
ПРОГРАМА 

фахового випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра 

 за спеціальністю 125 Кібербезпека 

(освітньо-професійна програма Управління інформаційною безпекою) 

(підготовка бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста) 

 

Фахове випробування проводиться з метою: 

- перевірки відповідності знань, умінь та навичок вступників програмовим 

вимогам; 

- виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень вступників; 

- оцінки ступеня підготовленості вступників на навчання в Університеті за 

освітньою програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 125 Кібербезпека 

(освітньо-професійна програма Управління інформаційною безпекою) на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.  

 

 

Завдання фахового випробування полягає у тому, щоб оцінити такі знання 

вступників: 

 

 сутність та принципи забезпечення інформаційної безпеки України, 

 загрози національній безпеці держави в інформаційній сфері, 

 інтереси та стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і 

держави, 

 особливості негативного інформаційного впливу та негативні наслідки застосування 

ІТ, 

 складові елементи інформаційної війни, 

 методи та заходи забезпечення інформаційної безпеки України, 

 основні властивості інформації, 

 класифікація загроз, атак, і методів зловмисників, їх мотивація, 

 стандарти інформаційної безпеки, 

 рівні інформаційної безпеки, 

 поняття ризиків і управління ними, 

 основні програмно-технічні заходи і поняття сервісу безпеки, 

 основи структурного та об'єктно-орієнтованого програмування, 

 основні складові елементи програми, 

 основні  типи даних у мові Python, принципи оголошення змінних, 

 поняття про ключові слова, циклічні настанови та особливості їх застосування, 

 поняття про конструктори, деструктори, функції-члени класу, 

 поняття про віртуальні функції та поліморфізм, 

 основні етапи еволюції, призначення, функції та архітектура операційних систем, 

 концепції та механізми управління локальними ресурсами комп’ютера (процесором, 

пам’яттю, зовнішніми пристроями) за допомогою операційних систем, 

 мережеві функції операційних систем, 

 класифікація, основні принципи роботи та основні характеристики складових ПК, 



 класифікація системного та прикладного програмного забезпечення, 

 структура та принципи роботи основних операційних систем, файлова систему 

операційної системи, команди роботи з файловою системою, 

 поняття комп’ютерного вірусу, класифікація вірусів та їхніх деструктивних дій, 

 класифікація антивірусних програм та принципи їх роботи, 

 поняття алгоритму та його виконання, властивості алгоритмів, способи запису 

алгоритмів, 

 основні текстові редактори та їх основні команди, 

 електронні таблиці та принципи обробки інформації в електронних таблицях, 

 поняття мультимедійних презентацій, створення слайдів, демонстрація презентацій, 

 поняття про інформаційні мережі та їх програмне і апаратне забезпечення, принципи 

роботи в мережі Іnternet, 

 поняття про електронну пошту та принципи її роботи. 

 

 

Назва розділу, теми ЗМІСТ 

 

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Вимірювання обсягу 

інформації та ентропії. 

Основні положення теорії інформації. Вимірювання обсягу 

інформації та ентропії. 

Алгоритми стиснення 

інформації. 

Математичні основи стиснення інформації. Статистичні 

статичні алгоритми стиснення інформації. Адаптивні 

алгоритми стиснення інформації. Словникові алгоритми 

стиснення інформації. Архівування інформації.  

Системи передавання та 

обробки інформації. 

Сигнали і завади в системах передавання і обробки 

інформації. Математичні основи побудови каналів зв'язку. 

Подання сигналів при проходженні каналами зв'язку. 

Властивості перетворення Фур'є. Випадкові сигнали в 

системах передавання інформації. Модульовані сигнали та 

їх спектральні характеристики. 

Завадостійке кодування 

інформації. 

Принципи побудови і задавання лінійних блокових кодів. 

Завадостійкі коди, що використовують перевірку на 

парність. Код Хеммінга. Кодування повідомлень циклічним 

кодом. Код Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Структурне програмування Основні елементи мови програмування. Основні типи даних 

у мові програмування. Поняття про списки. Особливості 

роботи зі списками. Поняття про настанови керування 

ходом виконання програми. Словники. Ввід та вивід 

користувача.. Особливості застосування функцій. 

 Робота з файлами та винятками. 



Об'єктно-орієнтоване 

програмування 
Основні особливості розроблення об'єктно-орієнтованих 

програм мовою Python. Класи – основа об'єктно-

орієнтованого програмування. Організація класів і 

особливості роботи з об'єктами. Особливості механізму 

перевизначення операторів. Організація механізмів 

успадкування в класах. Поняття про віртуальні функції та 

поліморфізм. Робота з шаблонними функціями та класами. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

 

Розділ 1. Поняття інформаційної безпеки держави 

Національні інтереси 

держави в інформаційній 

сфері 

Стан і завдання із забезпечення інформаційної безпеки 

держави. Місце інформаційної безпеки в загальній системі 

національної безпеки. Основні поняття пов’язані з 

інформаційною безпекою держави. 

Небезпеки та джерела загроз 

для інформаційної безпеки 

держави 

Спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої 

інформаційної агресії, інформаційний тероризм, незаконне 

зняття інформації. Неповнота, невчасність та невірогідність 

інформації та їх негативний інформаційні наслідки. 

Несанкціоноване поширення, використання, порушення 

цілісності, конфіденційності та доступності інформації. 

