
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ КТЗІ» 

курс IV 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

 

Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – письмова відповідь, 20 балів 

– захист проекту згідно обраної теми 

Перелік допоміжних матеріалів: інформаційні ресурси: 

1) Державна служба спеціального 

зв’язку та захисту інформації 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/contro

l/uk/index, 

2) ЕНК «Прикладні аспекти побудови 

КТЗІ» 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Загальна класифікація видів інформації, що може бути об’єктом 

злочинних посягань.  

2. Надати визначення терміну «Технічний канал витоку інформації». 

3. Класифікація технічних каналів витоку інформації. 

4. Що собою представляють візуально-оптичні канали витоку 

інформації? 

5. Класифікація способів прихованого відео спостереження та зйомки. 

6. Надати визначення терміну «Захист інформації від витоку по 

візуально-оптичному каналу». 

7. Рекомендації щодо захисту інформації від витоку по візуально-

оптичному каналу. 

8. Комбіновані методи та засоби зняття акустичної інформації. 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/index
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/index


9. Методи та засоби зняття акустичної інформації з будівельних 

конструкцій. 

10. Методи та засоби зняття акустичної інформації з засобів та ліній 

зв’язку. 

11. Види радіомікрофонів для зняття акустичної інформації. 

12. Методи та засоби захисту інформації від витоку акустичними 

каналами. 

13. Пасивні методи захисту акустичної (мовної) інформації. 

14. Активні методи захисту акустичної (мовної) інформації. 

15. Основні вимоги та рекомендації щодо захисту мовної інформації, яка 

циркулює в приміщенні. 

16. Класифікація електромагнітних каналів витоку інформації. 

17. Методи та засоби зняття електромагнітної та електронної інформації. 

18. Пасивні методи захисту електромагнітної інформації. 

19. Активні методи захисту електромагнітної інформації. 

20. Захист інформації в телекомунікаційних системах за рахунок 

структурної скритності сигналів. 

21. Захист інформації в телекомунікаційних системах за рахунок 

інформаційної скритності. 

22. Що собою представляють матеріально-речові канали витоку 

інформації? 

23. Методи та засоби захисту інформації від витоку матеріально-

речовими каналами. 

24. В яких випадках передбачається створення комплексу ТЗІ на ОІД? 

25. Основні етапи створення комплексу ТЗІ на ОІД. 

26. Які об’єкти підлягають обов’язковому категоріюванню? 

27. Які види категоріювання ОІД ви знаєте? 

28. Порядок категоріювання об’єктів. 

29. Мета обстеження ОІД. 

30. Що аналізується під час проведення обстеження на ОІД? 

31. Послідовність проведення робіт з обстеження на ОІД. 

32. Зміст технічного завдання на виконання робіт зі створення комплексу 

технічного захисту інформації на ОІД. 

33. Склад «Програми і методики випробувань» КТЗІ. 

34. Форма та зміст Акту атестацій комплексу ТЗІ. 

35. Структура паспорта на комплекс ТЗІ. 

 

Екзаменатор Козачок В.А. 



 

Завідувач кафедри Бурячок В.Л. 


