
ПОРЯДОК
проведення комплексного фахового випробування під час вступу до 

магістратури в умовах дистанційного навчання за освітніми програмами 
«Системи, технології та математичні методи кібербезпеки»

(ОНП/ОПП, денна, заочна форма) 
«Системи технічного захисту інформації (ОПП)»

Комплексне фахове випробування (КФВ) проводиться дистанційно в форматі 
відеоконференції Zoom. Під час КФВ вступники мають забезпечити зв’язок з 
інтернетом, мати відеокамеру і мікрофон в робочому стані, паспорт для 
ідентифікації особи. КФВ проводиться за графіком з 05 по 18 вересня 2022 року. 
Дата і час проведення, посилання на відеоконференцію для кожного вступника, 
зазначаються в особистому кабінеті бази ЄДЕБО.

КФВ обов’язково має бути записане. Відеозапис зберігається навчально- 
науковим інститутом протягом 1 року.

У випадку повітряної і. тривоги або інших непереборних непередбачуваних 
обставин (за терміновою заявою вступника на телефон гарячої лінії), які 
унеможливлюють безпечний перебіг іспиту, КФВ має бути негайно призупинене та 
відновлене після зникнення таких обставин.

КФВ проводиться дистанційно в письмовій формі. Для цього 
використовується платформа дистанційного навчання Сікорський (Moodle). 
Вступники відкривають сторінку КФВ в Moodle на іншій сторінці браузера, не 
виходячи з відео конференції, та не відключаючи відеокамери.

Для отримання доступу до КФВ в Moodle вступники надсилають 
відповідальній особі від атестаційної комісії Прізвище, Ім’я, По-батькові, 
електронну пошту з кабінету вступника. Відповідальна особа від атестаційної 
комісії реєструє вступника у відповідному їх освітній програмі КФВ. На указану 
електронну пошту адміністратори надсилають пароль особисто кожному вступнику. 
Вступники перевіряють та підтверджують свою реєстрацію письмово 
відповідальному від атестаційної комісії НН ФТІ. Фаховому випробуванню 
обов’язково передує консультація, частина якої присвячена організаційним 
питанням з його проведення.

Тривалість вступного фахового випробування - 2 астрономічні години, 
перерви немає. Коли час, відведений на спробу, закінчується, система автоматично 
закривається, невідправлені завдання не зараховуються. Вступник вільно розподіляє 
свій час між всіма завданнями, але перехід до наступного питання відбувається 
після того, як поточне питання завершено, відповідь завантажено в базу.

Білет вступного фахового випробування формується автоматично випадковим 
вибором з банку великої кількості теоретичних і практичних питань за програмою.

Відповіді вступник пише власноруч, кожен аркуш підписується «Вступне 
фахове випробування за освітньою програмою «.....», ПІБ. До кожного аркуша з
відповідями вступник обов’язково прикладає паспорт, фотографує, одразу 
відправляє це фото на перевірку і приступає до наступного питання. Відповідь на 
теоретичне питання має бути лаконічною і змістовною.



Списані відповіді не зараховуються. Під час складання іспиту користуватися 
додатковою літературою забороняється. Для розв’язання задачі дозволяється 
користуватися тільки калькулятором.

Друга спроба, в разі потреби, буде проведена для тих вступників, у кого 
виникли технічні перешкоди або було оголошення повітряної тривоги під час 
першої спроби, виконано частину завдань, автоматично зареєстровано час, коли 
відбулось переривання зв’язку та вступник терміново надіслав CMC про проблему 
на гарячу лінію атестаційної комісії.

За результатами вступного фахового випробування атестаційна комісія 
оформлює відповідні протоколи, які передаються до Відбіркової комісії НН ФТІ. 
Результати випробування (індивідуальні роботи вступників) зберігаються у засобах 
платформи дистанційного навчання Сікорський.

Відповідальні особи від атестаційної комісії:

ОППЮНП «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки»
доцент Демчинський В.В. 066-188-37-73, wwd@bigmir.net

ОПП «Системи технічного захисту інформації»
асистент Терещенко Е.М. 063-809-57-08, @y_tereshchenko

Голова підкомісій

д.т.н. Ланде Д.В.
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