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1.
Найменування
показників
Кількість кредитів
ЕСТS – 8
Загальна кількість
годин – 240
Кількість тем – 3

Опис навчальної дисципліни

Шифри та назви галузі
Характеристика
знань, код та назва
навчальної дисципліни
спеціальності, ступінь
вищої освіти
12 Інформаційні технології
Навчальний курс 3
125 Кібербезпека (Протидія Семестри 5, 6
кіберзлочинності)
Види підсумкового
бакалавр
контрою:
- залік у семестрі 5.
- екзамен у семестрі 6.

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
заочна форма навчання
Семестр 5:
Лекції – 14 год;
Практичні заняття – 4 год;
Лабораторні заняття - 12 год;
Самостійна робота – 30 год;
Індивідуальні завдання:
Реферати (тощо) – 1
Семестр 6:
Лекції – 44 год;
Практичні заняття – 22 год;
Лабораторні заняття - 24 год;
Самостійна робота – 90 год;
Індивідуальні завдання:
Реферати (тощо) – 2
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни "Прикладна криптографія" є
ознайомлення з теоретичними основами криптографії та прикладними аспектами її
застосування.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Прикладна криптографія" є:
− закладання основ знань та умінь використання криптографічних систем;
− формування навичок аналізу криптографічних систем і протоколів при
забезпеченні кібербезпеки.
Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні::
знати: концепції шифрування з секретним ключем; теоретичні основи досконалої
і обчислювальної секретності; доказовість безпечності криптографії; методи
автентифікації повідомлень; концепції шифрування з публічним ключем; цифрові
підписи; криптографічні протоколи;
вміти: здійснювати криптографічний аналіз криптограм класичних шифрів;
дотримуватися умов безпеки криптосистем з секретним ключем; реалізовувати
окремі операції шифрів симетричної і асиметричної криптографії, функції гешування
в пакетах математичного моделювання; застосовувати програмні реалізації
алгоритмів симетричної і асиметричної криптографії, електронного цифрового
підпису; аналізувати криптографічні протоколи; проводити тестові атаки на ключову
інформацію реалізованих криптографічних алгоритмів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредитів ECTS.
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3.

Програма навчальної дисципліни

Тема № 1. Криптосистеми з секретним ключом
Концепції шифрування з секретним ключем. Криптоаналіз шифру Віженера.
Принципи сучасної криптографії. Теоретичні основи досконалої секретності.
Одноразовий
блокнот
(шифр
Вернама).
Обчислювальна
секретність.
Псевдовипадкові послідовності. Доказовість безпечності криптографії. Поняття дуже
сильної безпеки та псевдовипадкові функції блокових шифрів. CPA-безпечні
криптографічні перетворення. Chosen-Ciphertext і Padding-Oracle атаки. Коди
автентифікації повідомлення. Хеш функції та шифрування з автентифікацією.
Тема № 2. Криптосистеми з публічним ключом
Обчислення модулярної арифметики та алгебраїчні групи. Важкі теоретикочислові проблеми. Концепції шифрування з публічним ключем. Розподіл ключів та
шифрування з публічним ключем. Алгоритми шифрування з публічним ключем.
Алгоритми цифрових підписів. Схеми ідентифікації та інфраструктура відкритих
ключів.
Тема № 3. Криптографічні протоколи
Основні відомості про криптопротоколи: розподілу ключів, аутентифікації
сторін, доказу з нульовим знанням, сліпих підписів, розсіяної передачі, безпечних
виборів, обчислень з декількома учасниками, електронних грошей.
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6

14

4

12

30

14

4

12

30

12

6

4

22

22

10

12

44

10
44
58

6
22
26

8
24
36

24
90
120

Вид контролю

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

Семестр №5
Тема №1. Криптосистеми з секретним
60
ключом
Всього за семестр №5
60
Семестр №6
Тема №1. Криптосистеми з секретним
44
ключом
Тема №2. Криптосистеми з публічним
88
ключом
Тема №3. Криптографічні протоколи
48
Всього за семестр №6
180
Всього за дисципліною
240

лекції

Всього

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)
Кількість годин
відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:
Номер та назва навчальної теми

