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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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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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РОБОТА З САЙТОМ КАФЕДРИ
У 2020 році:
• Оновлено версію
сайту
• Оновлено мобільну
версію сайту
• Розроблено модуль для
отримання консультацій
абітурієнтами та
студентами у
завідуючих кафедрами
університету
• Внесено 10 847
оновлень, а саме:
• 2 105 сторінки
• 1 745 матеріалів для
навчального процесу
та нормативних
документів
• 6 997 зображень та
фотографій
http://www.dut.edu.ua/ua/298-zagalna-informaciya-kafedra-informaciynoi-ta-kibernetichnoi-bezpeki

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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*Примітка: Дані, що використовуються на графіку зібрані за листопад місяць
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ
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, інноваційний 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.
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Перше – підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не
з
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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.
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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 1го 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.
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Основними замовниками випускників
являються провідні ІТ-компанії з якими
кафедрою укладено договори про співпрацю

Проходження практики
Оплачуване стажування
Проведення семінарів
Працевлаштування
випускників
Участь у конференціях
Спонсорська допомога
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ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ З КОМПАНІЯМИ
Навчально-науковий інститут захисту інформації
№ з/п
1

Назва кафедри

Інформаційної та
кібернетичної безпеки

Назва підприємства (фірма)
ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр КЗІ «Безпека»
Державне підприємство «Українські спеціальні системи»;
Компанія «АВТОР» ; Компанія ESET ; IBM; ТОВ «СВІТ ІТ»; ТОВ «Інтрасистемс»; ТОВ
«Евротелеком» .
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АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦІЙ IBM

14

Компетенції, які враховані при формуванні освітньої
програми від компаній роботодавців

15

Перелік компетенцій партнерів кафедри, які має
набути випускник під час навчання
Професійні компетенції

Застосування
вимог
інформаційної безпеки.

законодавства

Компетенції ОПП

в

ПП 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативночастині правову базу, а також державні та міжнародні вимоги,
практики і стандарти з метою здійснення професійної
діяльності в галузі інформаційної та кібербезпеки.

Огранізація мережевих технологій TCP/IP стек, DNS, DHCP,
ПП 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних
SSL/TLS з точки зору ІБ.
технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки
Вміння налаштувати маршрутизацію (RIP, OSPF, BGP), Firewall
та кібербезпеки.
систем.
Розроблення, впровадження, керування та налаштування
системи щодо запобігання подіям та інцидентам безпеки ПП 3. Здатність до використання програмних та програмноапаратних комплексів засобів захисту інформації в
(SIEM)
Впровадження
та
забезпечення
функціонування інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.
ПП 4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно
комплексних систем захисту інформації
Навички програмування (С/С++). Навички написання встановленої політики інформаційної та кібербезпеки.
скриптів
ПП 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що
обробляється
в
інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих) системах з метою реалізації встановленої
політики інформаційної та кібербезпеки.
ПП 6. Здатність відновлювати штатне функціонування
інформаційно-телекомунікаційних
Створення та застосування комплексних систем захисту інформаційних,
(автоматизованих) систем після реалізації загроз , здійснення
інформації на об’єктах інформаційної діяльності
кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження.
ПП
7.
Здатність
впроваджувати
та
забезпечувати
функціонування комплексних
систем захисту інформації
(комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних
засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.) .
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Перелік компетенцій партнерів кафедри, які має
набути випускник під час навчання
Професійні компетенції
Компетенції ОПП
Проведення детального аналізу подій безпеки та їх
ПП 8. Здатність здійснювати процедури управління
розслідування.
Забезпечення ефективного моніторингу безпеки таінцидентами, проводити розслідування, надавати їм
реагування на інциденти.
оцінку.
Знання існуючих веб-загроз та аудиту ПЗ на них;
ПП 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на
основі впровадженої системи управління інформаційною
Використання стандартів інформаційної безпеки
та кібербезпекою.
ПП 10. Здатність застосовувати методи та засоби
Застосування засобів та методів криптографічного
криптографічного та технічного захисту інформації на
захисту в інформаційно-комунікаційних системах
об’єктах інформаційної діяльності.
Адміністрування ОС щодо захисту від шкідливого
ПП 11. Здатність виконувати моніторинг процесів
програмного забезпечення
функціонування
інформаційних,
інформаційноРозуміння роботи різного зловмисного програмного
телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно
забезпечення. Досвід аналізу, написання в навчальних
встановленої політики інформаційної та кібербезпеки.
цілях такого ПЗ.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ
ДО КОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ Є:
Компетенції

Дисципліна

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.

Філософія, Вища математика

Здатність пропонувати нові ідеї для рішення
бізнес-проблем.

