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Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 
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студентів) 
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підвищення  

кваліфікації  

викладача  

(найменування 
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документа, тема, 

дата видачі) 
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1 Герасіна 

Олександра 

Володимирів

на 

Доцент 

кафедри БІТ 

Національний 

гірничий 

університет 

(2002 р., 

«Програмне 

забезпечення 

автоматизованих 

систем», інженер-

програміст) 

Кандидат 

технічних наук, 

спеціальність 

05.13.07 – 

автоматизація 

процесів 

керування, тема 

дисертації: 

«Ідентифікація 

технологічних 

процесів крупного 

дроблення і 

самоздрібнювання 

руд з 

використанням 

варіації структур 

моделей». Доцент 

кафедри безпеки 

12 

років 

1. Герасіна О.В. Методика 

інтелектуальної ідентифікації та 

прогнозування трафіку в 

інформаційних телекомунікаційних 

мережах / О.В. Герасіна // Системи 

обробки інформації – 2018. – № 

1(152). – С. 94-99.  

2. Корнієнко В.І. Теорія систем 

керування: підручник / В.І. 

Корнієнко, О.Ю. Гусєв, О.В. 

Герасіна, В.П. Щокін. – М-во освіти 

і науки України, Нац. гірн. ун-т. – 

Дніпро: НГУ, 2017. – 497 с.  

3. Gusev O. Fractal analysis for 

forecasting chemical composition of 

cast iron / O. Gusev, V. Kornienko, O. 

Gerasina & O. Aleksieiev// Power 

Engineering and Information 

Отримання 

вченого звання 

доцента кафедри 

безпеки 

інформації та 

телекомунікацій 

(12ДЦ №039071) 

– 26.06.2014р. 
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інформації та 

телекомунікацій. 

Technologies in Technical Objects 

Control: Taylor&Francis Group, 

London. – 2017. – P. 225-231  

4. Герасіна О.В. Алгоритми 

нечіткої кластеризації для 

прогнозування процесів гірничо-

металургійного виробництва / О.В. 

Герасіна // Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». 

Серія: Механіко-технологічні 

системи та комплекси. – 2015. – № 

21 (1130). – С. 89-97.  

5. Kornienko V. Methods and 

principles of control over the complex 

objects of mining and metallurgical 

production / V. Kornienko, A. 

Gerasina, А. Gusev // Energy 

Efficiency Improvement of 

Geotechnical Systems: 

Taylor&Francis Group, London. – 

2013. – P. 183-192.  

Веде роботу з бакалаврами та 

магістрами. 

2 Корнієнко 

Валерій 

Іванович 

Завідувач 

кафедри БІТ 

Дніпропетровськи

й гірничий 

інститут (1979 р., 

«Автоматика і 

телемеханіка», 

інженер-

електрик) 

Доктор технічних 

наук, 

спеціальність 

05.13.07 – 

автоматизація 

процесів 

керування, тема 

дисертації: 

«Автоматизовані 

системи 

12 

років 

1. Korniienko V.I The estimation of 

traffic descriptions in the information 

telecommunication networks / V.I 

Korniienko // Power Engineering and 

Information Technologies in 

Technical Objects Control: 

Taylor&Francis Group, London. – 

2017. – P. 157-161.  

2. Корнієнко В.І. Теорія систем 

керування: підручник / В.І. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПК 995955,  

06.07.2015р. 
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оптимального 

керування 

процесами 

крупного 

дроблення та 

самоздрібнювання 

руд». Доцент 

кафедри 

електроніки та 

обчислювальної 

техніки. 

Корнієнко, О.Ю. Гусєв, О.В. 

Герасіна, В.П. Щокін. – М-во освіти 

і науки України, Нац. гірн. ун-т. – 

Дніпро: НГУ, 2017. – 497 с. 

3. Korniienko V.I. Method and 

algorithms of nonlinear dynamic 

processes identification / V.I. 

Korniienko, S.M. Matsiuk, I.M. 

Udovyk, A.M. Aleksieiev // 

Науковий вісник Національного 

гірничого університету, 2016 р., № 

1, с. 98 - 103.  

4. Корнієнко В.І. Комплексна 

оцінка, ідентифікація та 

прогнозування складних нелінійних 

процесів / В.І. Корнієнко, І.Г. 

Гуліна, Л.В. Будкова // Науковий 

вісник Національного гірничого 

університету, 2013 р., № 6, с. 124-

131.  

5. Kornienko V. Methods and 

principles of control over the complex 

objects of mining and metallurgical 

production / V. Kornienko, A. 

Gerasina, А. Gusev // Energy 

Efficiency Improvement of 

Geotechnical Systems: 

Taylor&Francis Group, London. – 

2013. – P. 183-192.  

Веде роботу з магістрами. 

Підготував 2 кандидатів наук 

(Герасіна О.В. – захист у 2012 р., 

Гуліна І.Г. – захист у 2015 р.). 
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3 Кагадій 

Тетяна 

Станіславівн

а 

Професор 

кафедри БІТ 

Дніпропетровськи

й державний 

університет 

(1987р., 

«Гідроаеродина-

міка», механік) 

Доктор фізико-

математичних 

наук, 

спеціальність 

01.02.04 - 

механіка 

деформівного 

твердого тіла, 

тема дисертації: 

«Метод збурення 

в механіці 

пружних 

(в'язкопружних) 

анізотропних і 

композиційних 

матеріалів». 

Професор кафедри 

вищої математики. 

25 

років 

1. Кагадий Т.С. Аналитический 

подход к решению некоторых 

контактных задач / Т.С. Кагадий, 

О.В. Белова, И.В. Щербина // 

Вісник Херсонського 

національного технічного 

університету, № 3(58), 2016, с.104-

108. 

2. Кагадій Т.С. Об эффективности 

использования асимптотических 

методов / Т.С. Кагадій, О.В. Белова, 

И.В. Щербина // Тези доп. Всеукр. 

наук. конф. «Диф. рівняння та 

проблеми аерогідродинаміки й 

тепломасопереносу», Дніпро, 2016, 

с.69-70. 

3. Kagadiy T.S. The asymptotic 

method in problems of the linear and 

nonlinear elasticity theory / T.S. 

Kagadiy, A.H. Shporta // Науковий 

вісник Національного гірничого 

університету, №3(147), 2015, с.76-

81. 

