журавльов.–К:НАУ , 2004.–60 с. 

9. Проектирование радиолокационных приемных устройств : Учебное пособие/ А.П.Голубков и др../Под ред.. 

М.А.Соколова.–М.:Висш .шк.,2004.–335с. 

10. Проектирование радіоприемных устройств / Под общ. ред.А.П.Сиверса.– М.,2006.–448 с. 

11.  адиоприемные устройства : Проектирование  ЭА на ИМС / Под ред.. Л.Г.Барулина.–М.:  адио и свіязь, 2005.-272 с. 

12. Цифровая фильтрация сигналов в  ЭС/ А.Я.Белецкий,Э.А.Корнильев и др. Учебн.пособие .–К.: КИИГА , 2003.40 с. 

13. Закон України 'Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" 
14. Закон України "Про захист інформації в інформапійно- 

телекомунікапійннх системах" 

15. Закон України "Про Національні' систему конфіденційного зв'язку" 
16. Закон України "Про інформацію" 
17. Закон України «Про науково-технічну інформацію»  

18. Закон України "Про телекомунікації" 
19. Закон України «Про Національну програму- інформатизації» 
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20. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» 

21. Закон України "Про радіочастотний pecvpc України" 
22. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"  

 

 

 


