Підготовка
фахівців
відповідно до
реального
сектору
економіки

Стратегія
розвитку
кафедри

▪ Розробка загального плану розвитку
▪ Рейтингове оцінювання діяльності НПП та кафедри в цілому
▪ Впровадження новітніх технологій навчання
▪ Підготовка викладацького резерву

▪ Контакти з працедавцями

Маркетинг та ▪ Вивчення ринку праці, освітянських та наукових послуг
зв’язки з
▪ Реклама та профорієнтаційна робота
виробництвом
▪ Сприяння працевлаштуванню випускників

Навчальнометодичні та
наукові
контакти

▪ Міжнародні зв’язки, зв’язки з МОН України

▪ Зв’язки з видавництвами, науковими журналами
▪ Контакти з ВУЗами МОН України
▪ Взаємодія з науково-методичними та експертними радами

125 Кібербезпека
Освітня програма «Кібербезпека»:
- розробка й застосування засобів захисту інформації в
інформаційних технологіях;
- розробка та застосування технологій створення комплексних
систем захисту інформації;
- розробка моделей загроз та порушників, аналіз ризиків і
формування політики безпеки та плану захисту інформації;
- проведення аудиту інформаційної безпеки на підприємствах.

Кібербезпека
Студенти отримують навички з:
• методи аналізу активності мережі;
• організація та управління комп’ютерними
мережами та системами;

• основні принципи організації й алгоритми
функціонування систем безпеки в сучасних
комп’ютерних мережах;
• можливості застосування в роботі сучасних
системних програмних засобів;

Випускники можуть працювати:
•

системними адміністраторами;

•

адміністраторами безпеки;

•

• розробка та введення в дію програмних і
програмно-апаратних
засобів
захисту
інформації у мережах;

інженерами з захисту інформації в
комп’ютерних системах;

•

розробниками технічних або програмних
засобів захисту інформації;

• застосування криптографічних протоколів та
систем для шифрування даних.

•

інженерами з експлуатації та
обслуговування систем захисту інформації.

• способи організації інформаційної безпеки,
режими роботи мереж та робочих станцій
різних класів;

Кібербезпека
Студенти отримують навички з:
Випускники можуть працювати:

•

дослідження джерел та засобів впливу
загроз на об’єкти інформаційної безпеки;

•

розробка моделей загроз та порушників;

•

аналіз ризиків, формування політики
безпеки та плану захисту інформації;

•
•
•

•

аудит безпеки
діяльності;

•

•

розробки та експлуатації комплексних
систем захисту інформації в інформаційнокомунікаційних системах;

•

вміти використовувати
спеціалізовані
захищені бази даних для накопичення та
обробки
інформації
з
обмеженим
доступом.

об'єктів

інформаційної

•
•
•
•
•
•

фахівець з організації захисту інформації;
адміністратор доступу;
інспектор з організації захисту секретної
інформації;
проектувальник систем та засобів захисту
інформації;
інженер з експлуатації та модернізації
засобів захисту інформації;
аналітик з технічного захисту інформації;
фахівець з режиму секретності;
адміністратор баз даних;
аналітик комп’ютерних систем;
аналітик комп’ютерного банку даних.

Кібербезпека
1.Інформаційна безпека держави
2.Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
3.Технології програмування
4.Менеджмент інформаційної безпеки
5.Безпека банківських інформаційних технологій
6.Прикладна криптологія
7.Теорія ризиків
8.Комплексні системи захисту інформації
9.Організація спеціального діловодства
10.Національна безпека держави
11.Кібернетичний простір
12.Системи охорони державної таємниці
13.Управління інформаційною безпекою ІКС
14.Нормативно-правове забезпечення інформаційної
безпеки
15.Нормативні та організаційні засади протидії
кіберзлочинності
16.Кібернетична безпека підприємства
17.Системи технічного захисту інформації
18.Методи та засоби протидії кіберзлочинності
19.Теорія і практика інфраструктури відкритих ключів

Кібербезпека
1.Технологія програмування
2.Теорія інформації та кодування
3. Технології програмування
4.Операційні системи
5.Інформаційно-комунікаційні системи
6.Прикладна криптологія
7.Архітектура комп'ютерних систем
8.Комплексні системи захисту інформації
9.Захист інформації в ІКС
10.Національна безпека держави
11.Кібернетичний простір
12.Системи та технології банківської безпеки
13.Управління інформаційною безпекою ІКС
14.Нормативно-правове забезпечення інформаційної
безпеки
15.Нормативні та організаційні засади протидії
кіберзлочинності
16.Кібернетична безпека підприємства
17.Системи технічного захисту інформації
18.Інформаціно-аналітичне забезпечення
інформаційної та кібербезпеки
19.Основи баз даних