4. Кагадій Т.С. Застосування 

методу збурення до двовимірних 

задач фізично нелінійної теорії 

пружності/ Т.С. Кагадій, О.В. 

Білова // Вісник Запорізького 

національного університету. 

Фізико-математичні науки, №2, 

2015, с.87-94. 

5. Кагадій Т.С. Метод 

возмущений в двумерных задачах 

Державний ВНЗ 

«НГУ», МІБО, 

Придніпровськи

й регіональний 

науково-

технічний центр 

захисту 

інформації. 

Сертифікат 

№4205. 

Тема: 

«Випробування та 

атестація 

комплексу 

технічного 

захисту 

інформації 

(КТЗІ) 

автоматизованої 

системи (АС) 

класу 1», 

14.06.2011р. 
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электроупругости / Т.С. Кагадій, 

А.В. Павленко, О.Д. Оноприенко // 

“Theoretical Foundations of Civil 

Engineering. Polish-Ukrainian 

Transactions”, Vol. 22, Варшава, 

2014, c. 250-255. 

Веде роботу з магістрами.  

4 Кручінін 

Олександр 

Володимиро

вич 

Старший 

викладач 

кафедри БІТ 

НГУ (ДГАУ) 

(1995 р., 

«Автоматика і 

управління в 

технічних 

системах», 

інженер-

електрик) 

- 23 

роки 

1. Кручинин А.В. Вредоносное 

программное обеспечение для 

вымогательства и методы борьбы с 

ним / Л.Л. Кот, А.В. Кручинин // 

VIII Всеукраїнська науково-

практична конференція 

"Інформаційні технології. Безпека 

та зв'язок", Дніпро, 2016 р.  

2. Методичні рекомендації до 

підготовки та захисту дипломної 

роботи (проекту)  для студентів 

галузі знань 1701 "Інформаційна 

безпека" та спеціальності 125 

«Кібербезпека» / Т.В. Бабенко, Д.С. 

Тимофєєв, М.В. Корнєєв, О.В. 

Кручінін / Дніпро, Державний ВНЗ 

“НГУ”, 2016. – 44 с. 

3. Кручинин А.В. Оценка 

защищенности накопителя на 

жестком магнитном диске от 

утечки информации техническими 

каналами / А.А. Цыбульников, А.В. 

Кручинин // VIII Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

"Інформаційні технології. Безпека 

та зв'язок", Дніпро, 2016 р.  

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПК 810037,  

06.07.2015 р. 
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4. Кручинин А.В. Сравнительный 

анализ методик тестов на 

проникновение / Н.Г. Амиров, А.В. 

Кручинин // VIII Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

"Інформаційні технології. Безпека 

та зв'язок", Дніпро, 2016 р.  

5. Кручінін О.В. Відновлення 

даних на флеш-носіях в 

комплексній системі захисту 

інформації / Ю.О. Гроссман, О.В. 

Кручінін // VIII Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

"Інформаційні технології. Безпека 

та зв'язок", Дніпро, 2016 р.  

Веде роботу з бакалаврами. 

5 Тимофєєв 

Дмитро 

Сергійович 

Старший 

викладач 

кафедри БІТ 

НГУ (ДГАУ) 

(1995 р., 

«Автоматика і 

управління в 

технічних 

системах», 

інженер-

електрик) 

- 23 

роки 

1. Методичні рекомендації до 

підготовки та захисту дипломної 

роботи (проекту)  для студентів 

галузі знань 1701 "Інформаційна 

безпека" та спеціальності 125 

«Кібербезпека» / Т.В. Бабенко, Д.С. 

Тимофєєв, М.В. Корнєєв, О.В. 

Кручінін / Дніпро, Державний ВНЗ 

“НГУ”, 2016. – 44 с. 

2. Тимофєєв Д.С. Характеристика 

экспертных методов оценки рисков 

в процессе управления рисками 

информационной безопасности/ 

Д.С. Тимофєєв, В.А. Григорьева // 

VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПК 810047,  

06.07.2015 р 
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"ІТБтаЗ", Дніпропетровськ, ДВНЗ 

«НГУ», 2014 – С.7-8.  

3. Мещеряков Л.І. Інтелектуальні 

системи в управлінні промисловим 

виробництвом / Л.І. Мещеряков, 

Т.В. Бабенко, Д.С. Тимофєєв // 

Науковий Вісник Національного 

гірничого університету, №1, 2011. – 

С. 131-134.  

4. Бабенко Т.В. Проблеми захисту 

освітніх електронних 

інформаційних ресурсів / Т.В. 

Бабенко, О.М. Третяк, Д.С. 

Тимофєєв, О.В. Кручінін // 

Науковий Вісник Національного 

гірничого університету, №5 (131), 

2012. – С. 101-105.  

5. Бабенко Т.В. Аспекти 

рейтингування вищих навчальних 

закладів / Т.В. Бабенко, Д.С. 

Тимофєєв, Ю.В. Почта // Тези 

доповідей науково-практичної 

конференції Управління якістю 

підготовки кадрів з вищою освітою 

через удосконалення процедур 

ліцензування, акредитації та 

рейтингування, Державний ВНЗ 

“НГУ” - Дніпропетровськ: - 2012. –

С. 265-267 

Веде роботу з бакалаврами. 
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ВСТУП 

 

Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти підготовки 

бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека. 

Освітня програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання планів освітнього процесу; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 125 «Кібербезпека»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 125 Кібербезпека; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть участь 

у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 125 Кібербезпека. 

1 ПРОФІЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

факультет інформаційних технологій, кафедра безпеки інформації та 

телекомунікацій 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр з кібербезпеки 

Професійна кваліфікація 3439 Фахівець із організації інформаційної 

безпеки  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Наявність 

акредитації 

Акредитація програми не проводилася  

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 

рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти 

Мова(и) Українська  
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викладання 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.bit.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних вирішувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  

проблеми  інформаційної  безпеки,  захищеності  інформаційного  і  кіберпросторів держави 

в цілому або окремих суб’єктів їх інфраструктури від ризику стороннього кібернетичного 

впливу.  

