
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Фізичні основи захисту інформації.» 

курс 2 

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 результатів розрахунків. 

Перелік допоміжних матеріалів: Таблиця електромагнітних 

характеристик речовин. 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

 

1. Інформація 

2. Повідомлення 

3. Сигнал 

4. Властивості інформації як об'єкту захисту. 

5. Матеріальність носія. 

6. Цінність інформації. 

7. Інформація як товар. 

8. Вплив часу на цінність інформації. 

9. Синтаксична міра кількості інформації. 

10. Семантична міра кількості інформації. 

11. Види інформації, що підлягає захисту 

12. Структура конфіденційної інформації. 

13. Класифікація демаскуючих ознак. 

14. Видові демаскуючі ознаки. 

15. Класифікація і демаскуючі ознаки сигналів. 

16. Класифікація і демаскуючі ознаки речовин. 



17.  Джерела і носії інформації. 

18. Запис і отримання інформації з носія.  

19.  Функціональні сигнали. 

20.  Сторонні випромінювання. 

21.  Завади. 

22. Білий гаусовський шум. 

23.  Види загроз. 

24.  Види і підвиди технічної розвідки (оптичної, радіотехнічної) 

25.  Технології добування інформації. 

26.  Методи доступу до інформації. Дистанційне зняття інформації. 

27.  Методи доступу до інформації ззовні контрольованої зони. 

28.  Методи доступу до інформації без порушення державної межі (супутникові канали, 

канали декаметрового, гектаметрового, кілометрового діапазонів). 

29.  Показники ефективності добування інформації. 

30. Принципи отримання інформації про події  і об'єкти за результатами спостереження 

за середовищем. 

31. Основні поняття і визначення щодо полів. Класифікація полів; їх види. 

32.  Опис полів і величини, що їх характеризують. 

33.  Основні поняття і визначення щодо середовищ. Класифікація середовищ. 

34.  Властивості пружних середовищ. 

35.  Електромагнітні  властивості середовищ. 

36.  Характеристики акустичних полів. 

37.  Рівняння і характеристики електромагнітних полів. Рівняння Максвела; їх суть. 

38.  Хвильові рівняння і методи їх рішення. 

39.  Вектор Умова - Пойнтінга. 

40.  Основні поняття і визначення щодо коливань; їх класифікація. 

41.  Вільні коливання; вимушені коливання. 

42.  Основні поняття і визначення щодо хвиль; їх класифікація. 

43.  Діапазони акустичних і електромагнітних хвиль. 

44.  Збудження і випромінювання хвиль. 

45.  Елементарний електричний вібратор. 

46.  Елементарний магнітний вібратор. 

47.  Випромінювання акустичних хвиль. 

48.  Визначення і характеристики плоскої електромагнитной хвилі (ЕМХ); уточнена 

класифікація середовищ на надвисоких частотах. 

49.  Коефіцієнти розповсюдження, загасання і фази. 

50.  Висновки з рішень рівнянь Максвела для плоскої однорідної ЕМХ. 

51.  Плоскі ЕМХ в ідеальному однорідному діелектрику. 

52.  Плоскі ЕМХ в реальному однорідному діелектрику. 

53.  Плоскі ЕМХ в реальних провідниках. 

54.  Плоскі ЕМХ в плазмі. 

55.  Поляризація плоских ЕМХ . 

56.  Плоскі ЕМХ в анізотропних середовищах; ефекти Фарадея і Коттон-Мутона. 

57.  Відбиття і заломлення плоских хвиль. 

58.  Лінії передачі і їх класифікація. 

59.  Основні параметри ліній передачі. 

60.  Принцип Гюйгенса-Френеля. 

61.  Зони Френеля; область істотна для розповсюдження. 

62.  Дифракція хвиль на плоских екранах. 

63.  Вплив сферичної Землі; дальність прямої видимості. 

64.  Поле джерел, піднятих над землею; інтерференційний множник землі. 

65.  Рефракція. 



66.  Тропосферна рефракція; її види; дальність прямої видимості в умовах рефракції. 

67.  Іоносферна рефракція; критична частота вертикального падіння. 

68.  Механізми розповсюдження радіохвиль в іоносфері. 

69.  Поглинання хвиль в тропосфері. 

70.  Особливості розповсюдження хвиль гектаметрового і кілометрового діапазонів. 

71.  Розсіювання хвиль неоднорідностями; дальнє тропосферне розсіювання. 

72.  Ефект Доплера. 

73. Антени, призначення і характеристики. 

74. Характеристика і діаграма спрямованості антени. 

75.  Дальність радіозв'язку (розвідки, навігація). 
 
(Самостійно, наприклад, за Шифрин Я. С. Антенны. Х. ВИРТА, 1976 

1. Резонансні антени. 

2. Дзеркальні антени. 

 

 

 

Екзаменатор Астапеня В. М. 

 

Завідувач кафедри Бурячок В.Л. 