Засади відкриття власного
бізнесу

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Соціально-екологічна безпека
життєдіяльності

Здатність працювати в команді.

Групова динаміка і комунікації
(МР), Ділові комунікації (ДІД)

Здатність спілкуватися англійською мовою.

Іноземна мова

Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення
інформації з різних джерел.
Застосування інформаційнотелекомунікаційних засобів
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
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ПЕРШЕ
Підготовка по спеціальності 125 «Кібербезпека»
ОПП Інформаційної та кібернетичної безпеки розпочинається
з першого курсу.

19
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ТРЕТЄ
Викладаються навчальні дисципліни «Групова динаміка та
комунікації» на першому курсі, на другому – «Ділові комунікації», на
четвертому - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні
технології», «Штучний інтелект».

Формують у студента уміння
ефективно працювати у групі та
команді, що саме потребують сучасні
роботодавці, не просто виконувати
індивідуальний проект, а вміти
реалізовувати його шляхом
домовленостей та спільних розробок.

Дозволяють відкрити власний бізнес
(наприклад, інтегратор систем
безпеки по спеціальності кафедри).
Для сучасного фахівця вкрай
необхідним є знання особливостей
підприємницької діяльності в
реальному бізнес-середовищі.

Дозволять орієнтуватися в
технологіях сьогодення, розуміти
структуру та функціонування
штучних нейронних мереж та
застосовувати їх у власних
дослідженнях.
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ЗАПРОВАДЖЕНО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, СПРЯМОВАНИХ
НА ПРОФЕСІЙНУ АДАПТАЦІЮ СТУДЕНТА ДЛЯ ВСІХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ)
ІНОЗЕМНА МОВА
1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

по 3 пари навчальних занять на
тиждень

4 КУРС

5 КУРС

6 КУРС

не менш 20% професійних дисциплін викладається англійською мовою
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
супутникового телебачення

Основи Інтернет речей

Налаштування до роботи
планшетного ПК

ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ
2 КУРС
ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ
4 КУРС
ЗАСАДИ ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
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ЧЕТВЕРТЕ
Посилено вивчення англійської мови на 1-2 курсі - три пари занять на
тиждень, на 3-4 курсах по всім дисциплінам кафедри 20% занять
проводяться англійською мовою.
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П`яте
Половина занять проводиться практично

Теоретична
частина 28%

Практична
частина 72%
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Шосте
По темам кожної дисципліни проводиться лекція – як теоретична підготовка і
практичні заняття та лабораторні заняття – як практична складова навчання
Дисципліни, що викладає кафедра
Прикладне програмування
Теорія інформації та кодування
Прикладна криптологія
Захист від шкідливого програмного засобу

Лекційні заняття

Практичні
заняття

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

Лабораторні заняття

Теоретичні основи захищених інформаційнокомунікаційних технологій

Політики безпеки
Стандарти криптографічного захисту
Безпека безпроводових, мобільних та хмарних
технологій
Основи захисту конфіденційних даних
Безпека Web-ресурсів
Програмні комплекси захисту автиматизованих
систем від несанкціонованого доступу
Основи безпеки комп'ютерних мереж
Інфраструктура відкритих ключів
Цифрова криміналістика

+

Сьоме
По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для
опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних
занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції
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Восьме
Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі Інформаційної
та кібернетичної безпеки створена сучасна навчально-лабораторна база на основі
обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних
програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення

Інфраструктура відкритих ключів
Стандарти криптографічного захисту
Безпека безпроводових, мобільних та
хмарних технологій
Основи безпеки комп'ютерних мереж
Захист від шкідливого програмного засобу
Цифрова криміналістика
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ ОСНАЩЕНИХ СУЧАСНИМИ :
ОБЛАДНАННЯМ, ПРОГРАМНО-АПАРАТНИМИ
КОМПЛЕКСАМИ ТА ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Назва кафедри

Завідувач
кафедри

Назва компанії по якій створена
лабораторія, номер приміщення

Навчально-науковий інститут захисту інформації

Інформаційної та
кібернетичної безпеки

Гайдур Г.І.

Безпеки інформаційно-комунікаційних
технологій CISCO - №419;
Академічний центр компетенцій IBM
(Кіберполігон) - №420;
Лабораторія криптографічного захисту на базі
технологій АВТОР - №421;
Лабораторія сертифікації ключів - №421
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Навчальна лабораторія
Безпеки інформаційно-комунікаційних технологій
CISCO
№419
Обладнання:
1.комп’ютери Intel Cougar Point H61 2x, 2700 MGhz на
МП Н61b-К, 2 Гб ОЗУ DDR3 (2015) – 15 шт.
2. Мультимедійна система Асег 113 – 1шт.
3.Маршрутизатор ТР–Link ARCHER C60 AC 1350 -1шт.;
4.Маршрутизатор Huawei AR120 -1шт.;
5.Комутатор L2+24ZIXEL -1шт.;
6.Мережеве сховище My Cloud Home -1шт.

