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ВСТУП 

 Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-

орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін 

спеціальності «Системи технічного захисту інформації» за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Інформаційна 

безпека» групою Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» 

 Програма вступного іспиту зі спеціальності є основним документом на 

кафедрі «Електронна техніка», який визначає зміст та порядок атестації 

студентів, що закінчили  повний курс підготовки за програмою бакалавра 

напрямку «Інформаційна безпека» і що бажають продовжити навчання для 

здобуття кваліфікації «спеціаліст» або «магістр» за спеціальністю 17010201 

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки». 

 Узагальненим об’єктом діяльності є проектування, технології 

виготовлення, дослідження, випробування, обслуговування, відновлення та 

модернізації пристроїв, приладів, систем та комплексів технічного захисту 

інформації. 

 Атестація вступника проводиться у формі іспиту, який в комплексі 

перевіряє знання та вміння бакалавра з фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін, а також враховує вимоги до його освітнього рівня. 

Метод проведення іспиту – письмовий. 

 До складу професійно-орієнтованих дисциплін, з яких проводиться 

вступний іспит, віднесено: «Основи теорії кіл, сигналів та процесів у 

системах ТЗІ» 41, 42 і 43, «Теорія ймовірностей та математична статистика», 

«Методи та засоби захисту інформації», «Організація забезпечення ТЗІ», 

«Засоби передачі інформації у системах ТЗІ». 

 Метою контролю є виявлення рівня знань за спеціальними 

дисциплінами. Рівень знань визначається по здібності студентів вирішувати 

теоретичні та практичні питання, які пов’язані з проектуванням та 

експлуатацією наукових, аналітичних та технічних приладів та систем. 



 Атестація вступників проводиться у терміни визначені приймальною 

комісією ДВНЗ «ДонНТУ». 

 

 Розділ 1. «Основи теорії кіл, сигналів та процесів у системах ТЗІ» 

1. Лінійні кола з гармонічним впливом. Послідовний та паралельний 

коливальні контури. Зв’язані коливальні контури. Теорія фільтрів. Нелінійні 

кола. Перехідні процеси у лінійних колах. 

2. Пряме та зворотнє перетворення Фур’є. Амплітудний та фазовий 

спектри типових сигналів. Рівність Парсеваля. Випадкові сигнали. 

Розподілення ймовірностей. Щільність розподілення ймовірностей. Типові 

закони щільності розподілення ймовірностей. Спектральний аналіз 

випадкових сигналів. Кореляційний аналіз. Зв’язок поміж спектральними та 

часовими характеристиками сигналів. 

Ентропія. Кількість інформації у дискретних та безперервних сигналів. 

Дискредитування безперервних сигналів. 

3. Модуляція та демодуляція сигналів. Сигнали з амплітудною, 

частотною та фазовою модуляцією, їх параметри. Передача сигналів 

лінійними колами. Лінійний підсилювач. Лінійні та нелінійні спотворення 

[1,2]. 

 

Розділ 2. «Теорія ймовірностей та математична статистика» 

Події. Ймовірність. Основні співвідношення теорії ймовірностей. 

Випадкові величини. Розподілення ймовірностей. Вимірювання розподілення 

ймовірностей та щільності розподілення ймовірностей. Числові 

характеристики випадкових величин. Випадкові процеси. Спектральний 

аналіз. Кореляційний аналіз. Вимірювання спектрів та кореляційних функцій. 

Зведення випадкових процесів на елементи радіотехнічних пристроїв. 

Зведення випадкових процесів на нелінійні системи [3,4]. 

  



Розділ 3. «Методи та засоби захисту інформації» 

 Класифікація технічних каналів витоку інформації та їх 

характеристики. 

Сучасні пристрої технічної розвідки, які дозволяють використовувати витік 

інформації для її збору. Основні співвідношення при витоку речової 

інформації. Радіозакладки. Витік інформації з телефонних, не захищених, 

ліній. Перехоплення інформації у телекомунікаційних системах, системах 

зв’язку та інших. Поняття захованості  радіоелектронних пристроїв та систем 

(екзегетична, часова, комбінована та інші). Радіопротидія, як засіб захисту 

інформації. Нелінійна локація. Знаходження пристроїв за допомогою 

рентгенівського та ультразвукових методів. Металошукачі. Комплексна 

оцінка захисту інформації [5-7]. 

 

 Розділ 4. «Організаційне забезпечення ТЗІ» 

 Суб’єкт та об’єкти організаційного забезпечення. Загрози об’єкту та їх 

типи. Прямі та посередні збитки від загублення інформації. Організаційний 

захист. Організація служби безпеки. Підбір співробітників. Робота з кадрами. 

Організація режиму охорони на об’єкті. Класифікація приміщень, де 

циркулює захищаєма інформація. Організація охорони об’єкта. Технічні 

засоби охорони об’єктів. Організація пропускного режиму. Аналітична 

робота та зв’язок з державними правоохоронними службами [8]. 

 

  Розділ 5. «Засоби передачі інформації у системах ТЗІ» 

 Автогенератор. М’який та жорсткий режими його роботи. Баланси фаз 

та амплітуд. Схеми автогенераторів на низьких частотах. Підсилювачі 

потужності на електронних лампах та транзисторах. Зв’язок вихідних 

каскадів передавачів з антеною. Особливості передавачів НВЧ. Розрахунок 

транзисторних та лампових елементів передавачів. Типи модуляції. Прості та 



складні сигнали. База сигналів. Сучасні сигнали з великою базою. Структурні 

схеми та параметри сучасних засобів передачі інформації у ТЗІ [9]. 
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