
 
 



ПЕРЕДМОВА 

1.Внесено кафедрою кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по ба-

тькові кері-

вника та 

членів прое-

ктної групи 

Най-

мену-

вання 

посади 

(для 

суміс- 

ників– 

місце 

основ-

ної ро-

боти, 

най-

мену-

вання 

посади) 

Наймену-

вання за-

кладу, який 

закінчив ви-

кладач, 

(рік закін-

чення, спеці-

альність, 

кваліфікація 

згідно з до-

кументом 

про вищу 

освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

наймену-

вання науко-

вої спеціаль-

ності, тема 

дисертації, 

вчене 

звання, за 

якою кафед-

рою (спеціаль-

ністю) прис-

воєно 

Стаж 

нау-

ково-

педаго-

гічної 

та/або 

науко-

вої ро-

боти 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конферен-

ціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про під-

вищення кваліфіка-

ції викладача (най-

менування закладу, 

вид документа, 

тема, дата видачі) 

Керівник 

проектної 

групи 

 

Бабенко 

Тетяна 

Василівна 

 

Профе-

сор ка-

федри 

кібер-

без-пеки 

та захи-

сту ін-

форма-

ції 

Дніпропет-

ровський 

хіміко-

техно-логі-

чний інсти-

тут. 

Спеціаль-

ність «Хі-

мічна тех-

нологія 

в’яжучих 

матеріалів»  

Доктор тех-

нічних наук, 

05.13.07 – 

«Автомати-

зація проце-

сів керу-

вання». Тема 

докторської 

дисертації: 

«Методи і 

моделі штуч-

19 ро-

ків 

Навчальні посібники, підручники, монографії:  

1. Бабенко Т.В., Гулак Г.М., Сушко С.О., Фомичова Л.Я. 

«Криптологія у прикладах, текстах і задачах» для студен-

тів галузі знань 1701 "Інформаційна безпека" // Навчаль-

ний посібник. – Д.:  Національний гірничий університет, 

2013. – 318 с. (гриф МОН). 

2. Бабенко Т.В., Корнєєв М.В, Кручінін О.В., Тимофєєв 

Д.С. “Методичні рекомендації до підготовки та захисту 

дипломної роботи (проекту)  для студентів галузі знань 

1701 "Інформаційна безпека" та спеціальності 125 "Кібе-

рбезпека"” // Методична розробка. – Д.:  Національний 

гірничий університет, 2016. – 44 с. 

Підвищення кваліфі-

кації у Державному 

ВНЗ «Національний 

гірничий універси-

тет» з 05.01.2015 р. до 

04.07.2015 р.  

Свідоцтво 12СПК 

810047, видане 

06.07.2015 р. 
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Кваліфіка-

ція: інже-

нер-хімік 

техно-

лог.1992р. 

Диплом РВ 

№ 824317 

від 

17.06.1992р. 

 

ного інтеле-

кту в 

АСУТП ке-

рамічного 

виробниц-

тва».  

Диплом 

ДД №007055 

від 

03.12.2008р. 

Професор за 

кафедрою 

“Безпеки ін-

формації та 

телекомуні-

кацій” 

Атестат про-

фесора 12ПР 

№008558 від 

28 березня 

2013р. 

3. Бабенко Т.В. Конспект лекцій в електронному вигляді 

з дисципліни  “Технологія створення та застосування си-

стем захисту інформаційно-комунікаційних систем” // 

Конспект лекцій – Д.:  Національний гірничий універси-

тет, 2016. – 216 с. 

4. Бабенко Т.В. Конспект лекцій в електронному вигляді 

з дисципліни  “Інформаційно-комунікаційні системи” // 

Конспект лекцій – Д.:  Національний гірничий універси-

тет, 2016. –381  с. 

Наукові статті: 

5. Бабенко Т.В. Дослідження ентропії мережевого 

трафіка як індикатора DDOS-атак // Науковий Вісник 

Національного гірничого університету. - 2013. - №2 

(134).  - С. 86-89. 

6. Бабенко Т.В., Третяк О.М., Кручінін О.В., Тимофєєв 

Д.С. Проблеми захисту освітніх електронних інформацій-

них ресурсів //  Науковий Вісник Національного гірни-

чого університету. - 2012. - №5 (131).  - С. 101-105. 

Тези: 

7. Герасименок А.В., Бабенко Т.В. Применение интелле-

ктуальных систем информационной безопасности для 

повышения защищённости АС управления вузом // Тези 

доповідей  VI науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів, молодих вчених. Інформаційні технології. 

Безпека та зв'язок (3 квітня 2014р.) Державний ВНЗ 

“НГУ”.  - Дніпропетровськ,  2014. - С. 39-40.  

8. Герасименок А.В., Бабенко Т.В. Анализ уровня за-

щищённости автоматизированных систем управления ав-

томобилями и рекомендации по его повышению // Тези 

доповідей  VI науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів, молодих вчених. Інформаційні технології. 

Безпека та зв'язок (3 квітня 2014р.) Державний ВНЗ 

“НГУ”.  - Дніпропетровськ,  - 2014. - С. 40-42. 
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9. Дашко Д.О., Бабенко Т.В., Аналіз сучасного стану сис-

тем водопостачання України // Тези доповідей  VI нау-

ково-практичної конференції студентів, аспірантів, моло-

дих вчених. Інформаційні технології. Безпека та зв'язок (3 

квітня 2014р.) Державний ВНЗ “НГУ”.  - Дніпропет-

ровськ, - 2014. - С. 42-44. 

10. Гвоздакова В.Г., Бабенко Т.В.  Ідентифікація мере-

жевих аномалій на базі нейроних мереж з самоорганіза-

цією // Тези доповідей  VII науково-практичної конфере-

нції студентів, аспірантів, молодих вчених. Інформаційні 

технології. Безпека та зв'язок Державний ВНЗ “НГУ”.  - 

Дніпропетровськ,  - 2016. - С. 8-9. 

11. Кондрашов А.С., Бабенко Т.В. Генерации рече по-

добной помехи // Тези доповідей  VI науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів, молодих вчених. Інфо-

рмаційні технології. Безпека та зв'язок Державний ВНЗ 

“НГУ”.  - Дніпропетровськ,  - 2016. - С. 11-13. 

12. Малик О.І., Бабенко Т.В. Применение нейросете-

вых систем для оценки параметров безопасности интер-

нет-ориентированных систем // Тези доповідей  VI нау-

ково-практичної конференції студентів, аспірантів, моло-

дих вчених. Інформаційні технології. Безпека та зв'язок 

Державний ВНЗ “НГУ”. - Дніпропетровськ, - 2016. - С. 

