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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проєктної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для 

сумісни

ків– 

місце 

основно

ї 

роботи, 

наймену

-вання 

посади) 

Найменуван

ня закладу, 

який 

закінчив 

викладач, 

(рік 

закінчення, 

спеціальніст

ь, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменуван

ня наукової 

спеціальност

і, тема 

дисертації, 

вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальністю

) присвоєно 

Стаж 

науково

-

педагог

ічної 

та/або 

науково

ї 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник проєктної групи 

Браіловськ

ий Микола 

Миколайов

ич 

Доцент 

кафедр

и 

кібербе

зпеки 

та 

захист

у 

інформ

ації   

Українська 

державна 

академія 

зв’язку ім. 

О.С.Попов

а (1994, 

спеціальніс

ть – 

радіозв’язо

к, 

радіомовле

ння та 

телебаченн

я 

кваліфікаці

я – інженер 

радіозв’язк

у, 

Кандидат 

технічних 

наук, 

05.13.21 – 

системи 

захисту 

інформації, 

тема 

дисертації: 

«Методи та 

засоби 

захисту 

інформації в 

каналах 

автоматизов

аних систем 

управління 

повітряним 

25 років Підручники, посібники, монографії: 

1. Технології захисту інформації: підручник / М.М. 

Браіловський, С.В. Зибін, І.В. Пискун, В.О. Хорошко, 

Ю.Є. Хохлачова. – К.: ЦП «Компринт», 2021. – 296 с. 

2.Толюпа С.В., Труш О.В., Браиловский Н.Н., Морозов 

В.Е. Системы защиты конфиденциальных даннях от 

внутренних угроз. Учебное пособие. – К.: ВПВ 

«Задруга», 2017. – 235с. 

3. Захист систем електроних комунікацій: навч.посіб./ 

В.О. Хорошко, О.В. Криворучко, М.М. Браіловський та 

ін. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 164 с. 

4. Браіловський М.М., Толюпа С.В., Наконечний В.С. 

Методика виявлення та протидії кібернетичним атакам 

на інформаційні системи. / Наукоємні технології в 

інфокомунікаціях: обробка, захист та передача 

інформації. Монграфія Під заг. Радакцією В.М. Безрука, 

В.В. Баранніка. – Х.: ХНУРЕ., 2018. – с. 310-327  

5. Браіловський М.М. Системи виявлення вторгнень та 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ДЕПС 

СОЛЮШЕНЗ»  

“Методи та засоби 

розробки 

комплексних систем 

захисту інформації” 

6 кредитів, 

Сертифікат DP 

№000133  

31 груденя 2020 р.  

 

Пройшов 

підвищення 

кваліфікації за 

програмою «Роль 
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радіомовле

ння та 

телебаченн

я  

Диплом КГ 

№005170 

13.06.1994 

рухом», ДК 

020523 

Рішення 

президії 

Вищої 

атестаційної 

комісії 

України від 

08.10.2003 

року.  

Доцент 

кафедри 

засобів 

захисту 

інформації 

Атестат 

02ДЦ № 

002476, 

виданий 

21.10.2004 

рішенням 

Атестаційної 

колегії  

МОН 

функціональна стійкість розподілених інформаційних 

систем до кібернетичних загроз / Лукова-Чуйко Н.В., 

С.В. Толюпа, В.С. Наконечний, Браіловський М.М.: 

монографія - К.: Формат, 2021. – 407 с. 

 

Наукові публікації: 

1.Volodymyr Saiko, Volodymyr Nakonechnyi, Serhii 

Toliupa and Mykola Brailovskyi. Method for determining 

optimal transparency windows for mobile 5th generation. 

14th International Conference Advanced trends in 

radioelecttronics, telecommunications and comhuter 

engineering TCSET-2018. 20-24/02/18/ Scopus. 

2.Mykola Brailovskyi;Volodymyr Saiko; Teodor Narytnyk; 

Volodymyr Nakonechnyi Radiating Telecommunication 

System of the Sub-THz-band to Protect Objects from 

Unauthorized Access 2019 IEEE International Scientific-

Practical Conference Problems of Infocommunications, 

Science and Technology (PIC S&T) 2019, pp. 698 - 702 

Scopus 

3.Mykola Brailovskyi,Volodymyr Saiko, Volodymyr 

Nakonechnyi, Teodor Narytnyk, Nataliia Lukova-Chuiko 

Terahertz Range Interconnecting Line For LEO-System 

2020 IEEE 15th International Conference on Advanced 

Trends in Radioelectronics, Telecommunications and 

Computer Engineering (TCSET) 2020, pp. 425-429. Scopus 

4.Brailovskyi M., Saiko V., Nakonechnyi V., Narytnyk, T.,  

Toliupa S. Increasing Noise Immunity between LEO 

Satellite Radio Channels  // 2020 Proceedings - 15th 

International Conference on Advanced Trends in 

Radioelectronics, Telecommunications and Computer 

Engineering, TCSET 2020, pp. 442-446. Scopus 

5.Brailovskyi M., Saiko V., Nakonechnyi V.,  Toliupa S. 

Models Of Improving The Efficiency Of Radio 

Communication Systems Using The Terrahert Range PIC 

S&T`2020 Scopus 

6.Brailovskyi, M., Saiko, V., Toliupa, S., Nakonechnyi, V., 

гарантів освітніх 

програм у розробці 

внутрішньої 

системи 

забезпечення якості 

вищої освіти» 1 

кредит. 

Сертифікат №163-

21 від 11 березня 

2021 року 

Корпорація Linkos 

Group за напрямом: 

«Інформаційні 

технології в 

економіці: 

інноваційні рішення 

захисту даних 

підприємства» (2021 

рік, 6 кредитів 

сертифікат 

№ІТЕ041 

26.05.2021р.). 
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Domrachev, V.Model of Increase of Spectral Efficiency of 

Use of Frequency Resource of Low-Orbit System with 

Architecture of the Distributed Satellite Lecture Notes in 

Electrical Engineeringthis link is disabled, 2022, 831, стр. 

410–423 10) Scopus 

7. Толюпа С.В., Самохвалов Ю.Я., Браиловський Н.Н. 

Пасивно-активний метод супроводження повітряних 

цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення. 

Радіоелектроніка і інформатика. ХНУРЕ. №1. 2017р. – с. 

89-97. 

8.Браиловский Н.Н., Самохвалов Ю.Я. Оценка 

информационной безопасности организации по 

критерию уверенности. Захист інформації. Т. 21, №1, 

С.13-24. 2019. 

9. М.М. Браіловський., І. С. Іванченко, І. Р. Опірський, В. 

