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Основи технічного захисту інформації
Управління інформаційною безпекою
доцент Полотай Орест Іванович
3 кредити /90 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин,
практичних занять – 16 годин,
самостійної роботи – 58 годин
Знання: можливі технічні канали витоку інформації та
фізичні явища, притаманні їх прояву та існуванню на
об’єкті інформаційної діяльності; принципи дії засобів
захисту інформації, їх основні характеристики та
можливості; типові заходи технічного захисту інформації
на об’єктах технічних засобів передачі інформації;
порядок розробки та реалізації заходів технічного захисту
інформації на об’єктах технічних засобів передачі
інформації; типові канали витоку відомостей з
обмеженим доступом; типові алгоритми розробки заходів
захисту відомостей з обмеженим доступом; основні
способи та засоби захисту від видових розвідок; основні
способи та засоби захисту від радіорозвідок; основи
організації технічного захисту інформації і контролю у
державі; основні шляхи забезпечення охорони об’єктів
інформаційної діяльності;
Види, джерела та носії інформації, що підлягає захисту.
Технічні канали витоку інформації. Класифікація ТКВІ.
Технічні розвідки, їх можливості та застосування.
Класифікація
закладних
пристроїв,їх
основні
характеристики та застосування. Способи та засоби
боротьби. Технічна охорона об’єктів. Організація та
контроль технічного захисту в Україні.
“Основи національної безпеки України”, “Організація
спеціального ділочинства”, “Основи інформаційної
безпеки”
• письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
тестування
• підсумковий контроль (контрольний захід - екзамен):
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