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область  

12 Інформаційні технології / 125 Кібербезпека  

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Академічна освітня програма  

Основний фокус 

освітньої 

програми  

Загальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю 

125 Кібербезпека  

Ключові слова: інформаційні технології, управління інформаційною і 

кібербезпекою, технічний захист інформації   

Особливості 

програми 

Навчальна, виробнича та переддипломна практики обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

1) Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція J, розділ 62, група 09, що включає діяльність у сфері 

інформаційних технологій і компютерних систем.  

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 
 

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК 

ДКХП 

Професійна назва роботи 

3439 24771  Фахівець із організації 

інформаційної безпеки 

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 

Code   Occupation 

2529   Security specialist (ICT) 

Подальше 

навчання 

Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України – 8, 

рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за конвертаційною 

http://www.bit.nmu.org.ua/


шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), що 

використовується для перенесення кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у залежності 

від компетентністних характеристик (знання, уміння, комунікація, 

автономність і відповідальність) результатів навчання, досягнення 

яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 

рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 

вимірюються під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

корелюються з дескрипторами Національної рамки кваліфікацій і 

характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і 

показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням виконання 

комплексної контрольної роботи або/та усних відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Обсяг та структура роботи встановлюється університетом. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 

визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засіданні 

екзаменаційної комісії. 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії на підставі оцінювання 

рівня сформованості компетентностей, передбачених освітніми 

компонентами спеціалізації за планом освітнього процесу, 

випускнику може бути присвоєна професійна кваліфікація. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Стажування на підприємствах, що здійснюють діяльність в галузі 

інформаційних технологій та використовують відповідні засоби 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Наявність спеціалізованих лабораторій 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного 

та навчально-

методичного 

забезпечення 

Наявність навчально-методичного забезпечення практик 

1.7  Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Програма передбачає угоди про академічну мобільність із закладами 

вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з інформаційних 

технологій 

Міжнародна 

кредитна 

Програма передбачає угоди про академічну мобільність 
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мобільність 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання  іноземних  здобувачів  вищої  освіти  проводиться  на  

загальних  умовах  з  додатковою  мовною підготовкою 

2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 125 Кібербезпека - 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі забезпечення інформаційної безпеки, що характеризуються 

комплексністю та неповною визначеністю умов. 

 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, знання та розуміння 

предметної області та розуміння професії. 

ЗК2 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

ЗК3 Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово 

ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. Здатність виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням 

ЗК5 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Здатність працювати в команді 

ЗК6 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності 

відповідно до майбутнього профілю, галузевих норм і правил, а також необхідного 

рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях; 

 

2.2 Спеціальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 

Узагальнені об’єкти професійної діяльності: 

– об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, 

телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-

телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси й інформаційні 

технології; 

– технології забезпечення безпеки інформації об'єктів різного рівня (система, 

об'єкт системи, компонент об'єкта), що пов'язані з інформаційними, 



інформаційно-комунікаційними технологіями, що використовуються для 

забезпечення функціонування цих об'єктів; 

– процеси управління інформаційною і кібербезпекою об'єктів, що підлягають 

захисту. 

 

 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

СК1 Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні 

та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки. 

СК2 Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних 

методів і моделей інформаційної безпеки.  

СК3 Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється  в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих)  системах з метою реалізації встановленої 

політики безпеки. 

СК4 Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення 

кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження. 

СК5 Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту 

інформації на об’єктах інформаційної діяльності. 

СК6 Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем. 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

3.1 Академічний блок 1 

 
Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК1.1 Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів 

засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах. 

ВК1.2 Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики 

безпеки. 

ВК1.3 Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних  систем 

захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних 

засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.)  

ВК1.4 Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити 

розслідування, надавати їм оцінку 

ВК1.5 Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи 

управління інформаційною безпекою. 

ВК1.6 Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та 

дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам. 

 

3.2 Академічний блок 2 

 

Шифр Компетентності 
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1 2 

ВК2.1 Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти при використанні 

програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

ВК2.2 Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних 

методів і моделей інформаційної безпеки, впроваджувати та забезпечувати 

функціонування комплексних  систем захисту інформації  

ВК2.3 Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити 

розслідування, надавати їм оцінку, а також застосовувати методи та засоби 

криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності 

ВК2.4 Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, здійснювати 

професійну діяльність на основі впровадженої системи управління 

інформаційною безпекою. 

 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі 

спеціальності 125 Кібербезпека, що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно 

до стандарту вищої освіти, подано нижче. 

 
Шифр Результати навчання 

 

1 2 

Загальні результати навчання 

ЗР1 Застосовування знаннь у практичних ситуаціях, знання та розуміння предметної 

області та розуміння професії. 

ЗР2 Реалізація своїх права і обов’язків як члена суспільства, усвідомлення цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

ЗР3 Спілкування державною та іноземною мовами як усно, так і письмово 

ЗР4 Пошук, оброблення та аналіз інформації. Виявлення, постановка та вирішення 

проблем за професійним спрямуванням 

ЗР5 Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Здатність працювати в команді 

ЗР6 Ініціативність, відповідальність та навички до безпечної діяльності відповідно до 

майбутнього профілю, галузевих норм і правил, а також необхідного рівня 

індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях; 

Спеціальні результати навчання  

СР1 - готувати пропозиції до нормативних актів і документів з метою забезпечення 

встановленої політики інформаційної безпеки і \або кібербезпеки; 

- розробляти проектну документацію, щодо програмних та програмно-апаратних 



1 2 

комплексів захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем; 

- виконувати аналіз реалізації прийнятої політики інформаційної і /або 

кібербезпеки.  

СР2 - здійснювати професійну діяльність на основі знань сучасних інформаційно-

комунікаційних  технологій; 

- розробляти та аналізувати проекти ІТС базуючись на стандартизованих 

технологіях та протоколах передачі даних; 

- застосовувати в професійній діяльності знання, навички та практики, щодо 

структур сучасних обчислювальних систем, методів і засобів обробки інформації, 

архітектур операційних систем;   

- здійснювати захист ресурсів і процесів в ІТС на основі моделей безпеки (кінцевих 

автоматів, управління потоками, Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson, та інші), а також 

встановлених режимів безпечного функціонування ІТС; 

- виконувати аналіз програмного забезпечення з метою оцінки на відповідність 

встановленим вимогам інформаційної і\або кібербезпеки в ІТС.  