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Науково-педагогічні працівники
(НПП)

Штат

Завідувач кафедрою, д.т.н., професор

1

Д.т.н., професор кафедри

4

К.т.н., доцент

3

Кандидат технічних наук

1

Асистент

1
ВСЬОГО

10

Оксіюк Олександр Глібович, завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор.
Член науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України в галузі
“Інформаційна безпека”.
Неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти і науки
України, інших відомств, Відмінник освіти України.
Опублікував більше 100 наукових статей, впровадив в навчальний процес
студентів навчальні посібники, три з яких мають гриф Міністерства освіти і
науки України.

Самохвалов Юрій Якович,

професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор.
Наукові та практичні інтереси пов’язані з такими напрямками, як теорія і практика
побудови інтелектуальних систем, нечіткі алгоритми управління, логіко-лінгвистичне
моделювання у кіберпросторі та теорія і практика проектування автоматизованих
систем та проведення експертиз.
Приймав участь у Державних програмах по створенню відомчих автоматизованих
систем та комплексів, зокрема по створенню вітчизняного образного (інтелектуального)
комп′ютера.
Автор 5 монографій та понад 200 наукових та навчально-методичні праць.

Толюпа Сергій Васильович,

професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор.
Наукові та практичні інтереси пов’язані з такими напрямками, як інтелектуальні системи
управління, напрямки підвищення ефективності функціонування інформаційних
технологій, системи технічного захисту інформації, кібербезпека та кіберзахист.
Член науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України в галузі
“Інформаційна безпека”.
Автор 5 монографій та понад 150 наукових та навчально-методичні праць, 16
навчальних підручників та посібників, 5 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки
України.

Бабенко Тетяна Василівна
Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації.
1992 р. закінчила з відзнакою Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. З 1992
по 1995 роки навчалася в аспірантурі при Українському державному хімікотехнологічному університеті. У грудні 1995р. захистила кандидатську дисертацію. З
1997р. працює в НГУ на посадах керівника Інформаційного комп’ютерного комплекса,
доцента, професора (кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Атестат
професора 12ПР №008558). У червні 2008 р. захистила докторську дисертацію за
спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування». З жовтня 2011р. працює
завідувачем кафедри безпеки інформації та телекомунікацій.
Має 71 публікацій, з них 40 статей у фахових виданнях.

Пархоменко Іван Іванович,
Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент.
В 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07
«Автоматизація технологічних процесів» в Національному університеті харчових
технологій. З 2005 по 2015 рр. працював на посаді доцента кафедри
«Комп’ютеризованих систем захисту інформації» Національного авіаційного
університету де і отримав вчене звання доцента в 2007р.
Сфера наукових інтересів – інформаційні-комунікаційні системи та мережі, програмнотехнічні засоби захисту інформації.
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Брайловський Микола Миколайович
.
Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент. У
1994 році закінчив Українську державну академію зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса) за
спеціальністю «радіозв’язок, радіомовлення та телебачення». В 2003 році захистив
кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації» в
Національному авіаційному університеті де також отримав вчене звання доцента в
2004р.
У 2014-2015 рр. навчався у докторантурі ДУТ.
Сфера наукових інтересів – забезпечення інформаційної безпеки, захист інформації в
інформаційно-комунікаційних системах та мережах, технічні засоби захисту інформації.

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАНУ.
Результати дисертації використовуються в Словенії, в математичному-науковому
центрі. Є автором більше як 17 наукових праць, приймає участь у міжнародних
конференціях в галузі математики та інформаційної безпеки.
Вільно володіє англійською мовою. Приймає участь у міжнародному науковому
проекті ENGENSEC “Магістерська програма нового покоління фахівців з інформаційної
безпеки, визнана ЄС”. Працює у робочій групі разом з представниками зі Швеції,
Польщі та Греції по визначенню структури спільної магістерської програми і розробки
навчального плану.

Вялкова Віра Іванівна,
Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації.
Закінчила у 2009 році ПВНЗ “Європейський університет”, за спеціальністю
інтелектуальні системи прийняття рішень та здобула кваліфікацію магістр з
інтелектуальних систем.
Автор 40 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях. У березні 2014
року захистила кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.13.06
Інформаційні технології.
Тематика наукових досліджень: інформаційно-телекомунікаційні системи, захист
інформації, технології хмарних обчислень, технології дистанційного навчання.