14-15. 

13.. Бабенко Т.В., Гречко В.В. Визначення інформативних 

ознак мережевого трафіка // ІІ Науково-практична конфе-

ренція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекому-

нікаційних систем”, Київ, 23 березня 2017, стор. 62. 

14.. Бабенко Т.В., Ковальва Ю.В. Забезпечення кібербез-

пеки об’єктів енергетичної інфраструктури // ІІ Науково-

практична конференція “Проблеми кібербезпеки інфор-

маційно-телекомунікаційних систем”, Київ, 23 березня 

2017, стор. 121. 
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15. Бабенко Т.В., Рабченюк С.І. Кіберзахист об’єктів кри-

тичної інфраструктури // ІІ Науково-практична конфере-

нція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомуні-

каційних систем”, Київ, 23 березня 2017, стор. 168. 

16. Бабенко Т.В., Савчук В.В. Ідентифікація аномалій ме-

режевого трафіка // ІІ Науково-практична конференція 

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікацій-

них систем”, Київ, 23 березня 2017, стор. 181. 

17. Бабенко Т.В., Романова А.С. Questions of cybersecurity 

of critical infrastructures of different countries // ІІ Науково-

практична конференція “Проблеми кібербезпеки інфор-

маційно-телекомунікаційних систем”, Київ, 23 березня 

2017, стор. 347. 

18. Бабенко Т.В., Толюпа С.В., Ковалюва Ю.В. Моделі 

ідентифікації мережевих аномалій на основі карти самоо-

рганізації // VII Міжнародна науково-практична конфере-

нція “ITSEC”, Київ 16-18 травня 2017, стр. 102-106. 

19. Бабенко Т.В., Гречко В.В. Визначення інформативних 

ознак мережевого трафіка // Вісник інженерної академії 

наук 2017. - №1. - С. 82-89 фахове видання. 

20. Бабенко Т.В., Толюпа С.В., Пархоменко І.І  

Conference  AICT-2017 June 24-27, 2017 paper 83 Іноземне 

видання. 

21. Бабенко Т.В., Serhii Toliupa, Alexander Trush The 

Buildingof a Security Strategy Basedon the Model of Game 

Management // 4th IEEE International Sientific-Practical 

Conference Problems of Infocomunications Sienceand 

Technology PIC S&T-2017 October 10-13, 2017 paper 16. 

Іноземне видання. 
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Члени про-

ектної 

групи 

 

Оксіюк 

Олександр 

Глібович 

 

 

Завіду-

вач ка-

федри 

кібер-

безпеки 

та захи-

сту ін-

форма-

ції 

Військова 

ордена Ле-

ніна Черво-

нознаменна 

академія 

зв’язку 

ім. С.М. Бу-

дьонного, 

1987 р., спе-

ціальність - 

інженерна 

систем та за-

собів 

зв’язку, ква-

ліфікація - 

офіцер-орга-

нізатор екс-

плуатації 

озброєння 

Диплом  

ПВ 

№566957 

від 

25.07.1987р. 

Доктор тех-

нічних наук 

05.13.06 -Ін-

формаційні 

технології; 

тема за-

крита. 

Диплом 

ДД № 

000918 

від 

17.05.2012р. 

Професор 

кафедри кі-

бербезпеки 

та захисту 

інформації. 

Атестат про-

фесора 12 

ПР №011090 

від 

15.12.2015р. 

28 ро-

ків 

Наукові статті: 

1. Оксіюк О.Г. Перспективи розвитку застосування інте-

лектуальних навчальних систем / Вялкова В.І.//Збірник 

наукових праць. Інститут проблем моделювання в енерге-

тиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. 

-  Київ., 2013. - №64. – С.25-32  

2. Оксіюк О.Г.  Архітектура і  етапи функціонування си-

стем підтримки прийняття рішень/ Вялкова В.І., Міщенко 

В.О., Шелемін З.К.// Збірник наукових праць. Інститут 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Наці-

ональної академії наук України. Київ., 2013. - №65. - С. 

54-60 

3. Оксіюк О.Г.  Анализ подходов к управлению ско-

ростью передачи видеопотока / ДвухглавовД.Э. ,Твердо-

хлеб В.В. //Сучасна спеціальна техніка.  – Харків., 2014. – 

№2.- С.17-19  

4. Оксіюк О.Г.  Выбор технических средств распреде-

ленной системы поддержки принятия решений/ В.І. Вял-

кова //[Электронный ресурс] – электрон.текстов. дан. – 

Режим доступа: http://moit.vivt.ru/wp-

content/uploads/2014/01/Vyalkova_3_13_1.pdf. –. 

5. ОксіюкО.Г.  «Сonceptual approach for knowledge model 

lingin the system of distance training»/ S. Rajba, V.Vialkova, 

O. Pastuch.// Zeszyty naukowe wyższejszkoły 

finansówiprawaw Bielsku-Białej. – 2013, No4.-Р.100-108. 

6. Оксіюк О.Г. Анализ сетевых технологий на базебе-

спроводных сетей/ Шестак Я.В.// Науковий збірник «Ін-

формаційна безпека», Східноукраїнський національний 

університет ім. Володимира Даля №2 (14), 2014, с.175-185 

7. Оксіюк О.Г.  Спосіб підвищення завадостійкості кана-

лів радіозв’язку для мобільних мереж нового покоління / 

Сайко В.Г.,    Бреславський В.А.,  Лисенко Д.О.// 

«Зв`язок», № 4 – 2015., ДУТ  м. Київ, – С. 52-57 

Заступник голови пі-

дкомісії 125 «Кібер-

безпека» науково-

методичної комісії 

(НМК 8) з інформа-

ційних технологій, 

автоматизації та те-

лекомунікацій. 

1 .«Cisco Networking 

Academy», УКРТЕ-

ЛЕКОМ, філія 

«Центр післядипло-

мної освіти», 

28.02.2013, ССNA 

Exploration: Network 

Fundamentals, серти-

фікат. 

2.«Cisco Networking 

Academy», УКРТЕ-

ЛЕКОМ, філія 

«Центр післядипло-

мної освіти», 

19.04.2013, ССNA 

Exploration: Routing 

Protocolsand 

Concepts, сертифі-

кат. 