СР3 - обирати основні методи та засоби захисту інформації відповідно до вимог 

сучасних стандартів інформаційної і кібербезпеки, та критеріїв безпеки 

інформаційних технологій, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії 

захисту інформації; 

- вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, 

авторизації, користувачів і процесів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- проектувати та реалізувати комплексні системи захисту інформації в АС 

організації (підприємства) відповідно до вимог нормативних документів системи 

технічного захисту інформації; 

- вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- визначати рівень захищеності інформаційних ресурсів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- використовувати інструментальні засоби оцінювання можливості реалізації  

потенційних загроз інформації, що обробляється в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

СР4 - вирішувати задачі управління процесами забезпечення неперервності бізнесу з 

використанням процедур резервування програмного забезпечення та безпосередньо 

інформаційних ресурсів; 

- вирішувати задачі корекції цілей, стратегій, планів забезпечення неперервності 

бізнесу після здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів. 

- створювати і впроваджувати плани процесу забезпечення неперервності бізнесу; 

- виконувати аналіз налаштувань елементів інформаційних систем та 

комунікаційного обладнання. 

СР5 - аналізувати та визначати можливість застосування технологій, методів та засобів 

криптографічного захисту інформації; 

- аналізувати та визначати можливість застосування технологій, методів та засобів 

технічного захисту інформації; 

- виявляти небезпечні сигнали технічних засобів; 

- вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час 

інструментального контролю захищеності інформації від витоку технічними 

каналами; 

- визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними каналами 

відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту 
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1 2 

інформації; 

- інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням 

технічних засобів, контролю характеристик ІТС відповідно до вимог нормативних 

документів системи технічного захисту інформації; 

– обґрунтовувати можливість створення технічних каналів витоку інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності; 

– впроваджувати заходи та засоби технічного захисту інформації від витоку 

технічними каналами.  

СР6 - забезпечувати процеси моніторингу доступу до ресурсів і процесів  ІТС; 

- забезпечувати конфігурування та функціонування систем моніторингу ресурсів та 

процесів в ІТС;  

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

5.1 Академічний блок 1 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК1.1 ВР1.1 - забезпечувати процеси захисту інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем шляхом встановлення та коректної 

експлуатації програмних та програмно-апаратних комплексів засобів 

захисту; 

- забезпечувати функціонування спеціального програмного 

забезпечення, щодо захисту  даних від руйнуючих програмних впливів, 

руйнуючих кодів в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах;  

- виконувати розробку експлуатаційної документації на КЗЗ.  

ВК2.1 ВР2.1 - вирішувати задачі супроводу (в тому числі: огляд, тестування, 

підзвітність) системи управління доступом згідно принципів, критеріїв 

доступу та встановленої політики безпеки в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах; 

- реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого  

доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та 

процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом 

(мандатних, дискриційних, рольових); 

- вирішувати задачі централізованого і децентралізованого 

адміністрування доступом  до інформаційних ресурсів і процесів в 

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах; 

- забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом 

інформаційних ресурсів і процесів в ІТС. 

ВК1.3 ВР1.3 - вирішувати задачі супроводу та впровадження комплексних систем 

захисту інформації, а також протидії несанкціонованому доступу до 



1 2 3 

ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- здійснювати оцінку рівня захищеності інформації що обробляється в 

ІТС використовувати інструментальні засоби оцінювання наявності 

потенційних вразливостей; 

- вирішувати задачі управління комплексною системою захисту 

інформації в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих);  

- вирішувати задачі експертизи, випробування КСЗІ. 

ВК1.4 ВР1.4 - вирішувати задачі попередження та виявлення, ідентифікації, аналізу 

та реагування на інциденти в інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- проводити розслідування інцидентів інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки базуючись на національних та міжнародних регулюючих 

актах, процедурах та положеннях в сфері інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки; 

- забезпечувати дотримання політики ведення журналів реєстрації подій 

та інцидентів з встановленим рівнем  деталізації.  

ВК1.5 ВР1.5 - забезпечувати неперервність бізнес процесів організації на базі 

системи управління інформаційною безпекою, згідно вітчизняних та 

міжнародних вимог і стандартів; 

- забезпечувати функціонування системи управління інформаційною 

та\або кібербезпекою організації на основі керування інформаційними 

ризиками, здійснення процедур їх кількісного і якісного оцінки.  

ВК1.6 ВР1.6 - виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та 

використовувати комплекси захисту для забезпечення необхідного рівня 

захищеності інформації в  інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних та автоматизованих системах; 

- аналізувати ефективність систем виявлення та протидії 

несанкціонованому доступу до ресурсів і процесів в ІТС; 

- аналізувати та впроваджувати системи захисту від зловмисних 

програмних кодів. 

 

5.2 Академічний блок 2 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК2.1 ВР2.1 - розробляти проектну документацію, щодо програмних та програмно-

апаратних комплексів захисту інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем; 

- виконувати аналіз реалізації прийнятої політики інформаційної і /або 

кібербезпеки 

- забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, 

щодо захисту  даних від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів 

в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах;  

- виконувати розробку експлуатаційної документації на КЗЗ. 

ВК2.2 ВР2.2 - розробляти та аналізувати проекти ІТС базуючись на стандартизованих 
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технологіях та протоколах передачі даних; 

- застосовувати в професійній діяльності знання, навички та практики, 

щодо структур сучасних обчислювальних систем, методів і засобів обробки 

інформації, архітектур операційних систем;   

- виконувати аналіз програмного забезпечення з метою оцінки на 

відповідність встановленим вимогам інформаційної і\або кібербезпеки в 

ІТС. 

- вирішувати задачі супроводу та впровадження комплексних систем 

захисту інформації, а також протидії несанкціонованому доступу до 

ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах;  

- здійснювати оцінку рівня захищеності інформації що обробляється в ІТС 

використовувати інструментальні засоби оцінювання наявності 

потенційних вразливостей; 

ВК2.3 ВР2.3 - проводити розслідування інцидентів інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки базуючись на національних та міжнародних регулюючих 

актах, процедурах та положеннях в сфері інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки; 

- забезпечувати дотримання політики ведення журналів реєстрації подій та 

інцидентів з встановленим рівнем  деталізації. 