Розділ 2. Основи державної політики та правові засади забезпечення інформаційної 

безпеки держави 

Правові засади забезпечення 

інформаційної безпеки 

держави 

Закони України "Про основи національної безпеки", "Про 

інформацію". Закони України "Про основи національної 

безпеки України", "Про державну таємницю". Рішення 

РНБО "Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

інформаційної безпеки України". Закон України "Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". 

Юридична відповідальність за правопорушення у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки держави в 

Кримінальному кодексі України, розділ XVI 

Основи забезпечення 

інформаційної безпеки 

держави 

Основні засади державної інформаційної політики в 

"Концепції національної безпеки України". Методи та 

заходи забезпечення інформаційної безпеки держави. 

Розробка закінченої структури організації та політики 

інформаційної безпеки держави. 

Розділ 3. Основи інформаційного протиборства 

Структура і методика 

реалізації інформаційних 

протиборств 

Мета та завдання сучасних інформаційних протиборств.  

Види та складові інформаційних війн. Інформаційно-

технічне й інформаційно-психологічне протиборства 

Інформаційні війни Інформаційні війни як елемент істинно тотальної війни.  

Класифікація стратегічної інформаційної війни на перше і 

друге покоління. Завдання та форми сучасних 

інформаційних війн. 

Інформаційно-комп'ютерна 

революція та інформаційна 

безпека держави 

Об’єкти та форми деструктивного інформаційного впливу. 

Інформаційна зброя (ІЗ), як комплекс специфічних 

програмно-інформаційних засобів. Безпека інформаційно-

технічної інфраструктури держави. 



 

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

 

Розділ 1 . Термінологія та зміст основних понять 

Поняття, призначення та 

класифікація операційних 

систем 

Узагальнена структура програмного забезпечення 

обчислювальних систем. Поняття операційної системи. 

Операційна система як розподілювач ресурсів. Історія 

розвитку операційних систем. Класифікація сучасних 

операційних систем. Основні принципи побудови 

операційних систем. 

Схеми об’єднання 

операційних систем у 

мережеві топології 

Типи мережних топологій. Базові топології мережі. 

Організація сумісного використання ліній зв’язку. 

IP-адресація у операційних 

системах 

Адресація в TCP/IP мережах. Типи адрес стеку TCP/IP. 

Структура IP адреси. Класи IP адрес. Використання масок. 

Протокол IPv6. 

Розділ 2. Процеси та потоки в операційних системах 

Процеси та потоки Процес. Стан процесу. Операції над процесами. Блок 

керування процесом. Контекст процесу. Взаємодія процесів. 

Компоненти мікропроцесорної взаємодії. Категорії засобів 

обміну інформацією. Особливості взаємодії процесів за 

допомогою ліній зв’язку. Буферизація. Критична сесія. 

Потоки. Багатопоточність. Використання потоків. 

Алгоритми планування 

процесів 

Алгоритми планування. Пріоритетне планування. 

Багаторівневі черги зі зворотнім зв’язком. 

Механізми синхронізації 

процесів 

Механізми синхронізації процесів. Семафори. Монітори. 

Повідомлення. Тупики. Умови виникнення тупиків. 

Розділ 3. Особливості файлових систем 

Організація пам’яті 

комп’ютера. Віртуальна 

пам’ять 

Організація пам’яті комп’ютера. Логічна пам’ять. Функції 

системи керування пам’яттю. Схеми керування пам’яттю. 

Віртуальна пам’ять. Асоціативна пам’ять. Апаратно-

незалежний рівень керування віртуальною пам’яттю. 

Файлові системи та їх 

реалізація 

Файлові системи. Організація файлів і доступ до них. 

Операції над файлами. Логічна структура файлового архіву. 

Організація доступу до архіву файлів. Захист файлів. 

Реалізація файлової системи. Керування зовнішньою 

пам’яттю. Методи виділення дискового простору. 

Монтування файлових систем. Зв’язування файлів. 

 

ОСНОВИ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

 

Розділ 1. Поняття інформаційної безпеки. Основні складові ІБ 

Загрози безпеці інформації Порушники. Модель порушника. Огляд інформаційних 

інтернет ресурсів захисту інформації. Веб-сайти 

розробників ПЗ захисту інформації. Огляд хакерських веб-

сайтів. Інформаційні ресурси з переліком загроз і 

вразливостей ОС і ПЗ. 



Законодавча база і 

стандарти інформаційної 

безпеки 

Державне законодавство України про захист інформації. 

Стандарти безпеки інформації. Адміністративний рівень 

інформаційної безпеки: основні поняття; політика безпеки; 

програма безпеки; синхронізація про-грами безпеки з 

життєвим циклом систем. 

Процедурний рівень 

інформаційної безпеки. 

Поняття ризику і питання управління ризиками. Основні 

класи заходів процедурного рівня. Управління персоналом. 

Фізичний захист. Підтримка роботоспроможності. 

Реагування на порушення режиму безпеки. Планування 

відновлювальних робіт. 

 Розділ 2. Основні програмно-технічні заходи ІБ 

Сервіси безпеки 

ідентифікація і 

аутентифікація 

Розгляд різних архітектур мережі підприємства з точки зору 

ІБ. Сучасні технічні можливості реалізації ідентифікація і 

аутентифікація. Сервіс безпеки управління доступом. 

Протоколювання і аудит. Керування управління доступом в 

мережі підприємства. Системи аудиту. 

Криптографічні методи 

захисту інформації 

Екранування і аналіз захищеності. Сучасні криптографічні 

методи. Існуючі типи мережних екранів і їх можливості. 

Забезпечення доступності. Тунелювання і управління 
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