
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

КАФЕДРА  

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ 

 ТА КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

КИЇВ – 2020  



2 

 Міжнародний союз електрозв’ язку 
 Вітає 

Державний університет телекомунікацій в якості учасника роботи 
Міжнародного союзу електрозв’язку за напрямом: “Вищі навчальні 
заклади, університети і пов’язані з ними  науково-дослідні установи”  
  
Женева, Квітень 2016     Генеральний секретар Міжнародного 
                                              союзу електрозв’язку 
                                                                                                  Хоулін Зао  

ІНТЕГРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОСТІР 



ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА» 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ: БАКАЛАВР З 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ :  

ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Директор: д.т.н., професор Савченко Віталій Анатолійович 

Заступник директора: Фокін В'ячеслав Іванович 

1. 

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

Завідувач: д.т.н., професор Гайдур Галина Іванівна  

2. 

Кафедра  Систем інформаційного та кібернетичного захисту  

 

Завідувач: к.т.н. Шуклін Герман Вікторович  

3. 

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною 

безпекою  

 

Завідувач: д.е.н., доцент Легомінова Світлана Володимірівна 

4. 

Кафедра Публічного управління та адміністрування 

 

Завідувач: к. н. держ.упр., доцент Михальська Владислава 

Валеріївна 4 



РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ 

Кількість осіб 

зарахованих на 

навчання 

Роки набору 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

За кошти 

державного 

бюджету 

361 405 292 314 315 316 265 

За кошти 

фізичних та 

юридичних осіб 

406 474 710 982 1112 1136 1364 

ВСЬОГО 767 879 1002 1266 1427 1452 1629 
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За кошти державного бюджету 

За кошти фізичних та юридичних осіб 

ВСЬОГО 

РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ ДО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ 

Роки 

набору 

Бакалавр 
Бакалавр 

(добір) 
Магістр 

Всього 

Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

2013 339 73 28 95 147 85 767 

2014 301 117 93 131 142 95 879 

2015 312 17 105 284 147 135 1002 

2016 567 53 127 135 226 158 1266 

2017 655 58 176 153 279 106 1427 

2018 638 50 143 174 260 187 1452 

2019 791 68 213 87 300 174 1629 
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У 2020 році: 
 

• Оновлено мобільну 
версію сайту 
 

• Розроблено модуль для 
отримання консультацій 
абітурієнтами та 
студентами у 
завідуючих кафедрами 
університету 
 
 

• Внесено 10 800 
оновлень, а саме: 
 

• 2 105 сторінки 
• 1 707 матеріалів для 

навчального процесу 
та нормативних 
документів 

• 7050 зображень та 
фотографій 
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РОБОТА З САЙТОМ КАФЕДРИ 

http://www.dut.edu.ua/ua/282-zagalna-informaciya-kafedra-upravlinnya-informaciynoyu-
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КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ САЙТУ УНІВЕРСИТЕТУ  
ЗА 1 ДЕНЬ 
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КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ СТОРІНОК КАФЕДР  
НА САЙТІ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 1 ДЕНЬ 
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відвідувачів 

*Примітка: Дані, що використовуються на графіку зібрані за листопад місяць 
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Інноваційний зміст навчання кафедри забезпечує навчання студента тому, що 

потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток 

науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних 

роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, 

іноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, 

високооплачуваного робочого місця. 

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми зобов’язані навчати 

тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.  

Теоретична підготовка повинна здійснюватися на основі сучасного розвитку науки 

і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр. 

Якісно навчати студентів ми повинні не тільки теоретично, а і практично з 

використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього 

покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного 

забезпечення.  

Кафедра зобов’язана заключити договори з компаніями, які є потенційними 

замовниками випускників за спеціальністю (спеціалізацією) підготовки  кафедри.  

Теоретична і практична підготовка студентів повинна проводитись на підставі 

компетенцій наших партнерів-роботодавців, з якими кафедрами заключені договори 

про співпрацю.  

В межах навчального процесу по всіх спеціальностях і спеціалізаціях підготовки 

студентів видавати сертифікати компаній-партнерів кафедр.  

Перше – підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а 

з першого курсу. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 
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Друге – на першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) повинна 
викладатися дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї 
дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні 
пристрої і гаджети та  у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних 
технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті. 

Третє – для всіх спеціальностей повинні викладатись дисципліни: на 1 курсі - «Групова 
динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття 
власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння 
працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати 
перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу 
з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства 

Четверте – посилити вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 
курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 
кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це 
забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та 
засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2. 

П’яте  – половина занять повинна проводитися практично.  
Шосте – по темам кожної дисципліни повинні обов’язково проводитися лекція – як 

теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття – як 
практична складова навчання.  