О. Хорошко Інформаційно-психологічне протиборство в 

Україні Безпека інформації. Том 25, № 3 (2019) C.144-

149 

10.Браіловський М.М. Хорошко В.О. Використання 

теорії ігор при аналізі гібрідних війн // Informatics and 

Mathematical Methods in Simulation. Vol. 10 (2020), No. 3-

4, pp. 222-229.  

11.Браиловский Н.Н., Хорошко В. А. Методы 

распознавания кибератак с учетом мониторинга 

информационной среды Безпека інформації. Том 27, № 1 

(2021) C.6-13 

12.Браіловський М.М., Хорошко В. О. Управління 

конфліктами та інцидентами інформаційної безпеки в 

мережі Іnternet // Informatics and Mathematical Methods in 

Simulation. Vol. 11 (2021), No. 1-2, pp. 5-15. 

Члени проєктної групи 

Лукова-

Чуйко  

Наталія  

Вікторівн

а 

Завідув

ачка 

кафедр

и 

кібербе

Київський 

національн

ий 

університе

т імені 

1) Доктор 

технічних 

наук, 

05.13.06 – 

Інформаційн

14 років Підручники, посібники, монографії: 

1.Системний аналіз та прийняття рішень в 

інформаційній безпеці: Підручник (у співавторстві) –К.: 

ДУТ, 2015.  

2. Інформаційні та кібернетичні простори: проблеми 

 

1.Міністерство 

освіти і науки 

України. 

Східноєвропейський 
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з-пеки 

та 

захисту 

інформ

ації 

Тараса 

Шевченка, 

2006 р., 

спеціальніс

ть - 

математика

, 

кваліфікаці

я  - 

«магістр 

математик

и». 

Диплом КВ 

№29239570 

від 

21.06.2006 

р. 

 

і технології, 

тема: 

«Методологі

чні основи 

забезпеченн

я 

функціональ

ної стійкості 

розподілени

х 

інформаційн

их систем до 

кібернетичн

их загроз»; 

Диплом ДД 

№ 008145 

від 

05.03.2019р. 

2) Кандидат 

фізико-

математич-

них наук 

01.01.04-

геометрія та 

топологія, 

тема: 

«Функції на 

тривимірних 

многовидах»

. 

Диплом 

ДК №060875 

від 1.07.2010 

р.; 

3) Вчене 

звання -  

безпеки, методи та засоби боротьби: Посібник (у 

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

України. 

3. Methods of Information Protection in Telecommunication 

Systems: Підручник (у співавторстві) – К.: KUBG , 2019 – 

74 p. 

4. Методи та засоби підвищення ефективності 

функціонування радіотехнічних систем розпізнавання 

багатопозиційного базування: Монографія (у 

співавторстві) – К.: Формат, 2019 – 249 с. 

5. Системи виявлення вторгнень та функціональна 

стійкість розподілених інформаційних систем до 

кібернетичних загроз. : Монографія (у співавторстві) - К.: 

Формат, 2021. – 407 с. 

6. Method for Determining the Structural Reliability of a 

Network Based on a Hyperconverged Architecture: Book 

Chapter, Springer, Cham. – Studies in Computational 

Intelligence. –  2021, V. 976, 147–163 pp. Scopus 

7.  Distribution of Values of Cantor Type Fractal Functions with 

Specified Restrictions. Chapter in Book “Contemporary 

Approaches and Methods in Fundamental Mathematics and 

Mechanics”. - Publisher Name: Springer, Cham, Switzerland 

AG 2021. P. 433 – 455. Scopus  

Наукові публікації: 

1. Approach to Classifying the State of a Network Based on 

Statistical Parameters for Detecting Anomalies in the 

Information Structure of a Computing System / Ihor Ruban, N. 

Lukova-Chuiko, Vitalii Martovytskyi // Cybernetics and Systems 

Analysis. – 2018. – V. 54, № 2. – P. 142 – 150. Scopus 

2. Method For Determining Elements of Urban Infrastructure 

Objects Based On The Results From Air Monitoring  / I. Ruban, 

H. Khudov, N. Lukova-Chuiko,  O. Makoveichuk, I. Khizhnyak 

// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 4/9 

(100). – 2019. – P. 52 – 61. Scopus 

3.  Identification in Informative Systems on the Basis of Users' 

Behaviour / Ruban, I.V., N. Lukova-Chuiko, Martovytskyi, 

національний 

університет імені 

Лесі Українки, 

кафедра вищої 

математики та 

інформатики, 

кафедра прикладної 

математики та 

інформатики. 

Сертифікат № 28/12 

про підвищення 

кваліфікації з 

29.05.2018 по 

12.06.2018 . Тема: 

"Використання 

інформаційних 

технологій при 

вивченні дисциплін 

природничо-

математичного 

профілю".  

2. Brno University of 

Technology, Czech 

Republic. Certificate 

of the programme of 

International 

Intership «Software 

Technology of Data 

Science», 

20.01.2019-

11.02.2019.  

3. ISMA University, 

Riga (міжнародне 

стажування). 

Certificate succefully 

completed the 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188763373#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188763373#disabled
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доцент 

кафедри 

кібербезпеки 

та захисту 

інформації. 

Атестат 

доцента 

12ДЦ 

№044834 

від 15 

грудня 2015 

р.; 

4) Вчене 

звання - 

професор 

кафедри 

кібербезпеки 

та захисту 

інформації.  

Атестат 

професора 

АП 002661 

від 15.04.21 

р. 

 

V.O., Kovalenko, A.A. // 2019 IEEE 8th International 

Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), 

Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 574-577. Scopus 

4. Method For Determining Elements of Urban 

Infrastructure Objects Based On The Results From Air 

Monitoring  / I. Ruban, H. Khudov, O. Makoveichuk, and 

other // Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. – № 4/9 (100) . – 2019. – P. 52 – 61. Scopus 

5. Terahertz Range Interconnecting Line For LEO-System / V. 

Saiko, V. Nakonechnyi, T. Narytnyk, M. Brailovskyi // 2020 

IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in 

Radioelectronics, Telecommunications and Computer 

Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 425-

429. Scopus 

6. The Assessment of the Quality of Functional Stability of 

the Automated Control System with Hierarchic Structure / 

O. Barabash, H. Tverdenko, V. Sobchuk  and other 

//2020 IEEE 2nd International Conference on System 

Analysis & Intelligent Computing 

(SAIC). Conference Proceedings,  05-09 October, Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, 2020. – P. 158 – 

161. Scopus 

7.Measuring the effectiveness of a radio-identification 

system / Bichkov O.S., Nakonechnyi V.S., Panayotova, G.S. 

and other // Journal of Communications  – 2020. – Vol. 15, 

No. 9 – P. 669 – 675. Scopus 

8. Method of sustainable detection of augmented reality 

markers by changing deconvolution / Ihor Ruban, Nataliia 

Bolohova, Vitalii Martovytskyi and other // International 

Journal of Advanced Trends in Computer Science and 

Engineering – 2020. –Vol. 9, No. 2 – P.  1113 – 1120. 