- аналізувати та визначати можливість застосування технологій, методів та 

засобів криптографічного захисту інформації; 

- аналізувати та визначати можливість застосування технологій, методів та 

засобів технічного захисту інформації; 

- виявляти небезпечні сигнали технічних засобів; 

- вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час 

інструментального контролю захищеності інформації від витоку 

технічними каналами; 

- інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з 

використанням технічних засобів, контролю характеристик ІТС відповідно 

до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;  

ВК2.4 ВР2.4 - забезпечувати функціонування системи управління інформаційною та\або 

кібербезпекою організації на основі керування інформаційними ризиками, 

здійснення процедур їх кількісного і якісного оцінки. 

- виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та 

використовувати комплекси захисту для забезпечення необхідного рівня 

захищеності інформації в  інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних та автоматизованих системах; 

- аналізувати ефективність систем виявлення та протидії 

несанкціонованому доступу до ресурсів і процесів в ІТС; 

 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 
 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

Найменування освітніх 

компонентів 
 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 



1 2 3 

ЗР1 Застосовування знаннь у практичних ситуаціях, 

знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

Ціннісні компетенції фахівця 

Вступ до спеціальності 

ЗР2 Реалізація своїх права і обов’язків як члена 

суспільства, усвідомлення цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідності його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

Цивілізаційні процеси в 

українському суспільстві 

ЗР3 Спілкування державною та іноземною мовами як 

усно, так і письмово 

Українська мова 

Іноземна мова професійного 

спрямування 

Іноземна мова (для професійних 

цілей) 

ЗР4 Пошук, оброблення та аналіз інформації. 

Виявлення, постановка та вирішення проблем за 

професійним спрямуванням 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

ЗР5 Збереження та примноження моральних, 

культурних, наукових цінностей і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної галузі, її 

місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. Здатність працювати в 

команді 

Ціннісні компетенції фахівця 

Фізична культура та спорт 

ЗР6 Ініціативність, відповідальність та навички до 

безпечної діяльності відповідно до майбутнього 

профілю, галузевих норм і правил, а також 

необхідного рівня індивідуального та 

колективного рівня безпеки у надзвичайних 

ситуаціях; 

Ціннісні компетенції фахівця 

Цивільна безпека 

СР1 - готувати пропозиції до нормативних актів і 

документів з метою забезпечення встановленої 

політики інформаційної безпеки і \або 

кібербезпеки; 

- розробляти проектну документацію, щодо 

програмних та програмно-апаратних комплексів 

захисту інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем; 

- виконувати аналіз реалізації прийнятої політики 

інформаційної і /або кібербезпеки.  

Програмування і алгоритмічні 

мови 

Комплексні системи захисту 

інформації 

Основи забезпечення безпеки 

інформації 

Технічні системи охорони об’єктів 

Організаційне забезпечення 

захисту інформації та спеціального 

діловодства 

Системи технічного захисту 

інформації 

Нормативно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки 

Управління інформаційною 

безпекою 

Цифрова обробка сигналів 

Виробнича практика 
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Переддипломна практика 

Дипломування 

СР2 - здійснювати професійну діяльність на основі 

знань сучасних інформаційно-комунікаційних  

технологій; 

- розробляти та аналізувати проекти ІТС 

базуючись на стандартизованих технологіях та 

протоколах передачі даних; 

- застосовувати в професійній діяльності знання, 

навички та практики, щодо структур сучасних 

обчислювальних систем, методів і засобів 

обробки інформації, архітектур операційних 

систем;   

- здійснювати захист ресурсів і процесів в ІТС на 

основі моделей безпеки (кінцевих автоматів, 

управління потоками, Bell-LaPadula, Biba, Clark-

Wilson, та інші), а також встановлених режимів 

безпечного функціонування ІТС; 

- виконувати аналіз програмного забезпечення з 

метою оцінки на відповідність встановленим 

вимогам інформаційної і\або кібербезпеки в ІТС.  

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Спеціальні розділи з математики 

Кіберзахист 

Інформаційні технології 

Мережеві технології і протоколи 

Архітектура комп’ютерів 

Операційні системи 

Практика навчальна комп'ютерна 

Практика технологічна 

Організація баз даних та знань 

Мікропроцесорні системи 

Теорія інформації та кодування 

Аналіз безпеки програмного 

забезпечення 

СР3 - обирати основні методи та засоби захисту 

інформації відповідно до вимог сучасних 

стандартів інформаційної і кібербезпеки, та 

критеріїв безпеки інформаційних технологій, 

застосовуючи системний підхід та знання основ 

теорії захисту інформації; 

- вирішувати задачі управління процедурами 

ідентифікації, автентифікації, авторизації, 

користувачів і процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах; 

- проектувати та реалізувати комплексні системи 

захисту інформації в АС організації 

(підприємства) відповідно до вимог нормативних 

документів системи технічного захисту 

інформації; 

- вирішувати задачі захисту потоків даних в 

інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- визначати рівень захищеності інформаційних 

ресурсів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- використовувати інструментальні засоби 

оцінювання можливості реалізації  потенційних 

загроз інформації, що обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах. 

Фізика 

Спеціальні розділи з математики 

Програмування і алгоритмічні 

мови 

Комплексні системи захисту 

інформації 

Практика навчальна комп'ютерна 

Організація баз даних та знань 

Управління інформаційною 

безпекою 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Дипломування 

СР4 - вирішувати задачі управління процесами 

забезпечення неперервності бізнесу з 

Вища математика 

Фізика 
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використанням процедур резервування 

програмного забезпечення та безпосередньо 

інформаційних ресурсів; 

- вирішувати задачі корекції цілей, стратегій, 

планів забезпечення неперервності бізнесу після 

здійснення кібератак, збоїв та відмов різних 

класів. 

- створювати і впроваджувати плани процесу 

забезпечення неперервності бізнесу; 

- виконувати аналіз налаштувань елементів 

інформаційних систем та комунікаційного 

обладнання. 

