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1. Загальні положення
1.1. Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за
освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців освітньокваліфікаційних рівнів (ОКР) "Спеціаліст", "Магістр" (далі – Положення) –
це нормативний документ, який розроблено фаховою атестаційною комісією
Інституту комп’ютерних інформаційних технологій (далі – Комісія) для
спеціальності 7/8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо
конкурсного відбору вступників на навчання до університету за ОПП
підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр".
1.2. Положення розроблено, оформлено, поширено та актуалізовано
відповідно до запровадженої в університеті системи менеджменту якості і
визначає:
- порядок прийому вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців
ОКР "Спеціаліст", "Магістр";
- програму фахових вступних випробувань;
- програму вступного екзамену з іноземної мови (для вступників на
навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Магістр");
- порядок визначення особистого інтегрального рейтингу (ОІР)
вступника та іншу інформацію.
1.3. Комісія створена, відповідно до "Положення про атестаційну
комісію Національного авіаційного університету", затвердженого наказом
ректора від 05.11.2007 №241/од, в інституті комп’ютерних інформаційних
технологій для розгляду питань щодо конкурсного відбору та зарахування
вступників на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР
"Спеціаліст", "Магістр".
Комісія створена наказом ректора, проект якого підготовлено
відповідальним секретарем приймальної комісії університету, в термін не
пізніше ніж за місяць до початку роботи приймальної комісії. Для проведення
вступного екзамену з іноземної мови створюється комісія з іноземної мови.
Головою Комісії призначений директор Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій. Членами Комісії –завідувачі кафедр, а також інші
найбільш досвідчені та кваліфіковані науково-педагогічні працівники. Один
із членів Комісії призначений заступником голови Комісії. Секретарем
Комісії призначений працівник кафедри безпеки інформаційних технологій.
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2. Порядок прийому вступників на навчання
2.1. Прийом вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР
"Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного
бюджету або фізичних чи юридичних осіб здійснюється на конкурсній основі
в терміни, визначеними "Умовами прийому до вищих навчальних закладів
України", які щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України, та "Правилами прийому на навчання до Національного
авіаційного університету", які затверджуються наказом ректора.
2.2. Вступники на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР
"Спеціаліст", "Магістр" особисто подають до Комісії заяву на ім'я ректора в
якій вказують спеціальність, ОКР та джерело фінансування навчання, в
терміни, визначені "Умовами прийому до вищих навчальних закладів
України" та "Правилами прийому на навчання до Національного авіаційного
університету".
Вступники на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР
"Спеціаліст", "Магістр", які отримали в університеті базову вищу освіту за
ОКР "Бакалавр" у попередні роки або повну вищу освіту за певним ОКР, а
також базову або повну вищу освіту за певними ОКР в інших вищих
навчальних закладах, особисто подають до Комісії заяву на ім'я ректора, в
якій вказують спеціальність, ОКР та джерело фінансування навчання, в
терміни, визначені "Умовами прийому до вищих навчальних закладів
України" та "Правилами прийому на навчання до Національного авіаційного
університету", а також:
- документ державного зразка про здобутий ОКР і додаток до нього
(оригінали);
- заповнену анкету встановленого зразка;
- копію паспорта;
- копію картки фізичної особи – платника податків;
- медичну довідку за формою 086-У;
- шість фотокарток розміром 3 х 4см;
- два поштових конверти з маркою (із зазначеною адресою);
- оригінали документів, які підтверджують творчі та професійні
досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти, додаткові
сертифікати та дипломи про проходження курсів підготовки тощо).
Усі копії документів завіряються в установленому порядку.
Паспорт, військовий квиток або приписку до призовної дільниці,
оригінали документа про здобутий ОКР, додатка до нього, а також
документів, що підтверджують можливість отримання пільг (для осіб, які
претендують на пільги) вступники пред'являють особисто.
Прийом на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст",
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"Магістр" іноземців та осіб без громадянства, які мають вищу базову освіту,
здійснюється на загальних умовах з урахуванням особливостей цієї категорії
вступників, передбачених "Умовами прийому до вищих навчальних закладів
України".
Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ОКР
"Спеціаліст", "Магістр", обов’язковою є процедура нострифікації документа
про здобутий ОКР, що здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів
здійснюється протягом першого року навчання.
2.3. Участь у конкурсному відборі на навчання за програмами
підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за
рахунок коштів державного бюджету мають право лише випускники, які
отримали базову вищу освіту за ОКР "Бакалавр".
Вступники, які отримали повну вищу освіту за ОКР "Спеціаліст",
"Магістр", можуть брати участь в конкурсному відборі на навчання за
програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" лише за
рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
2.4. Особи, які беруть участь у конкурсі, зобов’язані в термін,
визначений чинними правилами прийому до Національного авіаційного
університету, подати до Комісії оригінали зазначених у п. 2.2 документів,
якщо раніше були подані їх копії.
Особи, які в установлений термін не подали до Комісії Інституту
комп’ютерних інформаційних технологій оригіналів зазначених у п. 2.2.
документів, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів
державного бюджету. На звільнені при цьому місця здійснюється подальше
зарахування на конкурсній основі з числа осіб, які брали участь у конкурсі.
2.5.
Прийом
документів,
проведення
фахових
вступних
випробувань, вступного екзамену з іноземної мови (для вступників на
навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Магістр"), конкурсний відбір
та зарахування на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР
"Спеціаліст", "Магістр" здійснюються в терміни, визначені "Умовами
прийому до вищих навчальних закладів України" та "Правилами прийому на
навчання до Національного авіаційного університету".
2.6. Після подання до Комісії необхідних документів вступники можуть
отримати на кафедрі безпеки інформаційних технологій Інституту
комп’ютерних інформаційних технологій програму фахового вступного
випробування, на кафедрі іноземних мов і прикладної лінгвістики – програму
вступного екзамену з іноземної мови, зразки завдань, список літератури для
самостійної підготовки, ознайомитись з графіком проведення фахового
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вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови, порядком
визначення ОІР вступника тощо.
2.7. Прийом на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР
"Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного
бюджету або коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за конкурсом
на підставі особистого інтегрального рейтингу (ОІР) вступника.
2.8. Для вступника на навчання за ОКР "Спеціаліст" ОІР складається з
академічного, фахового рейтингів. Для вступника на навчання за ОКР
"Магістр" ОІР складається з академічного рейтингу, фахового рейтингу,
рейтингу творчих та професійних досягнень та рейтингу з іноземної мови
незалежно від джерел фінансування та місця попереднього навчання.
Максимальна величина ОІР вступника на навчання за програмами
підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" складає відповідно 200 та
400 балів.
2.9. Фахове вступне випробування та вступний екзамен з іноземної
мови проводяться в терміни відповідно до затвердженого приймальною
комісією університету графіку (Додаток 1, приклади 1, 2).
2.10. Члени Комісії зобов’язані поінформувати вступників щодо
порядку проведення фахового вступного випробування та вступного
екзамену з іноземної мови:
- необхідність пред'явлення перед їх початком документа, що засвідчує
особу вступника;
- можливість користування нормативно-довідковими матеріалами,
літературними джерелами тощо;
- обов'язковість виконання конкурсних завдань на папері, що має
штамп інституту комп’ютерних інформаційних технологій;
- обов'язковість зазначення на виконаному конкурсному завданні дати
та підпису вступника;
- заборону користування мобільним зв’язком, будь-якими підказками
тощо.
2.11. Повторне проходження фахового вступного випробування або
екзамену з іноземної мови з метою підвищення позитивної оцінки не
дозволяється. Отримання оцінки за національною шкалою "Незадовільно"
позбавляє вступника від подальшої участі в конкурсному відборі.
2.12. Виконані вступниками письмові роботи (завдання), а також
аркуші усної відповіді на вступному екзамені з іноземної мови зберігаються
на випусковій кафедрі протягом одного року. Їх знищення здійснюється
комісією під головуванням завідувача кафедри безпеки інформаційних
технологій Інституту комп’ютерних інформаційних технологій і
оформлюється відповідним актом.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 7 із 40

