
Паролі
Учасники дізнаються, як захистити свою онлайн-інформацію, використовуючи
та підтримуючи надійні паролі. Учасники дізнаються про принципи створення
надійних паролів і про потенційні проблеми в разі надання доступу до них. Вони
також навчаться захищати свої паролі та вживати заходів для уникнення
несанкціонованого доступу до облікових записів.

Матеріали
Роздатковий матеріал для уроку про паролі



Основні правила використання паролів

Частина 1

Розкажіть учням

Зазвичай ми не замислюємося про паролі, які ми використовуємо для веб-
сайтів, програм і служб. Проте від надійності пароля залежить безпека вашої
інформації.

Взаємодія в групі

Залучіть учасників до дискусії, використовуючи наведені нижче запитання.
Нагадайте учасникам, що вони не повинні вказувати свої дійсні паролі під час
цієї або будь-якої іншої вправи.

Запитайте учнів

Скільки у вас паролів? 

Ви використовуєте різні паролі для кожного облікового запису електронної
пошти чи соціальної мережі?

Вони різні чи це варіації того самого пароля?

Якщо у вас кілька паролів, як ви запам’ятовуєте, який із них якому обліковому
запису належить?

Запитайте учнів

Як часто ви забували важливий пароль?

Що ви робили, коли забули свій пароль?

Що ви робите, щоб паролі було легко запам’ятати?

У вас є пароль, який ви використовуєте кожного дня?

Що би сталося (наскільки вам відомо), якщо хтось би дізнався ваш пароль?

Чи розвиток подій залежить від того, що за це за особа?

Яку інформацію про вас може дізнатись інша особа, якщо вона отримає доступ



до вашого облікового запису за допомогою пароля?

Частина 2

Взаємодія в групі

Розділіть учасників на пари.

Розкажіть учням

Разом із партнером обговоріть такий сценарій: що може статися, якщо людина,
яка бажає вам зла, дізналася пароль до вашої улюбленої платформи соціальної
мережі?

Взаємодія в групі

Надайте учасникам 5 хвилин на обговорення. Попросіть групи поділитися
міркуваннями.

Розкажіть учням

Тепер обговоріть із партнером такий сценарій: що може статися, якщо хакер
дізнається пароль до банківського рахунку ваших батьків або опікунів?

Взаємодія в групі

Надайте учасникам 5 хвилин на обговорення. Потім попросіть групи обмінятися
міркуваннями.

Частина 3

Розкажіть учням

Вам може бути цікаво, як хакер може дізнатися персональний пароль. Є кілька
способів. Один із них називається соціальна інженерія – це спроби змусити
когось надати свій пароль. Хакер може це зробити, надіславши електронного
листа, яке виглядає як справжнє повідомлення з платформи чи веб-сайту, на
якому особа має обліковий запис. В електронному листі можна попросити
перейти за посиланням і ввести ім’я користувача та пароль. Коли особа вводить
ці дані, вони стають доступні хакерам.

Хакери іноді намагаються вгадати паролі, використовуючи загальні фрази як-от
"пароль123", "тест" або ім’я чи прізвище.

Інший спосіб дізнатися особистий пароль – це атака так званої "грубої сили".
Атака грубої сили відбувається, коли хакер намагається ввійти в обліковий



запис, багаторазово намагаючись використовувати різні паролі. Хоча хакери
можуть проводити атаку грубої сили вручну, часто вони запускають
комп’ютерну програму, яка швидко й автоматично намагається використовувати
всі можливі комбінації паролів. Наприклад, це може бути список можливих
паролів або набір паролів, що складаються з комбінацій різних букв і цифр. Ці
паролі вводяться, доки не знайдеться відповідний пароль.

Звісно, атаки грубої сили можуть бути й більш досконалі. Якщо ваш пароль
входить до списку можливих паролів, наприклад "комп’ютер123" або "пароль",
деякі програми можуть швидше вгадати його, пробуючи ці варіанти, перш ніж
перейти до менш імовірних або рандомізованих. Пароль можна розгадати
набагато швидше, якщо хакер щось знає про вас. Наприклад, якщо йому
відомо, що вашого кота звати Тобі, він може пробувати це ім’я з різними
варіантами цифр у кінці (наприклад, "Тобі629" або "Тобі3020").



