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Постановка проблеми. Одним із ос-
новних завдань сучасної освіти є форму-
вання практично компетентної особистості. 
Тому пошук нових можливостей підсилен-
ня прикладної  спрямованості факультати-
вних курсів для старшокласників, засобів 
формування навичок математичного моде-
лювання є перспективним напрямком дос-
ліджень у сфері теорії і методики навчання 
математики. 

Аналіз актуальних досліджень. Пси-
хологічний аспект зазначеної проблеми 
(закономірностей розумової діяльності, пе-
реформування задач, математичне моде-
лювання як засіб пізнання та ін.) розгляну-
то у роботах С.Л.Рубінштейна, Л.С.Вигот-
ського, О.М.Леонтьєва та ін. 

С.Баричев [3] дає короткий опис крип-
тографії. З одного боку, викладає матеріал, 
що дає відповіді на багато питань, які ви-
никають у тих, хто робить у  галузі цієї на-
уки перші кроки, з іншої сторони тут є той 
мінімум інформації, якого достатньо для 
того, щоб самостійно оцінювати будь-які 
реальні криптосистеми чи навіть створюва-
ти свої власні. 

У праці А.П.Алферова, А.Ю.Зубова, 
А.С.Кузьміна, А.В.Черьомушкіна «Основи 
криптографії» викладаються основні по-
няття і розділи, які дозволяють отримати 

уявлення щодо проблеми сучасної крипто-
графії. У посібник увійшли як традиційні 
питання класифікації криптографічних ме-
тодів захисту інформації, так і системні пи-
тання використання цих методів.  

В останні роки в педагогічній пресі збі-
льшилася кількість публікацій, присвяче-
них прикладній спрямованості навчання 
математики і, зокрема, математичному мо-
делюванню. Серед авторів слід відзначити 
Л. Нічуговську, О. Гриб’юк, Л. Бойко,       
С. Великодного та ін. 

Мета статті полягає у висвітленні ак-
туальності вивчення факультативного 
курсу «Основи криптографії» для форму-
вання у старшокласників знань, умінь і на-
вичок математичного моделювання. 

Виклад основного матеріалу. Мате-
матичне моделювання – це ідеальне науко-
ве знакове формальне моделювання, за 
яким опис об’єкта здійснюється мовою ма-
тематики, а дослідження моделі прово-
диться з використанням тих чи інших ма-
тематичних методів [5]. 

У наш час широким фронтом тривають 
роботи зі створення математичних моделей 
в екології, економіці, соціології, криптоло-
гії та ін. З’явилась можливість на науковій 
основі підходити до багатьох екологічних 
та медичних проблем: імплантації і заміни 
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різних органів, прогнозуванню розвитку 
епідемій, обґрунтованої розробки планів 
ліквідації наслідків крупних аварій і катас-
троф. Часто методи математичного моде-
лювання є єдино можливими.  

Слід відзначити певні переваги мате-
матичного моделювання: 

 економічність; 
 можливість моделювання гіпотети-

чних, тобто нереалізованих в природі 
об’єктів; 

 можливість реалізації режимів, не-
безпечних або тих, які складно відобража-
ються у натуральному вигляді; 

 можливість зміни масштабу часу; 
 простота багатоаспектного аналізу;  
 велика прогностична сила внаслідок 

можливості вияву спільних закономірностей; 
 універсальність технічного і про-

грамного забезпечення роботи. 
Окреслимо цілі навчання математич-

ному моделюванню учнів старшої школи в 
рамках вивчення спецкурсу [4].  

Навчальні цілі: узагальнити знання про 
математичну модель, її види, етапи матема-
тичного моделювання; вдосконалити умін-
ня розв’язувати задачі методом математич-
ного моделювання; формувати уміння ви-
користовувати інформаційно-комунікацій-
ні технології в процесі створення та дослі-
дження математичних моделей. 

Розвивальні цілі: розвивати формально-
логічне та формально-операційне мислен-
ня, пам’ять учнів; удосконалювати воло-
діння загальними прийомами розумової 
діяльності, уміння розглядати ситуацію під 
різними кутами зору. 

Виховні цілі: виховувати інтерес до те-
оретичних проблем математики та крипто-
графії, моральність, культуру, самостій-
ність у здобутті нових знань, обирати на-
йоптимальніший вихід, критично ставити-
ся до помилок. 

У процесі вивчення факультативного 
курсу «Основи криптографії» учні мають 
познайомитись із основними поняттями 
цієї науки та її історією.  

Історія криптографії налічує близько 
чотири тисячі років. Першість у введенні в 

сучасну мову термінів «криптографія», 
«криптологія», «криптоаналіз» приписують 
Вільяму Фридману. 

Перший період (приблизно з 
IIIтисячоліття до н.е.) характеризується па-
нуванням моно алфавітних шифрів.  

Другий період (хронологічні рамки – з 
IX століття в Європі – до початку 
XXстоліття) ознаменувався введенням в 
обіг поліалфавітних шифрів.  

Третій період (з початку і до середини 
XX століття) характеризується впрова-
дженням електромеханічних пристроїв в 
роботу шифрувальників.  

Четвертий період – з середини до 70–х 
років XXстоліття – період переходу до ма-
тематичної криптографії.  

