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Володимирів
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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 
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3. Gusev O. Fractal analysis for 

forecasting chemical composition of 
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Отримання 

вченого звання 

доцента кафедри 
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інформації та 

телекомунікацій 

(12ДЦ №039071) 

– 26.06.2014р. 



1 2 3 4 5 6 7 

інформації та 

телекомунікацій. 

Technologies in Technical Objects 
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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 
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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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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. 
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(Герасіна О.В. – захист у 2012 р., 

Гуліна І.Г. – захист у 2015 р.). 
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Тетяна 

Станіславівн
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Професор 

кафедри БІТ 

Дніпропетровськи

й державний 

університет 
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«Гідроаеродина-
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Доктор фізико-
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механіка 

деформівного 

твердого тіла, 
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вищої математики. 
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1. Кагадий Т.С. Аналитический 

подход к решению некоторых 
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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 

 

Призначення освітньої програми 

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 магістрів 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 магістрів 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 магістр 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 

Професійна кваліфікація 2149.2 Професіонал із організації 

інформаційної безпеки  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася  

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в 

неї першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

125 Кібербезпека або іншої спорідненої спеціальності 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 
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Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

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

1.2 Мета освітньої програми 

Формування у випускників здатності 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 

Освітньо-професійна академічна програма вищої освіти 

Основний фокус 

освітньої програми  

Загальна освіта за спеціальністю 125 Кібербезпека  

Особливості програми Науково-дослідна практика  

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором видів 

економічної діяльності ДК 009:2010: 

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

інформаційних технологій і компютерних систем.  

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 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 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 Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

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


атестації публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

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 кредитними модулями 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 

мобільність 

Програма передбачає угоди про академічну мобільність 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання  іноземних  здобувачів  вищої  освіти  проводиться  на  

загальних  умовах  

2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність магістра 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 розв’язувати комплексні задачі та практичні проблеми технологій 

кібербезпеки в невизначених умовах.  



 

11 

 

1 2 

ЗК2 Здатність використовувати методи фундаментальних наук та загально інженерних 

наук для розв’язання загально інженерних , професійних та наукових задач. 

ЗК3 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до превентивного і 

аварійного планування, управління заходами безпеки професійної діяльності, 

уміння приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, лідерські 

якості на посаді керівника 

ЗК4 Здатність до ефективної письмової  й усної комунікації українською та іноземною 

мовами  

ЗК5 Здатність працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному 

середовищі за фахом 

ЗК6 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

 

2.2 Спеціальні компетентності  

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – вирішення складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем інформаційної безпеки, 

захищеності інформаційного і кіберпросторів держави в цілому або окремих 

суб’єктів їх інфраструктури від ризику стороннього кібернетичного впливу. 
 

Шифр Компетентності 

 

1 2 

СК1 Здатність використовувати управлінсько-організаційні, математичні, технічні та 

правові методи, засоби й заходи для реалізації проектних рішень з побудови систем 

забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. 

СК2 Здатність проводити системні дослідження та застосовувати їх в керуванні 

проектами для забезпечення інформаційної та кібербезпеки. 

СК3 Здатність використовувати управлінсько-організаційні, математичні, технічні та 

правові методи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки 

СК4 Здатність організовувати роботу з підвищення науково-технічних знань 

працівників, організувати розвиток творчої ініціативи, використання передового 

досвіду. 

СК5 Здатність організовувати та проводити наукові дослідження, пов’язані із 

застосуванням математичних та технічних методів для аналізу та дослідження 

процесів та систем забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

3.1 Академічний блок 1 
 

Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК1.1 Здатність володіти технологіями розроблення програмних засобів захисту 

інформації, синтезу комплексів засобів захисту інформації. 

ВК1.2 Здатність до застосування математичного та комп’ютерного моделювання для 

вирішення широкого спектру задач інформаційної та кібернетичної безпеки. 



1 2 

ВК1.3 Здатність розробляти нові та адаптувати існуючі математичні, комп’ютерні, 

технічні та фізичні моделі досліджуваних систем та процесів, проводити 

відповідні експерименти та чисельні розрахунки з аналізом та інтерпретацією 

отриманих результатів. 

ВК1.4 Готовність використовувати сучасні психолого-педагогічні теорії й методи в 

професійній діяльності. 

ВК1.5 Здатність організовувати роботу колективів виконавців, приймати управлінські 

рішення в умовах спектра думок, визначати порядок виконання робіт, вибирати 

оптимальні рішення при створенні систем забезпечення інформаційної та 

кібернетичної безпеки , систематизувати й узагальнювати результати роботи. 