Scopus 
9. Diceware password generation algorithm modification 

based on pseudo-random sequences / Serhii Buchyk, Nataliia 

Lukova-Chuiko, Serhii Toliupa, Vitalii Piatyhor, Oleksandr 

Buchyk // Proceedings of the Workshop on Cybersecurity 

training course  

«Computer systems 

and network in the 

learning process», 

03.08.2020-

25.09.2020.   

4. ТОВ «М.Е.Док». 

Сертифікат про  

науково-практичний 

курс серії вебінарів 

компанії Linkos 

Group 

«Інформаційні 

технології в   

економці: 

інноваційні рішення 

захисту даних 

підприємства» , 

2021. 

5. Within the 2021 

Cybersecurity 

Summer Training 

Program under the 

USAID Project 

«Cybersecurity for 

Critical Infrastructure 

in Ukraine», course 

«Incident Response», 

18.10.2021 – 

01.12.2021. 
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Providing in Information and Telecommunication Systems. – 

October 26, 2021.  

10. Методологічні аспекти інтегрованості математичного 

моделювання в системі математичних дисциплін вищої 

школи / Собчук В.В., Замрій І.В., Барабаш О.В., 

Мусієнко А.П., Лукова-Чуйко Н.В. // ІІІ Всеукраїнська 

конференція «Теоретико-практичні проблеми 

використання математичних методів та комп’ютерно-

орієнтованих технологій в освіті та науці». –28 квітня, 

2021. – Київ. С. 164-167. 

11. Threat hunting as a method of protection against cyber 

threats / Lukova-Chuiko, N., Fesenko, A., Papirna, 

H., Gnatyuk, S. // CEUR Workshop Proceedings. 2021, 

2833, pp. 103–113 Scopus 
Толюпа 

Сергій 

Васильови

ч 

Профес

ор 

кафедри 

кібербез

пеки та 

захисту 

інформа

ції   

Київське 

вище 

інженерн

е 

радіотехн

ічне 

училище 

ППО ім. 

Покришк

іна А.І., 

1986р., 

спеціальн

ість - 

автомати

зовані 

системи 

управлін

ня, 

кваліфіка

ція – 

«інженер 

1)Доктор 

технічних 

наук, 

05.12.02 – 

Телекомунік

аційні 

системи та 

мережі. 

Тема 

«Досліджен

ня 

функціонува

ння 

інфокомунік

аційних 

мереж 

нового 

покоління на 

основі 

інтелектуаль

них 

29 років Підручники, посібники, монографії: 

1. Толюпа С.В., Оксіюк О.Г, Вялкова В.І. Захист 

об’єктів інформаційної діяльності. . Навчальний 

посібник. – К.: “МП Леся”, 2018. – 312с. 

2. Політанський Л.Ф., Політанський Р.Л., Толюпа 

С.В., Лісінський В.В. Технології комплексного захисту 

інформації в кіберпросторі. Навчальний посібник. За заг. 

ред. Л.Ф. Політанського. – Чернівці. ЧНУ імені Юрія 

Федьковича. 2018р. – с. 204. 

3. Пархоменко І.І., Толюпа С.В., Зюбіна Р.В. 

Операційні системи. Навчальний посібник. – К: КНУ 

імені Тараса Шевченка. 2019. – 150 с. 

4. Толюпа С.В., Політанський Л.Ф., Політанський 

Р.Л., Лісінський В.В. Управління інформаційною 

безпекою. Навчальний посібник. За заг. ред. С В. 

Толюпи. – Чернівці. ЧНУ імені Юрія Федьковича. 2021р. 

– с. 540. 
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розробки 

комплексних 

систем захисту 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222578963
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Безрука, В.В. Баранніка. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – 
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8. Толюпа С.В. Системи виявлення вторгнень та 
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1. Slipachuk, L., Toliupa, S., & Nakonechnyi, V. (2019). 

The Process of the Critical Infrastructure Cyber Security 

Management using the Integrated System of the National 

Cyber Security Sector Management in Ukraine. In 2019 3rd 

International Conference on Advanced Information and 

Communications Technologies, AICT 2019 - 
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Steganographic Methods based on the Analysis of Image 
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5. Buchyk S., Yudin O., Ziubina R., Bondarenko I., Suprun O. 

(2021). Devising a method of protection against zero-day 

attacks based on an analytical model of changing the state of 

the network sandbox. Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies, 1/9 (109), 50–57. Scopus. 

співтовариством ім. 

Михайла 

Балудянського, 

м.Кошице та 

Центрально-

європейським 

університетом, 

м.Скалиця, 

Словаччина, 

№23/05-2019, 

15.11.2019 

 

2. Очне навчання на 

курсах академії EC-

Council за 

програмою CNDv2 

(Certified Network 

Defender). 

Сертифікат 

№612278, 

18.04.2021 

 

3. Within the 2021 

Cybersecurity 

Summer Training 

Program under the 

USAID Project 

«Cybersecurity for 

Critical Infrastructure 

in Ukraine»,  course 

«Malware Analysis»,  

 14.06.2021 – 23.07. 

2021. 



16 

 

захисту  

інформації 

та 

інформаційн

о-

аналітичног

о 

забезпеченн

я у військах 

(силах)», 

кваліфікація 

«Магістр 

військового 

управління, 

офіцер 

військового 

управління 

оперативно-

тактичного 

рівня». 

6. Buchyk S., Tolyupa S., Symonychenko Y., Symonychenko 

A., Platonenko A. (2021) Improvement of Steganographic 

Methods based on the Analysis of Image Color Models. 

Cybersecurity Providing in Information and 

Telecommunication Systems, January 28, 2021, Kyiv, 

Ukraine, pp. 117 –124. Scopus. 

 

 

Пархомен

ко Іван 

Іванович 

Доцен

т 

кафедр

и 

кібербе

зпеки 

та 

захист

у 

інформ

ації 

Закінчив:  

Українськи

й 

державний 

університе

т харчових 

технологій 

в 1996 році  

ЛМ № 

000377 від 

20 червня 

1996 р. 

спеціальніс

тьавтомат

иза-ція 

техноло-

Кандидат 

технічних 

наук 

ДК №015285 

від 3 липня 

2002 р. 

шифр і назва 

наукової 

спеціальнос

ті: 05.13.07 

«Автоматиза

ція 

технологічн

их процесів» 

тема 

дисертації: 

22,5 

років 

Підручники, посібники, монографії: 

1) Наконечний В.С., Толюпа С.В., Дружинін В.А., 

Лукова-Чуйко Н.В., Пархоменко І.І. «Методи та засоби 

підвищення ефективності функціонування 

радіотехнічних систем розпізнавання багатопозиційного 

базування» : монографія  - К.: 2019. – 237 с. 