Кіберзахист 

Інформаційні технології 

Мережеві технології і протоколи 

Архітектура комп’ютерів 

Операційні системи 

Практика технологічна 

Теорія ризиків 

Мікропроцесорні системи 

Організаційне забезпечення 

захисту інформації та спеціального 

діловодства 

Економічна безпека 

Виробнича практика 

СР5 - аналізувати та визначати можливість 

застосування технологій, методів та засобів 

криптографічного захисту інформації; 

- аналізувати та визначати можливість 

застосування технологій, методів та засобів 

технічного захисту інформації; 

- виявляти небезпечні сигнали технічних засобів; 

- вимірювати параметри небезпечних та 

завадових сигналів під час інструментального 

контролю захищеності інформації від витоку 

технічними каналами; 

- визначати ефективність захисту інформації від 

витоку технічними каналами відповідно до вимог 

нормативних документів системи технічного 

захисту інформації; 

- інтерпретувати результати проведення 

спеціальних вимірювань з використанням 

технічних засобів, контролю характеристик ІТС 

відповідно до вимог нормативних документів 

системи технічного захисту інформації; 

– обґрунтовувати можливість створення 

технічних каналів витоку інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності; 

– впроваджувати заходи та засоби технічного 

захисту інформації від витоку технічними 

каналами.  

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Спеціальні розділи з математики 

Основи електроніки 

Основи теорії кіл, сигнали та 

процеси в електроніці 

Прикладна криптологія 

Цифрова стеганографія 

Технічні системи охорони об’єктів 

Системи технічного захисту 

інформації 

Цифрова обробка сигналів 

Переддипломна практика 

Дипломування 

СР6 - забезпечувати процеси моніторингу доступу до 

ресурсів і процесів  ІТС; 

- забезпечувати конфігурування та 

функціонування систем моніторингу ресурсів та 

процесів в ІТС;  

Інформаційні технології 

Операційні системи 

Основи теорії кіл, сигнали та 

процеси в електроніці 

Практика технологічна 

Переддипломна практика 

Дипломування 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 Академічний блок 1 

ВР1.1 - забезпечувати процеси захисту інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем 

шляхом встановлення та коректної експлуатації 

Програмування і алгоритмічні 

мови 

Кіберзахист 
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програмних та програмно-апаратних комплексів 

засобів захисту; 

- забезпечувати функціонування спеціального 

програмного забезпечення, щодо захисту  даних 

від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих 

кодів в інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- виконувати розробку експлуатаційної 

документації на КЗЗ.  

Комплексні системи захисту 

інформації 

Практика навчальна комп'ютерна 

Мікропроцесорні системи 

Організаційне забезпечення 

захисту інформації та 

спеціального діловодства 

Теорія інформації та кодування 

Нормативно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки 

Управління інформаційною 

безпекою 

Виробнича практика 

ВР1.2 - вирішувати задачі супроводу (в тому числі: 

огляд, тестування, підзвітність) системи 

управління доступом згідно принципів, критеріїв 

доступу та встановленої політики безпеки в 

інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих)  

системах; 

- реалізовувати заходи з протидії отриманню 

несанкціонованого  доступу до інформаційних 

ресурсів і процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах;  

- вирішувати задачі управління доступом до 

інформаційних ресурсів та процесів в 

інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах 

на основі моделей управління доступом 

(мандатних, дискриційних, рольових); 

- вирішувати задачі централізованого і 

децентралізованого адміністрування доступом  

до інформаційних ресурсів і процесів в 

інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- забезпечувати введення підзвітності системи 

управління доступом інформаційних ресурсів і 

процесів в ІТС. 

Організаційне забезпечення 

захисту інформації та 

спеціального діловодства 

Управління інформаційною 

безпекою 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Дипломування 

ВР1.3 - вирішувати задачі супроводу та впровадження 

комплексних систем захисту інформації, а також 

протидії несанкціонованому доступу до ресурсів 

і процесів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- здійснювати оцінку рівня захищеності 

інформації що обробляється в ІТС 

використовувати інструментальні засоби 

оцінювання наявності потенційних вразливостей; 

- вирішувати задачі управління комплексною 

системою захисту інформації в інформаційних та 

Кіберзахист 

Комплексні системи захисту 

інформації 

Переддипломна практика 

Дипломування 
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інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих);  

- вирішувати задачі експертизи, випробування 

КСЗІ. 

ВР1.4 - вирішувати задачі попередження та виявлення, 

ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти 

в інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- проводити розслідування інцидентів 

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки 

базуючись на національних та міжнародних 

регулюючих актах, процедурах та положеннях в 

сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки; 

- забезпечувати дотримання політики ведення 

журналів реєстрації подій та інцидентів з 

встановленим рівнем  деталізації.  

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Кібер-операції 

Економічна безпека 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Дипломування 

ВР1.5 - забезпечувати неперервність бізнес процесів 

організації на базі системи управління 

інформаційною безпекою, згідно вітчизняних та 

міжнародних вимог і стандартів; 

- забезпечувати функціонування системи 

управління інформаційною та\або кібербезпекою 

організації на основі керування інформаційними 

ризиками, здійснення процедур їх кількісного і 

якісного оцінки.  

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Теорія ризиків 

Нормативно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки 

Економічна безпека 

Управління інформаційною 

безпекою 

Переддипломна практика 

Дипломування 

ВР1.6 - виконувати впровадження та підтримку систем 

виявлення вторгнень та використовувати 

комплекси захисту для забезпечення необхідного 

рівня захищеності інформації в  інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних та 

автоматизованих системах; 

- аналізувати ефективність систем виявлення та 

протидії несанкціонованому доступу до ресурсів 

і процесів в ІТС; 

- аналізувати та впроваджувати системи захисту 

від зловмисних програмних кодів. 

Економіка і управління 

підприємством 

Аналіз безпеки програмного 

забезпечення 

Кібер-операції 

Переддипломна практика 

Дипломування 

2.2 Академічний блок 2 

ВР2.1 - розробляти проектну документацію, щодо 

програмних та програмно-апаратних комплексів 

захисту інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем; 

- виконувати аналіз реалізації прийнятої 

політики інформаційної і /або кібербезпеки 

- забезпечувати функціонування спеціального 

програмного забезпечення, щодо захисту  даних 

від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих 

кодів в інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах;  

- виконувати розробку експлуатаційної 

Переддипломна практика 

Дипломування 

Виробнича практика 

Цифрові методи обробки 

інформації 

Управління інформаційною 

безпекою 

Теорія розподілених 

інформаційних ресурсів, захист 

баз даних та знань 

Нормативно-правове 

забезпечення інформаційної 

безпеки 
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1 2 3 

документації на КЗЗ. Система охорони державної 

таємниці 

Теорія інформації та кодування 

Організація спеціального 

діловодства 

Спеціальні мікропроцесори 

Теорія оптимальної фільтрації і 

прогнозування 

ВР2.2 - розробляти та аналізувати проекти ІТС 

базуючись на стандартизованих технологіях та 

протоколах передачі даних; 

- застосовувати в професійній діяльності 

знання, навички та практики, щодо структур 

сучасних обчислювальних систем, методів і 

засобів обробки інформації, архітектур 

операційних систем;   

- виконувати аналіз програмного забезпечення з 

метою оцінки на відповідність встановленим 

вимогам інформаційної і\або кібербезпеки в 

ІТС. 

