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Під час самостійної підготовки до практичних занять студенти 

знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають 

вивченню, а саме: 

  

ТЕМА 1. Теоретичні основи інформаційної безпеки 

 

1. Державна таємниця 

2. Класифікація погроз інформації. 

3. Принципи організації СЗБД  

4. Аналіз термінів і визначень інформаційної безпеки. ДСТУ і керівні 

документи. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.3, 2.1, 2.3-2.7, 2.9. 

 

ТЕМА 2. Апаратні засоби захисту інформації 

 

1. Системи та засоби виявлення, пошуку та знешкоджування технічних 

засобів зняття інформації 

2. Телефонні радіоретранслятори 

3.  Основні стаціонарні засоби захисту інформації 

4. Спеціальні пристрої прослуховування. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 2.1. 

 

ТЕМА 3. Захист інформації в операційних системах 

 

1. Обмеження доступу к даним. 

2. Ідентифікація, встановлення справжності. 

3. Контролери паролів. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 2.1, 2.11, 3.1- 3.3. 

 

ТЕМА 4. Програмні засоби, що містять небезпеку 

 

1. Захист від шкідливих програм. 

2. Поняття вірусних програм 

3. Профілактика зараження вірусами 

 

Рекомендована література до Теми 4: 2.1, 2.3- 2.5, 2.10. 

 

ТЕМА 5. Криптографічний захист інформації 

 

1. Криптографічні методи захисту. 

2. Основи криптоаналізу 

 



Рекомендована література до Теми 5: 2.1, 2.3- 2.5, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 6. Безпека в комп’ютерних мережах 

 

1. Локальна комп’ютерна мережа. 

2. Організація захисту локальної мережі. 

3. Проведення аналізу захищеності локальної мережі. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 2.11, 3.1- 3.3. 
 

ТЕМА 7. Захист інформації  в глобальних мережах 

 

1. Політика безпеки при роботі в глобальній мережі. 

2. Методи захисту від віддалених атак. 

3. Поняття браузера, погрози при використання браузера. 

4. Поняття веб-сервера, безпека сервера . 
 

Рекомендована література до Теми 7: 2.11, 3.1- 3.3. 

 

ТЕМА 8. Комплексний захист інформації 

 

1. Організація комплексних систем захисту інформації 

2. Покажчики ефективності комплексної системи захисту. 

3. Оцінка захищеності визначеного об’єкту. 
 

Рекомендована література до Теми 8: 2.11, 3.1- 3.3. 

 
 

 

Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки 

доповідей, рефератів, тематичних кросвордів, тестових завдань, 

мультимедійних презентацій за наступними темами. 

ТЕМА 1. Теоретичні основи інформаційної безпеки 

 

1. Органи, що забезпечують інформаційну безпеку України, мета, завдання.  

2. Національні інтереси України в інформаційній сфері.  

3. Пріоритетні напрямки в області захисту інформації в Україні. 

4. Тенденції розвитку інформаційної політики держав і відомств.  

5. Правове забезпечення захисту інформації 

6. Головні завдання системи захисту інформації України; 

7. Система забезпечення безпеки даних 

 

 



ТЕМА 2. Апаратні засоби захисту інформації 

 

1. Основні групи технічних засобів ведення розвідки 

2. Способи підключення до телефонної лінії і запис переговорів 

3. Системи прослуховування повідомлень, переданих по стільникових, 

пейджингових каналах і по факсу. 

4. Спрямовані мікрофони 

5. Спеціальні пристрої прослуховування. 

 

ТЕМА 3. Захист інформації в операційних системах 

 

1. Здійснення захисту даних в операційній системі. 

2. Методи паролювання. 

3.  Перехоплювачі паролів. Захист від перехоплювачів паролів. 

 

ТЕМА 4. Програмні засоби, що містять небезпеку 

1. Перехоплювачі паролів. 

2. Захист від перехоплювачів паролів. 

3. Троянські програми. 

4. Утиліти скритого адміністрування. 

5. Поняття вірусних програм. 

 

ТЕМА 5. Криптографічний захист інформації 

 

1. Історія розвитку криптографії. 

2. Криптографічні методи. Формування ключів для шифрування 

3. Програмні та апаратні продукти для криптографічного захисту. 

 

ТЕМА 6. Безпека в комп’ютерних мережах 

 

1. Використання міжмережевих екранів.  