3.«Cisco Networking 

Academy», УКРТЕ-

ЛЕКОМ, філія 
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8. ОксіюкО.Г. Choice of Reasonable Variant of Sygnaland 

Code Constructions for Multirays Radio Channels/ Толю-

паС.В., Лукова-ЧуйкоН.В. // 2015 Second International 

Scientific-Practical Conference Problemsof 

Infocommunications. Scienceand Technology. IEEE PIC 

S&T 2015 м. Харьків., С.269-271 

9. Оксіюк О.Г.  Аналіз современных методик и методов 

проведения оценки защищенности информационных сис-

тем/Шестак Я.В.// Наукові записки Українського нау-

ково-дослідного інституту зв’язку. М. Київ,  №4(38).,с.17-

23, 2015 

10. Оксіюк О.Г.  Особливості забезпечення захисту інфо-

рмації в системах управління навчанням// Збірник науко-

вих праць ВІКНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, №49. 

2015р. С.208-213  

11. Оксіюк О.Г.  Модель оптимізації семантичної мережі/ 

Системи управління, навігації та зв’язку. м. Київ., ДУТ, 

№1, 2015р.,С.24-31 

12. Оксіюк О.Г.  Параметричний синтез експертних нав-

чальних систем// Вісник інженерної академії України.  м. 

Київ, №3. 2015р, С. 166-170 

13. Оксіюк О.Г.  Методика розрахунку часу затримки ін-

формації в інформаційно-комунікаційних мережах// Віс-

ник Черкаського державного технологічного універси-

тету. м. Черкаси, №3, 2015р., С. 34-42 

Наукові конференції: 

14. Прийняття рішень про розподіл інвестицій у захист ін-

формації на основі результатів моніторингу інцидентів  

інформаційної безпеки/Матеріали Всеукраїнської нау-

ково-практичної конференції «В.М. Глушков – піонер кі-

бернетики» - К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – 206-208 

15. Пошук оптимального рішення в задачах інформацій-

ної безпеки із врахуванням дій нападу/Актуальні про-

«Центр післядипло-

мної освіти», 

19.07.2013, ССNA 

Exploration: 

LANSwitchingand 

Wireless, сертифікат. 

4.«Cisco Networking 

Academy», УКРТЕ-

ЛЕКОМ, філія 

«Центр післядипло-

мної освіти», 

04.10.2013,ССNAEx

ploration: 

Accessingthe WAN, 

сертифікат. 
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блеми забезпечення інформаційної безпеки держави: Ма-

теріали науково-технічної конференції: 18 грудня 2014 

року. – Київ: ДУТ, С.112-113 

16.Обнаружение компьютерных атак на основе анализа 

данных мониторинга несколькими способами/Інформа-

ційна безпека України: Зб. Нук. Доп. науково-технічної 

конференції; м. Київ, 12-13 березня 2015 р. КНУ ім. Та-

раса Шевченка С.150-153 

17. Розробка комплексних  систем захисту інформації в 

сучасних інформаційно-телекомунікаційних систе-

мах/Перспективні напрями захисту інформації: матеріали 

першої всеукр. Наук.-пр. конференції, м. Одеса 7-9 вере-

сня 2015р.:ОНАЗ, 2015. С.69-73 

Толюпа 

Сергій  

Васильо-

вич 

Профе-

сор ка-

федри 

кібер-

безпеки 

та захи-

сту ін-

форма-

ції 

Київське 

вище інже-

нерне радіо-

технічне 

училище 

ППО ім. По-

кришкіна 

А.І., 1986р., 

спеціаль-

ність - авто-

матизовані 

системи уп-

равління, 

кваліфікація 

- інженер 

електронної 

Доктор техні-

чних наук 

05.12.02 - Те-

лекомуніка-

ційні системи 

та мережі, 

тема «Дослі-

дження функ-

ціонування 

інфокомуні-

каційних ме-

реж нового 

покоління на 

основі інтеле-

ктуальних те-

хнологій».  

34 роки Підручники, монографії: 

1. Толюпа С.В., Гринкевич Г.О., Макаренко А.О. “Управ-

ління та якість послуг інформаційних мереж зв’язку” // 

Навчальний посібник. К.: “Логос”, 2014. – 248с. (гриф 

МОН) 

2. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Толубко В.Б., Хорошко 

В.О. «Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний ас-

пект» // Навчальний посібник. – К.: Наш формат, 2015. – 

288с. (гриф МОН). 

3. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Хорошко В.О. «Інтелекту-

альна власність у сфері інформаційної безпеки» // За ре-

дакцією проф. В.О. Хорошко. – К.: ПВП “Задруга”, 2014. 

– 178с. 

4. В.В.Козловський,  С.В. Толюпа, Б.Ю. Козир. “Процеси 

в лінійних електричних колах ” Підручник. – К.: ПВП “За-

друга”, 2015. – 241с. (гриф МОН). 

5. Толюпа С.В., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. “Забезпе-

чення інформаційної безпеки держави.” // Лабораторний 

практикум.  – К.: ПВП “Задруга”, 2014. – 69с. 

1. Інститут підви-

щення кваліфікації 

керівних кадрів. На-

ціональна академія 

державного управ-

ління. Свідоцтво про 

підвищення кваліфі-

кації 12СПВ 142481 

від 18.09.2015р. 

2.Міністерство освіти 

і науки України. Він-

ницький національ-

ний технічний універ-

ситет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфі-

кації СПК № 301873 

від 29.05.2015р. 
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техніки. Ди-

плом з від-

знакою 

КВ 

№099299 

від 

25.06.1986р. 

Диплом ДД 

№ 000091від 

10.11.2011р. 

Професор ка-

федри без-

пеки інформа-

ційних техно-

логій. Атестат 

професора 

12ПР 

№008351від 

25.01.2013р. 

 

6. В.Л. Бурячок, С.В. Толюпа, А.О. Аносов “Cистемний 

аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці”. - К.: 

ДУТ, 2015. – с.345. 

7. С.В. Толюпа, Дружинін В.А., В.Л. Бурячок, А.О., Нако-

нечний В.С., Лазаренко С.В. “Електрорадіоматеріали. Па-

сивні елементи засобів радіозв’язку та захисту інформа-

ції”. - К. : ДУТ, 2015. – с.193. 

8. Толюпа С. В., Оксіюк О.Г. Елементи і вузли цифрових 

пристроїв інформаційних систем та захисту інформації. 

Навчальний посібник. Електронний ресурс КНУ. с. 264. 

9. Толюпа С.В., Дуравкін В., Лукова-Чуйко Н.В. Захист 

інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Ла-

бораторний практикум. – К.:. Інститут обдарованої ди-

тини НАПН України, 2015. – 74с. 

Монографії: 

10. І.Р. Пархомей, В.А., Толюпа С.В., Дружинін, В.С. На-

конечний. Резонансні методи отримання і використання 

інформації в радіотехнології // Монографія. К. – Логос – 

2013. – с. 146. 

11. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Наконечний В.С. Ме-

тоди та алгоритми обробки та захисту радіолокаційної ін-

формації у багатопозиційних системах зі змінною просто-

ровою конфігурацією. // Монографія. К. – Логос – 2014. – 

с. 251. 

12. ТолюпаС.В., БезрукВ.М., ГлобаЛ.С. идр. Наукоемкие 

технологии в инфокоммуникациях. Обработка и защита 

информации. Коллективная монографія. Харьков – Ком-

пания СМИТ – 2013. – с. 398. 

Наукові статті: 

13. Толюпа С.В., Наконечний В.С. Методика викорис-

тання багатошвідкісної адаптивної обробки траєкторного 

сигналу в системах радіобачення. Вісник інженерної ака-

демії України. №3. – 2015. с. 50 – 57. 
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14. Толюпа С.В., Семко В.В., Бурячок В.Л., Складанний 

П.М. Ситуаційне управління доступом в інформаційно-

телекомунікаційній системі. Проблеми телекомунікацій. 

Харьків.  ХНУРЕ. №3 – 2015. с. 56 – 64. 

15. Толюпа С. В., Наконечный В. С., Якименко Ю. М. 

Оценка защищённости информации в автоматизирован-

ных информационных системах с помощью общих крите-

риев. Наукові записки Українського науково-дослідного 

інституту зв’язку. – 2015. – №6(40) с. 27-1. 

16. С. В. Толюпа, М. М. Ковбель, В. С. Наконечный. 

Управление защитой информации в информационных си-

стемах на основе системного анализа. Науково-технічний 

журнал “Сучасний захист інформації”.– 2016. - №1. –  С. 

60-65. 

17. Толюпа С.В., Папуша А.В. Автентифікація мобіль-

ного обладнання у мережі LTE. Вісник інженерної акаде-

мії України. №1. – 2016. с. 75 – 81. 

Конференції: 

18. Sergey Toliupa, Olexander Oksiuk, Natalia Lukova-

Chuiko. Choice of reasonable variant of sygnal and code 

constructions for multirays radio channels. Second 

International Scientific-Practical Conference. Problems of 

Infocommunications. Science and Technology. – Харьків. – 

2015. - с. 269-271 

19. Sergii Tolupa, Ruslana Prus. Method of Energy-efficient 

Conversion of PCM Signals in Secure Information 

Transmission Systems. 2015 1th Interna-tional Conference 

Advanced Information and Communi-cation Technologies. – 

Львів. – с. 456-460. 

20.  Toliupa Sergii, Lukova-Chuiko Nataliia. Аpplication 

game the oryin constructing the mathematical model of threats 

and complex systems of information security. Proceedings of 

the IInd International Scientificand Practical Conference 
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"Science and Education - Our Future (November 22-23, 2015, 

Ajman, UAE)" с. 12-16. 

21. S.V. Tolіupa, I.I. Parkhomenko.  Methodology of 

selecting optimal parameters of OFDM- SCC in conditions of 

selective stopping in radio path.Science and Education a New 

Dimension. Natural and Technical Sciences, III(8), Issue: 73, 

Будапешт. – 2015 р. с. 81-85. 

Наконеч-

ний Воло-

димир 

Сергійо-

вич 

Профе-

сор ка-

федри 

кібер-

безпеки 

та захи-

сту ін-

форма-

ції 

У 1981 році 
закінчив 
Київське 
вище інже-
нерне ра-
діотехнічне 
училище за 
спеціальні-
стю “Авто-
матизовані 
системи 
управ-
ління”. 
Кваліфіка-
ція – інже-
нер елект-
ронної тех-
ніки 
Диплом  
КВ 
№099293 
від 
25.06.1986р
. 

Доктор тех-

нічних наук 

05.12.13  

Радіотехні-
чні пристрої 
та засоби те-
лекомуніка-
ції, тема док-
торської ди-
сертації:-
Методи та 
засоби під-
вищення 
ефективно-
сті функціо-
нування ра-
діотехнічних 
систем роз-
пізнавання 
багатопози-
ційного ба-
зування,  
Диплом 
ДД№004837 
від 
29.09.2015р 
старший на-
уковий спів-
робітник за 

34 роки Монографії: 
1. І.Р. Пархомей, В.А., Толюпа С.В., Дружинін, В.С. На-

конечний. Резонансні методи отримання і використання 
інформації в радіотехнології // Монографія. К. – Логос – 
2013. – с. 146. 
2. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Наконечний В.С. Ме-

тоди та алгоритми обробки та захисту радіолокаційної ін-
формації у багатопозиційних системах зі змінною просто-
ровою конфігурацією. // Монографія. К. – Логос – 2014. – 
с. 251. 
Наукові статті: 
3. Nakoneshniy V.S. Building Cyber-Security Systems of 

Information Networks Basedon Intellectual Technologies / N. 
N.Brailovskyi., V.S.Nakoneshniy, S. V. Toliupa. // Scientific 
& practical cyber security journal (SPCSJ) № 1. 
[Electronicjournal]. URL: 
http://journal.scsa.ge/issues/2017/09/432. P. 96-103/ 
4. В.С. Наконечний. Захист інформаційних ресурсів у 

мережах нового покоління LTE/ В.С. Наконечний // Су-
часний захист інформації. – 2016. – № 4. – С. 10-15. 
5. В.С. Наконечний. Метод синтеза функции качества 

для оптимизации данных о параметрах процесса и проду-
кции при реализациистратегии «качество на этапе разра-
ботки» / В.С. Наконечний, А. И.Терещенко // Телекомуні-
каційні та інформаційні технології.2017. №2(55) Стр. 30 – 
37. 
6. В.С. Наконечний. Причини виникнення та методи фі-

льтрації спекл-шуму на радіолокаційних зображеннях / 
В.А. Дружинин, В.С. Наконечний, В.О. Комаров // Сучас-
ний захист інформації. – 2014. – № 1. – С. 38–42. 

Підвищення квалі-
фікації з 03 червня 
2015 р. до 18 вересня 
2015 р. Національна 
академія держав-
ного управління при 
Президентові Укра-
їни, Інститут підви-
щення кваліфікації 
керівних кадрів. Сві-
доцтво про підви-
щення кваліфікації 
12СПВ 142484 від 
18 вересня 2015 р. 
2. Стажування з 03 
листопада 2016 р. по 
03 травня 2017 р. 
Державне підприєм-
ство «Українські 
спеціальні системи» 

http://journal.scsa.ge/issues/2017/09/432
http://journal.scsa.ge/issues/2017/09/432
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спеціальні-
стю 20.02.14 
– озброєння і 
військова те-
хніка 
Атестат 
с.н.с. АС 
№006504 від 
09.04.2008р. 

