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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 

– об'єкти програмного забезпечення,  на які  можливі  атаки з  боку
комп'ютерних хакерів, та методи здійснення несанкціонованого доступу
до інформації;

– мови програмування  JavaScript,  PHP, принципи функціонування
XSS та  Cookies та  методи  обмеження  доступу  вказаних  файлів  до
внутрішньої інформації;

– принципи  функціонування  «Відбитки  пальців»  HTTP серверів,
моделі  маніпулювання  HTTP заголовками,  поняття  Fuzz-тестування,
Local file inclusion (LFI), Remote File Inclusion (RFI);

– методи  несанкціонованого  зйому  та  навмисного  пошкодження
інформації та засоби протидії цим спробам; 

– методи побудови захисту окремих програмних продуктів;
– основні  прийоми  і  програмні  засоби  для  аналізу  та

дизасемблювання  програмних  продуктів  з  метою  їх  подальшого
несанкціонованого використання, методи захисту від дизасемблювання
уміти: 

вирішувати  задачі  супроводу  (в  т.  числі:  огляд,  тестування,
підзвітність) системи управління доступом згідно принципів, критеріїв
доступу  та  встановленої  політики  безпеки  в  інформаційних  та
інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-
системах; 

реалізовувати  заходи  з  протидії  отриманню  несанкціонованого
доступу  до  інформаційних  ресурсів  і  процесів  в  інформаційних,
інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-
системах;

вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та
процесів  в  інформаційних  та  інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих) та  SMART-системах на основі моделей управління
доступом (мандатних, дискриційних, рольових); 

вирішувати  задачі  централізованого  і  децентралізованого
адміністрування  доступом  до  інформаційних  ресурсів  і  процесів  в
інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)
та SMART-системах;

забезпечувати  введення  підзвітності  системи управління  доступом
інформаційних ресурсів і процесів в ІТ та SMART-системах;

вирішувати задачі управління процесами забезпечення неперервності
бізнесу  з  використанням  процедур  резервування  програмного
забезпечення та безпосередньо інформаційних ресурсів; 

вирішувати  задачі  корекції  цілей,  стратегій,  планів  забезпечення
неперервності бізнесу після здійснення кібератак, збоїв та відмов різних
класів; 

виконувати аналіз налаштувань елементів інформаційних систем та
комунікаційного обладнання.

Відповідно до  ОПП «БІКС» у процесі вивчення  ОК передбачається



формування у студентів таких компетентностей: 
здатність  виконувати  моніторинг  процесів  функціонування

інформаційних,  інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)
систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.

Ключові слова атака, веб-сайт, вектор, вразливість, захист, інформація, перехоплення,
ризик, сервер, тестування, аутентифікація, блокування, сканування

Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий модуль 1. Вступ до ОК та вимоги. 

Тема 1. Про курс: навіщо нам потрібна безпека в Інтернеті; огляд топ-
10  списку  OWASP.  Приклад  вразливого  веб-сайту.   
Використання Chrome's/Firefox інструментів для розробників; моніторинг
та  складання  запитів  за  допомогою  Fiddler.  Модифікація  запитів  та
відповідей у Fiddler. Захист транспортного рівня. 

Тема 2.  Поняття атаки «людини посередині». Захист конфіденційної
інформації підчас її пересилання. Ризик надсилання файлів cookies через
незахищені  з’єднання.  Чому завантажувати  форми для входу HTTP є
ризикованим. Використання вмісту змішаного режиму.

Тема 3. Заголовок HSTS; основні поняття JavaScript; основні поняття
PHP; серверна сторона VS. Клієнтські мови. 

Змістовий  модуль  2.  XSS  та  Cookie  атаки  з  перехоплення
інформації. 

Тема  4.  Виявлення  ненадійної  інформації  та  її  ліквідація.
Встановлення сигналів для використання практик ліквідації. Поняття XSS
та вихідних даних; визначення обставин використання вихідних даних.
Доставка  інформації  через  відображений  XSS.  Тестування  ризиків
стійкості XSS. Заголовок X-XSS-Захист. 

Тема 5.  Cookies 101. Поняття Http лише cookies. Поняття безпечних
cookies.

Тема  6.  Обмеження  доступу  файлів  cookie  задаванням  шляху.
Зниження  ризику  у  зв’язку  із  закінченням  терміну  дії  файлів  cookie.
Використання тимчасових cookies для подальшого зменшення ризиків.