ВК1.6 Здатність до роботи в багатонаціональних колективах, у тому числі при роботі над 

міждисциплінарними й інноваційними проектами, створювати в колективах 

відносини ділового співробітництва. 

ВК1.7 Здатність готувати та здійснювати публічні виступи з презентацією отриманих 

результатів, готувати науково – технічні публікації (звіти, статті тощо) за 

результатами виконаних досліджень. 

 

3.2 Академічний блок 2 
 

Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК2.1 Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформації , ідеї, проблеми, рішення 

та власного досвіду в галузі професійної діяльності 

ВК2.2 Здатність вибирати оптимальні рішення при створенні систем забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки , систематизувати й узагальнювати 

результати роботи 

ВК2.3 Здатність до використання сучасних інтелектуальних методів, математичного та 

комп’ютерного моделювання для вирішення широкого спектру задач 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

ВК2.4 Здатність організовувати роботу з використанням управлінсько-організаційних, 

математичних, технічних та правових методів забезпечення інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 

спеціальності 125 Кібербезпека, що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей, подано 

нижче. 

 
Шифр Результати навчання 

 

1 2 

Загальні результати навчання 

ЗР1 Розв’язання комплексних задач та практичних проблем технологій кібербезпеки в 

невизначених умовах.  

ЗР2 Використання методів фундаментальних наук та загально інженерних наук для 
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1 2 

розв’язання загально інженерних , професійних та наукових задач. 

ЗР3 Превентивне і аварійне планування, управління заходами безпеки професійної 

діяльності, приймання рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, 

лідерські якості на посаді керівника 

ЗР4 Письмова  й усна комунікації українською та іноземною мовами  

ЗР5 Співпраця в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному середовищі 

за фахом 

ЗР6 Вмотивованість щодо подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

Спеціальні результати навчання  

СР1 Використання управлінсько-організаційних та правових методів, засобів й заходів 

для реалізації проектних рішень з побудови систем забезпечення інформаційної та 

кібернетичної безпеки. 

СР2 Проведення системних досліджень та застосовування їх в керуванні проектами для 

забезпечення інформаційної та кібербезпеки. 

СР3 Використання математичні, технічні та правових методів забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

СР4 Організація роботи з підвищення науково-технічних знань працівників, організація 

розвитку творчої ініціативи, використання передового досвіду. 

СР5 Організація та проведення наукових досліджень, пов’язаних із застосуванням 

математичних та технічних методів для аналізу та дослідженню процесів та систем 

забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. 

 

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 Використання технологій розроблення програмних засобів захисту 

інформації, синтезу комплексів засобів захисту інформації. 

ВК1.1 ВР1.1 Застосування математичного та комп’ютерного моделювання для 

вирішення широкого спектру задач інформаційної та кібернетичної 

безпеки. 

ВК1.3 ВР1.3 Розробка нових та адаптація існуючих математичних, комп’ютерних, 

технічних та фізичних моделей досліджуваних систем та процесів, 

проведення відповідних експериментів та чисельних розрахунків з 

аналізом та інтерпретацією отриманих результатів. 

ВК1.4 ВР1.4 Використання сучасні психолого-педагогічні теорії й методів в 

професійній діяльності. 

ВК1.5 ВР1.5 Організація роботи колективів виконавців, прийома управлінські 

рішення в умовах спектра думок, визначення порядку виконання робіт, 

вибір оптимального рішення при створенні систем забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки , систематизація й узагальнення 

результатів роботи. 

ВК1.6 ВР1.6 Робота в багатонаціональних колективах, у тому числі при роботі над 

міждисциплінарними й інноваційними проектами, створення в 



1 2 3 

колективах відносин ділового співробітництва. 

ВК1.7 ВР1.7 Публічні виступи з презентацією отриманих результатів, підготовка 

науково – технічні публікації (звіти, статті тощо) за результатами 

виконаних досліджень. 

 

5.2 Академічний блок 2 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК2.1 ВР2.1 Доносення до фахівців і нефахівців інформації , ідеї, проблеми, рішення та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності 

ВК2.2 ВР2.2 Вибір оптимального рішення при створенні систем забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки , систематизація й узагальнення 

результатів роботи 

ВК2.3 ВР2.3 Використання сучасних інтелектуальних методів, математичного та 

комп’ютерного моделювання для вирішення широкого спектру задач 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

ВК2.4 ВР2.4 Організація роботи з використанням управлінсько-організаційних, 

математичних, технічних та правових методів забезпечення інформаційної 

та кібернетичної безпеки 
 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр Результати навчання 
Найменування 

кредитних модулів 
 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

ЗР1 Розв’язання комплексних задач та практичних 

проблем технологій кібербезпеки в невизначених 

умовах.  

