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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. Теоретичні основи інформаційної безпеки 
 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Основні поняття, терміни та визначення теорії забезпечення безпеки 

інформації. 

2. Класифікація загроз безпеки даних. 

3. Принципи організації системи захисту баз даних інформаційно-

обчислювальних систем (СЗБД ІОС). 
 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

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 службової інформації за допомогою отримання 
теоретичних знань та практичних навичок. 

 
Рекомендована література до Теми 1:  

1. Романец Ю., Тимофеев П., Шаньгин В. Защита информации в 

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

2. Петров А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы 

защиты. –М.: ДМК, 2000. –147с. 
 

ТЕМА 2. Апаратні засоби захисту інформації 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Апаратні засоби захисту інформації. 

2. Класифікація технічних засобів зняття інформації. 
3.Радіомікрофони. 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Основні методи прослуховування телефонних ліній. 

2. Способи підключення до телефонної лінії і запис переговорів. 

3. Телефонні радіо ретранслятори. 

4. Системи прослуховування повідомлень, переданих по стільникових, 

пейджингових каналах і по факсу. 

5. Використання телефонної лінії для прослуховування приміщень 

6. Спеціальні пристрої прослуховування. 

7. Системи і пристрої відео контролю. 
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8. Пристрої дистанційного управління 

9. Загальні зведення про системи та засоби виявлення, пошуку та 

знешкоджування технічних засобів зняття інформації. 

10. Стаціонарні засоби захисту інформації. 
11. Пошукове устаткування. 
 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

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

пособие. –М.: Мин-во образования РФ, 1998. –216с. 

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

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

“Лань”, 1998. –466с. 

 

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.  
 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати як здійснюється захист даних в операційній системі, зокрема, 

зорганізується обмежений доступ до даних, види і методи паролювання, а 

також дії, які необхідні для встановлення справжності.  
Вміти встановити або змінити пароль доступу до даних з метою захисту 

операційної системи.  
 
Рекомендована література до Теми 3:  

1. Романец Ю., Тимофеев П., Шаньгин В. Защита информации в компьютерных 

системах и сетях. –М.: Радио и связь, 1997. –107с. 
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2. Петров А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. 

–М.: ДМК, 2000. –342с. 
 

 
 

ТЕМА 4. Програмні засоби, що містять небезпеку 
 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
 

План 

1. Програми-перехоплювачі паролів користувачів ОС. 

2. Захист від програм-перехоплювачів паролів. 

1. Поняття вірусних програм. 

2. Класифікація вірусів. 

3. Методи і засоби боротьби з вірусами. 

4. Троянські програми. 

5. Утиліти скритого адміністрування. 

6. Застосування міжмережевих екранів. Пакетні фільтри. 

 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати принципи роботи шкідливих програм, зокрема, троянських програм, 

утиліт скритого адміністрування, перехоплювачів паролів, механізми захисту 

від шкідливих програм. 

Вміти організувати захист від перехоплювачів паролів першого роду, 

другого роду та третього роду, організувати захист від шкідливих програм, 

виявити зараження ПК вірусною програмою. 
 
Рекомендована література до Теми 4:  

1. Романец Ю., Тимофеев П., Шаньгин В. Защита информации в компьютерных 

системах и сетях. –М.: Радио и связь, 1997. –107с. 

2.Петров А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. 

–М.: ДМК, 2000. –342с. 

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

системах: Учебное пособие. –М: Логос; 2001. –96с. 
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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 

Студент 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 

 