7. В.С. Наконечний. Задачі аналізу електромагнітної су-
місності радіотехнічних засобів в сучасних інформа-
ційно-вимірювальних системах / В.А. Дружинин, В.С. На-
конечний, С.В. Толюпа // Сучасний захист інформації. – 
2014. – № 2. – С. 89–95. 
8. Толюпа С.В. Використання широко секторних низь-

копрофільних антен для забезпечення покриття широких 
зон при організації мереж радіозв’язку / С.В. Толюпа, 
В.С. Наконечний, О.В. Труш, А.М. Мацаєнко // Системи 
управління, навігації та зв’язку. – 2014. №3(31). – С.144-
149. 
9. Толюпа С.В. Методи та алгоритми обробки радіолока-

ційної інформації у багатопозиційних системах зі змін-
ною просторовою конфігурацією / С.В. Толюпа, В.А. 
Дружинін, В.С. Наконечний, Н.В. Цьопа, О.Є Батрак. – К.: 
Логос, 2014.-251с. 
10. Наконечний В.С. Різновиди фрактальних антен та 

приклади їх застосування / В.С. Наконечний // Зв’язок. – 
2015. – №1. – С. 50-56. 
11. Наконечний В.С. Огляд сучасних радіоелектрон-

них пристроїв на основі штучних магнітодіелектриків і 
метаматеріалів / В.С. Наконечний // Зв’язок. – 2014. -№4. 
– С. 48–56. 
12. Наконечний В.С. Експериментальне дослідження 

над розрізнювальних методів спектрального аналізу для 
задач пеленгації / В.С. Наконечний, С.В. Толюпа, І.Р. Па-
рхомей, Н.В. Цьопа // Адаптивні системи автоматичного 
управління // міжвідомчий науково-технічний збірник. – 
Київ: Національний технічний університет України “Ки-
ївський політехнічний інститут”. – 2015. №2(27). – С. 88-
94. 
13. В.С. Наконечний. Шляхи поліпшення якісних іде-

нтифікаційних показників об’єктів радіолокаційного мо-
ніторингу в існуючих та перспективних радіотехнічних 
системах розпізнавання оперативного спостереження / 
В.С. Наконечний, Є.В. Гаврилко, Н.В. Цьопа // Сучасний 
захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 11–16. 
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Наукові конференції: 
14. The method for reducing probability of incorrect data 
reception in radio channels of terahertz frequency Range. 14th 
International Conferenceon Advanced. Trendsin 
Radioelectronics, Telecommunicationsand Computer 
Engineering (TCSET-2018) 
15. Modeloftheprocessofplanningtheotimalmodularcomp

ositionofsecuritysystems.  VI Міжнародна науково-практи-
чна конференція (І Міжнародний симпозіум) Практичне 
застосування нелінійних динамічних систем в інфокуму-
нікаціях. 9-11 листопада 2017 р. Чернівці, Україна Стор. 
120-122. 
16. Актуальные  проблемы защиты информационных 

ресурсов в сетях нового поколения. XXII Международная 
научно-техническая конференция Современные средства 
связи. 19–20 октября 2017 года. Минск, Республика Бела-
русь. Белорусская государственная академия связи. Стр. 
235-237. 
17. Спосіб визначення оптимальних параметрів сигна-

лів для гетерогенних мереж 5-го покоління. IV Міжнаро-
дна науково-практична конференція Інформаційні техно-
логії та взаємодії. 8-10 листопада 2017 р., м. Київ. Стр. 
238. 

Лукова-

Чуйко  

Наталія  

Вікторі-

вна 

Доцент-

кафе-

дри 

кібер-

без-

пеки та 

захисту 

інфо-

рма-ції 

Київський 

національ-

ний універ-

ситет імені 

Тараса Ше-

вченка, 

2006 р., 

спеціаль-

ність - ма-

тематика, 

кваліфіка-

Кандидат фі-

зико-мате-

матич-них 

наук 

01.01.04-гео-

мет-рія та 

топологія, 

«Функції на 

тривимірних 

многови-

дах». 

Диплом 

8 років Підручники, монографії: 

1.Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній 

безпеці: Підручник (у співавторстві) –К.: ДУТ, 2015.  

2. Інформаційні та кібернетичні простори: проблеми без-

пеки, методи та засоби боротьби: Посібник (у співав-

торстві) – К.: ДУТ-КНУ, 2016. Реомендовано МОН 

України. 

3. Methods of self-diagnosis of telecommunication networks 

based on flexible structures of test connections//Сollection of 

materials of International Scientific Conference «Complex 

Systems Security Management – 2015». –Liptovský Mikuláš, 

Slovakіya, - 2015. – P. 215 – 220. 

СПК №301868, від 

29 травня 2015 року 

Вінницький націо-

нальний технічний 

університет, Центр 

інформаційних тех-

нологій і захисту ін-

формації, «Оціню-

вання захищеності 

інформації. Вияв-

лення закладних 

пристроїв» 
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ція  - ма-

гістр мате-

матики. 

Диплом КВ 

№29239570 

від 

21.06.2006р

. 

 

ДК №060875 

від 

1.07.2010р. 

Доцент ка-

федри кібер-

безпеки та 

захисту ін-

формації. 

Атестат до-

цента 

12ДЦ 

№044834 

від 15 грудня 

2015 р. 

4. Vulnerability Analysis for Dynamic InvestmentManageme

nt//Science and Education a New Dimension: Natural and Te

chnical Sciences, III(6), ISSUE 54,2015.– P.42-46 

5. Choice of Reasonable Variant of Signal and Code Construc-

tions for Multirays Radio Channels// Second International 

Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunica-

tions. Science and Technology. -  IEEE PIC S&T 2015 -  P. 

