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Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 4 курс, 8 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 6 

Розподіл за видами занять 

та годинами навчання 

Лекції – 32 год.   

Практичні (семінарські) – немає 

Лабораторні – 64 год. 

Самостійна робота – 84 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Кафедра Кібербезпеки, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній корпус, 

ауд. 25б, 057-707-62-65, http://cybersecurity.kpi.kharkov.ua. 
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Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Stanislav.Milevskyi@khpi.edu.ua 

Мета навчальної дисципліни “Комплексний тренінг” – формування практичних навичок 

щодо виявлення та протидії сучасним загрозам в кіберпросторі на основі відпрацювання 

практичних завдань. 

Передумови для навчання 

Організаційне забезпечення захисту інформації, Організація і безпека баз даних 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Впровадження коду 

Тема 2. Некоректна автентифікація і управління сесією 

Тема 3. Міжсайтовий скриптинг (XSS) 

Тема 4. Небезпечні прямі посилання на об’єкти 

Тема 5. Небезпечна конфігурація 

Тема 6. Витік чутливих даних – оцінка конфігурації безпеки 

Тема 7. Відсутність контролю доступу до функціонального рівня 

Тема 8. Підробка міжсайтових запитів (CSRF) 

Тема 9. Використання компонентів з відомими уразливостями 

Тема 10. Невалідовані редіректи 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet, Unix OS, Linux OS 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
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кібербезпеки НТУ 

“ХПІ” за дисципліною 
“Комплексний тренінг”  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

30 50 – – 20 – + 100 
 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Kali Linux Web Penetration Testing Cookbook, Second Edition (Packt Publishing) URL: 

https://www.packtpub.com/product/kali-linux-web-penetration-testing-cookbook-second-

edition/9781788991513 

2 Зразок звіту з тестування на проникнення URL: https://www.offensive-

security.com/reports/sample-penetration-testing-report.pdf 

3 Зразок технічного звіту з проникнення URL: https://tbgsecurity 

4 OWASP Top 10: issues in the 10 most critical security risk categories in your web 

applications URL: https://www.sonarqube.org/features/security/owasp/ 

?gads_campaign=Europe-1-Generic&gads_ad_group=OWASP& 

gads_keyword=owasp%20top%2010&gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-

I5zQywzTKai6fcrilMphlAn21CRehrI0q9DEjUZNpHUoDt5V_bVpLm4RoClIkQAvD_BwE 
 

Додаткова 

5 Встановлення Metasploitable 2 URL: 

https://metasploit.help.rapid7.com/docs/metasploitable-2 

6 Збірка Metasploitable 3 URL: https://github.com/rapid7/metasploitable3. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни “Комплексний тренінг”, https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXai 

UBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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