
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Кібербезпека» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   Доктор філософії 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти  Радіомоніторинг і радіопротидія   на об'єктах  інформаційної  діяльності 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  18 18 36 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації 

2. Методи та засоби захисту інформації  

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки об’єктів інформаційної діяльності 

2. Виконання досліджень за тематикою дисертаційних робіт 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

ПП-6. Здатність до оволодіння спеціалізованими програмними 

пакетами, протоколами передачі даних, спеціальною 

мікропроцесорною технікою, сучасними інформаційними та 

1. Виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

2. Здійснювати вибір методів і засобів забезпечення захисту інформації з 

обмеженим доступом. 
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безпековими технологіями; здатність до застосування різноманітних, 

професійно профільованих знань і практичних навичок  у сфері 

захисту інформації. 

ПП-14. Здатність до проведення сертифікаційних аудитів на 

об’єктах інформаційної діяльності.  

3. Виходячи із основних характеристик та моделей радіоелектронних 

каналів витоку інформації здійснювати обґрунтування варіантів 

використання методів та засобів протидії витоку інформації з обмеженим 

доступом радіоелектронними каналами. 

  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 

1. Фізичну сутність формування технічних каналів витоку інформації  

2. Сучасні методи та засоби радіомоніторингу об’єктів інформаційної 

діяльності 

3. Теоретичні основи застосування засобів локалізації джерел 

електромагнітного випромінювання та вимірювання параметрів їх 

сигналів 

4. Методи та засоби протидії витоку інформації з обмеженим доступом 

радіоелектронними каналами 

5. Сучасні напрямки розвитку систем радіопротидії 

 

1. Здійснювати збір, аналіз і систематизацію науково-технічної 

інформації з питань протидії витоку інформації з обмеженим доступом 

радіоелектронними каналами 

2. Застосовувати на практиці засоби радіомоніторингу і методики їх 

застосування;  

3. Користуватись здобутими знаннями для вирішення задач аналізу 

оперативної обстановки в умовах необхідності використання методів і 

засобів радіопротидії 

4. Розглядати пропозиції щодо вдосконалення засобів радіомоніторингу 

і радіопротидії, які спрямовані на поліпшення якості захисту 

інформації, давати висновки про доцільність використання засобів 

радіомоніторингу на об’єктах інформаційної діяльності 

5. Проводити експериментальні дослідження у сфері радіомоніторингу і 

радіопротидії 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН-14. Уміти здійснювати обґрунтування варіантів використання методів та засобів радіомоніторингу об’єктів інформаційної безпеки, їх 

основних складових, узагальнювати і критично оцінювати результати отримані вітчизняними і зарубіжними дослідниками. 

 

7. План вивчення освітньої компоненти 

План вивчення дисципліни 

Змістовний 

розділ 

дисципліни  

Вид заняття Тема  Знати Вміти  
План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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Розділ 1 Загрози та уразливості інформаційних і комунікаційних систем. 

 

Лекція 1 

Тема: Основні завдання 

та умови проведення 

радіомоніторингу 

Загрози та уразливості 

інформаційних і 

комунікаційних систем 

Здійснювати 

обґрунтування варіантів 

використання методів та 

засобів протидії витоку 

інформації з обмеженим 

доступом 

радіоелектронними 

каналами 

 
Лекційний 

матеріал 

Лекція 2 
Тема: Радіоканал, як 

канал витоку інформації 

Загрози та уразливості 

інформаційних і 

комунікаційних систем 

Здійснювати 

обґрунтування варіантів 

використання методів та 

засобів радіомоніторингу 

об’єктів інформаційної 

безпеки, їх основних 

складових, узагальнювати і 

критично оцінювати 

результати отримані 

вітчизняними і 

зарубіжними дослідниками 

 
Лекційний 

матеріал 

Самостійна 

робота 

Вивчення теоретичного і 

методичного матеріалу 

Розділу 1 

Загрози та уразливості 

інформаційних і 

комунікаційних систем 

Здійснювати 

обґрунтування варіантів 

використання методів та 

засобів протидії витоку 

інформації з обмеженим 

доступом 

радіоелектронними 

каналами 

 
Методичні 

матеріали 

Розділ 2. Захист інформації методом радіомоніторингу 

 Лекція 3 

 

Тема: Види модуляції і 

сигналів в сучасних РЕЗ 

 

Види модуляції і сигналів в 

сучасних РЕЗ 

Здійснювати 

обґрунтування варіантів 

використання методів та 

засобів радіомоніторингу 

 
Лекційний 

матеріал 
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 об’єктів інформаційної 

безпеки 

 Лекція 4 

Тема: Радіоприймальні 

пристрої для задач 

радіомоніторингу 

Принципи побудови 

радіоприймальних пристроїв 

для задач радіомоніторингу 

Здійснювати 

обґрунтування варіантів 

використання методів та 

засобів радіомоніторингу 

об’єктів інформаційної 

безпеки 

 
Лекційний 

матеріал 

 Лекція 5 

 

Тема: Контроль 

захищеності інформації 

від витоку по каналу 

ПЕМВН 

 

Сучасні методи та засоби 

радіомоніторингу об’єктів 

інформаційної діяльності 

Здійснювати 

обґрунтування варіантів 

використання методів та 

засобів радіомоніторингу 

об’єктів інформаційної 

безпеки 

 
Лекційний 

матеріал 

 

Лекція 6 

Тема: Радіомоніторинг у 

структурі загальних 

методів захисту 

акустичної  інформації. 