2) Пархоменко І.І., Толюпа С.В., Зюбіна Р.В. 

«Операційні системи» // Навчальний посібник – К. . 2019 

- 150 с.     

 

Наукові публікації: 

1) Toliupa S., Parkhomenko I. The development of a process 

planning model of rational modular composition of the 

information protection systems. Проблеми телекомунікацій. 

Харьків. ХНУРЕ. №3 – 2016. с. 56 – 64. (SCOPUS) 

2) Toliupa S., Babenko T., Parkhomenko I. “The method of 

Підвищення 

кваліфікації 

(стажування) в  

1. навчально-

науковому інституті 

комп'ютерних 

інформаційних 

технологій 

Національного 

авіаційного 

університету з 

20.09.2017-

20.12.2017. Довідка 

№ 03.02/2724 від 

20.12.2017 

 



17 

 

гічних 

процесів та 

виробницт

в 

кваліфікаці

я 

спеціаліст

а:  

інженер з 

автоматиза

-ція 

«Автоматизо

вана система 

управління 

ділянкою 

очищення 

дифузійного 

соку на базі 

нечіткої 

логіки» 

доцент 

12ДЦ 

№017184 від 

21 червня 

2007 р. 

вчене звання 

за якою 

кафедрою 

присвоєно: 

доцент 

кафедри 

комп’ютериз

ованих 

систем 

захисту 

інформації 

 

forming and signal processing aimed at improving steals and 

energy efficiently” / 2nd IEEE International Conference  

AICT-2017 paper 83 (SCOPUS) 

3) Tereikovskiy I, Toliupa S., Parkhomenko I., Tereikovska L. 

«Markov Model of Normal Conduct Template of Computer 

Systems Network Objects» / 14th International Conference on 

Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications 

and Computer Engineering  TCSET-2018  paper (SCOPUS) 

4) Toliupa S, Parkhomenko I, Shvedova H «Security and 

regulatory aspects of the critical infrastructure objects 

functioning and cyberpower level assesment» / 2019 3rd 

International Conference on Advanced Information and 

Communications Technologies, AICT 2019 - Proceedings 

(2019)  - paper 463 – 469 (SCOPUS) 

5) Sashnova, M., Zahorulko, A., Savchenko, T., Parkhomenko 

I. Pankov, D. «Improving the quality of the technological 

process of packaging shape formation based on the 

information structure of an automated system» / Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 3(2-105) 

pp. 28-36 (SCOPUS) 

6) Толюпа С.В., Пархоменко І.І., Коноваленко А.Д. 72 

«Аналіз вразливостей локальних бездротових мереж та 

способи їх захисту від можливих атак» / Вісник 

інженерної академії України випуск №3 – 2017. – С. 72-

76 (Фахове видання) 

7) Toliupa S., Druzhynin V., Parkhomenko I. «Signature and 

statistical analyzers in the cyber attack detection system», 

Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ) 2(3): 

01-07 ISSN 2587-4667 Scientific Cyber Security 

Association (SCSA), С. 47-53. 

8) Пархоменко І.І., Сторіжко А.С., Іващенко М.С. 

«Способи захисту інформації у об’єктах інтернету речей 

від загроз інформаційної безпеки», Вісник інженерної 

2. стажування в 

ТОВ «ДЕПС 

СОЛЮШЕНЗ» з 

01.10.2020 по 

31.12.2020 

Сертифікат Серія 

DP №000132 



18 

 

академії України випуск №1 – 2018. – С. 88- 91 (Фахове 

видання) 

9) Serhii Toliupa, Mykola Brailovskyi, Ivan Parkhomenko 

«Building intrusion detection systems based on the basis of 

methods of intellectual analysis of data». "Informatyka, 

Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie 

Środowiska" – IAPGOS Vol 8 No 4 (2018) pp. 28-31 2018; 

8 (4): 28-31. (Іноземне видання) 

10) Т.В. Бабенко, І.І. Пархоменко, Р.В. Зюбіна, Д.В. 

Палко «Захист інформації та передачі даних в 

корпоративних мережах з використанням програмно-

апаратних засобів», Вісник інженерної академії України 

випуск №3 – 2018, с. 68 – 72 (Фахове видання) 

11) Толюпа С. В., Пархоменко І. І., Кириленко А. І., 

Вадис К. А. «Захист корпоративної інформації на 

мобільних пристроях.», Збірник наукових праць 

«Моделювання та інформаційні системи в економіці»,  

КНЕУ, 2020.  №99 — С. 151 – 161 (Фахове видання) 

12) Толюпа С. В., Одарченко Р. С., Пархоменко І. І., 

Даков С.Ю. «Виявлення атак в корпоративній мережі за 

допомогою правил нечіткої логіки», Наукоємні 

технології. –  К.:НАУ, 2020. – № 4 (48). –  С 470-477 

(Фахове видання) 

13) Толюпа С.В., Плющ О.Г., Пархоменко І.І. «Побудова 

систем виявлення вторгнень в інформаційно-

телекомунікаційну мережу на основі методів 

інтелектуального розподілу даних», Збірник наукових 

праць «Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.», К.: ВІКНУ, 2020. 

№ 68., -- С. 80-90. (Фахове видання) 
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При розробці проекту Програми враховані вимоги 

 

 Стандарту вищої освіти України спеціальності 125 «Кібербезпека» за першим (бакалаврським) рівнем. 

 Наказ Міністерства економіки від 25 жовтня 2021 р. № 810-21 “Класифікатор професій” ДК 003:2010  

 

 

https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/217
https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/217
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/617/fe2/3c5/617fe23c558bb445651529.pdf
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1.  ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

“Кібербезпека”   

“Cyber Security” 

зі спеціальності 125 “Кібербезпека”   

125 “Cyber Security” 

галузі знань  12 «Інформаційні технології» 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Бакалавр  

Спеціальність: 125 - Кібербезпека 

Освітня програма: Кібербезпека 

 

Obtained qualification: Bachelor Degree 

Program Subject Area: Cybersecurity 

Program: Cybersecurity 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

українська, англійська 

Ukraine, English 

Обсяг освітньої 

програми 

240 кредитів ЄКТС, 4 роки 

(при вступі на базі ОКР «молодший спеціаліст», ОР «молодший 

бакалавр» за умови перерахування до 60 кредитів – 180 кредитів 

ЄКТС, 3 роки) 

Тип програми Освітньо-професійна 

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного підрозділу у 

якому здійснюється 

навчання 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Україна 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

 

Факультет інформаційних технологій 

Faculty of Information Technologу 

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 Сертифікат про акредитацію серія УД № 11008694 від 6 травня 

2019 року строк дії до 1 липня 2023 року 

Цикл/рівень програми НРК України  – 6 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, 

ЕQFLLL – 6 

Передумови Атестат про середню освіту. 