залік

екзамен

4.1.2. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема №1. Криптосистеми з секретним ключом
1. Розрахунок безумовних ймовірностей букв українського
алфавіту за довільним текстовим фрагментом.
2. Програмна реалізація нижченаведених шифрів:
а) Цезаря;
б) простої заміни;
в) Віженера;
г) Вернема;
д) Плейфера;
е) перестановок.
3. Програмна реалізація криптографічного аналізу криптограм
шифру простої заміни.
4. Програмна реалізація алгоритм генерації псевдовипадкової
послідовності.
Тема №2. Криптосистеми з публічним ключом
1. Програмна реалізація нижченаведених алгоритмів:
а) Diffie-Hellman;
б) Elgamal;
в) RSA;
г) Elliptic curve.
Тема №3. Криптографічні протоколи
1. Криптографічні протоколи, що вже реалізовані на практиці.
2. Перспективні протоколи квантової криптографії.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Література

3,5,6,8

3,5,6,8,9

Ресурси
Internet

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
Проблеми і задачі сучасної криптографії.
Принципи та технології побудови криптографічних алгоритмів.
Оптимізація криптографічних параметрів вузлів і блоків шифраторів.
Синтез криптографічних шифрів.
Організація мереж засекреченого зв'язку.
Сучасні принципи та технології ключових систем криптографії.
Перспективні криптографічні протоколи.
Формальний аналіз криптографічних протоколів.
Програмні інструменти атаки на криптографічні ключі.