Забезпечує:

проведення наукових досліджень щодо
впровадження сучасної технології HoneyPot. Для
відстеження атаки або несанкціонованого доступу, що
дозволяє визначити стратегію зловмисника та перелік
засобів, за допомогою яких можуть бути завдані удари
реально наявним об'єктам безпеки; побудови
комп’ютерної мережі, з можливістю проведення
досліджень протоколів безпеки; проектування та
створення власних безпечних програм за допомогою
інтегрованих середовищ розробки програм; побудови
моделі
інформаційної
безпеки
захищених
інформаційно-комунікаційних мереж; налаштування
захищеного управління і моніторингу мережевих
пристроїв; застосування автоматичних функцій для
забезпечення безпеки на маршрутизаторах; роботу з
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компонентами мережі IPsec VPN.

Навчальна лабораторія
Академічний центр компетенцій IBM (Кіберполігон)
№420
Обладнання:
1. Комп’ютери Dell OptiPlex 3050/Core i5 7500T – 14 шт.
(2017 рік).
2. Мультимедійна система Асег 113 – 1 шт.
3. Система управління подіями та інцидентами
кібербезпеки IBM Security QRadar SIEM, Сканери
уразливості.
4. Набір серверів Server Dell PE R530– 3шт.
5. Робочі станції Dell Precision Tower 3620 i7 - 14 шт.
Dell OptiPlex 3050 i5;
6. Маршрутизатор Mikrotik CSS326-24G-2S+RM. - 1 шт.
7. Комутатор Mikrotik CSS326-24G-2S+ RM – 1шт.

Забезпечує:

розслідування кіберінцидентів та
методів пошуку загроз, автоматизації процесів
управління доступом користувачів інформаційних
систем; вивчення технологій, впровадження та
керування рішеннями щодо запобігання подіям та
інцидентам безпеки; моніторинг, налаштування,
проведення детального аналізу подій безпеки,
розслідування подій, кореляція та визначення їх
тенденцій для інформаційних систем; пошук та
класифікація вразливостей, проводити автоматизований
аналіз для швидкого пошуку та класифікації вразливості
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інформації.

Навчальна лабораторія
Лабораторія криптографічного захисту на базі
технологій АВТОР
Лабораторія сертифікації ключів
№421
Обладнання:

Забезпечує:

розслідування кіберінцидентів
та методів пошуку загроз, автоматизації
процесів управління доступом користувачів
інформаційних систем; вивчення технологій,
впровадження та керування рішеннями щодо
запобігання подіям та інцидентам безпеки;
моніторинг,
налаштування,
проведення
детального
аналізу
подій
безпеки,
розслідування подій, кореляція та визначення їх
тенденцій для інформаційних систем; пошук та
класифікація
вразливостей,
проводити
автоматизований аналіз для швидкого пошуку
та класифікації вразливості інформації.

1.комп’ютери DualCore Intel Pentium E2180, 2000 Ghz на
МП ASUS Р5Л SE/EPU, 1 Гб ОЗУ DDR2 (2015) – 13 од.
DualCore Intel Core 2 Duo, 2666 Mhz на МП ASUS P5E
Deluxe, 4 Гб ОЗУ DDR2 (2015)– 4 од.-17 штук
2.мультимедійна система Асег 113 – 1шт.
2. засіб криптографічного захисту IP-шифратор
CryptoIP-448 - 2 шт.
3. Засіб криптографічного захисту електронний ключ
“SecureToken-337 K“
- 3шт.
4. Засіб криптографічного захисту електронний ключ
“SecureToken-337 M“ 1 шт.
5. Програмний ІР-шифратор «CryptoIP-VPN Client» 3шт.
6. Засіб криптографічного захисту IP смарт-карта
“CryptoCаrd-337“ - 1шт.
7. Засіб криптографічного захисту IP електронний ключ
“SecureToken-337 F8“ - 1шт.
8. Засіб криптографічного захисту IP електронний ключ
“SecureToken337“ - 1шт.
9. Карт-рідер КР-371М - 1шт.
10. Безконтактний карт-рідер КР-382, USB* - 1шт.
11. сервер -1
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОР
ЛАБОРАТОРІЯ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ
СУЧАСНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
Для потреб кафедри “Інформаційної та кібернетичної безпеки” у 2019 році було
закуплено сучасне ліцензійне програмне забезечення:
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма
"Програмний IP- шифратор CryptoIP-VPN client“