Диплом «молодшого спеціаліста» або «молодшого бакалавра» 

при вступі на скорочену форму навчання відповідно до вимог 

правил прийому до Університету 

Форма навчання денна 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://fit.univ.kiev.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 
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Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Підготовка фахівців здатних розв’язувати спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у галузі інформаційної безпеки та 

використовувати і впроваджувати технології інформаційної та 

кібербезпеки 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація програми) 

12 Інформаційні технології 

125 Кібербезпека 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна академічна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю  «Кібербезпека».  

Ключові слова: захист інформації, кіберпростір, кібератаки, 

система захисту, проектування комплексних систем захисту, 

захист програмного забезпечення, сервіси безпеки. 

Особливості програми Включає обов’язкову практичну підготовку на підприємствах 

приватного та державного сектору в сфері забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки де приймають участь у  

вирішенні реальних практичних задач.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця в компаніях, підприємствах. Випускники можуть 

працювати за професіями: Розробник систем захисту інформації, 

Адміністратор мереж і систем, Аналітик загроз безпеки, 

Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей, 

Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, 

Фахівець з криптографічного захисту інформації, Фахівець з 

питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології), 

Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту, Фахівець з 

реагування на інциденти кібербезпеки, Фахівець з тестування 

систем захисту інформації, Фахівець з технічного захисту 

інформації, Фахівець сфери захисту інформації 

Подальше навчання Можливість продовжити навчання за освітньою програмою 

ступеня магістра. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекції, 

практичні заняття, лабораторні роботи в невеликих групах, 

самостійна робота на основі підручників та конспектів, 

консультації із викладачами. Під час останнього семестру 

навчання половина часу відводиться на написання 

кваліфікаційної роботи бакалавра, яка презентується та 

обговорюється за участю викладачів та одногрупників. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, лабораторні звіти, усні презентації, 

поточний контроль, заліки, диференційовані заліки, захист 

кваліфікаційної роботи бакалавра. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної 

безпеки і кібербезпеки, що характеризується комплексністю та 

неповною визначеністю умов. 

Загальні компетентності 

(КЗ) 

Компетентності, визначені Стандартом вищої освіти 

спеціальності: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. 
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ЗК 3. Здатність професійно спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за 

професійним спрямуванням. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

ЗК 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

ЗК 7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (КС) 

Компетентності, визначені Стандартом вищої освіти 

спеціальності: 

ФК 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-

правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики 

і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі 

інформаційної та кібербезпеки. 

ФК 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки 

та кібербезпеки. 

ФК 3. Здатність до використання програмних та програмно-

апаратних комплексів засобів захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

ФК 4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно 

встановленої політики інформаційної та кібербезпеки. 

ФК 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що 

обробляється в інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної та кібербезпеки. 

ФК 6. Здатність відновлювати штатне функціонування 

інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення 

кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження. 

ФК 7. Здатність забезпечувати функціонування комплексних 

систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, 

організаційних та технічних засобів і методів, процедур, 

практичних прийомів та ін.) 

ФК 8. Здатність здійснювати процедури управління 

інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку. 

ФК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі 

впровадженої системи управління інформаційною та 

кібербезпекою. 

ФК 10. Здатність застосовувати методи та засоби 

криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності. 

ФК 11. Здатність виконувати моніторинг процесів 

функціонування інформаційних, інформаційно 

телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно 

встановленої політики інформаційної та кібербезпеки 

ФК 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі 

загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному 
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простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою 

політикою інформаційної та кібербезпеки. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПР) 

ПР 1. - застосовувати знання державної та іноземних мов з 

метою забезпечення ефективності професійної комунікації; 

ПР 2. - організовувати власну професійну діяльність, обирати 

оптимальні методи та способи розв’язування складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній 

діяльності, оцінювати їхню ефективність; 

ПР 3. - використовувати результати самостійного пошуку, 

аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного 

рішення спеціалізованих задач професійної діяльності; 

ПР 4. - аналізувати, аргументувати, приймати рішення при 

розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних 

проблем у професійній діяльності, які характеризуються 

комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за 

прийняті рішення; 

ПР 5. - адаптуватися в умовах частої зміни технологій 

професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат; 

ПР 6. - критично осмислювати основні теорії, принципи, методи 

і поняття у навчанні та професійній діяльності; 

ПР 7. - діяти на основі законодавчої та нормативно-правової 

бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі 

міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; 

ПР 8. - готувати пропозиції до нормативних актів щодо 

забезпечення інформаційної та /або кібербезпеки; 

ПР 9. - впроваджувати процеси, що базуються на національних 

та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та 

реагування на інциденти інформаційної та кібербезпеки; 

ПР 10. - виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-

телекомунікаційних систем; 

ПР 11. - виконувати аналіз зв’язків між інформаційними 

процесами на віддалених обчислювальних системах; 

ПР 12. - розробляти моделі загроз та порушника; 

ПР 13. - аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних 

систем базуючись на стандартизованих технологіях та 

протоколах передачі даних; 

ПР 14. - вирішувати завдання захисту програм та інформації, що 

обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах 

програмно-апаратними засобами та давати оцінку 

результативності якості прийнятих рішень; 

ПР 15. - використовувати сучасне програмно-апаратне 

забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; 

ПР 16. - реалізовувати комплексні системи захисту інформації в 

автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) 

відповідно до вимог нормативно-правових документів; 

ПР 17. - забезпечувати процеси захисту та функціонування 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на 

основі практик, навичок та знань, щодо структурних 

(структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних 

архітектур та моделей захисту електронних інформаційних 

ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних 

потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент; 

ПР 18. - використовувати програмні та програмно-апаратні 

комплекси захисту інформаційних ресурсів; 

ПР 19. - застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення 

безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
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системах; 

ПР 20. - забезпечувати функціонування спеціального 

програмного забезпечення, щодо захисту інформації від 

руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

ПР 21. - вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в.т. числі: 

огляд, тестування, підзвітність) системи управління доступом 

згідно встановленої політики безпеки в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

ПР 22. - вирішувати задачі управління процедурами 

ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і 

користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах 

згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки; 

ПР 23. - реалізовувати заходи з протидії отриманню 

несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і 

процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах; 

ПР 24. - вирішувати задачі управління доступом до 

інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах 

на основі моделей управління доступом (мандатних, 

дискреційних, рольових); 

ПР 25. - забезпечувати введення підзвітності системи управління 

доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в 

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах з використанням журналів 

реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур захисту; 

ПР 26. - впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію 

процесів попередження отриманню несанкціонованого доступу і 

захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії 

відкритих систем; 