269 – 271 

6. Математична модель взаємовідносин загроз та компле-

ксних систем захисту інформації// Вісник інженерної ака-

демії України. м. Київ, № 3, 2015– С. 131-135 

7. Minimal functions on 3-manifold with boundary// Proc. In-

tern. Geom. Center. – 2015. – Т 8 (3), 2015–  С. 6-12 

8. Application game theory in constructing the mathematical 

model of threats and complex systems of information secu-

rity//International Scientific and Practical Conference 

“WORLDSCIENCE”. –– ISSN 2413-1032.–№ 4(4), 

Vol.4.,2015.– P. 12-15 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

“Кібербезпека”   

“CyberSecurity” 

зі спеціальності 125 “Кібербезпека”   

125 “CyberSecurity” 
  

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва квалі-

фікації  

ступінь вищої освіти: магістр  

спеціальність: 125 - кібербезпека 

освітня програма: кібербезпека 

Obtained qualification: master's degree  

Program Subject Area: Cybersecirity 

Program: Cybersecurity 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська, Ukraine 

Обсяг освітньої програми 120 кредитів ЄКТС,  2 роки 

Тип програми Освітньо-наукова 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у 

якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, факультет інформаційних технологій 

 

Taras Shevchenko National University of Kiev, Faculty 

of Information Technology 

Назва закладу вищої освіти який бере 

участь у забезпеченні програми 

- 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва кваліфі-

кації ВНЗ-партнера мовою оригіналу 

- 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень програми НРК України  – 8 рівень,  

FQ- EHEA – другий цикл, 

ЕQFLLL – 7 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

 Форма навчання Денна 

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного розмі-

щення опису освітньої програми 

http://fit.univ.kiev.ua 

 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Підготовка фахівців, що здатні розв’язувати нау-

кові задачі у галузі забезпечення кібернетичної без-

пеки, що передбачає застосування відповідних тео-

рій, моделей та методів і характеризується компле-

ксністю та неповною визначеністю умов 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань / 

спеціальність / спеціалізація про-

грами) 

Інформаційні технології/ Кібербезпека/Кібербез-

пека 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова академічна 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта за спеціальністю «Кібербезпека» 

Ключові слова: Кібербезпека, інформаційна безпека, 

захищеність інформації, системи захисту, аудит, ети-

чне проникнення, забезпечення безперервності бізнесу 

Особливості програми Обов’язкова практика за фахом на підприємстві 

тривалістю не менш як 6 тижнів 
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4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування • керівник служби безпеки банку; 

• керівник служби захисту інформації;  

• керівник аналітичного відділу з забезпечення кі-

бербезпеки; 

• керівник відділу стратегічного планування та про-

гнозування стану кібербезпеки об’єкту інформацій-

ної діяльності; 

• керівник інформаційної служби; 

•  керівник служби з інформаційно-аналітичної ро-

боти; 
• керівник служби з реагування на кіберінцеде-

нти  
Подальше навчання Навчання за програмою третього рівня 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. 

Лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні,  

самостійні роботи на основі підручників та конспе-

ктів, консультації з викладачами, написання квалі-

фікаційної роботи магістра.  

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані 

заліки, звіти з лабораторних робіт та індивідуаль-

них завдань, усні презентації, поточний контроль, 

захист кваліфікаційної роботи.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати наукові задачі у галузі 

забезпечення кібербезпеки, що передбачає 

застосування теорій, моделей та методів 

інформаційної безпеки, інформаційних технологій і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні 

підходи до їх реалізації (креативність). 

ЗК 2. Здатність організовувати роботу з підвищення 

знань науково-технічних працівників і презентації 

їх результатів професійної та науково-дослідної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність повідомляти складну інформацію, 

концепції або ідеї впевнено та добре організовано 

використовуючи вербальні, письмові та / або візуа-

льні засоби. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Вміти виявляти, ставити та вирішувати задачі 

за професійним спрямуванням. 

ФК 2. Здатність застосовувати законодавчу та нор-

мативно-правову базу, а також державні та міжна-

родні вимоги, практики, стандарти і керівництва.  

ФК 3. Здатність розробляти або рекомендувати ана-

літичні підходи до вирішення проблем та ситуацій, 

для яких інформація є неповною, або для яких не 

існує прецеденту. 
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ФК 4. Здатність застосовувати математичні методи 

моделювання для вирішення широкого спектру на-

укових задач кібернетичної безпеки.  

ФК 5. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати 

можливі загрози, вразливості та дестабілізуючі 

впливи в інформаційних системах.   

ФК 6. Здатність виявляти та ідентифікувати вразли-

вості в системах безпеки, оцінювати ризики реалі-

зації загроз, забезпечувати безперервність бізнес-

процесів.  

ФК 7. Здатність аналізувати, розробляти і застосо-

вувати методи та засоби криптографічного захисту 

інформації. 

ФК 8. Здатність ідентифікувати інциденти кібер-

безпеки в системах різного призначення 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні  

результати  

навчання 

ПР 1 - виявляти наукову сутність задач, знаходити 

адекватні шляхи їх розв’язання;  

- розуміти шляхи самостійного освоєння но-

вих методів досліджень, нового наукового й нау-

ково-виробничого профілю діяльності;  

- здійснювати науково-дослідну роботу в про-

цесі розробки нових технологій забезпечення інфо-

рмаційної та кібернетичної безпеки об’єктів інфор-

маційної діяльності. 

ПР 2 -  володіти іноземною мовою в обсязі, достат-

ньому для сумісної роботи над науковими проек-

тами в сфері кібернетичної безпеки та для роботи в 

робочих групах з гармонізації Європейської норма-

тивної бази в сфері кібернетичної безпеки. 

ПР 3 - вміти повідомляти складну інформацію, кон-

цепції ідеї у впевненій та добре організованій ма-

нері з використанням словесних, письмових та візу-

альних засобів. 

ПР 4 -  вміти аналізувати наукові рішення і засоби 

їх реалізації, діяти протягом тривалого часу, незва-

жаючи на труднощі, проявляти гнучкість в подо-

ланні перешкод;  

– виявляти недоліки й помилки та виправляти 

їх, розв’язувати протиріччя;  

– проявляти системні знання методів аналізу та 

синтезу в різних предметних областях для вирі-

шення проблем в професійній сфері; 

– уміти застосовувати методичні засоби підтри-

мки командної роботи, планування та ефективної 

організації праці;  

– проявляти безперервний контроль якості ре-

зультатів роботи, соціальної комунікації. 

ПР 5 – вміти розробляти та/або рекомендувати ана-

літичні підходи або рішення задач та ситуацій, для 

яких інформація є неповною або для якої не існує 

прецеденту; 
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– застосовувати методи аналізу ситуації, розро-

бляти алгоритми прийняття управлінських рішень 

та способи їх верифікації;  

– аналізувати та вміти застосовувати сучасні 

підходи та методи управління людськими ресур-

сами, в тому числі на основі компетенцій, робота в 

команді, стадії розвитку команди, застосовувати 

наукові методи управління конфліктами. 