Принципи створення паролів

Частина 1

Запитайте учнів

Хто знає, що таке "надійний" або "більш надійний" пароль? Чому це потрібно?

Розкажіть учням

Надійний пароль допомагає захищати інформацію. Хоча надійний пароль не
гарантує, що обліковий запис не зламають, ненадійний пароль значно
спростить іншим особам доступ до вашої інформації.

Вправа з паролями

Запитайте учнів

Надайте приклади ненадійних паролів.

1. Приклади: "пароль", "12345", "Привіт!", дата народження, прізвисько.

Чому ви гадаєте, що це ненадійні паролі?

1. Їх може легко вгадати особа або комп’ютер, що виконує атаку грубої сили.

Як зробити пароль надійнішим?

1. Додавайте цифри, великі та малі букви, спеціальні символи, створюйте
довші паролі, уникайте загальних фраз і взагалі слів.

Взаємодія в групі

Після того як учасники нададуть свої приклади паролів, напишіть
нижченаведені інструкції на дошці.

Додайте принаймні одну цифру.

Додайте принаймні один спеціальний символ.

Додайте принаймні одну велику та малу букви.

Паролі мають складатися як мінімум із 7 символів.



Паролі мають бути легкими для запам’ятовування, якщо ви не
використовуєте диспетчер паролів.

Диспетчер паролів – це веб-сайт або додаток, який допомагає
користувачам зберігати та впорядковувати паролі.

Пароль не може бути загальновживаним словом або містити особисту
інформацію (дата народження, ім’я одного з батьків тощо).

Не використовуйте один пароль на кількох веб-сайтах.

Розкажіть учням

Є два способи створити надійні паролі. Перший – дотримуватися такого
"рецепта паролів", як на цій дошці. Відповідно до цих інструкцій, слід додати в
пароль складні для вгадування текстові й цифрові елементи, що дасть змогу
створити надійний пароль. Мінусом цього підходу є те, що такі паролі складніше
запам’ятати.

Надійні паролі

Розкажіть учням

Інший спосіб створити надійний пароль – зробити його довшим. Оскільки
надійність пароля пов’язана з його довжиною, пароль у вигляді рядка з
чотирьох або більше незв’язаних слів набагато складніше вгадати людині або
програмі, що застосовує атаку грубої сили. Цей метод має додаткову перевагу,
оскільки його простіше запам’ятати, ніж пароль, створений за "рецептом".

Крім того, можна використовувати комбінацію цих двох методів – створити
рядок із чотирьох або більше незв’язаних слів і додати символи та цифри.

Ціль застосування цих різних методів та сама – створити унікальні паролі, які
буде складно вгадати іншим людям.

Розкажіть учням

Розділіть учасників на пари.

У парах спробуйте створити надійний пароль, дотримуючись інструкцій,
написаних на дошці раніше. Пам’ятайте, що пароль, який складно випадково
вгадати комп’ютеру, може легко вгадати людина або комп’ютер зі списком
стандартних довгих паролів. Аркуші з паролями не будуть збиратися в кінці
уроку. Не радимо використовувати цей пароль для свого реального облікового
запису, оскільки він уже відомий вашим партнерам по групі.



Дайте учасникам 5 хвилин на це завдання. Потім пройдіться по кімнаті та
попросіть учасників надати приклади найнадійніших паролів. Запитайте
учасників, чи вони можуть згадати паролі, які вони створили, не дивлячись на
аркуш із ним.

Деякі веб-сайти вимагатимуть, щоб паролі відповідали частині цих умов (або
всім умовам), інші веб-сайти не мають таких обмежень. Ви також можете
створювати паролі у вигляді рядка, що містить випадкові загальновживані
слова.

Взаємодія в групі

Залишаючись у тих самих парах, нехай учасники створять нові паролі у вигляді
рядків зі словами. Скажіть їм, що пароль має містити принаймні чотири слова,
щоб бути надійним і легким для запам’ятовування. Дайте учасникам 5 хвилин
на це завдання. Потім пройдіться по кімнаті та попросіть учасників надати їхні
приклади паролів. Знову ж таки, нагадайте учасникам, що аркуші паперу не
збиратимуться наприкінці завдання та що їм не слід використовувати ці паролі
для своїх фактичних облікових записів.