Сьоме – по кожній темі занять лектор в кінці лекції повинен надати перелік питань для 
опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних 
занять по темі, викладеній в лекції. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 

Восьме – для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі 
повинна бути створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання 
останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних 
комплексів і програмного забезпечення.  

Дев’яте – при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснювати 
з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни 
професійної підготовки за спеціальністю. 

Десяте – на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією – 25% на 
дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 
37,5%, за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією.  

Одинадцяте – вивчення дисциплін загальної підготовки здійснювати з 1-го по 8-ий 
семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними 
знаннями  протягом всього терміну підготовки бакалавра.  

Дванадцяте – проведення практик студентів організовувати та проводити в 
компаніях-партнерах кафедр.  

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник повинен 
володіти теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і 
практичними уміннями і навиками їх здійснення. 

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку 
конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам 
сучасного ринку праці. 



ДИНАМІКА ВПРОВАДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 
СЕРТИФІКОВАНИХ КУРСІВ 
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ 

ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ 



СЕРТИФІКАТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ 



КОМПАНІЇ-ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ 

«Агентство активного 
аудиту» 

ООО "Кадрова безпека" 

Український центр "БЕЗПЕКА"  

Компанія "Безпека" 

BMS consulting  

ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

КОМПАНІЙ ДО НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ  

ПРАКТИКА І 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

СТУДЕНТІВ 

 УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЯХ 

ДОПОМОГА В СТВОРЕННІ 

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ 

БАЗИ 

 

http://auditagency.com.ua/
http://auditagency.com.ua/
http://auditagency.com.ua/
http://auditagency.com.ua/
http://auditagency.com.ua/
http://auditagency.com.ua/
http://auditagency.com.ua/
https://hh.ua/employer/1153678
https://hh.ua/employer/1153678
https://hh.ua/employer/1153678
https://hh.ua/employer/1153678
https://hh.ua/employer/1153678
https://hh.ua/employer/1153678
http://bezpeka.gov.ua/
http://bezpeka.gov.ua/
http://bezpeka.gov.ua/
http://bezpeka.gov.ua/
http://bezpeka.gov.ua/
http://bezpeka.gov.ua/
http://bezpeka.com.ua/
http://bezpeka.com.ua/
http://bezpeka.com.ua/
http://bezpeka.com.ua/
http://bezpeka.com.ua/
http://www.bms-consulting.com/uk/


№ Прізвище, 

ім’я, 

по- батькові 

Науковий ступінь, вчене звання Посада 

1 ЛЕГОМIНОВА СВIТЛАНА 

ВОЛОДИМИРIВНА 

 

Доктор економічних 

наук, доцент 

Завідувач кафедри 

2 ЯКИМЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Кандидат військових 

наук, доцент 

Доцент кафедри 

3 ЩЕБЛАНІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Кандидат технічних наук, 

старший науковий 

співробітник 

Доцент кафедри 

4 ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ Кандидат технічних наук, 

доцент 

Доцент кафедри 

5 МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Кандидат наук з 

державного управління 

Доцент кафедри 

6 МОРДАС ІРИНА ВАСИЛІВНА Кандидат економічних 

наук, доцент 

Доцент кафедри 

7 РАБЧУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ 

 

Кандидат технічних наук Доцент кафедри 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ 

http://www.dut.edu.ua/ua/pages/866
http://www.dut.edu.ua/ua/pages/866
http://www.dut.edu.ua/ua/pages/861
http://www.dut.edu.ua/ua/pages/863
http://www.dut.edu.ua/ua/865-dzyuba-taras-mihaylovich
http://www.dut.edu.ua/ua/pages/864
http://www.dut.edu.ua/ua/pages/896
http://www.dut.edu.ua/ua/pages/1390
http://www.dut.edu.ua/ua/pages/1390
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СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР КАФЕДРИ 

ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
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• Стандарти ISO 27000, 27001, 27002 
 
• Матеріали міжнародних організацій 

 
• Підручники з управління ІБ 

•                         
• Перелік питань для самостійної підготовки, перелік навчальної 

літератури та доступ до матеріалів практичних занять через систему 
MOODLE 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

ЗА НАПРЯМОМ 

 «УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» 



Посади, які можуть обіймати випускники кафедри 

Управління інформаційною та кібернетичною безпекою 

Управління 

Керівники функціювальних  

підрозділів  

Менеджери 
управителі з 
інформації  

Наукові 
співробітники 

(безпека 
підприємств, 

установ та 
організацій)  

Керівники підрозділів 

 комп'ютерних послуг 

Керівники малих підприємств без апарату управління 

Менеджери 
управителі з 

досліджень та 
розробок 

Аналітик з інформаційної 

 безпеки 

Радник безпеки  

Фахівець з 
 

 інформаційних 
технологій  

 