2.13. Результати виконання завдань фахового вступного випробування
вступниками заносяться до відповідних відомостей (Додаток 2,приклади 1,2).
2.14. Значення всіх складових ОІР (академічний рейтинг, фаховий
рейтинг, рейтинг з іноземної мови, рейтинг творчих та професійних
досягнень) заносяться до "Відомості особистих інтегральних рейтингів
вступників" (таблиця Excel), які подаються до приймальної комісії у
паперовому та електронному вигляді (Додаток 3, Додаток 3а).
2.15. Конкурсний відбір на навчання за програмами підготовки
фахівців ОКР "Магістр" здійснюється на підставі ОІР вступників.
Право на зарахування поза конкурсом мають:
- особи, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту";
- особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94
№ 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування" (зі змінами);
- інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраним
напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні";
- особи, які підпадають під дію Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи";
- особи, які підпадають під дію до Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці";
- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок
аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з
додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6
"Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та
гірничорятувальників".
Кількість місць для осіб, визначних пунктом 2.15 цього розділу,
установлюється у обсязі 15 відсотків обсягу державного замовлення з
спеціальності 7/8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних
систем»
Зарахування осіб, визначених пунктом 2.15 відбувається за конкурсом
відповідно до конкурсного бала вступника.
2.15.1. Право на першочергове зарахування до НАУ мають:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
надане таке право;
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- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
У разі наявності однакової величини ОІР у декількох вступників
переваж-не право на зарахування, за рівних інших умов, надається особам з
більш висо-кою величиною академічного рейтингу.
У разі наявності однакової величини ОІР, а також однакової величини
академічного рейтингу, переважне право на зарахування, за рівних інших
умов, надається особам з більш високою величиною оцінки державної
атестації.
2.16. Зарахування на навчання здійснюється спочатку на місця, які
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а потім – на
місця, які фінансуються за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб,
в межах ліцензованого обсягу підготовки фахівців за відповідною
спеціальністю.
2.17. Вступники, які брали участь у конкурсному відборі на
навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" з
фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету і не пройшли за
конкурсом, можуть бути зараховані на конкурсній основі на навчання за
програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" за рахунок коштів фізичних
чи юридичних осіб, або у конкурсі на навчання за програмою підготовки
фахівців ОКР "Спеціаліст" за рахунок коштів державного бюджету або
коштів фізичних чи юридичних осіб за умови, що вони також подали
заяву на участь у конкурсному відборі на навчання з а програмою
підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст".
Вступники, які брали участь в конкурсному відборі на навчання за
програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" з фінансуванням за
рахунок коштів державного бюджету і не пройшли за конкурсом,
можуть взяти участь у конкурсі на навчання за програмою підготовки
фахівців ОКР "Спеціаліст" за рахунок коштів фізичних чи юридичних
осіб.
2.18. Рейтингові списки вступників на навчання за ОПП підготовки
фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів
державного бюджету або фізичних чи юридичних осіб формуються та
затверджується Комісією шляхом відкритого голосування простою
більшістю голосів голови та членів Комісії, присутніх на її засіданні,
оформлюються протоколом і після підписання головою та секретарем Комісії
подаються до приймальної комісії університету.
Рішення Комісії вважається дійсним, якщо в голосуванні брали участь
не менше 2/3 членів цієї Комісії, присутніх на її засіданні.
Результати конкурсного відбору вноситься до Єдиної державної
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електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
2.19. На підставі рейтингового списку вступників та рішення
приймальної комісії університету щодо рекомендування до зарахування на
навчання за поданням її відповідального секретаря видається наказ ректора
про зарахування на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР
"Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного
бюджету або фізичних чи юридичних осіб не пізніше встановленого
нормативними документами терміну.
3. Порядок визначення особистого інтегрального рейтингу
3.1. Особистий інтегральний рейтинг вступника на навчання за
програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" визначається як сума двох
рейтингів: академічного рейтингу (АР), фахового рейтингу (ФР).
Особистий інтегральний рейтинг вступника на навчання за
програмами підготовки фахівців ОКР "Магістр" визначається як сума
чотирьох рейтингів: академічного рейтингу (АР), фахового рейтингу (ФР),
рейтингу творчих та професійних досягнень (РТПД), а також рейтингу з
іноземної мови (РІМ).
3.2. Академічний рейтинг визначається як середньоарифметична
оцінок за 100-бальною шкалою із зведеної підсумкової відомості, отриманих
випускником за весь попередній період навчання за ОКР "Бакалавр" з
навчальних дисциплін, у тому числі, навчальних та виробничих практик,
державної атестації.
Оцінки, отримані в університеті або в інших навчальних закладах за
національною шкалою, перераховуються у оцінки за 100-бальною шкалою
відповідно до розпорядження проректора з навчальної роботи від 05.12.2005
№65/роз. "Про методичні рекомендації щодо проведення семестрового
контролю рівня засвоєння навчального матеріалу", а саме: оцінці "Відмінно"
відповідає 95 балів, оцінці "Добре" – 82 бали, оцінці "Задовільно" – 67 балів.
Залікові оцінки "Зараховано" при цьому при визначенні АР не
враховуються.
Приклади визначення підсумкових семестрових рейтингових оцінок
для занесення до зведеної підсумкової відомості та додатка до диплома про
вищу освіту наведено в Додатку 4.
3.3. Фаховий рейтинг є кількісною характеристикою результатів
фахового вступного випробування учасників конкурсного відбору, яке
проводиться з метою визначення здатності вступників засвоювати майбутні
фахові навчальні програми за відповідним ОКР.
3.3.1. Форму фахового вступного випробування випускників ОКР
"Бакалавр", які беруть участь у конкурсному відборі вступників на навчання
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за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр", визначає
Комісія Інституту комп’ютерних інформаційних технологій.
3.3.2. Перелік навчального матеріалу, який включається до програми
фахового вступного випробування, форму та зміст завдань випробування
визначено Комісією за пропозиціями кафедри безпеки інформаційних
технологій з урахуванням особливостей кожної спеціальності (Додаток 5,6).
3.3.3. Фахові вступні випробування проводяться, з урахуванням
особливостей спеціальності 7/8.17010302 «Адміністративний менеджмент у
сфері захисту інформації», в письмовій формі за рішенням Комісії, яке
приймається на підставі пропозицій кафедри безпеки інформаційних
технологій.
3.3.4. Рішення щодо методики визначення рейтингових оцінок за
фахове вступне випробування та принципів їх використання приймається
Комісією на підставі пропозицій кафедри безпеки інформаційних технологій
з урахуванням особливостей спеціальності 7/8.17010302 «Адміністративний
менеджмент у сфері захисту інформації».
Системи оцінювання результатів виконання окремих завдань фахового
вступного випробування та критерії наведено в Додатку 7,8.
Усна відповідь студента має бути оформлена за прикладом, наведеним
у Додатку 12.
3.3.5. Фаховий рейтинг визначається в балах за 100-бальною шкалою з
підсумкової оцінки за виконання вступником усіх запропонованих завдань.
При визначенні ОІР вступників на навчання за програмами підготовки
фахівців ОКР "Спеціаліст" або "Магістр" величина ФР додається до
величини АР.
3.3.6. Зміст та критерії оцінювання фахових вступних випробувань при
прийомі на спеціальність 7/8.17010302 «Адміністративний менеджмент у
сфері захисту інформації» є однаковими для всіх категорій вступників,
незалежно від джерел фінансування навчання.
3.4. Рейтинг творчих та професійних досягнень – це чисельний
еквівалент документально підтверджених досягнень вступника на навчання
за програмою підготовки фахівця ОКР "Магістр" у сфері творчої та
професійної діяльності протягом попереднього навчання у вищому
навчальному закладі або в термін після його закінчення, відповідно до
напряму його підготовки за ОКР "Бакалавр" (сертифікати, дипломи, статті в
збірниках наукових праць, документи, що підтверджують, участь у наукових
конференціях, конкурсах наукових робіт, у виконанні науково-дослідної
тематики тощо).
3.4.1. Зміст результатів творчої та професійної роботи вступника на
навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр", значення їх
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рейтингового оцінювання в балах з урахуванням рівня творчих та
професійних досягнень, визначаються Комісією за 100-бальною шкалою і
враховують особливості спеціальності (Додаток 9).
При визначенні ОІР вступників на навчання за програмою підготовки
фахівців ОКР "Магістр" величина РТПД додається до величин АР та ФР.
3.5. Відповідно до "Умов прийому до вищих навчальних закладів
України", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
05.11.2012 №1244, для вступників на навчання за програмою підготовки
фахівців ОКР "Магістр" на основі базової вищої освіти обов’язковим є
складання вступного екзамену з іноземної мови.
3.5.1. Форму проведення вступного екзамену з іноземної мови
випускників ОКР "Бакалавр", які беруть участь у конкурсному відборі
вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр",
визначає Комісія Інституту комп’ютерних інформаційних технологій.
3.5.2. Перелік навчального матеріалу, який включається до програми
вступного екзамену з іноземної мови, комбіновану форму та зміст завдань
визначено Комісією за пропозиціями кафедри іноземних мов і прикладної
лінгвістики, з урахуванням особливостей спеціальності 7/8.17010302
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації». У Положенні
це оформлено окремим додатком. Зразок оформлення цієї частини
Положення (форми Ф02.03-29, Форма №Н-5.05 (Ф02.03-31) наведено в
Додатку 5. Усна відповідь студента має бути оформлена за прикладом,
наведеним у Додатку 12.
3.5.3. Рейтинг з іноземної мови (РІМ) визначається в балах за 100бальною шкалою з підсумкової оцінки за виконання вступником усіх
запропонованих завдань.
При визначенні ОІР вступників на навчання за програмою підготовки
фахівців ОКР "Магістр" величина РІМ додається до величин АР, ФР та
РТПД.
Розрахунок рейтингових оцінок за окремі завдання та критерії їх
визначення наведено в Додатку 11.
3.6. Визначення особистого інтегрального рейтингу вступника на
навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" здійснюється
за алгоритмом, наведеним у табл. 3.1.
Визначення особистого інтегрального рейтингу вступника на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" здійснюється за
алгоритмом, наведеним у табл. 3.2.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 12 із 40