Розкажіть учням

Деякі веб-сайти використовують систему, яка називається багатофакторною
(або двофакторною) автентифікацією для перевірки особи. Ці веб-сайти часто
надсилають у текстовому повідомленні, програмі або електронній пошті
одноразовий код, який потрібно ввести після пароля.

Цей метод надійніше захищає облікові записи, підвищуючи рівень безпеки, який
набагато складніше зламати. Наприклад, щоб увійти до вашого облікового
запису, зловмисник повинен мати пароль і доступ до програми, пристрою або
адреси електронної пошти, пов’язаної з обліковим записом.



Безпека паролів

Частина 1

Розкажіть учням

Навіть якщо ви створите пароль, який справді складно зламати комп’ютеру або
людині, він може бути ненадійним з інших причин.

Запитайте учнів

Чому пароль може бути ненадійним?

1. Деякі фактори, які впливають на надійність пароля: один пароль для кількох
облікових записів, пароль, що містить особисту інформацію, використання
одного пароля протягом кількох років, забуття пароля.

Як часто, на вашу думку, потрібно змінювати пароль?

Розкажіть учням

Навіть надійні паролі можна зламати або вкрасти, але ви можете захистити
себе, вживши певних заходів. Якщо на веб-сайті, де ви створили обліковий
запис, виявлено витік інформації, обов’язково змініть пароль цього облікового
запису, а також інших облікових записів, де ви використовуєте подібні паролі.

Запам’ятати багато довгих і складних паролів досить важко.

Запитайте учнів

Як ви вважаєте, чи варто записувати паролі на аркуш паперу або у файл на
комп’ютері? Чому так або чому ні?

Взаємодія в групі

Наведіть приклади можливих варіантів розвитку подій, якщо хтось знайде цей
аркуш паперу або побачить файл на комп’ютері. Поясніть, що одним із варіантів
є використання диспетчера паролів – програми, яка допомагає зберігати та
впорядковувати паролі.

Частина 2

Розкажіть учням

Кожного дня ми використовуємо безліч облікових записів на різних веб-сайтах.



Кожного разу входити на веб-сайт і виходити з нього – досить марудна
процедура.

Запитайте учнів

Ви колись використовували функцію запам’ятовування паролю в браузері, щоб
зберегти його для певного веб-сайту? Чому так або чому ні?

Ви розумієте, як веб-сайт вас запам’ятовує?

1. Попросіть пояснити. Потім поясніть, що веб-сайти запам’ятовують вхід,
зберігаючи файли cookie. Файли cookie – це маленькі файли, що
зберігаються на комп’ютері та допомагають веб-сайтам запам’ятовувати
користувача та його комп’ютер, щоб йому не доводилося кожного разу
вводити облікові дані. Проте за допомогою файлів cookie також можна
відстежувати, як ви переходите між веб-сайтами. Завдяки цій технології
відображається реклама, призначена саме для вас.

Чи варто зберігати пароль на своєму комп’ютері?

Запитайте учнів

Чи потрібно вводити пароль для входу на ваш комп’ютер?

Що станеться, якщо ви надасте доступ до комп’ютера іншим користувачам?

1. У цьому випадку, навіть якщо пароль у полі вводу приховано за допомогою
чорних точок або зірочок, інші користувачі, які використовують ваш
комп’ютер, потенційно можуть викрити його. Якщо ви не бачите пароль на
екрані, це не означає, що він десь не зберігається.

Запитайте учнів

Чи існують ситуації, коли можна передати комусь свій пароль? Коли? Чому?

1. Наприклад, батьки можуть попросити у вас пароль або хочуть приєднатися
до спільного облікового запису Netflix.

Ви передаєте паролі іншим людям? Якщо так, то кому та чому?

Якщо близький друг скаже фразу "якщо я тобі небайдужий", це буде для вас
приводом надати йому свій пароль? Чому так або чому ні?

Розкажіть учням



Ви можете надати пароль людині, до якої ви небайдужі, але це не означає, що
ця людина заслуговує на повний доступ до ваших облікових записів в онлайн-
службах.