ПР 6 - вміти знаходити наукові управлінські рі-

шення й засоби їх реалізації; уміти на базі відповід-

ного математичного апарату виконувати моделю-

вання прийняття рішень;   

– вміти застосовувати дескриптивні та предика-

тівні моделі для вирішення задач управління; уміти 

вирішувати задачі структуризації та оптимізації. 

– вміти аналізувати великі обсяги даних (які мо-

жуть бути фрагментованими та суперечливими) та 

трансформувати їх у високоякісні продукти цілесп-

рямованого призначення. 

ПР 7 - виконувати оцінку IT процесів і заходів без-

пеки в органіації, визначати необхідні послуги ITIL 

та розробляти плани їх впровадження. 

ПР 8 – знати  ITSM (Information Technology Service 

Management), уміти ефективно застосовувати біблі-

отеки методик і правил Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL), визначати склад і рівень 

послуг на основі вимог споживачів і постачальників 

IT послуг, контролювати набуття встановленого рі-

вня послу;  

– аналізувати можливість виникнення інциден-

тів ІБ внаслідок недостатньої потужності IT–інфра-

структури компанії, уникати невиправданих витрат 

на придбання надмірних потужностей; 

–  вміти давати оцінку поточній доступності IT 

послуг і планувати дії, що спрямовані на майбутнє 

покращення ІТ послуги. 

ПР 9 – вміти застосовувати міжнародні та націона-

льні практики у сфері СУІБ, зокрема COBIT та ISO 

270ХХ, вміти визначити сукупність технічних, опе-

раційних та організаційних заходів, що впроваджу-

ються виходячи з вимог бізнесу;  

– вміти застосовувати системний підхід до уп-

равління ризиками компанії, ресурсами, виділе-

ними на забезпечення ІБ; оцінювати продуктивно-

сті ІБ. 

ПР 10 - вміти виконувати управління ІБ для досяг-

нення цілей бізнесу;  

– вміти управляти ризиками компанії;  

– вміти розробляти проекти та ініціативи щодо 

забезпечення ІБ в компанії. 

ПР 11 - знати вимоги стандарту ISO 9001;  
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– вміти визначати ефективність системи мене-

джменту якості компанії; в залежності від пріори-

тетів і цілей бізнесу 

–  вміти  здійснювати вибір методики розробки 

і впровадження системи управління якістю; 

–  вміти визначати всі процеси, реалізація яких 

у сукупності дозволить підприємству досягти очі-

куваного результату; визначати вимоги до резуль-

татів, спрямовані на досягнення мети діяльності 

підприємства; визначати методи та засоби отри-

мання очікуваних результатів процесів. 

ПР 12 - вміти застосовувати методи та засоби  оці-

нки захищеності інформаційних систем (ІС)  

– вміти виконувати аналіз вразливих місць ІС та 

оцінювати до якої інформації зловмисник може 

отримати несанкціонований доступ, які процеси 

можуть бути ним  порушені;  

– вміти проводити науковий аналіз можливого 

збитку від вразливостей;  

- вміти створювати математичні, комп'ютерні 

моделі та технологічні стенди для тестування захи-

щеності ІС;  

ПР 13 - вміти розробляти та аналізувати моделі за-

безпечення захищеності інформаційної системи;  

ПР 14 - вміти здійснювати збір,  аналіз та обробку 

інформації для подальшого розслідування інциден-

тів безпеки; 

ПР 15 - вміти використовувати програмні та про-

грамно-апаратні комплекси захисту ІС;  

- вміти забезпечувати функціонування спеціа-

льного програмного забезпечення з захисту  інфор-

мації від руйнуючих програмних впливів, руйную-

чих кодів в ІС. 

ПР 16 -  вміти визначати цілі і зміст аудиту ІС, отри-

мувати об'єктивну інформацію про поточний стан 

ІС, оцінювати інформацію і встановлювати рівень 

відповідності ІС певним критеріям, стандартам без-

пеки;  

- вміти представляти результати оцінки та ре-

комендації щодо оптимізації ІС;  

- вміти виконувати контроль за виконанням 

рекомендацій. 

ПР 17 - вміти визначати вимоги та критичні залеж-

ності бізнес-процесів від інформаційних технологій 

(ІТ), що використовуються в організації;  

- вміти контролювати ІТ в такий спосіб, щоб 

отримувати інформацію, необхідну для досягнення 

корпоративних цілей;  

- вміти керувати ризиками та забезпечувати 

безпеку  ІТ ресурсів. 

ПР 18 - знати основні положення професійної прак-

тики аудиту та підтвердження довіри до ІС; 

-  знати терміни та поняття, специфічні для 

сфери підтвердження довіри до ІС;  
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- вміти застосовувати стандарти виконання 

аудиту на підтвердження довіри до ІС, зокрема ста-

ндарти виконання, стандарти звітування, інструме-

нтарій та методики аудиту на підтвердження довіри 

до ІС; 

ПР 19 - вміти, на основі вимог регуляторів і міжна-

родних стандартів з захисту інформації в індустрії 

платіжних карт, зокрема PCI DSS виконувати прое-

ктування, реалізацію та експлуатацію захищеної ІС, 

забезпечувати захист інформації про власників пла-

тіжних карт, розробляти і впроваджувати захищені 

системи і програми, розробляти і підтримувати по-

літику ІБ;  

- вміти виконувати тестування систем і проце-

сів, розробляти програму управління вразливими 

місцями системи, застосовувати криптографічні 

методи захисту інформації  при передаванні її через 

незахищене середовище. 

ПР 20 - вміти виконувати комплексну перевірку 

аутсорсингової компанії на предмет дотримання 

вимог і політик безпеки включаючи безпеку про-

грамного забезпечення, мережі, фізичну та безпеку 

оточення, системне адміністрування і планування 

тривалості бізнес процесів;  

- вміти визначати адекватність захисту інфор-

маційних активів; вміти оцінувати прозорість тех-

нічних і операційних процесів; вміти оцінювати за-

лежності компанії від провайдера аутсорсингових 

послуг. 

ПР 21 - знання типів тестування BCP / DRP (насті-

льне «кабінетне» тестування, моделювання, тест те-

хнічного відновлення, тест відновлення на резерв-

ній площадці, перевірка реакції постачальників по-

слуг, повний тест BCP / DRP) та вміння їх застосо-

вувати. 