Фахівець  

інфокомунікацій
  

Фахівець із організації 

інформаційної безпеки 

Професіонали з питань безпеки  

підприємств, установ та 
організацій 

Фахівець із 
 

 організації захисту 
інформації з 
обмеженим 
доступом 



Посади фахівців , які пропонуються потенційними 

компаніями – партнерами  для працевлаштування - по 

спеціалізації  Управління інформаційною та кібернетичною 

безпекою  
( на 1 січня 2020 року) 

Провідний фахівець безпеки інфраструктури 

Спеціаліст відділу інформаційної безпеки 

Фахівець з питань інформаційної безпеки та 

кіберзахисту 

Менеджер операційних ризиків 
Головний спеціаліст інформаційної безпеки 

Менеджер з інформаційної безпеки  

Фахівець з інформаційної безпеки  

Спеціаліст по  інформаційній безпеці 

Оператор систем інформаційної безпеки  

Адміністратор віддаленої підтримки 

Системний адміністратор IT-відділа 

Молодший системний адміністратор 

Помічник системного адміністратора 

IT спеціаліст 

Бізнес-аналітик (розробка ПЗ) 



 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 
 

•   

ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення 

інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, що  характеризується комплексністю та неповною 
визначеністю умов. 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХОВІ (ПРОФЕСІЙНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професії. 
 
ЗК3.Здатність професійно спілкуватися державною 
та іноземною мовами як усно, так і письмово. 
 
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми за професійним спрямуванням 
. 
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації. 
 
ЗК6.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. 
 
ЗК7. 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. 

ПП1. Здатність застосовувати законодавчу та 
нормативно-правову базу, а також державні та 
міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою 
здійснення професійної діяльності в галузі 
інформаційної та/або кібербезпеки. 
 
ПП2. Здатність до використання інформаційно-
комунікаційних технологій, сучасних методів і 
моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки. 
 
ПП3. Здатність до використання програмних та 
програмно-апаратних комплексів засобів захисту 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
(автоматизованих) системах. 
 
ПП4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу 
згідно встановленої політики інформаційної та/або 
кібербезпеки. 
 
 ПП5. Здатність забезпечувати захист інформації, що 
обробляється в інформаційно-телекомунікаційних 
(автоматизованих) системах з метою реалізації 
встановленої політики інформаційної та/або 
кібербезпеки. 
 
ПП6. Здатність відновлювати штатне функціонування 
інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних 
(автоматизованих) систем після реалізації 
загроз , здійснення кібератак, збоїв та відмов різних 
класів та походження. 
 



 
 

 
ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 
 

•   

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПП7. Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем 

захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів 

і методів, процедур, практичних прийомів та ін.) 

 

ПП8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити 

розслідування, надавати їм оцінку. 

 

ПП9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи 

управління інформаційною та/або кібербезпекою. 

 

ПП 10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту 

інформації на об’єктах інформаційної діяльності. 

 

ПП 11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно встановленої 

політики інформаційної та/або кібербезпеки. 

 

ПП 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та 

дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з 

встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки. 



КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО ВИМАГАЮТЬ КОМПАНІЇ-ПАРТНЕРИ 

ВІД ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ  

Загальні компетенції Професійні  компетенції 

1. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

2. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

3. Здатність професійно 

спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, 

так і письмово. 

4. Вміння виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми за 

професійним спрямуванням. 

5.  Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації. 
 

1. Моніторинг інцидентів інформаційної та кібернетичної безпеки. 

2. Проведення оцінки ризиків інформаційної та кібернетичної 

безпеки. 

3. Проведення розслідувань інцидентів інформаційної та 

кібернетичної безпеки. 

4. Адміністрування програмно-апаратних систем із захисту 

інформації. 

5. Створення системи тестування знань працівників в області 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

6. Знання та розуміння стандартів ISO 27001, ISO 27002. 

7. Практичні навички впровадження системи менеджменту 

інформаційної безпеки, розробка документів по інформаційній та 

кібернетичній безпеці. 

8. Базові знання щодо українського законодавства у сфері 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

9. Можливість мислити як нападник (зловмисник). 

10. Забезпечення аудиту процесів. 

11. Контроль коректності ліцензування ПЗ та дотримання політик 

в області інформаційної та кібернетичної безпеки. 

12. Формування гарних навичок планування й звітності щодо 

складання       тест кейсів та їх виконання. 