- вирішувати задачі супроводу та впровадження 

комплексних систем захисту інформації, а 

також протидії несанкціонованому доступу до 

ресурсів і процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах;  

- здійснювати оцінку рівня захищеності 

інформації що обробляється в ІТС 

використовувати інструментальні засоби 

оцінювання наявності потенційних 

вразливостей; 

Переддипломна практика 

Дипломування 

Система охорони державної 

таємниці 

Теорія інформації та кодування 

Відкриті комп’ютерні системи та 

мережі 

Організація спеціального 

діловодства 

Спеціальні мікропроцесори 

Бази даних та інформаційні 

системи 

Теорія оптимальної фільтрації і 

прогнозування 

ВР2.3 - проводити розслідування інцидентів 

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки 

базуючись на національних та міжнародних 

регулюючих актах, процедурах та положеннях в 

сфері інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки; 

- забезпечувати дотримання політики ведення 

журналів реєстрації подій та інцидентів з 

встановленим рівнем  деталізації. 

- аналізувати та визначати можливість 

застосування технологій, методів та засобів 

криптографічного захисту інформації; 

- аналізувати та визначати можливість 

застосування технологій, методів та засобів 

технічного захисту інформації; 

- виявляти небезпечні сигнали технічних 

засобів; 

- вимірювати параметри небезпечних та 

завадових сигналів під час інструментального 

Переддипломна практика 

Дипломування 

Виробнича практика 

Цифрові методи обробки 

інформації 

Економічна безпека 

підприємництва 

Система охорони державної 

таємниці 

Теорія оптимальної фільтрації і 

прогнозування 
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контролю захищеності інформації від витоку 

технічними каналами; 

- інтерпретувати результати проведення 

спеціальних вимірювань з використанням 

технічних засобів, контролю характеристик ІТС 

відповідно до вимог нормативних документів 

системи технічного захисту інформації;  

ВР2.4 - забезпечувати функціонування системи 

управління інформаційною та\або 

кібербезпекою організації на основі керування 

інформаційними ризиками, здійснення 

процедур їх кількісного і якісного оцінки. 

- виконувати впровадження та підтримку 

систем виявлення вторгнень та використовувати 

комплекси захисту для забезпечення 

необхідного рівня захищеності інформації в  

інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних та автоматизованих 

системах; 

- аналізувати ефективність систем виявлення та 

протидії несанкціонованому доступу до 

ресурсів і процесів в ІТС; 

Управління інформаційною 

безпекою 

Економічна безпека 

підприємництва 

Нормативно-правове 

забезпечення інформаційної 

безпеки 

Система охорони державної 

таємниці 

Теорія ризиків  

Переддипломна практика 

Дипломування 

 

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
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1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 177    

1.1 Цикл загальної підготовки 30    

З1 Українська мова 3,0 іс ФМК 1 

З2 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві 3,0 дз ІПТ 3 

З3 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська / німецька / французька) 

6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 

З4 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 іс ФП 7;8 

З5 Фізична культура та спорт 6,0 дз КФС 1;2;3;4 

5;6;7;8 

З6 Правознавство 3,0 дз ЦГЕП 9 

З7 Цивільна безпека 3,0 дз АОП 14 

1.2 Цикл спеціальної підготовки 147     

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 23     

Б1 Вища математика 8,0 іс ВМ 1;2;3;4 

Б2 Фізика 8,0 іс Фізики 1;2;3;4 

Б3 Теорія ймовірностей та математична статистика 4,0 дз САУ 7;8 

Б4 Економіка і управління підприємством 3,0 дз ПрЕк 15 
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1 2 3 4 5 6 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю 94     

Ф1 Спеціальні розділи з математики 4,0 дз ВМ 5;6 

Ф2 Спеціальні розділи з математики 6,0 іс БІТ 7;8 

Ф3 Вступ до спеціальності 3,0 дз БІТ 1 

Ф4 Програмування і алгоритмічні мови 11,0 іс БІТ 1;2;3;4 

Ф5 Основи електроніки 3,0 дз БІТ 7;8 

Ф6 Кіберзахист 11,0 іс БІТ 13;14; 

15 

Ф7 Інформаційні технології 4,0 дз БІТ 1;2 

Ф8 Мережеві технології і протоколи 8,0 іс БІТ 5;6 

Ф9 Комплексні системи захисту інформації 9,0 іс БІТ 15 

Ф10 Архітектура комп’ютерів 5,0 дз АКС 3;4 

Ф11 Операційні системи 6,0 іс БІТ 5;6 

Ф12 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в 

електроніці 

4,0 дз БІТ 5;6 

Ф13 Прикладна криптологія 9,0 іс ВМ 9;10; 

11;12 

Ф14 Основи забезпечення безпеки інформації 5,0 дз БІТ 5;6 

Ф15 Іноземна мова (для професійних цілей) 6,0 дз ІнМов 9;10; 