2. Принципи роботи брандмауера. Різновиди брандмауерів. 

 

ТЕМА 7. Захист інформації в глобальних мережах 

 

1. Глобальна мережа. Розвиток і різновиди глобальних мереж. 

2. Протиправні дії, які можуть здійснюватися у глобальних мережах. 

3. Реагування на інциденти в глобальній мережі. 

4.  Віддалені атаки на обчислювальні мережі. 

5. Потенційні проблеми при використання електронної пошти. 

6.  Захист електронних листів та поштових систем 

 

ТЕМА 8. Комплексний захист інформації 

 

1. Створення комплексної системи захисту. 



Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Правила нарахування рейтингових балів за самостійну роботу: 

 15 балів – засвоєння студентом у повному обсязі навчального 

матеріалу, який виноситься на самостійну роботу, всі навчальні завдання, 

винесені на самостійну роботу, виконані у повному обсязі;  

 10 балів – засвоєння студентом у повному обсязі навчального 

матеріалу, який виноситься на самостійну роботу, всі навчальні завдання, 

винесені на самостійну роботу, виконані у повному обсязі з неістотними 

неточностями;  

 5 балів – засвоєння студентом більшості навчального матеріалу, 

який виноситься на самостійну роботу, всі навчальні завдання, винесені на 

самостійну роботу, виконані, деякі з помилками. 

 0 балів – студент не засвоїв навчальний матеріал, який 

виноситься на самостійну роботу, навчальні завдання, винесені на самостійну 

роботу, не виконані. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів 

 

Правила нарахування рейтингових балів за виконання 

індивідуальних завдань: 

 15 балів – повне розкриття студентом теми реферату, уміння під 

час доповіді стисло довести основні питання теми, не користуючись 

рефератом, відповісти на питання, які виникли у студентів та викладача; 

 10 балів – розкриття в цілому студентом теми реферату, уміння 

під час доповіді стисло довести основні питання теми, відповісти на значну 

частину питань, які виникли у студентів та викладача; 

 5 балів – не повне розкриття студентом теми реферату, уміння під 

час доповіді стисло довести основні питання теми, користуючись рефератом, 

відповісти на більшість питань, які виникли у студентів та викладача; 

 0 балів – не надання студентом реферату для перевірки. 
 

 

Рекомендована література 
 

1. Основні нормативні акти: 

1.1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України – 1996. – № 30. 

1.2. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”. 

1.3. Закон Україні “Про державну таємницю”. 

 

2. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 



2.1. Андрианов В. И. и др. Шпионские штучки и устройства для защиты 

объектов и информации. Справочное пособие. –Санкт-Петербург: Изд. 

“Лань”, 1998. –466с. 

2.2. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл, Политика безопасности при работе в 

Интернете - техническое руководство. –М.: «Логос», 1997. –178с. 

2.3. Белов Е. Б., Лось В. П.,  Мещеряков Р. В.,  Шелупанов А. А. Основы 

информационной безопасности: учебное пособие для ВУЗов. –М.: 

«Горячая линия – телеком», 2006. –544с. 

2.4. Герасименко В. А. Захист інформації в автоматизованих системах 

обробки даних: У 2 кн. –М.: Энергоатомиздат, 1994. –214с. 

2.5. Герасименко В. А., Малюк А. А. Основи захисту інформації. –М.: 

Инкомбук, 1997. –540с. 

2.6. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных 

системах: Учебное пособие. –М.: «Логос», 2001. –264с. 

2.7. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. “АТАКА ЧЕРЕЗ 

INTERNET”. –М.: НПО "Мир и семья-95", 1997. –105с. 

2.8. Семкин С. Н., Семкин А. Н. Основи інформаційної безпеки об'єктів 

обробки інформації: Науч.-практ. посібник. –Орел: 2000. –300с. 

2.9. Хорев А.А. Способы и средства защиты информации. Учебное пособие. 

–М.: «Москва», 1998. –168с. 
2.10. Романец Ю., Тимофеев П., Шаньгин В. Защита информации в компьютерных 

системах и сетях. – М.: Радио и связь, 1997. –389с. 

2.11. Петров А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. –М.: 

ДМК, 2000. –147с. 

 

3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.1. http://search.ligazakon.ua/ 

3.2. http://www.nau.kiev.ua 

3.3. http://www.rada.gov.ua 

3.4. http://mail.ru 

3.5. http://i.ua  
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