Таблиця 3.1
Визначення ОІР вступника на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст"
№
пор.

Назва
рейтингу

1. Академічний рейтинг
(АР)

2. Фаховий рейтинг
(ФР)
Особистий інтегральний
рейтинг (ОІР)

Кількість
Порядок
балів
визначення рейтингу
(max)
Визначається за оцінками
100
підсумкової зведеної відомості
або Додатку до диплому
бакалавра за 100-бальною
шкалою
Визначається за 100-бальною
100
шкалою за підсумками фахового
вступного випробування
200
ОІР = АР + ФР

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Шифр
документа

Стор. 13 із 40

Таблиця 3.2
Визначення ОІР вступника на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"
№
пор.

Назва
рейтингу

1. Академічний рейтинг
(АР)

Кількість
балів
(max)
100

2. Фаховий рейтинг
(ФР)

100

3. Рейтинг творчих та
професійних досягнень
(РТПД)
4. Рейтинг з іноземної
мови
(РІМ)

100

5. Особистий інтегральний
рейтинг вступника
(ОІР)

400

100

Порядок
визначення рейтингу
Визначається за оцінками
підсумкової зведеної відомості
або Додатку до диплому
бакалавра за 100-бальною
шкалою
Визначається за 100-бальною
шкалою за підсумками фахового
вступного випробування
Визначається за 100-бальною
шкалою за оцінкою творчих та
професійних досягнень
Визначається за 100-бальною
шкалою за підсумками
вступного екзамену з іноземної
мови
ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 14 із 40

Додаток 1
Приклад 1
Зразок оформлення графіку проведення
фахових вступних випробувань
(Ф 02.03 - 23)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
________________ М.Кулик
"_____" ___________ 20__ р.
ГРАФІК
проведення фахових вступних випробувань вступників на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст"
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
№
пор.
1

Спеціальність
(напрям)
7.17010302
«Адміністративний
менеджмент у
сфері захисту
інформації»

