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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Захист інформації і комп’ютерна 

вірусологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з 

галузі знань галузі знань 0403 – Системні науки і кібернетика, напряму підготовки    6.040302 

–  Інформатика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп’ютерний вірус, його різновиди та 

поведінка, програмні продукти аналізу коду комп’ютерних вірусів. Використання 

антивірусного програмного забезпечення. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Захист інформації і комп’ютерна 

вірусологія» для підготовки бакалаврів базується на системі знань, умінь та універсальних 

компетентностей, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін «Теорія 

програмування», «Архітектура комп’ютера», «Операційні системи та системи 

програмування».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Структура і класифікація комп’ютерних вірусів 

2. Методи і засоби захисту інформації 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Захист інформації і комп’ютерна 

вірусологія» є закласти термінологічний фундамент, сформувати уявлення про комп’ютерні 

віруси, середовище їх існування та поширення, навчити студентів правильно проводити 

аналіз погроз інформаційній безпеці, основним методам, принципам, алгоритмам захисту 

інформації, з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку методів захисту інформації, 

систем та засобів здійснення погроз зі сторони потенційних порушників.  
1.2. Основними завдання навчальної дисципліни «Захист інформації і комп’ютерна 

вірусологія» є формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь з теорії та 

практики захисту інформації в тому числі від комп’ютерних вірусів. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

сучасні погрози безпеці інформації; ознайомити з принципами побудови класифікації 

комп’ютерних вірусів, їх структури та способів поширення; технічні методи і засоби захисту 

інформації; методи захисту і засоби захисту інформації; організаційно-правове забезпечення 

захисту інформації; 

вміти:  

аналізувати вплив комп'ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку 

комп'ютерних систем; аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації 

потенційними порушниками; виявляти дії вірусу в ОС Windows за допомогою аналізу 

процесів, що протікають, за допомогою аналізу кодів підозрілих програм, за допомогою 

антивірусних програм; досліджувати стійкість секретних криптографічних систем; 

організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб відділу захисту інформації 

відповідно до інструкцій і обов'язків. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 Структура і класифікація комп’ютерних вірусів 

Тема 1 Загальні відомості про комп’ютерні віруси та середовище їх поширення 

Предмет, структура та зміст дисципліни. Визначення поняття «комп’ютерний вірус». 

Умови первісного зараження комп’ютера вірусом. Умови неможливості зараження 
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комп’ютера вірусом. Поширення вірусів.  Пошкоджені та заражені файли. Види файлів, які 

можуть бути заражені вірусом. Види мережевих атак. Шкідливі комп'ютерні програми.  

Тема 2 Класифікація комп’ютерних вірусів і принципи її побудови. Поведінка 

комп’ютерних вірусів.  

Ознаки присутності вірусних програм. Класифікація комп’ютерних вірусів. 

Класифікаційний код вірусу. Дескриптор вірусу. Сигнатура вірусу. Файлові віруси. Бутові 

віруси. Мережні віруси.  

 

Змістовий модуль 2 Методи і засоби захисту інформації 

Тема 3 Основи захисту інформації  
Основні властивості інформації, як предмета захисту. Основні проблеми захисту 

інформації. Види і цілі вторгнень. Напрями загроз. Напрями і засоби захисту інформації. 

Моделі захисту інформації. Програмні та технічні методи і засоби захисту. 

Тема 4 Криптографія та криптоаналіз 

Основні поняття криптографії та криптоаналізу. Симетричні та асиметричні 

криптографічні перетворення. Види симетричних та асиметричних шифрів. Абсолютно 

стійкий шифр. Методи генерації псевдовипадкових числових послідовностей. Сучасні 

стандарти симетричного шифрування, сучасні асиметричні криптосистеми. 

Тема 5 Криптографічні протоколи. Протоколи аутентифікації (ідентифікації) 

Основи захисту мереж. Криптографічні протоколи, їх цілі та властивості. Протоколи 

аутентифікації користувачів. Протоколи аутентифікації повідомлень. Електронний цифровий 

підпис. Основні етапи аутентифікації та авторизації. Види аутентифікації. Авторизація. 

Реєстрація подій в системі. Протоколи електронного цифрового підпису. 

 

3.  Рекомендована література 

Базова 

1. Аксак Н. Г. Паралельні та розподілені обчислення: пірдуч. / Н. Г. Аксак, О. Г. 