ПР 27. - вирішувати задачі захисту потоків даних в 

інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах; 

ПР 28. - аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня 

захищеності ресурсів різних класів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах в 

ході проведення випробувань згідно встановленої політики 

інформаційної та\або кібербезпеки; 

ПР 29. - здійснювати оцінювання можливості реалізації 

потенційних загроз інформації, що обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних системах та ефективності 

використання комплексів засобів захисту в умовах реалізації 

загроз різних класів; 

ПР 30. - здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого 

доступу до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем; 

ПР 31. - застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення 

безпеки елементів інформаційно-телекомунікаційних систем; 

ПР 32. - вирішувати задачі управління процесами відновлення 

штатного функціонування інформаційно-телекомунікаційних 

систем з використанням процедур резервування згідно 

встановленої політики безпеки; 

ПР 33. - вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес 

процесів організації на основі теорії ризиків; 

ПР 34. - приймати участь у розробці та впровадженні стратегії 

інформаційної безпеки та кібербезпеки відповідно до цілей і 
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завдань організації; 

ПР 35. - вирішувати задачі забезпечення та супроводу 

комплексних систем захисту інформації, а також протидії 

несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і 

процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах згідно встановленої політики 

інформаційної і\або кібербезпеки; 

ПР 36. - виявляти небезпечні сигнали технічних засобів; 

ПР 37. - вимірювати параметри небезпечних та завадових 

сигналів під час інструментального контролю процесів захисту 

інформації та визначати ефективність захисту інформації від 

витоку технічними каналами відповідно до вимог нормативних 

документів системи технічного захисту інформації; 

ПР 38. - інтерпретувати результати проведення спеціальних 

вимірювань з використанням технічних засобів, контролю 

характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем 

відповідно до вимог нормативних документів системи 

технічного захисту інформації; 

ПР 39. - проводити атестацію (спираючись на облік та 

обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в 

умовах додержання режиму секретності із фіксуванням 

результатів у відповідних документах; 

ПР 40. - інтерпретувати результати проведення спеціальних 

вимірювань з використанням технічних засобів, контролю 

характеристик ІТС відповідно до вимог нормативних документів 

системи технічного захисту інформації; 

ПР 41. - забезпечувати неперервність процесу ведення журналів 

реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих 

процедур; 

ПР 42. - впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, 

аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або 

кібербезпеки; 

ПР 43. - застосовувати національні та міжнародні регулюючі 

акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для 

розслідування інцидентів; 

ПР 44. - вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес-

процесів організації на основі теорії ризиків та встановленої 

системи управління інформаційною безпекою, згідно з 

вітчизняними та міжнародними вимогами та стандартами; 

ПР 45. - застосовувати різні класи політик інформаційної 

безпеки та/ або кібербезпеки, що базуються на ризик-

орієнтованому контролі доступу до інформаційних активів; 

ПР 46. - здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

ПР 47. - вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється 

в інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням 

сучасних методів та засобів криптографічного захисту 

інформації; 

ПР 48. - виконувати впровадження та підтримку систем 

виявлення вторгнень та використовувати компоненти 

криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня 

захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах; 

ПР 49. - забезпечувати належне функціонування системи 

моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно-

телекомунікаційних системах; 

ПР 50. - забезпечувати) функціонування програмних та 
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програмно-апаратних комплексів виявлення вторгнень різних 

рівнів та класів (статистичних, сигнатурних, статистично-

сигнатурних); 

ПР 51. - підтримувати працездатність та забезпечувати 

конфігурування систем виявлення вторгнень в інформаційно-

телекомунікаційних системах; 

ПР 52. - використовувати інструментарій для моніторингу 

процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

ПР 53. - вирішувати задачі аналізу програмного коду на 

наявність можливих загроз. 

ПР 54. - усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

До викладання професійно-орієнтованих дисциплін освітньої 

програми «Кібербезпека» залучаються фахівці з державних та не 

державних установ, різної форми власності, які працюють у 

галузі кібербезпеки та захисту інформації.  

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Проведення занять здійснюється із застосуванням комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення, а також спеціалізованого 

обладнання для виявлення каналів витоку інформації, та для 

проведення спеціалізованих досліджень 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

В процесі реалізації програми використовуються електронні 

матеріали, зокрема Інтернет-відеолекції, з використанням 

системи електронного навчання з електронним навчально-

методичним забезпеченням, системою оцінки знань тощо. 

Необхідне інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

розміщується в електронному вигляді на хмарних ресурсах, що 

забезпечує дистанційний доступ до інформації. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Право здобувачів освіти на академічну мобільність 

реалізовується відповідно до норм «Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р.  

№ 579 та «Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка», затвердженого ректором 29.06.2016 р. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Право здобувачів освіти на академічну мобільність 

реалізовується відповідно до норм «Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р.  

№ 579 та «Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка», затвердженого ректором 29.06.2016 р. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів здійснюється на загальних 

умовах 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

 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 

підсумковог

о контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
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ОК 1. Вступ до університетських студій 2 залік 

ОК 2. Українська та зарубіжна культура 3 залік 

ОК 3. Філософія 4 іспит 

ОК 4 Спеціальні математичні методи в інформаційній та 

кібербезпеці 

8 іспит 

ОК 5. Інформаційні технології в кіберпросторі 5 іспит 

ОК 6. Фізика 5 залік 

ОК 7. Національна та інформаційна безпека держави 6 іспит 

ОК 8. Операційні системи та їх захист 4 іспит  

ОК 9. Технології програмування захищених систем 6 іспит 

ОК 10. Сигнали та процеси в системах технічного захисту 

інформації 

4 іспит 

ОК 11. Системи технічного захисту інформації 4 іспит 

ОК 12. Архітектура комп'ютерних систем 5 залік 

ОК 13. Інформаційні системи та мережі 8 іспит 

ОК 14. Теорія інформації та кодування 4 залік 

ОК 15. Криптографічні системи захисту інформації 8 іспит 

ОК 16. Комплексні системи захисту інформації 9 іспит 

ОК 17. Вибрані розділи трудового права і основ 

підприємницької діяльності 

3 залік 

ОК 18. Управління інформаційною безпекою 6 іспит 

ОК 19. Захист інформації в інформаційних системах та 

мережах 

8 іспит 

ОК 20. Кіберпростір та протидія кіберзлочинності 6 іспит 

ОК 21. Проектно-технологічна практика 4 диференційо

ваний залік 

ОК 22. Науково-дослідна практика 4 диференційо

ваний залік 

ОК 23. Іноземна мова 17 іспит 

ОК 24. Математичні основи в інформаційній та 

кібербезпеці 

11 іспит 

ОК 25. Науковий образ світу 3 залік 

OK 26 Нормативно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки 

4 іспит 

OK 27 Основи алгоритмізації та програмування 5 іспит 

OK 28 Вступ до кібернетичної безпеки 3 залік 

OК 29 Системи електронного підпису та управління 

ключами 

4 іспит 

OК 30 Кваліфікаційна робота бакалавра 8 захист 

OК 31 Соціально-політичні студії 2 залік 

ОК 32 Цифрова стеганографія 5 іспит 

ОК 33 Основи екології 2 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  180  

Вибіркові компоненти ОП* 

Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» 

здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та 

вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови 

погодження із деканом факультету/директором інституту – з програм іншого рівня. 