ПР-22 -вміти аналізувати та визначати можливість 

застосування технологій, методів та засобів крипто-

графічного захисту інформації; 

ПР-23 -вміти на основі вимог регуляторів і міжна-

родних стандартів з управління інцидентами кібер-

безпеки, зокрема ISO/IEC 27035:2011, виконувати 

планування процесу реагування на інциденти кфбе-

рбезпеки, впроваджувати процеси реагування на ін-

циденти кібербезпеки;  

- вміти виконувати тестування, навчання та ак-

туалізацію планів реагування на інциденти ІБ; 

уміти виконувати оцінку ефективності процесу ре-

агування на інциденти 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики кадро-

вого забезпечення 

До викладання дисциплін освітньої програми «Кі-
бербезпека» залучаються співробітники служби 
безпеки України, Державної служби спеціального 
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зв’язку та захисту інформації, служб безпеки банків 
та інших комерційних структур 

Специфічні характеристики матеріа-

льно-технічного забезпечення 

Операційні системи сімейств: Windows, Linux, BSD 

Solaris та ін.; платформи віртуалізації  Virtual box, 

Xeon, Sparc та ін.;  мережні сканери: Nmap та ін.; 

програми перехоплення пакетів: Wireshark та 

ін.; програми типу Rootkit та ін; програми автома-

тизованого тестування: CyberCop Security Scanner, 

Nessus та ін. 

Специфічні характеристики інформа-

ційного та навчально-методичного за-

безпечення 

В процесі виконання освітньої програми викорис-

товуються електронні матеріали, зокрема системи 

електронного навчання з електронним навчально-

методичним забезпеченням, системою оцінки 

знань, тощо. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність . 

Міжнародна кредитна мобільність  

Навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах 
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1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКО-

ВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ  

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1 Перелік компонент ОП 
 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсум-

кового 

конт-

ролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень з ос-

новами інтелектуальної власності 

3 залік 

ОК 2. Професійна та корпоративна етика 3 залік 

ОК 3. Системний аналіз 6 іспит 

ОК 4 Технології забезпечення кібербезпеки 6 іспит 

ОК 5. Технології підтримки та прийняття рішень 5 залік 

ОК 6. Комплексні системи керування ІТ послугами 6 іспит 

ОК 7. Оцінка захищеності ІС 4 іспит 

ОК 8. Системи управління інформаційною безпекою 5 залік 

ОК 9. Виробнича практика 4 дифер. 

залік 

ОК 10. Науково-дослідна практика 4 дифер. 

залік 

ОК 11. Виконання та захист магістерської роботи 14 захист 

ОК 12. Науково-технічний переклад 6 іспит 

ОК 13. Розробка та впровадження систем управління якістю 4 залік 

ОК 14. Аудит інформаційних систем 5 іспит 

ОК 15. Управління ризиками 5 залік 

ОК 16. Визначення і супровід контролів ІБ 4 залік 

ОК 17. Управління проектами 6 іспит 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  90 

Вибіркові компоненти  ОП * 

Спеціалізація «Безпека інформаційно-комунікаційних систем» 

ВБ 1.1. Програмні методи захисту інформації 6 іспит 

ВБ 1.2. Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері ОІД 6 іспит 

ВБ 1.3. Захист інформації в розподілених системах 6 іспит 

Спеціалізація «Управління інформаційною безпекою» 

ВБ 2.1. Практики аудиту ІБ та підтвердження довіри до ІС 6 іспит 

ВБ 2.2. Аудит ІБ аутсорсингу 6 іспит 

ВБ 2.3. Корпоративне управління ІБ 6 іспит 

Вибірковий блок 1  

ВБ 3.1. Кризис-менеджмент 6 залік 

ВБ 3.2. Аудит ІТ відповідно до ISO 27001 6 залік 

ВБ 3.3. Економічне обґрунтування іноваційних рішень 6 залік 
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ВБ 3.4. Аудит ІТ відповідно до PCI DSS 6 залік 

Вибірковий блок 2  

ВБ 4.1. Іноземна мова 6 залік 

ВБ 4.2. Аудит ІТ відповідно до Cobit 4 6 залік 

ВБ 4.3. Тестування та підтримка ВСР/DRP 6 залік 

ВБ 4.4. Управління інцидентами ІБ 6 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми «Кібербезпека» спеціальності 125 «Кібер-

безпека» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Кваліфікаційна 

робота виконується студентом самостійно та є закінченою науково-дослідною роботою, що 

пов’язана з вирішенням актуальних завдань, зумовлених особливостями підготовки магістрів за 

спеціальністю 125 «Кібербезпека». Робота має свідчити про те, що її автор володіє сучасними 

методами наукових досліджень і спроможний самостійно проводити наукові дослідження, що 

мають теоретичне і практичне значення. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Вимоги до змісту, об'єму і структури кваліфікаційної магістерської роботи визнача-

ються методичними вказівками до дипломного проектування магістрів за спеціальністю 125 

«Кібербезпека» факультету інформаційних технологій. Теми та анотації  кваліфікаційних ро-

біт мають бути оприлюднені на офіційному сайті кафедри кібербезпеки та захисту інформа-

ції. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачою документу вста-

новленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр 

кібербезпеки».  
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4 МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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О
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О
К

9
 

О
К

1
0
 

О
К

1
1
 

О
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ЗК1 + +              +  

ЗК2 + +            +   + 

ЗК3  +   +    + + +      + 

ФК1      +   + +   +     

ФК2   + + +  +    + + +  +  + 

ФК3 +        +     +    

ФК4 +   +  +  +  +  +  +  +  

ФК5     +  + +  +   + + + +  

ФК6 +  +   +  +   +   + +   

ФК7    +     + +       + 

ФК8   +     +  +    +    
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ЗК1       +  +      

ЗК2       + +      + 

ЗК3        + +  +  +  

ФК1    + + +         

ФК2    + + + + + +    +  

ФК3  +  +  + +  + + + + +  

ФК4 +              

ФК5    + + +  + + +  + + + 

ФК6   + + +   +  +  + +  

ФК7               

ФК8 +             + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПР) 

ВІДПОВІДНИМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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О
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ПР1 +  + +      + +  +     

ПР 2            +      

ПР 3  + +              + 

ПР 4 +  +     + + +       + 

ПР 5   +  +  + + +        + 

ПР 6     +    +  +  + +    

ПР 7 +   + +  + + +      + + + + 

ПР 8    + +   +        + + 

ПР 9   + + +   +     + + + +  

ПР 10      + +  +  + +  +  +  

ПР 11             + + + +  

ПР 12   +    +         +  

ПР 13      + +  +  +  + +    

ПР 14      + +  +       + +  

ПР 15    + +  + +          

ПР 16       + +      + + +  

ПР 17      + + +      +  +  

ПР 18       +       + + + + 

ПР 19   +               

ПР 20    + + + +           

ПР 21        +  + +]  +     

ПР 22   + + +             

ПР 23      + + +          
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