ОКР
Спеціаліст

Випускова
кафедра
Безпеки
інформаційних
технологій

Час
Проведення
02.07.14
14.00
Дата

Аудиторія
11.421

2

Голова фахової атестаційної комісії
Інституту комп’ютерних інформаційних технологій

О.К.Юдін

Заступник директора
інституту з навчальної роботи

А.В.Чунарьова

Завідувач кафедри
безпеки інформаційних технологій

О.Г.Корченко

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Шифр
документа

Стор. 15 із 40

Приклад 2
Зразок оформлення графіку проведення
фахових вступних випробувань
(Ф 02.03 –- 24)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
________________ М.Кулик
"_____" ___________ 20__ р.
ГРАФІК
проведення вступного екзамену з іноземної мови
для вступників на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
№
пор.
1

Спеціальність
8.17010302
«Адміністративний
менеджмент у
сфері захисту
інформації»

ОКР
Магістр

Випускова
кафедра
Безпеки
інформаційних
технологій

Час
проведення
02.07.14
14.00
Дата

Аудиторія

2
Голова фахової атестаційної комісії
Інституту комп’ютерних інформаційних технологій

О.К.Юдін

Заступник директора
інституту з навчальної роботи

А.В.Чунарьова

Завідувач кафедри iноземних мов і
прикладної лінгвістики

О.Г.Шостак

11.421

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 16 із 40

Додаток 2
Приклад 1
Зразок відомості результатів
фахового вступного випробування
(Ф 02.03 – 25)
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
ВІДОМІСТЬ № _____
результатів фахового вступного випробування вступників на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" ("Магістр")
за спеціальністю 7/8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації»
Дата ___________

№
пор.

П.І.Б.
вступни а

1. Басай І.А

Варіант
завдання
(№ білету)
11

Голова фахової атестаційної
комісії
___________ ___Юдін О.К.__
підпис

прізвище та ініціали

Секретар комісії:
___________ Чунарьова А.В._
підпис

прізвище та ініціали

Підсумкова
рейтингова
оцінка (фаховий рейтинг)
Добре 80 С
Члени комісії:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________

( Корченко О.Г. )
( Іванченко Є.В.)
( Бойко Ю.П.)
( Гізун А.І. )

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 17 із 40

Приклад 2
Зразок відомості результатів
вступного екзамену з іноземної мови

ЛП №1 від 12.06.14

(Ф 02.03 – 26)
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
ВІДОМІСТЬ № _____
результатів вступного екзамену з іноземної мови вступників на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"
за спеціальністю 7/8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»
Дата ___________

№
пор.

П.І.Б.
вступника

1. Басай І.А

Варіант
завдання
(№ білету)
11

Голова фахової атестаційної
комісії
___________ ___Юдін О.К.__
підпис

прізвище та ініціали

Секретар комісії:
___________ Чунарьова А.В._
підпис

прізвище та ініціали

Підсумкова
рейтингова
оцінка (рейтинг з іноземної
мови)
Добре 80 С
Члени комісії:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________

( Шостак О.Г. )
( Бистрова Б.О.)
( ___________ )
( ___________ )

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 18 із 40

Додаток 3
Приклад заповнення відомості
особистих інтегральних рейтингів вступників
(Ф 02.03 - 27)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
ВІДОМІСТЬ № _____
особистих інтегральних рейтингів вступників на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"
за спеціальністю 7/8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації»
Дата ___________
№
пор.

П.І.Б.
вступника

АР

ФР

1. Басай І.А.
71
80
2.
Голова фахової атестаційної
комісії
___________ ___Юдін О.К.__
підпис

прізвище та ініціали

Секретар комісії:
___________ Чунарьова А.В._
підпис

прізвище та ініціали

РТПД

РІМ

ОІР

60

76

287

Члени комісії:
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________

( Корченко О.Г. )
( Іванченко Є.В.)
( Бойко Ю.П.)
( Гізун А.І. )

Примітки. АР – академічний рейтинг; ФР - фаховий рейтинг; РТПД – рейтинг
творчих та професійних досягнень; РІМ – рейтинг з іноземної мови; ОІР – особистий
інтегральний рейтинг вступника.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 19 із 40

Додаток 3а
Приклад заповнення відомості
особистих інтегральних рейтингів вступників
(Ф 02.03 - 28)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
ВІДОМІСТЬ № _____
особистих інтегральних рейтингів вступників на навчання
за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст"
за спеціальністю 7/8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації»
Дата ___________
№
пор.
1.
2.

П.І.Б.
вступника
Лацик Р.Т.

АР

ФР

91

83

Голова фахової атестаційної
комісії
___________ ___Юдін О.К.__
підпис

прізвище та ініціали

Секретар комісії:
___________ Чунарьова А.В._
підпис

Члени комісії:
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________

ОІР
174

( Корченко О.Г. )
( Іванченко Є.В.)
( Бойко Ю.П.)
( Гізун А.І. )

прізвище та ініціали

Примітки. АР – академічний рейтинг; ФР - фаховий рейтинг; РТПД – рейтинг
творчих та професійних досягнень; РІМ – рейтинг з іноземної мови; ОІР – особистий
інтегральний рейтинг вступника.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 20 із 40

продовження Додатку 3а
Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка
в балах
90-100
82 – 89

Оцінка
за національною
шкалою
Відмінно
Добре

75 – 81

67 – 74

1 – 34

Оцінка

Пояснення

A

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня з
кількома помилками)
Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих
помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною
кількістю недоліків)
Достатньо
(виконання задовольняє
мінімальним критеріям)
Незадовільно
(з можливістю повторного
складання)

B
C

Задовільно

60 – 66
35 – 59

Оцінка
за шкалою ECTS

D
E

Незадовільно

FX
F

Незадовільно
(з обов’язковим повторним
курсом)

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
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ПОРЯДОК
визначення підсумкових оцінок
для заповнення підсумкової зведеної відомості
Варіанти підсумкових
семестрових рейтингових оцінок
(ПСРО), отриманих студентом з
навчальної дисципліни
Одна ПСРО (диф.залік) з
односеместрової дисципліни:
87/Добре/В

Підсумкова оцінка, яка заноситься
до підсумкової зведеної відомості та
до Додатку до диплому
Форма запису в Форма запису в
Технологія
зведеній
Додатку до
визначення
відомості
диплому
Оцінка залишається
87/добре/В
Добре/В
без змін