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1. Організація та захист баз даних 4 залік 

ВБ 1.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення кібербезпеки 4 залік 

ВБ 1.3. Технології виявлення шкідливого коду 6 іспит 

ВБ 1.4. Управління інцидентами в інформаційних системах 6 іспит 

ВБ 1.5. Захист бездротових мереж та мобільних додатків 6 залік 
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ВБ 1.6. Безпека хмарних технологій 6 іспит 

ВБ 1.7. Прикладні технології програмування в 

інформаційній безпеці 

6 іспит 

ВБ 1.8 Захищені технології інтернет-речей 6 іспит 

 Всього 44  

Вибірковий блок 2  

ВБ 2.1. Захист інтернет ресурсів  4 залік 

ВБ 2.2. Проектування баз даних та знань 4 залік 

ВБ 2.3. Теорія ризиків  6 іспит 

ВБ 2.4. Розслідування кіберінцидентів в інформаційній 

системі 

6 іспит 

ВБ 2.5 Безпека розподілених інформаційних систем 6 залік 

ВБ 2.6 Безпека та конфіденційність ІоТ  6 іспит 

ВБ 2.7 Технології захисту інформації 6 іспит 

ВБ 2.8 Системний аналіз та прийняття рішень в 

інформаційній безпеці 

6 іспит 

 Всього 44  

Вибір з переліку (здобувач обирає 1 дисципліну з кожного переліку)  

ВК 3 Всього за переліком 16 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

*Перелік вибіркових дисциплін знаходиться на сайті за посиланням: kbzi.knu.ua 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП  
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 125 «Кібербезпека» 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи бакалавра та завершується видачою 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням 

кваліфікації - бакалавр з кібербезпеки. 

Кваліфікаційна робота бакалавра – це комплексне кваліфікаційне самостійне теоретичне, 

системотехнічне або експериментальне дослідження, що виконує здобувач на завершальному 

етапі навчання в Університеті з використанням набутих теоретичних знань, умінь і навичок і з 

метою вирішення конкретної практичної або теоретичної задачі. Тема кваліфікаційної роботи 

повинна бути актуальною, вказувати на наявність невирішених чи недостатньо обґрунтованих 

проблем у наукових джерелах, законодавстві, практичній діяльності організацій, установ, 

підприємств, відповідати сучасному стану галузі інформаційних технологій та перспективам її 

розвитку. 

Кваліфікаційна робота бакалавра повинна продемонструвати виконання студентом 

навчального плану підготовки фахівця з кібербезпеки і бути результатом закінченого 

дослідження, що має внутрішню єдність і свідчити про те, що її автор спроможний самостійно їх 

проводити.   

Кваліфікаційна робота бакалавра має передбачати розв’язання спеціалізованої задачі в 

галузі інформаційної та кібербезпеки. 

Кваліфікаційна робота бакалавра має бути перевірена на плагіат у відповідності до 

положення про академічну доброчесність Університету.  

Вимоги до змісту, об’єму і структури кваліфікаційної роботи бакалавра визначаються 

методичними рекомендаціями до дипломного проєктування бакалаврів спеціальності 125 

«Кібербезпека». Кваліфікаційна робота бакалавра повинна містити: 

• обґрунтування актуальності обраної теми; 

• чітко визначені предмет і об’єкт дослідження; 

• встановлена мета дослідження та завдання із виконання наукових досліджень, які 

забезпечують досягнення визначених цілей; 

• короткий науково-аналітичний огляд інформаційних джерел, нормативно-

правового матеріалу про виникнення і сучасний стан досліджуваної проблеми; 

• критичний аналіз монографічних і періодичних наукових видань із теми 

дослідження; 

• подання основоположної інформації у зручній для сприйняття формі (таблиці, 

діаграми, ілюстрації тощо); 

• самостійні дослідження, розрахунки, виконані із залученням сучасних 

інформаційних технологій, висновки, практичні рекомендації і пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності організацій, установ, підприємств або державних органів. 

Теми та анотації кваліфікаційних робіт бакалаврів мають бути оприлюднені на 

офіційному сайті факультету інформаційних технологій та випускової кафедри. 

Захист кваліфікаційної роботи бакалавром здійснюється відкрито і публічно. Термін 

проведення атестації визначається навчальним планом та графіком освітнього процесу. 

В процесі захисту претендент ступеня бакалавра повинен показати уміння чітко і 

впевнено викладати зміст виконаних досліджень, аргументовано відповідати на запитання та 

вести наукову дискусію. 

При атестації перевіряється: програмні результати навчання, зокрема вміння: аналізувати, 

аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та 

практичних проблем у професійній діяльності, відповідати за прийняті рішення;  розробляти 

моделі загроз та порушника; вирішувати завдання захисту програм та інформації, що 

обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-апаратними засобами та 

давати оцінку результативності якості прийнятих рішень; реалізовувати заходи з протидії 

отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних 

та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.  



 

31 

Доповідь здобувача повинна супроводжуватись презентаційними матеріалами та 

пояснювальною запискою, призначеними для загального перегляду. 

Ухвалення кваліфікаційною комісією рішення про присудження ступеня бакалавр з 

кібербезпеки за результатами підсумкової атестації здобувачів оголошується того самого дня 

після оформлення в установленому порядку протоколів засідань комісії.  

Атестація завершується видачою документу встановленого зразка про присудження 

здобувачу ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з кібербезпеки».  
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
 

Обов’язкові компоненти ОП 
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ЗК1  +  + + + + + + + + +  + + + + +  + + + + +  + + + + + +  + 

ЗК2 +  + + +  + + + + + +  + + + + +  + + +  + + + + + + + + +  

ЗК3 + + +              +    + + +  +   +  +    

ЗК4    +  +  + + + + +    + + +  + + +  +  +   + + +   

ЗК5 +    + + + + + + + +  + + + + +  + + + +  + + + + + +  + + 

ЗК6 +  +              + +   + +   + +  +  + + + + 

ЗК7 + + +    +        + + + +     +  +   +  +  + + 

ФК1       +    +    + + +   + + +    +  + + + +  + 

ФК2     +  + +  + +  +  + +  + + + + +     +  + + +   

ФК3         +      + +   + + + +       + + +   

ФК4             + +   + +   + +        + +   

ФК5         +  +   + + +  + +  + +         + +   

ФК6        +   +  +      +  + +        +    

ФК7          + +    + +     + +  +  +    + +   

ФК8       +    +      + +   + +        +    

ФК9       +    +       + +  + +        +    

ФК10    + +    +  +   + +     + + +     +  + + +   

ФК11        +  + +  +      +  + +        +    

ФК12    + +  +  +  +     +  + +  + +  +   +   +    

 
Вибіркові компоненти  ОП 

 

 ВБ 

1.1. 