Сучасні методи та засоби 

радіомоніторингу об’єктів 

інформаційної діяльності 

Здійснювати 

обґрунтування варіантів 

використання методів та 

засобів протидії витоку 

інформації з обмеженим 

доступом 

радіоелектронними 

каналами 

 
Лекційний 

матеріал 

Лекція 7 

Тема: Засоби 

радіомоніторингу  і 

методики їх застосування 

Сучасні методи та засоби 

радіомоніторингу об’єктів 

інформаційної діяльності 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Лекційний 

матеріал 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Індикаторні засоби 

радіомоніторингу 

Індикаторні засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Індикаторні засоби 

радіомоніторингу 

Індикаторні засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

 
Практичне 

заняття 3 

Тема: Вимірювальні 

засоби радіомоніторингу 

Вимірювальні засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 
 

Методичні 

матеріали 
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методики їх застосування 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Вимірювальні 

засоби радіомоніторингу 

Вимірювальні засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Панорамні засоби 

радіомоніторингу 

Панорамні засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Панорамні засоби 

радіомоніторингу 

Панорамні засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування; 

 
Методичні 

матеріали 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Виявлення джерел 

радіовипромінювання 

індикаторними засобами 

радіомоніторингу 

Індикаторні засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Виявлення джерел 

радіовипромінювання 

вимірювальними 

засобами 

радіомоніторингу 

Вимірювальні засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Виявлення джерел 

радіовипромінювання 

панорамними засобами 

радіомоніторингу 

Панорамні засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Виявлення та 

ідентифікація закладних 

пристроїв комплексом 

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

 
Методичні 

матеріали 



 6 

«АКОР-3ПК» радіомоніторингу і 

радіопротидії 

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Виявлення та 

ідентифікація закладних 

пристроїв комплексом 

«АКОР-3ПК» 

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Вимірювання 

побічних 

електромагнітних 

випромінювань і 

наведень комплексом 

«АКОР-3ПК»  

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 7 

Тема: Вимірювання 

побічних 

електромагнітних 

випромінювань і 

наведень комплексом 

«АКОР-3ПК» 

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Виявлення та 

ідентифікація закладних 

пристроїв комплексом 

«OSCOR OSC-5000» 

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Лабораторне 

заняття 9 

Тема: Виявлення та 

ідентифікація закладних 

пристроїв комплексом 

«OSCOR OSC-5000» 

Аналізуючі засоби 

радіомоніторингу 

Проводити 

експериментальні 

дослідження у сфері 

радіомоніторингу і 

радіопротидії 

 
Методичні 

матеріали 

Самостійна 

робота 

Вивчення теоретичного і 

методичного матеріалу 

Розділу 2 

Засоби радіомоніторингу 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

Розділ 3. Методи та засоби протидії витоку інформації радіоелектронними каналами 
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 Лекція 8 
Тема 5. Види завад та 

засоби їхнього створення 

Види завад та засоби їхнього 

створення 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Лекційний 

матеріал 

 Лекція 9 

Тема 6. Оцінка 

ефективності засобів 

радіозаглушення 

Методи оцінки ефективності 

засобів радіозаглушення 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Лекційний 

матеріал 

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: Оцінка 

ефективності засобів 

радіозаглушення  

Методи оцінки ефективності 

засобів радіозаглушення 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

 
Самостійна 

робота 

Вивчення теоретичного і 

методичного матеріалу 

Розділу 3 

Методи та засоби протидії 

витоку інформації 

радіоелектронними каналами 

Застосовувати на практиці 

засоби радіомоніторингу і 

методики їх застосування 

 
Методичні 

матеріали 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська, пропонуються оригінальні публікації англійською мовою за тематикою змістовних розділів дисципліни. 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Основна 

1. Слободянюк П.В., Благодарний В.Г., Ступак В.С. Довідник з радіомоніторингу / Під загальною редакцією П.В. Слободянюка. – Київ, 2008. 

– 583 с. 

2. Захист мовної інформації методом радіомоніторингу: Навч. посібник /А.М. Олейніков, В.П. Коваль – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 95 с. 

3. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Радиомониторинг: задачи, методы, средства / Под ред. А.М. Рембовского. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 640 с. 

Додаткова 

4. Radio Monitoring: Problems, Methods, and Equipment / Anatoly Rembovsky, Alexander Ashikhmin, Vladimir Kozmin, and Sergey Smolskiy – 

Springer Science+Business Media, LLC 2009. – 507 р. 
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