Технології забезпечення 

інформаційної і 

кібербезпеки об’єктів 

ЗР2 Використання методів фундаментальних наук та 

загально інженерних наук для розв’язання загально 

інженерних , професійних та наукових задач. 

Методи побудови і 

аналізу криптосистем 

ЗР3 Превентивне і аварійне планування, управління 

заходами безпеки професійної діяльності, приймання 

рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, 

лідерські якості на посаді керівника 

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 

ЗР4  Письмова  й усна комунікації українською та 

іноземною мовами  

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 

ЗР5 Співпраця в міжнародному контексті та в глобальному 

інформаційному середовищі за фахом 

Іноземна мова для 

професійної діяльності 

ЗР6 Вмотивованість щодо подальшого навчання з високим 

рівнем автономності.  

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 
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1 2 3 

СР1 Використання управлінсько-організаційних та 

правових методів, засобів й заходів для реалізації 

проектних рішень з побудови систем забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Методи побудови і 

аналізу криптосистем 

СР2 Проведення системних досліджень та застосовування 

їх в керуванні проектами для забезпечення 

інформаційної та кібербезпеки. 

Використання математичні, технічні та правових 

методів забезпечення інформаційної та кібернетичної 

безпеки 

Технології забезпечення 

інформаційної і 

кібербезпеки об’єктів 

СР3 Організація роботи з підвищення науково-технічних 

знань працівників, організація розвитку творчої 

ініціативи, використання передового досвіду. 

Використання управлінсько-організаційних та 

правових методів, засобів й заходів для реалізації 

проектних рішень з побудови систем забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Системи управління 

інформаційною 

безпекою 

СР4 Проведення системних досліджень та застосовування 

їх в керуванні проектами для забезпечення 

інформаційної та кібербезпеки. 

Управління 

інноваційними 

проектами 

СР5 Використання математичні, технічні та правових 

методів забезпечення інформаційної та кібернетичної 

безпеки 

Методологія наукових 

досліджень 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 Академічний блок 1 

ВР1.1 Використання технологій розроблення програмних 

засобів захисту інформації, синтезу комплексів засобів 

захисту інформації. 

Програмні методи 

захисту інформації 

ВР1.2 Застосування математичного та комп’ютерного 

моделювання для вирішення широкого спектру задач 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Інтелектуальні системи 

кіберзахисту 

Програмні методи 

захисту інформації 

ВР1.3 Розробка нових та адаптація існуючих математичних, 

комп’ютерних, технічних та фізичних моделей 

досліджуваних систем та процесів, проведення 

відповідних експериментів та чисельних розрахунків з 

аналізом та інтерпретацією отриманих результатів. 

Захист інформації в 

розподілених системах 

Дипломування 

ВР1.4 Використання сучасних інтелектуальних методів в 

професійній діяльності. 

Інтелектуальні системи 

кіберзахисту 

ВР1.5 Організація роботи колективів виконавців, прийома 

управлінські рішення в умовах спектра думок, 

визначення порядку виконання робіт, вибір 

оптимального рішення при створенні систем 

забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки , 

систематизація й узагальнення результатів роботи. 

Ліцензування, атестація 

та сертифікація у сфері 

безпеки об'єктів 

інформаційної діяльності 

Аудит інформаційної 

безпеки  

Захист інформації в 

розподілених системах 

Переддипломна практика 

ВР1.6 Робота в багатонаціональних колективах, у тому числі 

при роботі над міждисциплінарними й інноваційними 

Захист інформації в 

розподілених системах 



1 2 3 

проектами, створення в колективах відносин ділового 

співробітництва. 

Виробнича практика 

В1.7 Публічні виступи з презентацією отриманих 

результатів, підготовка науково – технічні публікації 

(звіти, статті тощо) за результатами виконаних 

досліджень. 

Дипломування 

2.2 Академічний блок 2 

ВР2.1 Доносення до фахівців і нефахівців інформації , ідеї, 

проблеми, рішення та власного досвіду в галузі 

професійної діяльності 

Переддипломна практика 

Виробнича практика  

Технологія 

адміністрування та 

експлуатація захищених 

інформаційно-

комунікаційних систем 

ВР2.2 Вибір оптимального рішення при створенні систем 

забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки , 

систематизація й узагальнення результатів роботи 

Дипломування 

Аналіз і синтез систем 

розподілу інформації 

Технології підтримки та 

прийняття рішень 

ВР2.3 Використання сучасних інтелектуальних методів, 

математичного та комп’ютерного моделювання для 

вирішення широкого спектру задач інформаційної та 

кібернетичної безпеки. 