6. Методи навчання
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення аналітичнографічного матеріалу дисципліни, на яких курсанти повинні виконувати відповідні
розумові, обчислювальні та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних питань
лекційних занять, опрацювання завдань практичних і лабораторних занять.
Індивідуальна робота передбачає написання рефератів.
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7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
Контроль проводиться по тестових завданнях на підсумковому контролі – заліку
та екзамені.
Екзаменаційні тестові питання
1. Consider the Vigenere cipher over the lowercase English alphabet, where the key
length can be anything from 8 to 12 characters. What is the size of the key space for
this scheme?
2. Consider the Vigenere cipher over the lowercase English alphabet, where the key has
length 8. For which of the following message spaces will this scheme be perfectly
secret? (Check all that apply.)
3. What is the result of encrypting the ASCII plaintext "cool!" using the variant Vigenere
cipher (where encryption is done using byte-wise XOR) and key 0x01 3F?
4. Say we have a scheme with a claimed proof of security with respect to some definition,
based on some assumption. The scheme was successfully attacked when used in the
real world. What are possible reasons for this? (Check all that apply.)
5. In the definition of perfect secrecy, what threat model is assumed?
6. Consider the Vigenere cipher over the lowercase English alphabet, where the key can
have length 1 or length 2, each with 50% probability. Say the distribution over
plaintexts is Pr[M='aa'] = 0.4 and Pr[M='ab'] = 0.6. What is Pr[C='bb']? Express your
answer to 4 decimal places with a leading 0, i.e., if your answer was 1/2 then you would
enter 0.5000 (without a trailing period).
7. Consider the Vigenere cipher over the lowercase English alphabet, where the key can
have length 1 or length 2, each with 50% probability. Say the distribution over
plaintexts is Pr[M='aa'] = 0.4 and Pr[M='ab'] = 0.6. What is Pr[M='aa' | C='bb']?
Express your answer to 4 decimal places with a leading 0, i.e., if your answer was 1/2
then you would enter 0.5000 (without a trailing period). Note: carry out the calculation
exactly (i.e., do not use the truncated result that you entered as your answer in the
previous question) before truncating your answer to 4 decimal places.
8. Which of the following are true for obtaining perfect secrecy using the one-time pad,
assuming the message space contains messages all of some fixed length? (Check all
that apply.)
9. Consider the one-time pad over the message space of 5-bit strings, where Pr[M=00100]
= 0.1 and Pr[M=11011] = 0.9. What is Pr[C=00000]? Express your answer to 5 decimal
places with a leading 0. I.e., if your answer was 1/2, then you would enter 0.50000
(without a trailing period).
10. Which of the following are true about the Vigenere cipher? (Check all that apply.)
11. Two ASCII messages containing English letters and spaces only are encrypted using
the one-time pad and the same key. The 10th byte of the first ciphertext is observed to
be 0xB7 and the 10th byte of the second ciphertext is observed to be 0xE7. Let m1
(resp., m2) denote the 10th ASCII character in the first (resp., second) message. What
is the most you can conclude about m1 and m2?
12. Three ASCII messages containing English letters and spaces only are encrypted using
the one-time pad and the same key. The 10th byte of the first ciphertext is observed to
be 0x66, the 10th byte of the second ciphertext is observed to be 0x32, and the 10th
byte of the third ciphertext is observed to be 0x23. Let m1 (resp., m2, m3) denote the
10th ASCII character in the first (resp., second, third) message. What is the most you
can conclude about m1, m2, and m3?
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13. Which of the following is true about computational secrecy? (Select all that apply.)
14. Let G be a function mapping n-bit inputs to 2n-bit outputs. Which of the following is
true of the pseudo one-time pad encryption scheme based on G? (Check all that apply.)
15. Which of the following attackers can be used to demonstrate that the shift cipher for 3character messages does not satisfy perfect indistinguishability?
16. Which of the following is a negligible function? (Check all that apply.)
17. Define the following function G taking n-bit inputs and producing (n+1)-bit
outputs: G(x)=x∥0, where ∥ denotes concatenation. Which of the following attackers
shows that this G is not a pseudorandom function?
18. Say G is a pseudorandom generator taking n-bit inputs and producing 2n-bit outputs.
Which of the following are necessarily true? (Check all that apply. The symbol '|' is
used here for string concatenation.)
19. Which of the following is a setting in which a pseudorandom generator could be
applied?
20. Consider a pseudo one-time pad encryption scheme Π constructed using some function
G. Which of the following did our proof of security for the pseudo one-time pad show?
21. True or false: any private-key encryption scheme that is CPA-secure must also be
computationally indistinguishable.
22. True or false: any private-key encryption scheme that is CCA-secure must also be
perfectly secret.
23. True or false: any private-key encryption scheme that is CCA-secure must also be CPAsecure.
24. Let F be a block cipher with 128-bit block length. Consider the following encryption
scheme
for
256-bit
messages:
to
encrypt
message M=m1∥m2using
key k (where |m1|=|m2|=128), choose random 128-bit r and compute the
ciphertext r∥Fk(r)⊕m1∥Fk(m1)⊕m2. Which of the following strategies would lead to
a valid chosen-plaintext attack?
25. Let F be a pseudorandom function with 128-bit key and 256-bit block length. Which
are the following functions G are pseudorandom generators? (Select all that apply.)
26. Define the keyed function F as follows: Fk(x)=k⊕x. Which of the following
distinguishers demonstrates that F is not a pseudorandom function?
27. Let F be a block cipher with n-bit block length. Consider the following encryption
scheme: to encrypt a message viewed as a sequence of n-bit blocks m1,m2,…,mt using
a key k, choose a random n-bit value r and then output the
ciphertext r,Fk(r+1+m1),Fk(r+2+m2),…,Fk(r+t+mt), where addition is done
modulo 2n. Which of the following attackers demonstrates that this scheme is not
computationally indistinguishable:
28. Say we use CBC-mode encryption based on a block cipher with 256-bit key length and
128-bit block length to encrypt a 512-bit message. How long is the resulting ciphertext?
29. Assume an honest user wants to send an 8-bit integer to their bank indicating how much
money should be transferred to the bank account of an attacker. The user uses CTRmode encryption based on a block cipher F with 8-bit block length. (Yes, this is a madeup example.) The attacker knows that the amount of money the user wants to transfer
is exactly $16, and has compromised a router between the user and the back. The
attacker receives the ciphertext 10111100 01100001 (in binary) from the user. What
ciphertext should the attacker forward to the bank to initiate a transfer of exactly $32?
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30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

