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ВСТУП  

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань з 

комплексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня 

знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту 

студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних 

освітньо-професійних програм). 

Фахове вступне випробування є теоретичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця в області систем  у області 

забезпечення кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною 

визначеністю умов.   

Для успішного вивчення в університеті суміжних та спеціальних 

дисциплін абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями з таких 

фундаментальних наук як фізика, вища математика, інформаційна безпека 

держави, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка, які були отримані в 

середньому спеціальному навчальному закладі (технікумі, коледжі). 

Рівень загальної підготовки абітурієнтів з різних дисциплін визначається 

їх умінням застосовувати набуті знання на практиці. Це в значній мірі 

проявляється в тому, наскільки успішно абітурієнти можуть розв’язувати 

різноманітні за формою та змістом задачі. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі та 

проводиться упродовж 2-х академічних годин (90 хв.)  

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно 

до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного 

університету. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ 

з дисциплін,  

які виносяться на фахове вступне випробування  

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців  

освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

 

1. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

 

1. Поняття інформаційної безпеки (ІБ) держави та інформаційного 

середовища. Основні складові та задачі ІБ. 

2. Базові характеристики захищеності державних інформаційних ресурсів 

(ДІР). 
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3. Поняття державної таємниці, державний експерт з питань таємниць. 

Комерційна таємниця та її правовий захист в Україні. 

4. Дестабілізуючі чинники ІБ. Поняття та види каналів витоку інформації. 

5. Розробка моделі потенційного порушника ІБ. Базові ознаки класифікації 

порушників ІБ. 

6. Поняття, напрями і способи реалізації державної інформаційної політики. 

7. Вітчизняне нормативно-правове забезпечення ІБ. 

8. Стандарти у галузі ІБ та відповідальність в інформаційній сфері. 

9. Основи управління інцидентами ІБ. 

10. Основи планування безперервності роботи інформаційних систем. 

Принципи розробки плану безперервності бізнесу.  

11. Визначення, предмет та принципи політики ІБ. 

12. Методи оцінки та управління ризиками ІБ. Сучасні засоби оцінки 

інформаційних ризиків. 

13. Державна політика у галузі технічного захисту інформації. 

14. Захист ДІР в інформаційно-телекомунікаційних системах. Безпека VPN та 

бездротових систем. 

15. Вітчизняне законодавство з питань захисту персональних даних. Державна 

служба з питань захисту персональних даних. Міжнародне законодавство у 

даній сфері. 

 

2. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 

 

1. Який режим роботи називається інтерактивним? 

2. Назвіть основні задачі КГ. 

3. Що таке примітив? Наведіть приклади примітивів. 

4. Що характеризують параметри та атрибути примітивів? 

5. Які є способи задання геометричних об’єктів? 

6. Що таке поліедр? Як задати модель поліедра? 

7. Назвіть платонові тіла. Які їхні властивості? 

8. Що таке сцена? Яка необхідна інформація для задання сцени? 

9. В чому полягають недоліки явної та неявної форм задання кривої? 

10. Які переваги має параметрична форми задання кривих і поверхонь?  

11. Які лінії називаються циклічними/гвинтовими? Наведіть приклади.  

12. Яку роль відіграють полігональні сітки в комп’ютерній графіці? 

13. Що таке морфінг? 

14. Назвіть області/приклади застосування КГ. 

15. Коротко охарактеризуйте можливості найбільш відомих графічних пакетів. 
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ЗРАЗОК  

білету фахового вступного випробування 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Кафедра безпеки інформаційних технологій 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова відбіркової комісії 

       ____________  

 

 

Освітній ступінь:  Бакалавр 

Галузь знань:  12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність:  125 «Кібербезпека»  

ОП: «Управління інформаційною безпекою» 

 

         
 

Фахове вступне випробування  

Білет № 1 

 

Завдання 1. Поняття інформаційної безпеки (ІБ) держави та 

інформаційного середовища. Основні складові та задачі ІБ. 

Завдання 2. Базові характеристики захищеності державних інформаційних 

ресурсів (ДІР). 

Завдання 3. Поясніть які об'єкти будуть отримані після застосування 

операцій об'єднання, поділу та розмноження фігур MS Visio. 

 

Схвалено на засіданні кафедри безпеки інформаційних технологій 

(Протокол № 2 від 17.02.2020) 

 

Завідувач кафедри _____________ О.Г. Корченко 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 

 

 

Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

100-

200 

180-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

150-179 

Добре 

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

100-149 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє 

мінімальним критеріям) 

0-99 Вступне випробування не складено 
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Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 

Куди  

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

 

                 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 №  Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо  

адекватності 

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

 
 