Добре подумайте про свої стосунки з цією конкретною людиною, перш ніж
надавати їй пароль. Зокрема подумайте про те, що ці стосунки можуть
змінитися з часом. Наприклад, надати свій пароль комусь із батьків чи опікунів,
це зовсім інша справа, ніж надати його найкращому другові.

Запитайте учнів

Що з вами може статися, якщо ви надасте комусь пароль?

1. Хтось може зламати ваш банківський рахунок, видавати себе за вас в
Інтернеті або дізнатися деякі ваші секрети.

Якщо ви надали пароль до облікового запису, чи будете ви використовувати
цей обліковий запис інакше?

Запитайте учнів

Чи є речі, які ви не дивитиметься на Netflix або не писатимете в електронному
листі, якщо хтось інший зможе побачити, що ви робите?

Взаємодія в групі

Учасники мають обміркувати свою поведінку, коли вони використовують
спільний обліковий запис. Вони мають взяти до уваги, що їхні дії в Інтернеті
бачать інші користувачі облікового запису.

Запитайте учнів

Якщо обліковий запис, наприклад профіль у соціальній мережі, репрезентує вас
у віртуальній реальності, чи варто дозволяти іншим людям використовувати
його?

Взаємодія в групі

Обговоріть можливий сценарій, коли інша людина видає себе за вас і надсилає
повідомлення вашим друзям.

Запитайте учнів

Чи ви дозволяєте пристроям, які використовуєте, зберігати паролі? Чому так
або чому ні? Чи означає це, що зберігати паролі на телефоні чи комп’ютері
безпечно? Що станеться, якщо ви позичите свій телефон чи комп’ютер другу?



Ви використовуєте пристрої спільно з іншими користувачами, наприклад із
рідними або друзями? Ви використовуєте спільний обліковий запис на цьому
пристрої, чи кожний користувач має свій обліковий запис?

Ви використовуєте загальнодоступні пристрої, наприклад у бібліотеці, у школі
тощо? Під час використання цього пристрою ви поводитеся так само, як і на
будь-якому іншому пристрої?

Частина 3

Взаємодія в групі

Розділіть учасників на пари.

Розкажіть учням

Обговоріть у парах такий сценарій. Ви входите на загальнодоступний комп’ютер
у школі, бібліотеці або іншому публічному місці та бачите, що хтось не вийшов
зі свого облікового запису в соціальній мережі або електронній пошті. Попросіть
учасників подумати, розглядали би вони вміст облікового запису чи виконували
інші дії.

Взаємодія в групі

Дайте учасникам 5 хвилин на обговорення, а потім попросіть поділитися
думками. Запросіть групу до дискусії про таке несанкціоноване використання.



Несанкціонований доступ до облікового запису

Частина 1

Взаємодія в групі

Візьміть до уваги наведене нижче. Частину вмісту цього уроку розглянуто в
уроці №1 "Основні правила використання паролів". Вам вирішувати, чи хочете
ви ще раз ознайомитися з цим матеріалом або волієте пропустити його.

Розкажіть учням

Інші люди можуть отримати доступ до вашого облікового запису, навіть якщо
вони не знають пароль і не вгадали його випадково. Якщо комусь відомо
достатньо особистої інформації про вас, ця особа може мати уявлення про ваш
пароль або може переконати когось у компанії передати вашу персональну
інформацію. Оскільки в такому випадку для втручання в обліковий запис не
використовуються технології, це втручання називається соціальним
зламуванням або соціальною інженерією.

Запитайте учнів

Підніміть руку, якщо ви колись забували пароль до якогось веб-сайту.

Що відбувається, коли ви вибираєте параметр "Я не пам’ятаю пароль"?

1. Веб-сайт зазвичай запитує відповіді на секретні запитання або намагається
зв’язатися з вами за номером телефону чи через електронну пошту.

Що це за секретні запитання?

1. Поясніть, як друзі або знайомі можуть дати відповіді на ці запитання чи
вгадати їх. Як правило це такі дані: ім’я домашньої тварини, місто
народження, дівоче прізвище мами, ім’я улюбленого вчителя, ім’я кращого
друга, улюблена спортивна команда.

Хто ще може знати відповіді на ці запитання?