(Recall that CTR-mode decryption of a ciphertext c0,c1 using key k is done by
outputting c1⊕Fk(c0+1).)
Assume CTR-mode encryption with PKCS #5 padding and a block cipher with 8-byte
block length. Say a 4-byte message is encrypted, resulting in ciphertext 0x00 01 02 03
04 05 06 07 00 01 02 03 04 05 06 07. Which of the following ciphertexts will NOT
yield an error upon decryption?
True or false: CBC-mode encryption with PKCS #5 padding provides message
integrity, as long as the receiver makes sure to verify the padding upon decryption.
Let F be a block cipher with n-bit block length. Consider the message authentication
code for 2n-bit messages defined by Mack(m1,m2)=Fk(m1⊕m2). Which of the
following gives a valid attack on this scheme?
Let F be a block cipher with n-bit block length. Consider the message authentication
code for 2n-bit messages defined by Mack(m1,m2)=Fk(m1)⊕Fk(m2). Which of the
following gives a valid attack on this scheme?
Assume a sender and receiver use basic CBC-MAC but authenticate/accept messages
of different lengths. Which of the following is a valid attack?
Assume we want to use a hash function with output length as small as possible, subject
to being collision resistant against a birthday attack running in time 2192. Which hash
function would be the best choice?
Let H,H′ be collision-resistant hash functions. Which of the following functions H′′ is
NOT necessarily collision-resistant?
Assume a sender and receiver use the encrypt-and-authenticate approach for variablelength messages, using CTR-mode encryption and a variant of CBC-MAC secure for
authenticating variable-length data (and independent keys for each). Which of the
following statements is true?
Let F be a block cipher with block length n. Consider the following encryption scheme
for n-bit messages: to encrypt message m using key k, choose a random c0∈{0,1}n and
output the ciphertext c0,c1,Fk(Fk(c0)⊕c1), where c1=Fk(c0)⊕m. Which of the
following statements is true?
Which of the following is the most appropriate primitive for achieving message
integrity between two users sharing a key?
Which of the following is an example of a message authentication code used widely in
practice?
Consider the following algorithm for factoring an integer N provided as input (in
binary): For i=2 to ⌈N−−√⌉, if i divides N, then output (i,N/i). Which of the following
statements is true?
Which of the following is NOT a group?
Which of the following is the multiplicative inverse of 10 modulo 15?
What is [580mod79]? (Note that 79 is prime. Don't use a calculator/computer!)
How many elements are in the group Z∗403? (Note that 403=13⋅31.)
Which of the following gives the 3rd root of 92 modulo 187? (Note that 187=11⋅17.)
Which of the following problems is hard if the RSA assumption holds? In all the
below, N is a product of distinct, large primes p and q, and e is relatively prime to ϕ(N).
Which of the following is a generator of Z∗13?
Z∗23 is a cyclic group with generator 5. In this group, what is DH5(2,20)?
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50. Let G be a cyclic group of order q and with generator g. Based only on the assumption
that the discrete-logarithm problem is hard for this group, which of the following
problems is hard?
51. Which of the following is a drawback of the private-key setting that is NOT addressed
by the public-key setting?
52. Which of the following BEST describes the security offered by the Diffie-Hellman
key-exchange protocol (assuming the DDH problem is hard)?
53. Assume the Diffie-Hellman protocol is run by two parties in the subgroup
of Z∗23 generated by 2. (This subgroup has order 11.) If the first party chooses private
exponent 3 and the second chooses private exponent 10, which of the following
characterizes the execution of the protocol in this case?
54. In which of the following scenarios is public-key encryption a better choice than
private-key encryption?
55. Which of the following would NOT be a secure way for a receiver to distribute her key
for a public-key encryption scheme? (Assume a passive, eavesdropping attacker here.)
56. Which of the following is true in the public-key setting, but NOT true in the privatekey setting?
57. Assume for the purposes of this question a public-key encryption scheme for which the
time to encrypt a 128-bit message is 100 times slower than the time to compute one
AES evaluation. Which of the following is true if we want to encrypt a 100MB
message M?
58. Assume El Gamal encryption, where the group being used is Z∗47 with generator 5.
(This group has order 46, which is not prime. But El Gamal encryption can be defined
in any cyclic group.) Assume the public key contains h=10. Say an attacker sees a
ciphertext (41, 18) that is the encryption of some unknown message m. Which of the
following is an encryption of [5mmod47]?