Одна ПСРО (екзамен) з
Оцінка залишається 63/Задовільно/E
Задовільно/E
односеместрової дисципліни:
без змін
63/Задовільно/E
Дві ПСРО (диф.залік, диф.залік) з
(86+92):2=89 бал.
89/Добре/В
Добре/В
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (екзамен, екзамен) з
(86+92):2=89 бал.
89/Добре/В
Добре/В
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (диф.залік, екзамен) з
(86+92):2=89 бал.
89/Добре/В
Добре/В
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (екзамен, диф.залік) з
(86+92):2=89 бал.
89/Добре/В
Добре/В
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (екзамен, диф.залік) з
(86+93):2=89,5 бал.
90/Відмінно/А
Відмінно/А
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 93/Відмінно/А
Одна ПСРО (диф.залік) з будь-якої
Оцінка залишається
76/Добре/С
Добре/С
практики:
без змін
76/Добре/С
Підсумкова рейтингова оцінка за
Оцінка залишається
19/Відмінно
Відмінно/А
виконання курсового проекту
без змін
16/Добре
Добре/В
(роботи):
12/Задовільно
Задовільно/D
19/Відмінно
91/Відмінно
Відмінно/А
16/Добре
12/Задовільно
91/Відмінно/А
…
Примітки: 1. Підсумкові семестрові рейтингові оцінки, отримані за різними формами
семестрового контролю (екзамен, диф. залік), є рівноцінними.
2. Для визначення академічного рейтингу (АР) використовуються оцінки в балах із зведеної
підсумкової відомості або із Додатку до диплома бакалавра.
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(Ф 02.03 – 29)

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування

"Комплексні системи захисту інформації"
Визначення головних понять пов’язаних з КСЗІ.
Система законодавства у сфері інформаційних відносин.
Історичні аспекти формування поняття систем захисту інформації.
Критерії оцінки інформаційної безпеки за національними стандартами.
Класи автоматизованих систем.
Профілі захисту інформації.
Визначення області та межі дії КСЗІ.
Місце і роль КСЗІ в управлінні діяльністю організацій.
Загальні принципи внутрішньої та зовнішньої політики держави у сфері
інформаційних відносин.
10. Організаційні та інженерно-технічні заходи.
11. Об’єкти інформаційних відносин.
12. Суб’єкти інформаційних відносин, основні права й обов’язки учасників зазначених
відносин.
13. Нормативно-правове забезпечення КСЗІ.
14. Технічні канали витоку, нав’язування, знищення та блокування інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС).
15. Методи та засоби інженерно-технічних заходів безпеки.
16. Структура КСЗІ.
17. Обґрунтування створення КСЗІ.
18. Етапи побудови КСЗІ.
19. Ресурси як основні об'єкти КСЗІ.
20. Методика впровадження КСЗІ.
21. Розробка організаційно-розпорядчої документації на КСЗІ.
22. Документація КСЗІ.
23. Оцінка рівня загроз та вразливостей.
24. Системний підхід в управлінні КСЗІ.
25. Вимоги до проведення випробувань КСЗІ.
26. Програма, тривалість і область діяльності випробувань КСЗІ.
27. Експертиза КСЗІ.
28. Атестація КСЗІ.
29. Сертифікація КСЗІ.
30. Супроводження КСЗІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Список літератури
для самостійної підготовки вступника до
фахового вступного випробування з дисципліни
" КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ "
Основна література
1. Конституція України.
2. Концепція національної безпеки.
3. Закон України „Про національну програму інформатизації"" Київ-2001.
4. закон України „Про інформацію" Київ-1992.
5. Закон України "Про державну таємницю" Київ-1999.
6. Закон України "Про науково-технічну інформацію" Київ-1995.
7. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" Київ-1992.
8. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах" Київ-2003.
9. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" Київ-2003.
10. Закон України "Про електронний цифровий підпис" Київ-2003.
11. Кримінальний Кодекс України. Київ-2001.
12. Закони України „ Про банки і банківську діяльність", „ Про національний банк
України", Про платіжні системи та переказ грошей в Україні". Київ-2000.
13. Хорошко В.О. та ін. „Захист інформації*" КМУГА-2000.
14. Н.Ворожко В.П., Корченко О.Г. „Захист інформації з обмеженим доступом" КМУГА1999.
Додаткова література
1. ДСТУ 3396.0-96 та ДСТУ 3396.1-96. Захист інформації. ТЗІ.
2. www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України.
3. www.dstszi.gov.ua/dstszi - офіційний сайт ДСТЗІ.
"КРИПТОГРАФІЯ ТА СТЕГАНОГРАФІЯ"
1. Основні характеристики захисту інформації та криптографічні методи їх
забезпечення.
2. Шифрування та кодування.
3. Криптографія та стеганографія.
4. Забезпечення цілісності інформації. Однонаправлені криптографічні функції.
5. Аутентифікація користувача. Цифровий підпис.
6. Забезпечення доступності інформації. Протоколи обміну ключами.
7. Криптостійкість шифрів та ключів.
8. Основні вимоги до криптографічних алгоритмів.
9. Шифрування метом Цезаря та його зламування.
10. Шифрування методом простої підстановки та його зламування.
11. Поліалфавітні шифри. Шифрування методом Віженера та його зламування.
12. Шифрування методом простої перестановки та його зламування.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 24 із 40

Продовження Додатку 5
13. Лінійні перетворення. Шифри збивання.
14. Одноразові блокноти. Формування випадкової послідовності.
15. Комбінація шифрів. Алгоритм шифрування DES.
16. Асиметрична криптографія (криптографія з відкритими ключами).
17. Прості та складені числа та їх властивості.
18. Взаємно прості числа. Алгоритм Евкліда знаходження найбільшого спільного
дільника.
19. Рівняння Діофанта. Знаходження секретного ключа.
20. Лишки та їх властивості.
21. Шифрування методом Рівеста-Шаміра-Адлемана.
22. Багаторівнева система ключів. Метод шифрування ель-Гамаля.
23. Еліптичні криві. Додавання точок на еліптичних кривих.
24. Алгоритм формування ключів на еліптичних кривих.
25. Алгоритм формування цифрового підпису на еліптичних кривих.
26. Алгоритм перевірки цифрового підпису на еліптичних кривих.
27. Стеганографічний захист інформації. Прихована інформація. Контейнер.
28. Пропускна спроможність стеганографічного каналу.
29. Криптографічні алгоритми та протоколи.
30. Довірчі криптографічні протоколи. Протоколи з арбітражем та судівством.
Список літератури
для самостійної підготовки вступника до
фахового вступного випробування з дисципліни
" КРИПТОГРАФІЯ ТА СТЕГАНОГРАФІЯ "
Основна література
1. Б. Шнайер Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на
языке Си. - М.: Изд-во ТРИУМФ.2002. - 816 с.
2. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии:
Учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2001. - 480 с.
3. Анохин М. И.,
Варновский Н. П.,
Сидельников В. М.,
Ященко В. В.
Криптография в банковском деле. - М.:МГУ, 1997.
4. Чмора АЛ. Современная прикладная криптография. - М.:Гелиос АРВ, 2001.-256 с.
5. Аграновский А.В., Хади Р.А. Практическая криптография: алгоритмы и их
программирование. - М.:СОЛОН-Пресс, 2002. - 256 с.
6. Иванов М.А., Чугунков И.В. Теория, применение и оценка качества генераторов
псевдослучайных последовательностей. - М.:КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003.-240 с.
7. В.Г. Грибунин, Н.Н. Оков, И.В. Туринцев Цифровая стеганография. - М.: СОЛОНПресс, 2002. -272 с.
8. В.К. Задірака, О.С. Олексюк Комп'ютерна криптологія:підручник. - Київ:2002. - 504
с.
9. Хорошко В.О., Азаров О.Д., Шелест М.Є., Яремчук Ю.Є. Основи комп'ютерної
стеганографії. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2003. -143 с.
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10.Домашев А.В. и др. Программирование алгоритмов защиты информации. Учебное
пособие. - М.: "Нолидж", 2000. - 288 с.
11.В.Мельников Защита информации в компьютерных системах. М.:"Финансы и
статистика", 1997. – 368 с.
Додаткова література
1. Довідкова система операційної системи Windows 2000.
2. В.К. Задірака, О.С. Олексюк Комп'ютерна арифметика багаторозрядних чисел:
Наукове видання. - Київ:2003. - 264 с.
3. Введение в криптографию / Под общ. ред. В.В. Ященко.- 2-е изд., испр. М.:МЦНМО:"ЧеРо", 1999.-271 с.
4. В. Жельников Криптография от папируса до компьютера. - М.:АВР, 1996.-336 с.
5. Фаль О.М. Криптографія: основні ідеї та застосування: Преапринт. - К.: ІВЦ
"Видавництво "Політехніка'"', 2003. - 28 с.
6. Саломаа А. Криптография с открытым ключом / Пер. с англ. - М.: Мир, 1996.-318
с.
7. Вербицький О.В. Вступ до криптології. - Лв.:ВНТЛ, 1998. - 247 с.

«СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ»
Історичні аспекти формування поняття системи менеджменту.
Визначення області та межі дії систем менеджменту інформаційної безпеки.
Структура систем менеджменту.
Місце і роль системи менеджменту інформаційної безпеки в управлінні діяльністю
організацій.
5. Критерії оцінки інформаційної безпеки за національними стандартами.
6. Критерії оцінки інформаційної безпеки міжнародними стандартами.
7. Канадські критерії оцінки безпеки надійних комп'ютерних систем.
8. Міжнародний стандарт ISO / IEC 15408.
9. Федеральні критерії оцінки інформаційної безпеки.
10. Історія серії стандартів ISO/IEC 27000.
11. Історія стандарту ISO/IEC 27001.
12. Обґрунтування створення СМІБ.
13. Структура та вимоги стандарту ISO/IEC 27001.
14. Стуктура стандарту ISO/IEC 27002.
15. Система управління ризиками на вимогу стандарту ISO/IEC 27001:2005.
16. Додаток А стандарту ISO/IEC 27001:2005. Реалізація вимог стандарту.
17. Методики впровадження системи менеджменту інформаційної безпеки.
18. Принципи QECD.
19. Модель PDCA.
20. Додаток В стандарту ISO/IEC 27001:2005.
21. Додаток С стандарту ISO/IEC 27001:2005.
22. Технології оцінки інформаційних ризиків.
23. Технології аналізу інформаційних ризиків.
24. Інтеграція системи менеджменту інформаційної безпеки за вимогами ISO/IEC
1.
2.
3.
4.
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25. 27001:2005 та системи менеджменту якості за вимогами ISO 9001:2000.
26. Вимоги стандарту ISO 19011:2002 до проведення аудитів.
27. Аудит систем менеджменту інформаційної безпеки.
28. Види аудиту.
29. Етапи внутрішнього аудиту систем менеджменту інформаційної безпеки.
30. Проведення коригувальних та попереджувальних дій.
31. Вимоги до аудиторів..
Список літератури
для самостійної підготовки вступника до
фахового вступного випробування з дисципліни
"СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ "
Основна література
1. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навчальний
посібник. / МОН. – К.: Кондор, 2008. – 383 с.
2. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-українсько-російський
словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко. – К.: НАУ, 2003. – 670с.
3. Захист інформації в мережах передачі даних / О.І. Юдін, О.Г. Корченко, Г.Ф.
Конахович – К.: Вид-во ТОВ «НВП»Інтерсервіс», 2009. – 716 с.
4. Корченко О.Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах.
Теория и практические решения. – К.: «МК-Пресс», 2006. – 320с.
Додаткова література
1.
Риск-менеджмент. / В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю.
Екатеринославский, Дж.Дж Хэмптон; И. Юргенс, ред. Учебник. - М: Дашков и К, 2003. 494 с.
2.
Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. – 2-е
изд., стер. / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков; Клейменов С. А., ред. –
М.: Академия, 2007. – 332 с.
3. Надійнісне проектування технічних систем і оцінка риску. / Хенлі Ернест Джон,
Кумамото Хиромицу; пер. з англ. О.Ю. Зареніна, В.Ф.Хмеля; під ред. Ю.Г.Зареніна. - К:
Вища школа, 1987. - 544 с.

"СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Класифікація технічних каналів витоку за фізичними властивостями.
Які бувають методи захисту інформації? У чому полягає їх сутність?
Поняття основних технічних засобів і систем, які системи до них ставляться.
Логічні елементи І, АБО. НІ схемотехнічний пристрій і принципи функціонування.
Функціональні вузли ЦС. Схемотехнічний пристрій і принципи функціонування.
Поняття про мікропроцесори.
Програмовані логічні матриці.
Інтегральні схеми типу CPLD.
Інтегральні схеми типу FPGA.
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Продовження Додатку 5
10. Загальна характеристика схемотехнічних методів проектування.
11. Етапи створення схемотехнічного проекту ЦУ.
12. Проектування програмними методами.
13. Вимоги до мови проектування цифрової апаратури. Основні характеристики мови.
14. Представлення проектованої цифрової системи в мовному середовищі VHDL:
Базові розділи проекту.
15. Лексичні елементи мови VHDL. Ключові слова і зарезервовані слова.
16. Лексичні елементи мови VHDL.
17. Літерали.
18. Вступні зауваження про програмні величини даних і їх оголошенні.
19. Інформаційні типи програмних величин.
20. Підпрограми в мові VHDL.
21. Бібліотеки та пакети мови VHDL, що містять конвертують функції.
22. Програмні об'єкти даних.
23. Етапи створення і апаратної реалізації VHDL проектів.
24. Оператори мови VHDL. Класифікація операторів мови VHDL.
25. Операція коментування. Математичні вирази мови VHDL
26. Явно заданий оператор процес (Process Statement (PS)) з явно вибраною групою
чутливості, що розташовуються після ключового слова процес (Process (... ..)).
27. Оператори тіла оператора Process (). Підлеглі оператори оператори Process ().
28. Оператор умовної передачі управління if ... then ... end if і його модифікації.
29. Бібліотеки типів даних.
30. Класифікація масивів. Визначені типи масивів. Масиви користувача.
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(Ф 02.03 – 29)

