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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, прикладна криптологія 

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 

Компетенції: 

Знати Вміти 

1. Бути здатними до інтеграції знань, умінь і навичок та їх 

ефективного використання в умовах швидкої адаптації організацій до 

вимог зовнішнього середовища, що забезпечують виконання завдань 

науково-дослідної, науково-педагогічної, управлінської та інноваційної 

діяльності в інформаційній та безпековій сфері тощо. 

2. Бути здатними 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).  

3. Бути здатними до генерування нових знань з теорії захисту 

інформації та інформаційної безпеки,  з проблем алгоритмізації та 

програмування процесів в системах кібербезпеки.  

4. Бути здатними до застосування нових знань у професійній 

діяльності (проектній, винахідницькій та раціоналізаторській роботі) 

тощо; 

5. Бути здатними до виробничо-технологічної діяльності 

(розробки та впровадження інноваційних технологій інформаційної 

безпеки, вибору технології ІБ, устаткування та засобів, використання 

1. Аналізувати існуючі технології, методи і засоби застосування 

шкідливого програмного забезпечення, нівелювання уразливостей 

мережевих  та Web-ресурсів. 

2. Проектувати перспективні технології виявлення шкідливого 

програмного забезпечення, а також уразливостей мережевих та Web-

ресурсів й застосовувати їх на практиці. 



 2 

інформаційних технологій; розробки програм і методик випробувань 

систем інформаційної та кібербезпеки). 

6. Бути здатними до організаційно-управлінської діяльності 

(організації процесу створення та надання інфокомунікаційних послуг);  

7. Бути здатними до удосконалення, модернізації та уніфікації 

систем, засобів і технологій забезпечення безпеки інформаційних і 

комунікаційних систем, до обробки та перетворення інформації тощо; 

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. 

   

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 

   

Лекція 3 Тема: Фішинг. 

1. Визначення фішингу. 

2. Види фішингових атак. 

3. Технології захисту від 

фішинг-атак. 

   

Лекція 4 Тема: Банківські загрози. 1. Класифікація банківських    
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атак. 

2. Методи захисту від 

банківських атак. 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Виявлення та 

видалення шкідливих 

програм. 

 

1. Класифікувати 

комп'ютерні віруси. 

2. Захищатися від 

комп'ютерних вірусів. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Статистичний 

аналіз шкідливих 

програм 

 

Отримати навички в 

статичному аналізі 

шкідливого ПЗ. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Динамічний аналіз 

шкідливих програм 
 

Здобути навички 

динамічного аналізу 

шкідливого ПЗ. 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Аналіз проломів в 

програмному 

забезпеченні 

 

Здобути навички 

проведення аналізу 

експлойтів (фрагментів 

коду, які використовують 

вразливості в ПЗ та ОС для 

здійснення атаки на 

систему). 

  

Розділ 2 

 

Лекція 5 Тема: Ботнети. 

1. Визначення ботнетів. 

2. Методи виявлення 

ботнетів. 

   

Лекція 6 

Тема: Мобільбні загрози. 

1. Механізми безпеки в 

компанії Apple. 

2. Принципи безпеки 

доступні в компанії Apple. 

   

Лекція 7 
Тема: Атаки в соціальних 

мережах. 

1. Огляд веб-загроз. 

2. Огляд загроз соціальних 

мереж. 

   

Лекція 8 Тема Загрози ІР-зв’язку. 

1. Огляд загроз ІР-зв’язку. 

2. Методи захисту від атак 

на ІР-зв’язок. 

   

Лекція 9 
Тема: Виявлення 

шкідливих програм. 

1. Основи виявлення 

шкідливих програм. 
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2. Впровадження практики 

виявлення шкідливих 

програм. 

3. Методи аналізу коду 

шкідливих програм. 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Зворотний 

інжиніринг х86/ARM 

 Освоїти навички 

статичного аналізу 

програм з використанням 

дизасемблера для 

виявлення шкідливого 

контенту, вивчити додатки, 

що використовують основи 

технології 

дизасемблювання. 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Покращене 

розпакування. 

 Отримати навички 

визначення наявності 

виконавчих файлів 

пакувальника для його 

ідентифікації. 

  

Практичне 

заняття 7 
Тема: Руткіти. 

 Отримати навички з 

визначення наявності 

руткітів у системі. 

  

Практичне 

заняття 8 

Тема: Аналіз шкідливого 

ПЗ на ОС Android. 

 Отримати навички в 

дизассемблеруванні та 

відлагодженні шкідливих 

програм для Android. 

  

Практичне 

заняття 9 

Тема: Збір даних в 

області виявлення та 

аналізу шкідливого ПЗ 

 Володіти практикою 

виявлення шкідливих 

програм 
  

 


