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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. Теоретичні основи інформаційної безпеки 

 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 

План 

1. Умови безпеки інформації. 

2. Державна політика та система ТЗІ в Україні. 

3. Нормативно-правова база України у сфері ТЗІ. 

4. Структура системи захисту інформації. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати основні тенденції розвитку інформаційних та комп’ютерних 

технологій, складові частини інформатики та комп’ютерної техніки, місце та 

роль застосування технологій захисту інформації у практичній юридичній 

діяльності; 

Вміти забезпечувати  вимоги  держави  та  сьогодення щодо  збереження 

конфіденційності особистої та конфіденційної інформації за допомогою 

отримання теоретичних знань та практичних навиків. 
 
Рекомендована література до Теми 1:  

1.Закон Україні “Про державну таємницю”. 

2.Андрианов В.И. и др. Шпионские штучки и устройства для защиты объектов 

и информации. Справочное пособие. Изд. “Лань”. –Санкт-Петербург. 1998. –

154с. 

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. 

4.Герасименко В. А. Захист інформації в автоматизованих системах обробки 

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

5.Герасименко В. А., Малюк А. А. Основи захисту інформації. –Київ: Інкомбук, 

1997. –540 с. 

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

системах: Учебное пособие. –М: Логос; 2001. –264с. 

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

INTERNET” НПО "Мир и семья-95", 1997.  

 8.Хорев А.А. Способы и средства защити информации. Учебное пособие. МО 

РФ. –М.: 1998. 

 

ТЕМА 2. Апаратні засоби захисту інформації 

 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 

План 

1.  Програмні засоби захисту інформації. 
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2.  Апаратні засоби захисту інформації. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Класифікація технічних засобів зняття інформації 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Спеціальні пристрої прослуховування 

 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Системи та засоби виявлення, пошуку та знешкоджування 

технічних засобів зняття інформації. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати що називається апаратними засобами захисту інформації, які 

існують апаратні засоби захисту інформації, класифікацію технічних засобів 

зняття інформації, основні методи прослуховування телефонних ліній. 

Вміти використовувати системи та засоби виявлення, пошуку та 

знешкоджування технічних засобів зняття інформації. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  
1.Андрианов В.И. и др. Шпионские штучки и устройства для защиты объектов 

и информации. Справочное пособие. Изд. “Лань”. –Санкт-Петербург, 1998. –

154с. 

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

Интернете - техническое руководство. –М.: Логос; 1997. –178с. 

 

ТЕМА 3. Захист інформації в операційних системах 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Механізми захисту операційних систем. 

2. Моделі доступу до даних. 

3. Керування доступом. 

4. Ідентифікація, встановлення справжності  

5. Метод простого паролювання. 

6. Метод вибірки символів. 

7. Метод паролів однократного використання. 

8. Метод груп паролів. 

9. Метод функціонального перетворення. 

10. Контролери паролів. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати як здійснюється захист даних в операційній системі, яким чином 

відбувається обмеження доступу к даним, які дії необхідно виконати для 

встановлення справжності, класифікацію характеристик, які використаються 

для встановлення справжності..  

Вміти використовувати механізми захисту в операційних системах, 

створювати та змінювати облікові записи користувачів. Захищати комп’ютерну 

інформацію в операційних системах за допомогою використання методів 

паролювання. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  

1.Герасименко В. А. Захист інформації в автоматизованих системах обробки 

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

2.Герасименко В. А., Малюк А. А. Основи захисту інформації. –К.: Інкомбук, 

1997. –540с. 

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

системах: Учебное пособие. –М.: Логос; 2001. –264с. 

 

 

ТЕМА 4. Програмні засоби, що містять небезпеку 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Перехоплювачі паролів. 

2. Захист від перехоплювачів паролів 

3. Троянські програми 

4. Утиліти скритого адміністрування. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1. Поняття вірусних програм 

2. Класифікація вірусів 

3. Боротьба з вірусами. Антивірусні програми 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати принципи роботи шкідливих програм, а саме: троянських програм, 

утиліт скритого адміністрування, перехоплювачів паролів. Механізми захисту 

від шкідливих програм. 

