
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 “БЕЗПЕКА ВЕБ РЕСУРСІВ”  

курс 3 курс 

Напрям підготовки: 025 Кібербезпека 

Форма проведення                            тести 

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

Критерії оцінювання:   Тест складається  з  40 тестових завдань  

в середовищі Moodle* 

Перелік допоміжних матеріалів:      матеріали ЕНК «ІТ в менеджменті» 

* кожен тест оцінюється у 1 бал максимально 

При  тестуванні онлайн оцінка обраховується: 

  для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з багатьох» та «так або 

ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 

балів; 

 за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат «декілька з багатьох», 

«відповідність») оцінка розраховується на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті 

передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні 

відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві 

відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3 відповідей – кожна 

оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно 

– здійснити організаційні та програмні заходи щодо підвищення рівня безпеки зберігання інформації;  

– виконувати адміністрування прав доступу до комп’ютерної системи з метою перешкоди призначення 

невиправданих привілей;  



 

 

– виконувати постійний моніторинг з пошуку програмних закладок та каналів витоку інформації;  

– використовувати основні прийоми та програмні засоби хакерів для перевірки надійності захисту 

інформації та стійкості його щодо хакерських атак. забезпечувати обґрунтований підбір програмно-апаратних та 

програмних засобів для забезпечення необхідного рівня захисту інформації; 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вступ до курсу та вимоги  

Основні питання: 

• Поняття безпеки в Інтернеті. Розгляд питань чому веб-сайт може бути вразливим. Важливість захисту 

інформації в Інтернет просторі  

• Використання розробниками Chrome's/Firefox інструментів. Причини існування комп'ютерних злодіїв. 

Методи проникнення до інформації у комп'ютері (хакінґ, крекінг, фрікінг). Розгляд атаки "Людина 

посередині", знайомство з cookies 

• Поняття заголовку HSTS, JavaScript, PHP, серверної сторони VS та клієнтських мов  

 

Змістовий модуль 2. XSS та Cookie атаки з перехоплення інформації 

Основні питання: 

• Виявлення ненадійної інформації, практика встановлення сигналів для усунення шкідливих даних 

• Поняття XSS та вихідних даних, їх використання. Тестування ризиків стійкості XSS  

Заголовок X-XSS-Захист  

• Поняття HTTP лише для cookies. Поняття безпечних cookies, обмеження доступу файлів cookie задаванням 

шляху та вивчення умов для використання тимчасових cookies 

Змістовий модуль 3. Вразливості серверної сторони та профіль ризику  

Основні питання: 

• Розгляд питань як зловмисник створює профіль ризику на веб-сайті. Поняття: заголовку відповіді сервера, 

«Відбитки пальців» HTTP серверів, отримання інформації через robots.txt, ризики інформації, що 

надходить з джерел HTML 



 

 

• Вміння ідентифікувати ненадійні дані у параметрах запитів HTTP. Захоплення таких запитів та 

маніпулювання їх параметрами. Методика маніпулювання логікою програми за допомогою настроюваних 

параметрів, маніпуляція HTTP заголовками 

• Поняття Local file inclusion (LFI), Remote File Inclusion (RFI). Fuzz-тестування 

Змістовий модуль 4. SQLi, XSRF атаки  

Основні питання: 

• Понятння SQLi атак, типи SQL вводу даних. Розвиток вміння тестувати ризикові рішення 

• Технологія збору даних за допомогою введення інформації, автоматизація атак з “Havij” або “Sqlmap” 

• Поняття XSRF введення даних, cross site атаки. Вивчення ролі anti-forgery знаків 

Змістовий модуль 5. Злам Автентифікації  

Основні питання: 

• Поняття атаки кликджекингу: міцність паролів та вектори атаки. Все про паролі; навіщо існують 

обмеження на введення символів у паролях  

• Тестування ризиків у функції "запам'ятати мене". Повторне підтвердження дії перед ключовими діями. 

Тестування брутфорс автентифікації та незахищеної captcha 

Екзаменатор     Таджіні М. 

Завідувач кафедри    Бурячок В.Л.  

 


