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1. Назва освітньої компоненти   Технології виявлення злоякісного програмного забезпечення
                                                                                                  (назва дисципліни)

2. Тип  вибіркова

Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 18 18 54
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Дисципліни на
яких базується

1. Математичні методи криптографії
2. Прикладна загальна теорія систем інформаційної безпеки

Дисципліни для
яких є базовою

1. Технології  виявлення уразливостей мережевих ресурсів
2. Технології  виявлення уразливостей та забезпечення безпеки WEB-ресурсів
3. Дисертаційна робота

Компетенції відповідно до ОНП
Знати Вміти

ПК-1.  Інтегративна компетентність –  здатність до інтеграції  знань,
умінь  і  навичок  та  їх  ефективного  використання  в  умовах  швидкої
адаптації  організацій  до  вимог  зовнішнього  середовищ,  що
забезпечують  виконання  завдань  науково-дослідної,  науково-
педагогічної, управлінської та інноваційної діяльності в інформаційній
та безпековій сфері тощо.

ПК-5.  Загальнонаукова компетентність –  здатність до накопичення
професійних  вмінь  та   навичок  (діагностування  й  інтерпретування
ситуацій, планування та здійснення наукових досліджень, викладання у
вищому  навчальному  закладі  предметів,  що  відносяться  до  галузі
інформаційних  технологій  та  захисту  інформації);  здатність до
генерування нових знань з теорії захисту інформації та інформаційної
безпеки,   з  проблем  алгоритмізації  та  програмування  процесів  в



системах  кібербезпеки;  здатність до  застосування  нових  знань  у
професійній  діяльності  (  проектній,  винахідницькій  та
раціоналізаторській роботі) тощо.
ПК-7.  Інженерна  компетентність  –  здатність  до  виробничо-
технологічної  діяльності  (розробки  та  впровадження  інноваційних
технологій інформаційної безпеки,  вибору технології ІБ, устаткування
та засобів, використання інформаційних технологій; розробки програм і
методик випробувань систем інформаційної та кібербезпеки); здатність
до  організаційно-управлінської  діяльності  (організації  процесу
створення  та  надання  інфокомунікаційних  послуг);  здатність  до
удосконалення, модернізації  та уніфікації  систем, засобів і технологій
забезпечення  безпеки  інформаційних  і  комунікаційних  систем,  до
обробки та перетворення інформації тощо.

Результати навчання відповідно до ОНП
ПРН-18. Уміти аналізувати існуючі технології, методи і засоби застосування шкідливого програмного забезпечення, нівелювання уразливостей
мережевих  та Web-ресурсів.
ПРН-19. Уміти проектувати перспективні технології виявлення шкідливого програмного забезпечення, а також  уразливостей мережевих та Web-
ресурсів й застосовувати їх на практиці.

План вивчення дисципліни
Змістовний

розділ
дисципліни 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1
Лекція 1 Тема: Комп’ютерні

віруси.
1. Історію виникнення 
комп'ютерних вірусів.
2. Класифікацію 
комп'ютерних вірусів.
3. Систематизацію 
комп'ютерних вірусів.
4. Класифікацію технологій 
виявлення вірусів.
5. Способи захисту від 
вірусів.
6. Сучасні AV-технології.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266
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Лекція 2
Тема: Злоякісне 
програмне 
забезпеченння.

1. Основні класи шкідливих 
програм і потенційно 
небажаних программ.
2. Приклади шкідливих 
програм і потенційно 
небажаних програм.
3. Технології самозахисту від
злоякісного ПЗ

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Лекція 3 Тема: Фішинг.

1. Визначення фішингу.
2. Види фішингових атак.
3. Технології захисту від 
фішинг-атак.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Лекція 4 Тема: Банківські загрози.

1. Класифікація банківських 
атак.
2. Методи захисту від 
банківських атак.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 1

Тема: Виявлення та 
видалення шкідливих 
програм.

1. Класифікувати 
комп'ютерні віруси.
2. Захищатися від 
комп'ютерних вірусів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 2

Тема: Статистичний 
аналіз шкідливих 
програм

Отримати навички в 
статичному аналізі 
шкідливого ПЗ.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 3

Тема: Динамічний аналіз 
шкідливих програм

Здобути навички 
динамічного аналізу 
шкідливого ПЗ.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 4

Тема: Аналіз проломів в 
програмному 
забезпеченні

Здобути навички 
проведення аналізу 
експлойтів (фрагментів 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
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коду, які використовують 
вразливості в ПЗ та ОС для
здійснення атаки на 
систему).

view.php?
id=1266

view.php?
id=1266

Розділ 2

Лекція 5 Тема: Ботнети.
1. Визначення ботнетів.
2. Методи виявлення 
ботнетів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Лекція 6

Тема: Мобільбні загрози.

1. Механізми безпеки в 
компанії Apple.
2. Принципи безпеки 
доступні в компанії Apple.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Лекція 7

Тема: Атаки в соціальних
мережах.

1. Огляд веб-загроз.
2. Огляд загроз соціальних 
мереж.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Лекція 8 Тема Загрози ІР-зв’язку.

1. Огляд загроз ІР-зв’язку.
2. Методи захисту від атак 
на ІР-зв’язок.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Лекція 9
Тема: Виявлення 
шкідливих програм.