Сучасний період розвитку криптогра-
фії (з кінця 1970–х років по теперішній час) 
відрізняється зародженням та розвитком 
нового напрямку – криптографія з  відкри-
тим ключем. Її поява знаменується не тіль-
ки новими технічними можливостями, але 
й порівняно широким поширенням крипто-
графії для використання приватними осо-
бами.  

Сучасна криптографія утворює окре-
мий науковий напрям на стику математики 
та інформатики – роботи в цій області пуб-
лікуються в наукових журналах, організо-
вуються регулярні конференції, олімпіади 
для учнів і студентів. Практичне застосу-
вання криптографії стало невід’ємною час-
тиною життя сучасного суспільства — її 
використовують у таких галузях, як елект-
ронна нумерація, електронній документоо-
біг (включаючи цифрові підписи), телеко-
мунікації та ін. 

Криптологія — розділ науки, що ви-
вчає методи шифрування і дешифрування 
інформації. Вона включає в себе два розді-
ли: криптографію та криптоаналіз. 

Хоча це й дві різні науки, проте було б 
неправильним розділяти криптографію і 
криптоаналіз. Вони вивчають одні й ті ж 
об’єкти, але з різних точок зору. Тому вони 
швидше є двома частинами однієї і тієї ж 
науки — криптології, а не незалежними 
дисциплінами. Вивчати їх теж треба спіль-
но, тому що неможливо серйозно займати-
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ся криптографією (наприклад, розробляти 
шифри), не вивчивши криптоаналіз [2]. 

Метою застосування криптографічних 
методів є захист інформаційної  системи 
від цілеспрямованих руйнівних впливів 
(атак) з боку супротивника. Способи захис-
ту істотно залежать від ситуації: від якого 
роду загрози необхідно захищатися, якими 
можливостями володіє супротивник. 

Основні цілі криптографії: 
 забезпечення конфіденційності да-

них (запобігання несанкціонованого досту-
пу до даних).  

 забезпечення цілісності даних – га-
рантії того, що при передачі або зберіганні 
інформація не буде модифікована користу-
вачем, який не має на це права.  

 забезпечення аутентифікації. Під 
аутентифікацією розуміється перевірка 
справжності суб’єктів (сторін при обміні 
даними, автора документів і т.д.) або дійс-
ності самої інформації.  

 забезпечення неможливості відмови 
від авторства – запобігання можливості ві-
дмови суб’єктів від вчинених ними дій (за-
звичай – неможливості відмови від підпису 
під документом).  

Програмою факультативного курсу 
«Основи криптографії» передбачається ро-
згляд основних видів шифрів: шифри замі-
ни, шифри перестановки, багатоалфавітні 
шифри заміни з періодичним ключем та ін. 

Наприклад, розглядання багатоалфаві-
тного шифру з періодичним ключем можна 
почати з російського алфавіту: 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦ-
ЧШЩЬЫЭЮЯ 

У цьому алфавіті відсутні літери Ё, Й, 
Ъ, що практично не обмежує можливостей 
по складанню відкритих повідомлень ро-
сійською мовою [6]. 

У будь-якому алфавіті літери слідують 
одна за одною у певному порядку. Це дає 
можливість привласнити кожній літері ал-

фавіту її природний порядковий номер. Та-
ким чином, у наведеному алфавіті літері А 
привласнюється порядковий номер 1, літері 
О – порядковий номер 14, а літері Т – по-
рядковий номер 18. Якщо у відкритому по-
відомленні кожну літеру замінити її приро-
дним порядковим номером у розглянутому 
алфавіті, то отримаємо перетворене число-
ве повідомлення. Наприклад, числове пові-
домлення 1 11 20 1 3 9 18 перетворюється у 
буквене повідомлення: АЛФАВИТ. 

Доповнимо природній порядок літер в 
алфавіті. Будемо вважати, що за останньою 
літерою алфавіту слідує його перша літера. 
Такий порядок літер досягається, якщо 
розмістити їх на колі у природньому 
порядку за годинниковою стрілкою. При 
такому розміщенні можна кожній літері 
привласнити порядковий номер відносно 
будь-якої літери алфавіту. Такий номер 
будемо називати відносним порядковим 
номером (рис.1). 

 
Рис.1 

У такому випадку порядковий номер 
літери А відносно літери А дорівнює 0, 
відносно літери Я він вже дорівнює 1, а 
відносно літери Б порядковий номер А 
дорівнює 29. 

Для розгляду шифру характерно те, що 
літери відкритого тексту, які зашифровані 
одним і тим же знаком гами, по суті, заши-
фровані одним і тим самим шифром прос-
тої заміни. Наприклад, ключова таблиця 
цього шифру простої заміни при знаку га-
ми, рівному 1, має вигляд таблиця 1. 

Таблиця 1 
Ключова таблиця 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Э Ю Я 
Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Э Ю Я А 
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Висновки. Таким чином, використан-
ня математичних основ та математичних 
моделей при розв’язуванні задач на факу-
льтативному курсі з основ криптографії дає 
можливість активізувати математичні 
знання учнів старших класів. Розробка да-
ного курсу сприяє розвитку потенціалу 
творчого підходу учнів до вивчення мате-
ріалу сучасної математики, а також дає 
можливість формулювати нові задачі, ви-
користовуючи математичні моделі.  
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