Список літератури
для самостійної підготовки вступника до
фахового вступного випробування з дисципліни
" СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ "
Основна література
1. Корченко А.Г., Тимошенко Н.П. и др., VHDL: Справочное пособие по основам
языка. М: «Додэка ХХ1», 2008 – 224 с.: ил.
2. Гроувер Д., Сатер Р., Фипс Дж. Защита программного обеспечения// Пер. с англ.//
Под редакцией Д. Гроувера - М.: Мир, 1992.- 285 с.
3. Соловьев В.В. VHDL’92. Новые свойства языка описания аппаратуры. /Пер. с
англ./ - М: Радио и связь, 1995. – 256 с.
4. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – Петербург, 2000. – 528 с.
5. Соломенчук В.Г., Соломенчук П.В. Железо ПК – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. –
480с.
6. Вильям Столлингс Структура организация и архитектура компьютерных систем, 5е изд. – М: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 896с.
Додаткова література
1. Таненбаум Э, Архитектура компьютера. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 844 с.
2. Жмакин А.П., Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 320с.
Голова фахової атестаційної комісії
інституту комп’ютерних інформаційних технологій

О.К.Юдін

Завідувач кафедри безпеки
інформаційних технологій

О.Г.Корченко
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Додаток 6
Зразок варіанту білету фахового
вступного випробування
Форма № Н-5.05
(Ф 02.03 – 31)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний авіаційний університет
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Кафедра безпеки інформаційних технологій
Спеціальність 7/8.17010302 " Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації "
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фахової атестаційної
комісії
__________________Юдін О.К.
Фахове вступне випробування
Білет № _____
Завдання 1.Шифрування методом Цезаря та його зламування.
Завдання 2. Додаток А стандарту ISO/IEC 27001:2005. Реалізація вимог
стандарту.
Завдання 3.Програма , тривалість і область діяльності випробувань КСЗІ.
Завдання 4. Етапи створення схемо технічного проекту ЦП.
Затверджено на засіданні кафедри Безпеки інформаційних технологій
Протокол № ___ від «___» ______________ 2014р.

Завідувач кафедри

Корченко О.Г.
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Додаток 7
ЛП №1 від 12.06.14

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань
фахового вступного випробування
Вид навчальної
роботи
Виконання завдання
№1

Виконання завдання
№2

Виконання завдання
№3

Виконання завдання
№4

Критерії оцінювання підсумків виконання
окремих завдань державного екзамену
- узагальнення отриманих знань;
- застосування правил, методів,
принципів законів,
- аналіз та оцінювання фактів, подій,
інтерпретування схем, графіків тощо;
- вміння викладати матеріал чітко,
логічно, послідовно;
- узагальнення отриманих знань;
- застосування правил, методів,
принципів законів,
- аналіз та оцінювання фактів, подій,
інтерпретування схем, графіків тощо;
- вміння викладати матеріал чітко,
логічно, послідовно;
- узагальнення отриманих знань;
- застосування правил, методів,
принципів законів,
- аналіз та оцінювання фактів, подій,
інтерпретування схем, графіків тощо;
- вміння викладати матеріал чітко,
логічно, послідовно;
- узагальнення отриманих знань;
- застосування правил, методів,
принципів законів,
- аналіз та оцінювання фактів, подій,
інтерпретування схем, графіків тощо;
- вміння викладати матеріал чітко,
логічно, послідовно;
УСЬОГО

Максимальна
величина рейтингової
оцінки (балів)
25

25

25

25

100
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Додаток 8
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань
фахового вступного випробування та їх критерії*
Оцінка

Критерій

в балах за виконання окремих завдань

оцінки

23 - 25

Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок

19 – 22

Виконання вище середнього
рівня з кількома помилками

15 - 18

У загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих
помилок

14 – 12

Непогане виконання, але зі
значною кількістю недоліків

12 - 9

Виконання задовольняє
мінімальним критеріям

менше 9

Виконання не задовольняє
мінімальним критеріям

Увага! Оцінки менше, ніж 12 або 9 бали не враховується при визначення
фахового рейтингу

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ECTS
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Додаток 9
Рейтингове оцінювання творчих та професійних досягнень
вступника на навчання за програмами підготовки
фахівців ОКР «Магістр»
Результати творчих та професійних досягнень вступника

Значення РТПД
(бали)

- Стаття в університетському збірнику наукових праць або
публікація доповіді на науковій конференції;
10
- призове місце на конкурсі наукових робіт студентів
- прийнята до розгляду заявка на патент України тощо
Доповідь на всеукраїнських та міжнародних конференціях за
20
обраною спеціальністю
- Стаття в міжвузівських журналах рівня
30
Міністерства освіти і науки України
- Стаття у всеукраїнському або міжнародному
збірниках або журналах
- Наявність патенту України
- Заявка на закордонне патентування
Чисельний еквівалент додаткових національних сертифікатів
10
та дипломів з урахуванням надбаних знань фахівця поза
освітньою програмою підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"
Чисельний еквівалент додаткових міжнародних сертифікатів
30
та дипломів з урахуванням надбаних знань фахівця згідно з
міжнародними вимогами та стандартами
Приклад визначення
рейтингу творчих та професійних досягнень (РТПД)
Вихідні дані
1. Тези доповіді на конференції "Механізми захисту інформаційних ресурсів" - 10
бал.
2. Стаття в міжвузівському журналі "Сучасні методи організації системи безпеки
корпоративних мереж" - 30 бал.
3. Сертифікат закінчення курсів "Комп’ютерна інженерія", сертифікат курсів
"WEB–дизайну" – 20 бал. (10 х 2)
Значення РТПД
10 + 30 +(10 х 2) =60 бал.
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Додаток 10
(Ф 02.03-24)
Документи для організації та проведення
вступного екзамену з іноземної мови
Приклад 1
ЛП №1 від 12.06.14

Перелік тем, які виносяться
на вступний екзамен з іноземної мови
1. Airplane Structure.
2. Electric Current and its Properties.
3. Types of Transistors.
4. Integrated Circuits.
5. Types of Computers.
6. Input/Output Devices.
7. Parts of Computer.
8. Hardware.
9. Software.
10. Multimedia System.
11. Networking.
12. Computer Applications.
13. Authentication and Identification.
14. Computer Security.
15. Access Control Systems.
16. Smart Cards.
17. Biometric System and its Properties.
18. Electric and Digital Signature.
19. Authorization.
20. Radio Navigation Equipment.
21. GPS System.
22. New Technologies.
23. Dead reckoning.
24. Computers: Business and Home.
25. Computer Animation.
26. Robotics.
27. Internet.
28. Information Security.
29. Virtual Reality.

Голова комісії з іноземних мов

Гудманян А.Г.