Виробнича практика 

Інтелектуальні системи 

кіберзахисту 

ВР2.4 Організація роботи з використанням управлінсько-

організаційних, математичних, технічних та правових 

методів забезпечення інформаційної та кібернетичної 

безпеки 

Дипломування 

Ліцензування, атестація 

та сертифікація у сфері 

безпеки об'єктів 

інформаційної діяльності 

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

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 62    

1.1 Цикл загальної підготовки 9    

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/ німецька/ французька) 

6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 

З2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 

3,0 дз АОП 3 

1.2 Цикл спеціальної підготовки 53     

1.2.1 Фахові дисципліни за спеціальністю 23     

Ф1 Методи побудови і аналізу криптосистем 6,0 іс БІТ 1;2 

Ф2 Технології забезпечення інформаційної і 

кібербезпеки об’єктів 

6,0 іс БІТ 1;2 
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1 2 3 4 5 6 

Ф3 Системи управління інформаційною безпекою 5,0 іс БІТ 1;2 

Ф4 Управління інноваційними проектами 3,0 дз ПрЕк 3;4 

Ф5 Методологія наукових досліджень 3,0 дз САУ 4 

1.2.2 Практична підготовка за спеціальністю та 

дипломування 

30     

П1 Виробнича практика 8,0 дз БІТ 5 

П2 Переддипломна практика 4,0 дз БІТ 5 

П3 Дипломування 17,5 іс БІТ 5 

П4 Дипломування 0,5 іс ПрЕк 5 

 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 28     

2.1 Академічний блок 1 28    

В1.1 Захист інформації в розподілених системах 4,0 дз БІТ 3;4 

В1.2 Аудит інформаційної безпеки 6,0 іс БІТ 3;4 

В1.3 Інтелектуальні системи кіберзахисту 10,0 іс БІТ 1;2;3;4 

В1.4 Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері 

безпеки об'єктів інформаційної діяльності 

4,0 дз БІТ 3;4 

В1.5 Програмні методи захисту інформації 4,0 дз БІТ 1;2 

2.2 Академічний блок 2 28     

В2.1 Аналіз і синтез систем розподілу інформації 4,0 дз БІТ 3;4 

В2.2 Технології підтримки та прийняття рішень 6,0 іс БІТ 3;4 

В2.3 Інтелектуальні системи кіберзахисту 10,0 іс БІТ 1;2;3;4 

В2.4 Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері 

безпеки об'єктів інформаційної діяльності 

4,0 дз БІТ 3;4 

В2.5 Технологія адміністрування та експлуатація 

захищених інформаційно-комунікаційних систем 

4,0 дз БІТ 1;2 

 Разом за нормативною частиною  та 

вибірковим блоком  

90    

Примітка:  

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: АОП – аерології та 

охорони праці; БІТ – безпеки інформації та телекомунікацій; ІнМов – іноземних мов; ПрЕк – 

прикладної економіки та підприємництва; САУ – системного аналізу та управління. 

 

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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Кількість навчальних 

дисциплін, що 

викладаються 

протягом 

ч
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і 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, В1.3, В1.5 60 7 7 12 

2 З1, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, В1.3, В1.5  7 

2 3 З1, З2, В1.1, В1.2, В1.3, В1.4 6 7 

4 З1, Ф5, В1.1, В1.2, В1.3, В1.4 6 

2 3 5 П1, П2, П3, П4 30 4 4 4 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та академічного блоку 2 
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Кількість навчальних 

дисциплін, що 

викладаються 

протягом 

ч
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, В2.3, В2.5 60 7 7 12 

2 З1, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, В2.3, В2.5  7 

2 3 З1, З2, В2.1, В2.2, В2.3, В2.4 6 7 

4 З1, Ф5, В2.1, В2.2, В2.3, В2.4 6 

2 3 5 П1, П2, П3, П4 30 4 4 4 

 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 
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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). 
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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. 
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Герасіна Олександра Володимирівна 

Корнієнко Валерій Іванович 

Кагадій Тетяна Станіславівна 

Кручінін Олександр Володимирович 

Тимофєєв Дмитро Сергійович 

 

 

Освітньо-професійна програма магістра  
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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. 

 

 
 