ВБ 

1.2. 

ВБ 

1.3. 

ВБ 

1.4. 

ВБ 

1.5. 

ВБ 

1.6. 

ВБ 

1.7. 

ВБ 

1.8. 

ВБ 

2.1. 

ВБ 

2.2. 

ВБ 

2.3. 

ВБ 

2.4. 

ВБ 

2.5. 

ВБ 

2.6. 

ВБ 

2.7. 

ВБ 2.8. 

ЗК1 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК2 + + + + + + + + + +  + + + + + 

ЗК3  +               

ЗК4 + + + +  + + + + +  + + + + + 
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ЗК5 + + + +  + + + + + + +  +  + 

ЗК6  +               

ЗК7  +               

ФК1  +   +            

ФК2 +     + +        + + 

ФК3   + +   +     + +  +  

ФК4    +        +     

ФК5 +  + +  +      + +  +  

ФК6 +  + +  + +      +    

ФК7  + +            +  

ФК8   + +   +    + + +    

ФК9    +       + + +  +  

ФК10   +  +  +        +  

ФК11 +  + +  + +   +  + +    

ФК12   + +   +    + +    + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
Обов’язкові компоненти ОП 
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ПРН 1 + + +             +     + + +  +   +  +  +  

ПРН 2    + + +    + +      + +   + +  +   +  + + +   

ПРН 3    + + + +  + +       + +   + + + +  + + + + + +   

ПРН 4   + + +  +    +          + +  + + + +   +    

ПРН 5   +        +    + +     + +        +   + 

ПРН 6    + + +    +    +    +   + +  +  + + + + + +   

ПРН 7       +        + + + +  + + +    +  +  + +   

ПРН 8   +                  + +    +    +    

ПРН 9       +    +      + +  + + +    +    +    

ПРН 10     +    +  +          + +     +   +    

ПРН 11           +          + +        +    

ПРН 12    +   +    +     +  +   + +  +      +    

ПРН 13               +      + +    +   + + +   

ПРН 14     +    +  +        +  + +     +  + + +   

ПРН 15        + +  + + +  +      + +       + + +   

ПРН 16           +    + +     + +        + +   

ПРН 17           +     +   +  + +       + + +   

ПРН 18        + +          +  + +      + + + +   

ПРН 19           +   +       + +      + + + +   

ПРН 20                   +  + +        +    

ПРН 21                     + +        +    

ПРН 22        + +          +  + +        + +   

ПРН 23        + +  + + + +       + +        +    

ПРН 24        + +       +     + +        +    

ПРН 25        + +            + +        +    

ПРН 26        +   +    +    +  + +        +    

ПРН 27        +   +    +      + +        +    

ПРН 28                   +           +    

ПРН 29    +       +         +    +      +    



 

35 

ПРН 30           +         +    +      +    

ПРН 31     +      +          +    +      +    

ПРН 32            + +                 +    

ПРН 33           +       +            +    

ПРН 34     +      +       +         +   +    

ПРН 35               +               + +   

ПРН 36          + + + +                 +    

ПРН 37                   +           +    

ПРН 38                +              +    

ПРН 39                          +    +    

ПРН 40                +              +    

ПРН 41        +          +            +    

ПРН 42           +       +            +    

ПРН 43                 + +        +    +    

ПРН 44                  +      +      +    

ПРН 45           +       +            +    

ПРН 46     +                      +   +    

ПРН 47    +     +     + +    +          + +    

ПРН 48           +   + +              + +    

ПРН 49        +                      +    

ПРН 50         +      +               +    

ПРН 51                   +           +    

ПРН 52           +     +       +       +    

ПРН 53         +                  +   +    

ПРН 54 + + +  +  +             +   +  +     +  + + 

 
Вибіркові компоненти  ОП 

 ВБ 

1.1. 

ВБ 

1.2. 

ВБ 

1.3. 

ВБ 

1.4. 

ВБ 

1.5. 

ВБ 

1.6. 

ВБ 

1.7. 

ВБ 

1.8. 

ВБ 

2.1. 

ВБ 

2.2. 

ВБ 

2.3. 

ВБ 

2.4. 

ВБ 

2.5. 

ВБ 

2.6. 

ВБ 

2.7. 

ВБ 

2.8. 

ПРН 1  +               

ПРН 2 + + +  + + + + + + + +  +  + 

ПРН 3 + + +  + + + + + +  +  + + + 

ПРН 4  + +    +     +    + 

ПРН 5 +  +  + + + + + +  +  + + + 

ПРН 6 + +    +  + + + +   +  + 

ПРН 7    + +           + 

ПРН 8    +             
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ПРН 9    +        +     

ПРН 10   +    +         + 

ПРН 11 +  +   + + + + + +  + +   

ПРН 12    +        + +   + 

ПРН 13  +   +           + 

ПРН 14 +     +  + +  +   + +  

ПРН 15 +  + +  + + + + +    +   

ПРН 16                 

ПРН 17        + +    + +  + 

ПРН 18           +  +   + 

ПРН 19                 

ПРН 20               + + 

ПРН 21 +     +  + +     + +  

ПРН 22    + +  +    +  +  + + 

ПРН 23 +     +  + +     + +  

ПРН 24 +    + +  + + +    + +  

ПРН 25            +     

ПРН 26                + 

ПРН 27    +    + +     +   

ПРН 28           +      

ПРН 29  + +    +    +  +   + 

ПРН 30   +    +    +  +    

ПРН 31  +               

ПРН 32    +         +    

ПРН 33    +        +   +  

ПРН 34                + 

ПРН 35                 

ПРН 36                 

ПРН 37               +  

ПРН 38               +  

ПРН 39                 

ПРН 40                 

ПРН 41  +              + 
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ПРН 42    +        +     

ПРН 43            +     

ПРН 44                 

ПРН 45           +     + 

ПРН 46  +         +  +   + 

ПРН 47       +        +  

ПРН 48                 

ПРН 49 +  +   +  + + +    +   

ПРН 50               +  

ПРН 51                 

ПРН 52  + +    +    +     + 

ПРН 53   +              

ПРН 54  +               

 