Вміти організувати захист від перехоплювачів паролів першого роду, 

організувати захист від перехоплювачів паролів другого роду, організувати 

захист від перехоплювачів паролів третього роду, організувати захист від 

шкідливих програм, діяти при виявлені зараження ЕОМ вірусною програмою. 
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Рекомендована література до Теми 4:  
1.Герасименко В. А. Захист інформації в автоматизованих системах обробки 

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

2.Герасименко В. А., Малюк А. А. Основи захисту інформації. –К.: Інкомбук, 

1997. –540с. 

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

системах: Учебное пособие. –М.: Логос; 2001. –264с. 

 

 

ТЕМА 5. Криптографічний захист інформації 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Криптографічні методи захисту. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Основи криптоаналізу. 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Стеганографія. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати основні принципи роботи криптографічних систем, поняття 

шифрування та дешифрування. Робота з ключами шифрування. Поняття 

криптостійкості. Вимоги до криптографічних систем. Криптографічні методи. 

Основи криптоаналізу. 

Вміти використовувати криптографічні методи для захистку 

конфіденційної інформації. Використовувати програмні засоби для 

криптографічного закриття інформації. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  
1.Герасименко В. А. Захист інформації в автоматизованих системах обробки 

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

2.Герасименко В. А., Малюк А. А. Основи захисту інформації. –К.: Інкомбук, 

1997. –540с. 

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

системах: Учебное пособие. –М.: Логос; 2001. –264с. 

 

 

ТЕМА 6. Безпека в комп’ютерних мережах 
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Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Короткі відомості про комп’ютерні мережі. 

2. Використання міжмережевих екранів.  

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Політика безпеки при роботі в мережі. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати основи роботи з комп’ютерними мережами. Методами роботи з 

ними. Різновидами мережених атак. Методами та можливостями захисту від 

атак на локальні мережі. 

Вміти настроювати мережу для безпечної роботи. Використовувати 

міжмережеві екрани. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  
1.Герасименко В. А. Захист інформації в автоматизованих системах обробки 

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

2.Герасименко В. А., Малюк А. А. Основи захисту інформації. –К.: Інкомбук, 

1997. –540с. 

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

системах: Учебное пособие. –М.: Логос; 2001. –264с. 

 

 

ТЕМА 7. Захист інформації в глобальних мережах. 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Короткі відомості про глобальні комп’ютерні мережі. 

2. Характер проведення атак у глобальних мережах. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Захист при використанні WWW (World Wide Web). 

2. Захист електронної пошти. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати основи роботи з глобальними комп’ютерними мережами. Методами 

роботи з ними. Політику безпеки при роботі в глобальній мережі. 

Вміти реагувати на інциденти в глобальній мережі. Розробляти політику 

безпеки при роботі в глобальній мережі. 
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Рекомендована література до Теми 7:  

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

системах: Учебное пособие. –М.: Логос; 2001. –264с. 

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

INTERNET” НПО "Мир и семья-95", 1997. 

 

 

ТЕМА 8. Комплексний захист інформації 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Організація комплексних систем захисту інформації. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають біти 

напрацьовані під час заняття: 

Знати основи  організації комплексних систем захисту інформації. Етапи 

створення комплексної системи захисту. Покажчики ефективності комплексної 

системи захисту. Моделювання комплексної системи захисту. 

Вміти організовувати комплексні системи захисту інформації. Виділяти 

етапи створення комплексної системи захисту. Визначати покажчики 

ефективності комплексної системи захисту. Моделювати комплексні системи 

захисту. 

 

Рекомендована література до Теми 8:  
1.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.Хорев А.А. Способы и средства защити информации. Учебное пособие. МО 

РФ. –М.: 1998. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Практичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні законодавства та практики інформаційної безпеки. 

4 

Практичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні теорії та практики інформаційної безпеки. 

3 

Практичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Практичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання завдань інформаційної безпеки. 

0 Відсутність на занятті 

 