Завідувач кафедри iноземних мов і прикладної лінгвістики .

Шостак О.Г.
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Приклад 2
Форма № Н-5.05
(Ф 02.03-31)

Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет

Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Кафедра безпеки інформаційних технологій
Спеціальність 8.17010302 "Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації"
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії з іноземних мов
________________ Гудманян А.Г.
Вступний екзамен з іноземної мови
Білет № _____
Завдання 1. Read and translate the following text.
An NPN transistor can be considered as two diodes with a shared anode. In typical operation,
the emitter–base junction is forward biased and the base–collector junction is reverse biased.
In an NPN transistor, for example, when a positive voltage is applied to the base–emitter
junction, the equilibrium between thermally generated carriers and the repelling electric field
of the depletion region becomes unbalanced, allowing thermally excited electrons to inject into
the base region. These electrons wander (or "diffuse") through the base from the region of high
concentration near the emitter towards the region of low concentration near the collector. The
electrons in the base are called minority carriers because the base is doped p-type which
would make holes the majority carrier in the base.
Завдання 2. Give Ukrainian equivalents.
1. Inkjet
2. Handle
3. Power point
4. Vulnerability
5. Interface
6. Retrieve
7. Flaming
8. Threat
9. Packet sniffer
10. Intrusion

Завдання 3. Give definitions to the following terms.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
«Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації» Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПКВ 10 – 02 –
2014

Стор. 35 із 40

1. Software
2. Router
3. Monitor

Завдання 4. Translate into English.
1) Світлове перо дозволяє здійснювати безпосередній контакт користувача з екраном
УВО.
2) Щоб підігнати курсор в потрібну позицію, потрібно декілька разів натиснути
відповідні клавіші.
Завдання 5. Speak on your specialty
What are system operations?

Завідувач кафедри iноземних мов і прикладної лінгвістики

Шостак О.Г.
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Max
кількість
балів

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань вступного екзамену
Зміст критеріїв
Критерії оцінювання
оцінювання підсумків
Вид навчальної
виконання окремих
виконання окремих
роботи
завдань вступного
завдань вступного
екзамену
екзамену
1. Відповідність
- в цілому, відповідає
Частина 1 (Письмова)
підсумків виконання
повністю
Виконання завдання 20
вступного екзамену
- неповністю відповідає
№1
суті запропонованого
- недостатньо відповідає
(читання та переклад
завдання
суті завдання
тексту за
професійною
тематикою)
Виконання завдання 20
2. Володіння
- високий рівень
№2
основною
- середній рівень
(переклад термінів)
термінологію з фаху.
- низький рівень

Оцінка в
балах

Додаток 11

18-20
15-17
12-14

18-20
15-17
12-14

Виконання завдання
№3
(визначення
термінів)

20

3. Знання основних
граматичних та
лексичних
особливостей
перекладу спеціальної
літератури за фахом

- високий рівень
- середній рівень
- низький рівень

18-20
15-17
12-14

Виконання завдання
№4
(граматичне
завдання)
Усього за частину 1

20

4. Вміння розуміти на
слух монологічну і
діалогічну мову і
брати участь у бесідіобговоренні

- високий рівень
- середній рівень
- низький рівень

18-20
15-17
12-14

5. Наявність елементів
творчого,
продуктивного
мислення,
оригінальність
способів вирішення
поставлених завдань

- наявні елементи
творчості,
оригінальність підходу
до вирішення завдання
- типове (стандартне)
вирішення завдання
- відсутність творчості
та оригінальності

16-20

Частина 2 (Усна)
Виконання завдання
№5
(бесіда за фахом
англійською мовою)

Усього за частину 2
Усього за
державний екзамен

80

20

20
100

10-15
4 -9
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Відповідність рейтингових оцінок за виконання окремих завдань вступного екзамену
у балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка в
Оцінка за
Пояснення
балах
національною
шкалою
18-20
Відмінне виконання лише з незначною кількістю
Відмінно
помилок
16-17
Виконання вище середнього рівня з кількома
помилками
Добре
15
Виконання у загальному вірне з певною кількістю
суттєвих помилок
13-14
Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків
Задовільно
12
Виконання задовольняє мінімальним критеріям
Менш 12
Незадовільно
Виконання не задовольняє мінімальним критеріям
Вагові коефіцієнти для розрахунку рейтингових оцінок
Оцінка за національною
шкалою

Ваговий коефіцієнт оцінки
Мінімальний

Максимальний

Відмінно

0,90

1,00

Добре

0,75

0,89

Задовільно

0,60

0,74

Незадовільно

Менше 0,60

Відповідність рейтингових оцінок за виконання вступного екзамену у балах
оцінкам за національною шкалою
Частина 1
72 – 80
60 – 71
48 – 59
Менше 48

Частина 2
18 – 20
15 – 17
12 – 14
Менше 12

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
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Додаток 12
Форма № Н-1.07

Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
АРКУШ УСНОЇ ВІДПОВІДІ
НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», «Спеціаліст»
Прізвище, ім’я, по батькові вступника________________________________
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Кафедра безпеки інформаційних технологій
Дата вступного випробування «___»________ 20__ року.
Номер білета вступного випробування_________
Конспект відповіді
Додаткові запитання
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Підпис вступника___________
Кількість балів____________
(цифрами і словами)

Екзаменатори
__________
Корченко О.Г.
підпис

__________
підпис

__________
підпис

прізвище, ініціали

Іванченко Є.В.
прізвище, ініціали

Бойко Ю.П.
прізвище, ініціали
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Аркуш усної відповіді на вступному
екзамені з іноземної мови
Закінчення Додатку 12
Форма № Н-1.07
Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
АРКУШ УСНОЇ ВІДПОВІДІ НА ВСТУПНОМУ
ЕКЗАМЕНІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», «Спеціаліст»
Прізвище, ім’я, по батькові вступника________________________________
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій
Кафедра безпеки інформаційних технологій
Дата вступного випробування «___»________ 20__ року.
Номер білета вступного випробування_________
Конспект відповіді
Додаткові запитання
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Підпис вступника___________
Кількість балів____________
(цифрами і словами)

Екзаменатори
___________
підпис

___________
підпис

Шостак О.Г.
прізвище, ініціали

Бистрова Б.О.
прізвище, ініціали

___________ ________________
підпис

прізвище, ініціали
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Додаток 13
(Ф 03.02-01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди
передано
(підрозділ)

Дата
видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки
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Додаток 14
(Ф 03.02  02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№
пор.

Прізвище ім'я побатькові

Підпис
ознайомленої
особи

Дата
ознайомлення

Примітки
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Додаток 15
(Ф 03.02  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№
зміни

№ листа (сторінки)
зміненого

заміненого

нового

анульованого

Підпис
особи, яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни
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Додаток 16
(Ф 03.02  04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№ пор.

Прізвище, ім'я, по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