Фесенко Андрій Олексійович,
Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації.
Освіта:
2006р. – 2011р. – Національний авіаційний університет; (Київ, Україна;). Менеджер в
сфері захисту інформації, факультет телекомунікації та захисту інформації, Магістр.
2012р. – 2015р. – Національний авіаційний університет; (Київ, Україна;). Аспірантура за
спеціальністю 05.13.21 – Системи захисту інформації. Тема роботи: «Методи обробки
даних для систем ідентифікації та аутентифікації на підставі біометричних
характеристик очей»
За тематикою дослідження опубліковано 6 наукових робіт.

Миколайчук Тетяна Борисівна,
Провідний фахівець кафедри кібербезпеки та захисту інформації.

Шестак Яніна Володимирівна,
Аспірант кафедри кібербезпеки та захисту інформації.
Закінчила у 2002 році Київський національний університет будівництва і архітектури за
спеціальністю «Інформаційні технології проектування» та здобула кваліфікацію
спеціаліст.
Є автором 6 наукових праць.

У цілісній системі наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка наукова і
науково-технічна діяльність (ННТД) Кафедри спрямована на:

дослідження
шляхів
створення та
практичної
реалізації
оптимального
навчального
процесу за
спеціалізаціями
“УІБ” та «БІКС» в
умовах
реалізації вимог
Європейської
кредитнотрансферної
системи;

розробку
пропозицій
щодо створення
та реалізації
політик безпеки
у галузі
інформаційнокомунікаційних
технологій;

розробку та
впровадження
інформаційного
навчального
середовища в
навчальний
процес
Університету;

дослідження
проблем
розвитку та
вдосконалення
технологій
криптозахисту
інформації

дослідження
методів та
засобів
підвищення
живучості
інформаційнокомунікаційних
систем в умовах
впливу
кібератак та
кіберзагроз.

Для забезпечення виконання плану ННТД Кафедра підтримує
безпосередні зв'язки з:
1) профільними органами державної влади – ДССЗЗІ, а також з СБ, МВС та МО України;
2) Навчальними закладами
–Національним авіаційним університетом,
–Національним університетом "Львівська політехніка",
–Харківським національним університетом радіоелектроніки,
–Вінницьким національним технічним університетом,
–Київським національним університетом внутрішніх справ України,
–Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації,
–Інститутом спеціального зв’язку та захисту інформації,
– Житомирським військовим інститутом;
3) підприємствами, організаціями та установами реального сектору економіки. Серед
остатніх договори про співробітництво підписані з:

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Трител”

Науково-впроваджувальна
фірма “Криптон”

Державне підприємство
“Українські спеціальні
системи”

Науково-виробниче
підприємство "РІАС"

Державне підприємство
“Український НДІ
зв’язку”

АТ “Інформаційні
технології”

Державне підприємство
“Безпека”
Компанія “Хай-тек Бюро”

Предметом діяльності Центру буде:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Реалізації інтелектуального потенціалу у
сфері інформаційних технологій ;
Вільний розвитку наукової та науковотехнічної творчості;
Інтеграція вітчизняного сектору наукових
досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок, у світовий
науковий та Європейський дослідницький
простір;

Створення, функціонування та розвиток дослідницької інфраструктури за напрямом
спеціалізації Центру;
Підтримка проектів молодих вчених;
Координація видавничої діяльності;
Впровадження результатів наукових досліджень в юридичну практику. у навчальний процес;
Координація підготовки наукових кадрів з напряму “Інформаційні технології ”;
Проведення моніторингу національної системи наукових досліджень у сфері інтелектуальної
власності за різними галузями знань.

• Реалізовувати
механізми та
засоби захисту від
стороннього
кібернетичного
впливу (КІБ «Search
Inform»)

• Будувати систему
управління
інформаційною
безпекою (ПАК
компанії Digital
security DS Office
2006 та DS LifeCycle
Management system)

• Вимірювати
рівень побічних
електромагнітних
випромінювань і
наведень ПЕОМ

• Опановувати

• Проводити
тестування систем
захисту ІКС на
проникнення

процедури
формування
моделей захисту
інформації та
політик безпеки, а
також алгоритми
пошуку і збору
інформації у
відкритих
електронних
джерелах

• Вирішувати задачі
адміністрування
захищених ІКС,
проведення
моніторингу та
аудиту

Факультет інформаційних
технологій Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
email: fit@univ.net.ua
вул. Ломоносова, 81, кімн. 103-107
03022, Київ, Україна
(044) 521-32-77