59. Assume "plain RSA" encryption is used with public key (N=33,e=3). What is the
encryption of the message m=2?
60. Which of the following is true about "plain RSA" encryption (assuming the RSA
problem is hard)?
61. The Federal Government wants to be able to issue advisories to the general public while
ensuring that no one will be able to tamper with their messages or spoof a fake advisory.
Which of the following is the best cryptographic approach to address this problem?
62. The president and vice president of a company want to communicate while ensuring
integrity of their communication. Which of the following is the best cryptographic
approach to address this problem?
63. Assume for the purposes of this question a digital signature scheme for which the time
to sign a 256-bit message is 100 times slower than the time to evaluate SHA-256 on a
512-bit input. Which of the following is true if we want to sign a 500MB message M?
64. Assume the "plain" RSA signature scheme, with public key (N=55,e=3). Which of the
following verifies correctly as the signature on the message m=17?
65. Assume the "plain" RSA signature scheme with public key (N,e=3). For which of the
following messages is it always possible to forge a signature without seeing any prior
signatures or factoring N? (Assume N>1000, and N relatively prime to each of the
messages that follow.)
66. Assume the "plain" RSA signature scheme with public key (N,e). Say we want to forge
a signature on m=289 but can only obtain a signature on one other message. Which of
the following strategies will work? (Assume N>1000.)
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67. In this and the next question, assume the Schnorr identification protocol is run in the
subgroup of Z∗23 generated by 2. (This subgroup has order 11.) Say the prover's
private key is x=7. What is the prover's public key?
68. (This is a continuation of the previous question.) Say the prover runs an execution of
the Schnorr identification protocol with a verifier. The prover chooses r=4 and
sends A=16. The verifier sends challenge 3. What response does the prover send?
69. As in the lectures, let certA→B denote a certificate issued by A for B,
i.e., certA→B=SignskA(B,pkB). Assuming D knows pkC and trusts C, which of the
following provides evidence to D that A's public key is pkA?
70. Consider the SSL/TLS handshake protocol as described on slide 5 of the SSL/TLS
lecture. Say the encryption of pmk were changed from using a CCA-secure public-key
encryption scheme to using a CPA-secure public-key encryption scheme. Which of the
following attacks would this change potentially enable?
71. What is the most appropriate cryptographic primitive to use if a company wants to
distribute authenticated software updates to its customers?
72. What is the most appropriate cryptographic primitive to use if an individual wants to
ensure confidentiality of the files stored on her hard drive?
73. A user wants to design a CPA-secure public-key encryption scheme to be used for
emailing large files. Of the following, which would be the best approach?
74. Consider the following "hybrid" signature scheme, which will give better efficiency
when signing long messages. To sign message M using private key sk, choose a
uniform key k for a message authentication code and then send k,Signsk(k),Mack(M).
Verification is done in the natural way. Which of the following is true regarding this
scheme?
75. Let G be a group, and consider the following private-key encryption scheme with
message space G: The shared key is a uniform element k∈G. To encrypt a
message m∈G using key k, output the ciphertext k⋅m. To decrypt a
ciphertext c∈G using key k, output the message k−1⋅c. Which of the following is true
about this scheme?
76. Consider hybrid encryption using plain RSA and AES-128 in CTR mode, with public
key N,e. Say a 128-bit message m is encrypted, yielding ciphertext c,c0,c1,
with c∈Z∗N and c0,c1∈{0,1}128. Which of the following would be an encryption
of m¯, the bitwise complement of m?
77. Say El Gamal encryption is used in the subgroup of Z∗47 generated by 4. The public
key is 21 and the private key is 4. The ciphertext (34,42) is an encryption of some
message m. Which of the following is an encryption of [4m mod47]?
78. Consider the plain RSA encryption scheme with public key N=55,e=3. Say the
encryption of some unknown message m is 6. What is the encryption of [2m modN]?
79. Say you have "oracle access" to a piece of code that, given a message m, appends an
unknown 8-byte password p, applies PKCS #7 padding, and then encrypts the result
using AES-128 in ECB mode with an unknown key. Which of the following attacks
can be used to confirm that the first byte of p is 'Z'?
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8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:

рівня знань під час практичних і лабораторних занять;

якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних
занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок здобувачем вищої
освіти (далі – здобувач) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх
корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку
роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні
заняття (практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів,
виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних
програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи
(виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок
за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи
помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
Результат
Результат
балів
(перед
навчальних
самостійної
=( (
+
) / 2 ) *10
підсумковим
занять
роботи
за
контролем)
за семестр
семестр
Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки
результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його
завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях
обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність
здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова.
Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то
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науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку).
Підсумкові бали
Загальна кількість балів
Кількість балів за
навчальної
=
(перед
підсумковим + підсумковим
дисципліни
контролем)
контролем
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен,
залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне складання
підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної
навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої
входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в
поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних
у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові
Підсумкові бали
Підсумкові бали
бали
за
навчальної
=
+ за
попередній :
2
поточний
дисципліни
семестр
семестр
У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота,
виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра
визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а
саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи,
самостійної роботи. Наприклад:
Робота
під
навчальних занять
Отримати не менше
позитивних оцінок

час
4

Самостійна
та
індивідуальна робота
Підготувати
реферат,
підготувати конспект за
темою самостійної роботи,
розв’язати задачі.
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Підсумковий
контроль
Отримати
за
підсумковий контроль
не
менше
30
балів

Оцінка в
балах
12

97–100

11

94-96

10

90-93

9

85– 89

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
("зараховано")

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

9.

А

B
8

80-84
Добре
("зараховано")

7

75–79

6

70 –74

C

D
5

65-69

4

60–64

3

41–59

2

21-40

Задовільно
("зараховано")

Незадовільно

1

1–20

("не
зараховано")

Пояснення
"Відмінно" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без
помилок або з однією незначною помилкою.
"Дуже добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання виконані, якість виконання більшості з
них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з
двома – трьома незначними помилками.
"Добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання
виконані, якість виконання жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками, або з
однією – двома значними помилками.
"Задовільно" – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю,
але прогалини не носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, більшість передбачених програмою навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань,
містять помилки, робота з трьома значними помилками.

"Достатньо" – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина
передбачених програмою навчання навчальних завдань не
E
виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом
балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімуму критеріїв оцінки.
"Умовно незадовільно" – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань
не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
FX близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі
над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки

F

"Безумовно незадовільно" – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки,
додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Основна
1. Дистанційний курс University of Maryland by Jonathan Katz "Криптографія".
https://www.coursera.org/course/cryptography.
2. Тилборг ван Х.К. Основы криптологии. Профессиональное руководство и
интерактивный учебник. — М.: Мир, 2006.
3. Захарченко М.В., Йона Л.Г., Щербина Ю.В., Онацький О.В. Розвинення
криптології та її місце в сучасному суспільстві : Навч. посібник. – Одеса:
ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2003. – 80 с.
4. Богуш В.М., Мухачов В.А. Криптографічні застосування елементарної
теорії чисел. Навчальний посібник. - К.: ДУIКТ, 2006. - 126 с..
5. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы и
исходные тексты на языке С. – М.: Издательство ТРИУМФ, 2003.
6. Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю. Компьютерная стеганография. Теория и
практика.— К.: “МК- Пресс”, 2006. — 288 с., ил.
Допоміжна
7. Henk C.A. van Tilborg, FUNDAMENTALS OF CRYPTOLOGY. A Professional
Reference and Interactive Tutorial. Eindhoven University of Technology. The
Netherlands.
KLUWER
ACADEMIC
PUBLISHERS,
Boston/Dordrecht/London.
8. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б. Элементарное введение в
эллиптическую криптографию: Протоколы криптографии на
эллиптических кривых. – М.: КомКнига, 2006. – 280 с.
9. Молдовян Н.А., Молдовян А.А., Введение в криптосистемы с открытым
ключом. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.: ил.
10. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист
інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих.
Інформаційні ресурси
11. https://www.coursera.org/course/cryptography
12. https://www.coursera.org/course/crypto
13. https://www.coursera.org/course/crypto2
14. https://www.cryptool.org/en/
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