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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерна вірусологія»  містять теми та погодинний розклад 

лекцій і самостійної роботи, перелік тем  для самостійного  опрацювання, 

питання для самоперевірки, перелік літератури із зазначенням сторінок, де 

можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання, критерії  

оцінювання  за 100-бальною системою.  

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно вивчати 

та працювати з навчальною та спеціальною літературою, складати та 

розв’язувати прикладні задачі, користуватися середовищами розробки 

програмного забезпечення. 

Види самостійної роботи: з підручниками, з електронною бібліотекою, з 

конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet. 

Для самостійної роботи студенти повинні опиратися на підручники, навчальні 

та методичні посібники, які є у бібліотеці КрНУ імені Михайла 

Остроградського, конспекти лекцій і практичних занять. Займатися самостійно 

студент може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також він має 

можливість звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які 

проводяться на кафедрі згідно з графіком. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні принципи та правила побудови комп’ютерних вірусів;  

 класифікацію загроз безпеці комп’ютерних систем; 

уміти: 

 застосовувати принципи побудови сучасних обчислювальних машин;  

 демонструвати розуміння сучасних проблем вірусології;  

 здійснювати прогнози з питань розробки та використання 

обчислювальної техніки, мереж, програмного забезпечення від можливих 

вірусних атак.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Кіл-ть 

годин 

лекц с/р 

1 

Загальні поняття про комп’ютерні віруси, історія їх 

виникнення та розвитку. Феномен комп’ютерних вірусів. 

Перші випадки масового зараження комп’ютерними вірусами. 

Умови первинного зараження комп’ютера вірусом. Умови 

неможливості зараження комп’ютера вірусом 

2 10 

2 

Основні принципи функціонування комп’ютерних вірусів. 

Ознаки наявності вірусних програм. Загальні принципи 

функціонування комп’ютерних вірусів, їх розмноження. 

Деструктивні можливості вірусів 

4 10 

3 

Класифікація комп’ютерних вірусів і принципи її побудови. 

Файлові, завантажувальні (бутові) та файлово-

завантажувальні віруси. Макровіруси та мережні віруси. 

Класифікаційний код вірусу 

4 10 

4 

Алгоритми роботи вірусів. Резидентність, використання стелс-

алгоритмів, самошифрування та поліморфізм, використання 

нестандартних методів 

2 10 

5 

Основи низькорівневого програмування. Прості приклади 

асемблерних програм. Основні типи даних. Основні 

арифметичні операції. Основні логічні операції. Операції зі 

стеком. Безумовні та умовні переходи.  Базова техніка 

використання переривань 

4 20 

 Усього 16 60 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Загальні поняття про комп’ютерні віруси, історія їх 

виникнення та розвитку. Феномен комп’ютерних вірусів. Перші випадки 

масового зараження комп’ютерними вірусами. Умови первинного 

зараження комп’ютера вірусом. Умови неможливості зараження 

комп’ютера вірусом 

1. Феномен комп’ютерних вірусів. 

2. Етичні проблеми, пов’язані з розповсюдженням комп’ютерних 

вірусів.  

3. Умови первинного зараження комп’ютера вірусом. 

4. Умови неможливості зараження комп’ютера вірусом. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначення поняття «комп’ютерний вірус». 

2. Перші випадки масового зараження комп’ютерними вірусами. 

3. Умови первісного зараження комп’ютера вірусом. 

4. Етичні проблеми, по’язані з розповсюдження комп’ютерних вірусів. 

5. Поясніть суть понять «освітлення» і «сцена». 

6. Хто й для чого пише віруси? 

Література: [1–20]. 

 

Тема № 2 Основні принципи функціонування комп’ютерних вірусів. 

Ознаки наявності вірусних програм. Загальні принципи функціонування 

комп’ютерних вірусів, їх розмноження. Деструктивні можливості вірусів  

1. Ознаки присутності вірусних програм. 

2. Загальні принципи функціонування комп’ютерних вірусів, їх 

розмноження. 

3. Структура («анатомія») комп’ютерного вірусу. 

4. Деструктивні можливості вірусів. 
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Питання для самоперевірки 

1. Поведінка комп’ютерних вірусів.  

2. «Невидимі» віруси. 

3. Самомодифікувальні віруси.  

4. Класифікація вірусів. 

5. Цикл функціонування вірусів.  

6. Деструктивні можливості вірусів.  

Література: [1–4, 9] 

 

Тема № 3 Класифікація комп’ютерних вірусів і принципи її побудови. 

Файлові, завантажувальні (бутові) та файлово-завантажувальні віруси. 

Макровіруси та мережні віруси. Класифікаційний код вірусу  

1. Файлові, завантажувальні (бутові) та файлово-завантажувальні віруси. 

2. Макровіруси та мережні віруси. 

3. Класифікаційний код вірусу. 

4. Дескриптор вірусу. 

5. Сигнатура вірусу. 

Питання для самоперевірки 

1. Завантажувальні віруси й боротьба з ними. 

2. Макровіруси.  

3. Поштові віруси.  

4. Файлові віруси.  

5. Бутові віруси.  

6. Мережні віруси.  

7. Класифікаційний код вірусу.  

8. Дескриптор вірусу.  

9. Сигнатура вірусу.  

Література: [1–4, 9] 
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Тема № 4 Алгоритми роботи вірусів. Резидентність, використання 

стелс-алгоритмів, самошифрування та поліморфізм, використання 

нестандартних прийомів 

1. Алгоритми роботи вірусів. 

2. Резидентність, використання стелс-алгоритмів. 

3. Самошифрування та поліморфізм, використання нестандартних 

методів. 

Питання для самоперевірки 

1. Алгоритми роботи вірусу.  

2. Принципи та алгоритми роботи Word/Excel/Access-макровірусів.  

3. Призначення комп’ютерних мереж у разі зараження вірусами.  

4. «Небезпечний» Інтернет — міфи та реалії. 

5.  Небезпечні програми — троянські коні, приховане адміністрування. 

6. Поняття вірусних атак.  

7. Пошкоджені й заражені файли. 

Література: [1–4; 9; 10; 13; 14]. 

 

Тема № 5 Основи низькорівневого програмування. Прості приклади 

асемблерних програм. Основні типи даних. Основні арифметичні операції. 

Основні логічні операції. Операції зі стеком. Безумовні та умовні переходи.  

Базова техніка використання переривань 

1. Прості приклади асемблерних програм.  

2. Основні типи даних.  

3. Контроль за зміною регістрів і прапорів.  

4. Основні арифметичні операції. 

5. Основні логічні операції. 

6. Операції зі стеком. 

7. Безумовні та умовні переходи. 

8. Цикли. 

9. Базова техніка використання переривань. 
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Питання для самоперевірки 

1. Прості приклади асемблерних програм.  

2. Основні типи даних.  

3. Контроль за зміною регістрів і прапорів.  

4. Основні арифметичні операції.  

5. Основні логічні операції.  

6. Операції зі стеком.  

7. Безумовні та умовні переходи.  

8. Цикли.  

9. Базова техніка використання переривань. 

Література: [5]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Комп’ютерна 

вірусологія» здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою. 
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