Як веб-сайт зв’язується з вами, якщо ви забули пароль?

Хто ще має доступ до цих способів зв’язку?

Запитайте учнів



Як незнайомець може дізнатися особисту інформацію, пов’язану з вашими
відповідями на секретні запитання?

1. Можна почитати дописи в соціальних мережах, пошукати загальнодоступну
інформацію в Інтернеті, кілька разів спробувати вгадати, зв’язатися з
вашими друзями тощо.

Наведіть кілька прикладів дописів у соціальних мережах, які можуть містити
особисту інформацію.

1. Наприклад, фотографія кота в Instagram з його іменем у заголовку,
фотографія з позначкою розташування або загальнодоступні дописи про
день народження.

Як за допомогою Google можна більше дізнатися про іншу людину та зламати її
пароль?

1. Якщо в пошуковій системі знайти фотографію зі шкільної онлайн-газети, на
якій зображено певну особу, можна з’ясувати ім’я вчителя цієї особи в
дев’ятому класі.

Частина 2

Розкажіть учням

Публікувати інформацію, яка містить відповіді на секретні запитання, може бути
дуже небезпечно. Обирайте секретні запитання, відповіді на які знаєте тільки
ви. Ви також можете вигадати відповіді на секретні запитання та зберегти їх у
диспетчері паролів, або ці відповіді мають бути легкі для запам’ятовування.

Веб-сайти можуть зв’язуватися з користувачами за допомогою номера
телефону або адреси електронної пошти, пов’язаної з обліковим записом
користувача. Якщо користувач забуває свій пароль, веб-сайти часто надають
тимчасовий пароль або гіперпосилання, за допомогою якого він може скинути
пароль.

Запитайте учнів

Це надійна гарантія того, що саме користувач запитує новий пароль?

Що станеться, якщо ви надасте комусь доступ до адреси електронної пошти,
пов’язаної з паролем?

1. У більшості випадків використання посилання для скидання пароля є



безпечним, але якщо ви надаєте доступ до облікового запису або пароль
іншій особі, це наражає вас на ризик.

Розкажіть учням

Соціальне зламування можуть здійснювати люди, які безпосередньо
контактують із вами і намагаються змусити вас надати їм особисту інформацію.
Наприклад, людина може надіслати вам електронне повідомлення, у якому
вона видає себе за когось іншого (друга, члена сім’ї чи працівника банку), і
попросити надати важливу інформацію (наприклад, дату народження), щоб
підтвердити вашу особу. Це також можна зробити більш непомітно. Наприклад,
зловмисник зламав обліковий запис у соціальній мережі вашого друга та питає
вас (і потенційно багато інших людей) про ваш день народження або де ви
виросли. Якщо ви отримуєте повідомлення від друга, яке вам здається дивним,
спочатку зв’яжіться з другом (за межами платформи соціальних мереж), щоб
з’ясувати, чи це справді друг надіслав це повідомлення.

Атаки, у яких використовується схожі на реальні адреси електронної пошти або
веб-сайти, називаються фішингом і можуть призвести до крадіжки особистих
даних. Наприклад, злодій вкрав особисті дані, відкрив кредитні картки на ваше
ім’я та використовує їх. Це може ускладнити для вас отримання кредитної
картки в майбутньому.

Використовуючи фішинг, злодій може видавати себе за вас і отримати доступ
до додаткової інформації, яка дасть йому змогу переглядати вашу електронну
пошту, спілкуватися з друзями, видаючи себе за вас, і вкрасти гроші.
Використовуючи цю технологію, злодій також може заблокувати вам доступ до
облікового запису, створивши новий пароль, який ви не знаєте.



Завдання

Роздатковий матеріал

Завдання

Попросіть учасників відповісти на запитання нижче та додайте їхні відповіді як
текст або візуальні елементи в роздатковий матеріал для уроку про паролі.

1. Які три принципи з цього уроку ви застосуєте під час створення наступного
пароля?

2. Наведіть один приклад, коли ви вважаєте припустимим надати свій пароль
іншій людині.

3. За допомогою яких трьох стратегій можна безпечно надати свій пароль
іншій особі?

4. Наведіть три приклади негативних сценаріїв, коли ваш пароль потрапляє в
погані руки.
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