Змістовий модуль  3.  Вразливості серверної сторони та профіль
ризику 

Тема 7. Як зловмисник створює профіль ризику на веб-сайті. Поняття
заголовку  відповіді  сервера.  Розміщення  ризикованих  веб-сайтів;
«Відбитки пальців» HTTP серверів. Розкриття інформації через robots.txt.
Ризики в джерелах HTML; внутрішнє повідомлення про помилку. 

Тема  8. Відсутність  засобів  контролю  діагностичних  даних.
Ідентифікація ненадійних даних у параметрах запитів HTTP. Захоплення
запитів  та  маніпулювання  параметрами.  Маніпулювання  логікою
програми за допомогою параметрів. Тестування відсутності перевірки з
боку сервера Розуміння побудови моделі.

Тема 9. Приведення в дію атаки масового призначення. Маніпуляція
HTTP заголовками; Fuzz-тестування; вразливість при завантаженні файлу.
Local file inclusion (LFI); Remote File Inclusion (RFI)

Змістовий модуль 4. SQLi, XSRF атаки 
Тема  10.  Складові  SQLi  атак  –  небезпечні  введення  та  помилки

серверу.  Складові  SQLi  атак  –  назви таблиць  та  колонок,  отримання
дійсних облікових даних для сайту. Типи SQL вводу: параметризовані
запити та збережені процедури, уникнення введення команд користувача,
обмеження привілеїв, перевірка білого списку.

Тема 11. Тестування  ризикованих  рішень.  Дослідження  структури



бази даних за допомогою введення даних. Збирання даних за допомогою
введення інформації. Автоматизація атак з “Havij” або “Sqlmap”. Сліпе
SQL введення даних; безпечні моделі додатків.

Тема 12. Що таке XSRF? Вивчення за прикладом - XSRF з GET та
POST параметрами. XSRF введення даних – референт, заголовок джерела
та відповідь на виклик. XSRF введення даних – маркер синхронізатора.
Поняття cross site атак. Тестування ризику підробки cross site; роль anti-
forgery знаків; тестування підробки cross site запитів проти APIs.

Змістовий модуль 5. Злам Автентифікації 
Тема 13. Встановлення атаки кликджекингу. Поняття міцності паролю

та векторів атаки. Обмеження введення символів у паролях. Надсилання
облікових  даних  для  створення  облікових  записів.  Перерахування
рахунку.

Тема  14. Відмова  від  сервісу  за  допомогою  оновлення  паролю.
Забезпечення правильного оновлення паролю; встановлення небезпечного
зберігання паролів. Тестування ризиків у функції «запам’ятати мене».

Тема  15. Повторне  підтвердження  перед  ключовими  діями.
Тестування брутфорс автентифікації. Тестування незахищеної captcha.

Дата і місце 
проведення 
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Біографія е-тьютора Освіта: Державний університет телекомунікацій. Диплом магістра. 
Спеціальність: Кібербезпека (Червоний диплом,2016-2018) 
Кваліфікація: «професіонал із організації інформаційної безпеки».
Науковий ступінь: немає.
Вчене звання: немає

Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Тадждіні Махіяр 
m  .  tadzhdini  @  kubg  .  edu  .  ua  

Попередня підготовка Знання,  вміння і  компетенції,  сформовані  в ході вивчення дисциплін
«Теоретичні  аспекти  захищених  інформаційно-комунікаційних
технологій»,  «Захист  інформації  в  інформаційно-комунікаційних
системах», «Фізичні основи захисту інформації». 

Як навчатися? Студенти  опрацьовують  теоретичний  матеріал  лекцій,  підручників,
навчально-методичних  посібників  та  інших  інформаційних  джерел,
виконують практичні завдання. 

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних і практичних занять.

Навчальні матеріали Комплект  методичних  розробок  лекційних  і  практичних  занять;
електронний навчальний курс, методична та наукова література

Необхідне 
устаткування 

Комп’ютери, програмне забезпечення, підключення до мережі Інтернет
Лаборатор  ія   безпеки інформаційних активів   Університету

Групові/ 
Індивідуальні види 
навчальної діяльності

Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)
Практичні  заняття  (ознайомчі,  підтверджуючі,  частково-пошукові,
дослідницькі)
Самостійна  робота  (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)
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