11;12 

1.2.3 Практична підготовка за спеціальністю та 

дипломування 

30     

П1 Практика навчальна комп'ютерна 6,0 дз БІТ 4 

П2 Практика технологічна 6,0 дз БІТ 8 

П3 Виробнича практика 6,0 дз БІТ 12 

П4 Переддипломна практика 3,0 дз БІТ 15 

П5 Дипломування 8,5 іс БІТ 15 

П6 Дипломування 0,5 іс ПрЕк 15 

 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 63     

2.1 Академічний блок 1 63    

В1.1 Теорія ризиків 4,0 дз БІТ 9;10 

В1.2 Технічні системи охорони об’єктів 5,0 іс БІТ 13;14 

В1.3 Організація баз даних та знань  5,0 дз САУ 7;8 

В1.4 Мікропроцесорні системи 6,0 іс БІТ 9;10 

В1.5 Цифрова стеганографія 5,0 іс БІТ 15 

В1.6 Системи технічного захисту інформації 6,0 іс БІТ 11;12 

В1.7 Теорія інформації та кодування 4,0 іс АКС 11;12 

В1.8 Аналіз безпеки програмного забезпечення 3,0 дз БІТ 11;12 

В1.9 Нормативно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки 

3,0 дз ЦГЕП 11 

В1.10 Кібер-операції 3,0 дз БІТ 13;14 

В1.11 Економічна безпека 4,0 дз ПрЕк 13;14 

В1.12 Управління інформаційною безпекою 5,0 іс БІТ 13;14 

В1.13 Цифрова обробка сигналів 5,0 дз БІТ 9;10 

В1.14 Організаційне забезпечення захисту інформації та 

спеціального діловодства 

5,0 дз БІТ 9;10 

2.2 Академічний блок 2 63     

В2.1 Теорія ризиків 4,0 дз БІТ 9;10 

В2.2 Теорія оптимальної фільтрації і прогнозування 5,0 іс БІТ 13;14 
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В2.3 Бази даних та інформаційні системи 5,0 дз САУ 7;8 

В2.4 Спеціальні мікропроцесори 6,0 іс БІТ 9;10 

В2.5 Цифрова стеганографія 5,0 іс БІТ 15 

В2.6 Відкриті комп’ютерні системи та мережі 6,0 іс БІТ 11;12 

В2.7 Теорія інформації та кодування 4,0 іс АКС 11;12 

В2.8 Система охорони державної таємниці 3,0 дз БІТ 11;12 

В2.9 Нормативно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки 

3,0 дз ЦГЕП 11 

В2.10 Теорія розподілених інформаційних ресурсів, 

захист баз даних та знань 

3,0 дз БІТ 13;14 

В2.11 Економічна безпека підприємництва 4,0 дз ПрЕк 13;14 

В2.12 Управління інформаційною безпекою 5,0 іс БІТ 13;14 

В2.13 Цифрові методи обробки інформації 5,0 дз БІТ 9;10 

В2.14 Організація спеціального діловодства 5,0 дз БІТ 9;10 

 Разом за нормативною частиною  та 

вибірковим блоком  

240    

Примітка:  

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: АКС – автоматизації та 

комп’ютерних систем; АОП – аерології та охорони праці; БІТ – безпеки інформації та 

телекомунікацій; ІнМов – іноземних мов; ІПТ – історії та політичної теорії; КФС – фізичного 

виховання та спорту; ПрЕк – прикладної економіки та підприємництва; САУ – системного 

аналізу та управління; ФМК – філології та мовної комунікації; ФП – філософії та педагогіки; 

ЦГЕП – цивільного, господарського та екологічного права. 

 

8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

 

8.1 Освітні компоненти нормативної частини та академічного блоку 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, З3, З5, Б1, Б2, Ф3, Ф4, Ф7 60 8 8 11 

2 З3, З5, Б1, Б2, Ф4, Ф7  6 

2 3 З2, З3, З5, Б1, Б2, Ф4, Ф10 7 8 

4 З3, З5, Б1, Б2, Ф4, Ф10, П1 7 

2 3 5 З5, Ф1, Ф8, Ф11, Ф12, Ф14 60 6 6 12 

6 З5, Ф1, Ф8, Ф11, Ф12, Ф14 6 

4 7 З4, З5, Б3, Ф2, Ф5, В1.3 6 7 

8 З4, З5, Б3, Ф2, Ф5, П2, В1.3 7 



 

27 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 5 9 З6, Ф13, Ф15, В1.1, В1.4, В1.13, В1.14  60 7 7 12 

10 Ф13, Ф15, В1.1, В1.4, В1.13, В1.14  6 

6 11 Ф13, Ф15, В1.6, В1.7, В1.8, В1.9 6 7 

12 Ф13, Ф15, В1.6, В1.7, В1.8, П3 6 

4 7 13 Ф6, В1.2, В1.10, В1.11, В1.12 60 5 6 12 

14 З7, Ф6, В1.2, В1.10, В1.11, В1.12 6 

8 15 Б4, Ф6, Ф9, В1.5, П4, П5, П6 7 7 

 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та академічного блоку 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, З3, З5, Б1, Б2, Ф3, Ф4, Ф7 60 8 8 11 

2 З3, З5, Б1, Б2, Ф4, Ф7  6 

2 3 З2, З3, З5, Б1, Б2, Ф4, Ф10 7 8 

4 З3, З5, Б1, Б2, Ф4, Ф10, П1 7 

2 3 5 З5, Ф1, Ф8, Ф11, Ф12, Ф14 60 6 6 12 

6 З5, Ф1, Ф8, Ф11, Ф12, Ф14 6 

4 7 З4, З5, Б3, Ф2, Ф5, В2.3 6 7 

8 З4, З5, Б3, Ф2, Ф5, П2, В2.3 7 

3 5 9 З6, Ф13, Ф15, В2.1, В2.4, В2.13, В2.14  60 7 7 12 

10 Ф13, Ф15, В2.1, В2.4, В2.13, В2.14  6 

6 11 Ф13, Ф15, В2.6, В2.7, В2.8, В2.9 6 7 

12 Ф13, Ф15, В2.6, В2.7, В2.8, П3 6 

4 7 13 Ф6, В2.2, В2.10, В2.11, В2.12 60 5 6 12 

14 З7, Ф6, В2.2, В2.10, В2.11, В2.12 6 

8 15 Б4, Ф6, Ф9, В2.5, П4, П5, П6 7 7 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19


4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 

600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 

№ 1648. 

6 Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалавра наук з 

спеціальності 125 «Кібербезпека». СВО-2016. – К.: МОН України, 2018. – 14 с.  

7 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування 

освітнього процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. 

URL: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ 

department/docs/ (дата звернення: 04.11.2017). 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2018 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр. 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/%20structural_divisions




 

 

 

Навчальне видання 

 

 

 

Герасіна Олександра Володимирівна 

Корнієнко Валерій Іванович 

Кагадій Тетяна Станіславівна 

Кручінін Олександр Володимирович 

Тимофєєв Дмитро Сергійович 

 

 

Освітньо-професійна програма бакалавра  

спеціальності 125 Кібербезпека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронний ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004. 

49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19. 

 

 
 