1. Основи виявлення 
шкідливих програм.
2. Впровадження практики 
виявлення шкідливих 
програм.
3. Методи аналізу коду 
шкідливих програм.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 5

Тема: Зворотний 
інжиніринг х86/ARM

Освоїти навички 
статичного аналізу 
програм з використанням 
дизасемблера для 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
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виявлення шкідливого 
контенту, вивчити додатки,
що використовують основи
технології 
дизасемблювання.

id=1266 id=1266

Практичне
заняття 6

Тема: Покращене 
розпакування.

Отримати навички 
визначення наявності 
виконавчих файлів 
пакувальника для його 
ідентифікації.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 7

Тема: Руткіти.

Отримати навички з 
визначення наявності 
руткітів у системі.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 8

Тема: Аналіз шкідливого 
ПЗ на ОС Android.

Отримати навички в 
дизассемблеруванні та 
відлагодженні шкідливих 
програм для Android.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

Практичне
заняття 9

Тема: Збір даних в
області виявлення та

аналізу шкідливого ПЗ

Володіти практикою 
виявлення шкідливих 
програм

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1266

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=1266

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

1. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности. - М.: Издательский дом ‘‘Вильямс’’, 2002. - 208 с. 
2. Безопасность информационных технологий. Курс БТ01. М.: Учебный центр ‘‘Информзащита’’, 2003. - 233 с.
3. Богуш В.М., Довидьков О.А. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій - К.: ДУІКТ, 2006. - 508 с.
4. Бурячок В. Л. Соціальна інженерія як метод розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем / В. Л. Бурячок, О. Г. Корченко, Л. В.

Бурячок // Захист інформації. – 2012. – № 4(57). – С. 5–12
5. Мінаєв С.А. Принципи організації протидії шкідливим програмам в інформаційно-телекомунікаційних системах на основі оптимізації

їх  функціонування  /  В.  А.  Мінаєв,  С.  В.  Скриль  //  Радіосистеми.  –  Вип.  47  «Радіотехнічні  і  інформаційні  системи  охорони  і  безпеки».  –
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Радіотехніка. – 2013. – №9. – С. 71-72.
6. Розподілений антивірусний контроль як спосіб  протидії  злоякісним програмами в автоматизованих інформаційних системах /  С.В.

Скриль та ін // Радіосистеми. – Вип. 37 «Радіотехнічні та інформаційні системи охорони і безпеки». – Радіотехніка. – 2014. – №6. – С. 27-30.
7. Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник /  В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В.

Толюпа; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора  В. Б. Толубка. – К.: ДУТ, 2015. – 288 с.
8. Бурячок В. Л.,  Козачок В. А.,  Складанний П. М. Пентестінг як інструмент комплексної  оцінки ефективності  захисту інформації  в

розподілених корпоративних мережах // Сучасний захист інформації. 2015. №3. С. 4–12
9. Киричок  Р.  В.,  Складанний  П.  М.,  Бурячок  В.  Л.,  Гулак  Г.  М.,  Козачок  В.  А.  Проблеми  забезпечення  контролю  захищеності

корпоративних мереж та шляхи їх вирішення // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. №3 (43). С. 48–61
10. В.А. Козачок, А.А.Рой, Л.В. Бурячок Технології протидії шкідливим програмам  та завідома фальшивому програмному забезпеченню //

Сучасний захист інформації №2(30), 2017. С. 30-34 
11. Кібербезпека  в  інформаційному  суспільстві:  Інформаційно-аналітичний  дайджест  /  відп.  ред.  О.Довгань;  упоряд.  О.Довгань,

Л.Литвинова,  С.Дорогих;  Науково-дослідний  інститут  інформатики  і  права  НАПрН  України;  Національна  бібліотека  України  ім.
В.І.Вернадського. – К., 2019. – №3 (березень) . – 80 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
(заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

іспит
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Навчальна лабораторія 420
«Академічний центр компетенцій ІВМ (Кіберполігон)»

1. комп’ютери DellOptiPlex 3050/Corei5 7500T – 14 шт. (2017 рік).
2. Проектор ViewSonicPJD 7720 HD (2018)  1 шт. ‒ 1 шт. 
3. Система управління подіями та інцидентами кібербезпеки IBMSecurityQRadarSIEM:
4. набір серверів ServerDellPER530– 3шт.
5. робочі станції DellPrecisionTower 3620 i7  - 14  шт.  Dell OptiPlex 3050 i5; 
6. Маршрутизатор Mikrotik CSS326-24G-2S+RM. - 1 шт.
7. комутатор MikrotikCSS326-24G-2S+ RM  – 1шт.

Lubuntu 16/04 , Ubuntu 16/04 server, MatLab, Security Appscan Standart 9.0.3.12,     VirtualBox 6.0.12 Build 133076,    ESET Security Management Center, Kali Linux 2019.3., IBM QRadar 
SIEM  v.7.3.2,  IBM QRadar  Community Edition v.7.3.1, IBM i2 Analyst’s  Notebook, Tenable  Nessus Professional.

проведення практичного навчання з питань :
набуття навичок роботи з спеціалізованими програмами для побудови та функціонування систем управління даними та подіями щодо кібербезпеки; 
вивчення технологій, впровадження та керування рішеннями щодо запобігання подіям та інцидентам безпеки;
проведення моніторингу, налаштуванню, детального аналізу подій безпеки, розслідування подій, кореляція та визначення їх тенденцій для інформаційних систем.
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 Дана лабораторія  забезпечує проведення наукових досліджень з розслідування кіберінцидентів та методів пошуку загроз, автоматизації процесів управління доступом 
користувачів інформаційних систем, з пошуку та класифікації вразливостей, проводити автоматизований аналіз для швидкого пошуку та класифікації вразливості інформації.
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