ЗАПРОВАДЖЕНО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, СПРЯМОВАНИХ НА 
ПРОФЕСІЙНУ АДАПТАЦІЮ СТУДЕНТА ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ) 

1 КУРС 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 

Вступ до спеціальності 
Налаштування до роботи 

мобільного телефону 

Налаштування бездротових 

мереж доступу (WI-FI) 

Бази даних та електронні 

бібліотеки 

Основи ІТ. Вступ до 

всеохоплюючого Інтернету 

Налаштування до роботи 

SMART-TV 

Пошукові системи та 

користування ними 

Електронні бази даних та 

бібліотеки за спеціальністю 

(спеціалізацією) 

Налаштування до роботи 

планшетного ПК 

Налаштування до роботи 

супутникового телебачення 

 

Основи Інтернет речей 

ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ 

2 КУРС 

ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

4 КУРС 

ЗАСАДИ ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ 

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 

ІНОЗЕМНА МОВА 

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 5 КУРС 6 КУРС 

по 3 пари навчальних занять на 

тиждень 
не менш 20% професійних дисциплін викладається англійською мовою 



Реалізація практичного навчання за освітньою 
програмою 

Ознайомча практика 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 



СТВОРЕНО СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 

Директор інституту 

Здійснення контролю 

1 раз на тиждень 

Завідувач кафедри 

Здійснення контролю  

3 рази на тиждень 

Навчальна частина інституту 

Здійснення контролю 

щоденно 

Контроль якості  

проведення навчальних 

 занять 

 
 

Контроль відвідування 

 навчальних занять 

студентами 

Завідувачем 

 кафедри 
НПП 

 кафедри 

28 
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СИСТЕМА РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
Сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та наукової діяльності 

за рахунок покращення їх організації, контролю, використання принципу 
індивідуального підходу. 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю (спеціалізацією) підготовки 

Керує роботою кураторів своєї кафедри, спрямованою на створення належних умов для 
організації освітньої діяльності, самореалізації та розвитку студентів. 

Куратор навчальної групи 
Науково-педагогічний працівник кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 
Здійснює навчально-виховну діяльність з колективом студентів, окремими студентами, 

спрямовану на створення належних умов для навчально-виховного процесу та наукової діяльності, 
самореалізації та розвитку студентів, їх творчої діяльності, соціального захисту, проведення 

позанавчальної та культурно-масової роботи. 

СТУДЕНТ 

Староста групи 
Є представником академічної групи  для організаційного забезпечення навчального процесу в 

академічній групі та для управління студентським колективом групи при залученні до всіх 
організаційних заходів 



РОБОТА СИСТЕМИ КУРАТОРІВ 

Створено організаційні засади: 
 Положення про головного куратора; 
 Положення про куратора навчальної групи; 
 Положення про старосту навчальної групи. 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 

Куратор навчальної групи 
Науково-педагогічний працівник кафедри 

за спеціальністю  
(спеціалізацією) підготовки 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 

Головний куратор 
Завідувач кафедри за спеціальністю  

(спеціалізацією) підготовки 

Навчальна група 
Староста навчальної групи 

• Щоденна робота по 
управлінню 
студентськими 
колективами 

• Щотижневе 
підведення підсумків 

• Щоденна робота по 
управлінню  
студентськими 
колективами та 
робота зі старостами 
груп 

• Щотижневе 
підведення підсумків 

• Щомісячне 
підведення підсумків 

Результати роботи системи кураторів: 
 Студент став головним суб’єктом освітньої діяльності; 
 Показник відвідування навчальних занять – не менше 75%. 30 



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 
ВЧЕНІ РАДИ 

СИСТЕМА  ПІДГОТОВКИ  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  

І  НАУКОВИХ  КАДРІВ  ВИЩОЇ  КВАЛІФІКАЦІЇ 

НАУКОВІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ 

АСПІРАНТУРА ДОКТОРАНТУРА 
НАУКОВІ 

СТУДЕНТСЬКІ 
ГУРТКИ 

НАУКОВІ ФАХОВІ 
ВИДАННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 
СЕМІНАРИ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА 
БАЗА 

УНІВЕРСИТЕТУ 



організація та 

проведення 

конференцій, 

круглих столів, 

семінарів на базі 

кафедри 

науково-дослідні 

роботи з 

актуальних питань 

інформаційної та 

кібербезпеки 

організація 

досліджень з 

пріоритетних 

напрямів діяльності 

кафедри 

публікація 

результатів 

наукових 

досліджень 

аспірантура  

докторантура 

•здобувачі 

наукового ступеня 

кандидата наук 

підвищення 

кваліфікації                 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедри 

НАУКОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАФЕДРИ УІКБ 

організація 

науково-дослідної 

роботи студентів  

студентські 

наукові гуртки 



Студентський  науковий гурток кафедри 
«Актуальні проблеми та перспективні напрями управління 

інформаційною та кібернетичною безпекою»  
керівник - доцент кафедри,  

к.т.н., с.н.с. Щебланін Юрій Миколайович. 

План роботи студентського наукового гуртка 

кафедри на І семестр 2019-2020 н.р.  
План роботи студентського наукового гуртка 

кафедри на ІІ семестр 2019-2020 н.р 
 

- студенти залучаються до виконання науково-дослідних    

робіт кафедри 

- проводяться студентські науково – практичні 

конференції, семінари, круглі столи міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального рівня 

- публікуються  матеріали конференцій та круглих столів 
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