Руденко, А. М. Гуржій. – Х.: Компанія СМІТ, 2009. – 480 с. 

2. Антонов А. С. Введение в параллельные вычисления: учебное пособие / А. С. 

Антонов. – М .: Изд-во МГУ, 2002. – 69 с. 

3. Богачёв К. Ю. Основы параллельного программирования / К. Ю. Богачёв. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 342 с. 

4. Гергель В. П. Лекции по параллельным вычислениям: учебное пособие / В. П. 

Гергель, В. А. Фурсов. – Самара: изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2009. – 164 с. 

5. Воеводин В. В. Параллельные вичисления / В. В. Воєводин,  Вл. В. Воеводин – 

СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 600 с. 

6. Жуков І. Паралельні та розподілені обчислення / І. Жуков, О. Корочкін. – К.: 

Корнійчук, 2005. – 226 с.  

7. Кузьменко Б. В. Технологія розподілених систем та паралельних обчислень : 

навчальний посібник. Частина 1 / Б. В. Кузьменко, О. А. Чайковська. – Київ: Видавничий 

центр КНУКІМ, 2011. – 161 с. 

8. Немнюгин С. А. Средства программирования для многопроцессорных 

вычислительных систем: учебное пособие / С. А. Немнюгин. – Санкт-Петербург : изд-во 

Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. – 88 с. 

9. Эндрюс Г. Основы многопоточного, параллельного и распределенного 

программирования / Г. Эндрюс; пер. с англ. – М. : Изд. Дом «Вильямс», 2003. – 512 с. 

10. Ясько М. М. Навчальний посібник до вивчення курсів «Паралельна обробка 

даних» та «Мови обчислень та кластерні системи» / М. М. Ясько. –  ВВ ДНУ, 2010. – 76 с.   

Допоміжна 

11. Багатоядерні процесори: мікроархітектура та особливості застосування : посібник / 

М. М. Барченко, І. Б. Березовська. – Львів: Ліга Прес, 2009. – 176 с. 
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12. Бройнль Т. Паралельне програмування. Початковий курс : навч. посіб. – К.: Вища 

шк., 1997. – 358 с. 

13. Богачев К. Ю. Основы параллельного программирования. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. – 342 с. 

14. Дерев’янченко О. В. ПАРКС-JAVA система для паралельних обчислень на 

комп’ютерних мережах : навчальний посібник для студентів факультету кібернетики / О. В. 

Дерев’янченко. – Київ. – 2011. – 60 с. 

15. Дорошенко А. Ю. Алгеброалгоритмічні основи програмування / 

А. Ю. Дорошенко, Г. С. Фінін, Г. О. Цейтлін. – К.: Наук. думка. – 2004. – 457 с. 

16. Жуков І. А. Паралельні та розподілені обчислення / І. А. Жуков, О. В. Корочків.  – 

К.: Корнійчук, 2005. – 224 с. 

17. Кавун С. В. Архітектура комп’ютерів. Особливості використання комп’ютерів в 

ІС: навчальний посібник / С. В. Кавун, І. В. Сорбат. – Харків: Вид. ХНЕУ,  2010. – 256 с. 

18. Мельник А. О. Архітектура комп'ютера / А. О. Мельник. – Луцьк: 2008. – 470 с. 

19. Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование  на  платформе Microsoft .NET 

Framework 4.0 на языке C# / Дж. Рихтер,  – [3-е изд.] – СПб.: Питер, 2012. – 928 с. 

20. Quinn M. J. Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. McGrawHill / M. J.  

Quinn. – 2004. – 544 p.  

Інформаційні ресурси 
21. http://uk.wikipedia.org/wiki/Кластер_(Інформатика) 

22. www.ci.ru/inform10_99/p_08_9.htm «Кластеры на ОС Linux как системы высокой 

доступности».  

23. www.cluster.linux-ekb.info/build.php «Варианты построения кластера». 

24. www.frmb.org/occtutor.html «Учебник  по Occam». 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни «Захист інформації та 

комп’ютерна вірусологія» є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Поточними засобами діагностики у семестрі є виконання лабораторних завдань, 

тестування. Мета контрольних робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, 

підрахування балів за кредитно-модульною системою. 

Підсумковим контролем є диф. залік з навчальної дисципліни.  

 

 

 

http://www.ci.ru/inform10_99/p_08_9.htm