Програмне забезпечення: комп'ютерна програма "Центр
генерації та запису ключових даних CryptoIP-401"
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма Центр
управління VPN "CriptoIP VPN Manager 2"

Програмне зебезпечення: комп'ютерна програма
"Протокольний шлюз CryptoProxy"
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма
"UmCaService"
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма “ЦУМонітор”
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Дев`яте – при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану
здійснюється 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

Цикл загальної підготовки
60 кредитів = 1800 годин = 25%
Цикл професійної підготовки
180 кредитів = 5400 годин = 75%,
які розподіляються 37,5% за спеціальністю
і 37,5% за спеціалізацією
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Одинадцяте
Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий
семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами
професійними знаннями протягом всього терміну навчання бакалавра
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Дванадцяте
Проведення практик студентів організовуються та проводяться
в компаніях-партнерах кафедри
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Сертифікати кафедри
Інформаційної та кібернетичної
безпеки
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УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ КАФЕДРИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВЧЕНИМИ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ НПП КАФЕДРИ
Навчально-науковий інститут захисту інформації
№
з/п

Назва кафедри

1.

Інформаційної та
кібернетичної безпеки
Гайдур Г.І.

Кількість науковопедагогічних
працівників

Кількість
докторів та
кандидатів
наук

% укомплектованості
вченими

15

7

47
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Кадрове забезпечення
кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки
№

1

ПОСАДА ЗА ШТАТНИМ ВЧЕНИЙ
РОЗКЛАДОМ
СТУПІНЬ

професор

д.т.н.

ВЧЕНЕ
ЗВАННЯ

професор

2

професор

д.т.н.

професор

3

доцент

к.т.н.

доцент

4

доцент

к.військ.н.

5

доцент

к.т.н.

доцент

6

доцент

к.т.н.

доцент

7

доцент

д.т.н.

8

старший викладач

9

старший викладач

10

старший викладач

11

старший викладач

Прізвище,
імя,

РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

по-батькові
Гайдур Галина Іванівна

В2

Кожухівський Андрій
Дмитрович
Козачок Валерій Анатолійович

середній
В2

Гахов Сергій Олександрович
середній
Довженко Надія Михайлівна
В2
Курченко Олег
Анастасыйович

середній

Кожухівська Олга Андріївна

12

асистент

13

асистент

14

асистент

15

асистент

високий
Чумак Надія Степанівна
Хмелевський Ростислав
Миколайович
Дмітрієв В`ячеслав Євгенович

Щедрова Ольга Олегівна
Киричок Роман Васильович
Бржевська Зореслава
Михайлівна
Марченко Віталій Вікторович
Алексенко Сергій
Олександрович

середній

середній

середній
середній
середній
високий
високий
високий
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.

Проводиться щорічне рейтингування науково-педагогічних працівників.

2.

Проводиться щосеместрове рейтингування здобувачів вищої освіти.

3. Уточнюється відповідність освітніх програм за першим (бакалаврським) освітнім
рівнем державним стандартам та компетенціям компаній – партнерів кафедр.
4.

Розроблено освітні програми за другим (магістерським) освітнім рівнем.

5.

Розроблено освітні програми за третім освітнім (першим науковим) рівнем.

6. Проводиться щорічний моніторинг освітньо-професійних програм
шляхом
заслуховування науково-педагогічних працівників по застосуванню інноваційного
змісту навчання у викладанні дисциплін освітньої програми.
7.

Організовано постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

8.

Створено систему перевірки наукових праць для виявлення академічного плагіату.

9. Щорічно проводяться тематичні анкетування студентів на теми: “Моніторинг
вступної кампанії, формування якісного контингенту”, “Адаптація першокурсників”,
“Якість викладання очима студентів”, “Працевлаштування випускників”.

10. Постійно удосконалюється сайт університету.
11. Створено навчально-матеріальну базу кафедр університету на обладнанні
останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і
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програмного забезпечення.

СТВОРЕНО СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
Директор інституту
Здійснення контролю
1 раз на тиждень

Завідувач кафедри
Здійснення контролю
3 рази на тиждень

Контроль якості
проведення навчальних
занять
Завідувачем
кафедри

НПП
кафедри

Контроль відвідування
навчальних занять
студентами

Навчальна частина інституту
Здійснення контролю
щоденно
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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.

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

Студент
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
І НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
НАУКОВІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКОВІ
СТУДЕНТСЬКІ
ГУРТКИ

АСПІРАНТУРА

ДОКТОРАНТУРА

НАУКОВО-ДОСЛІДНА
БАЗА
УНІВЕРСИТЕТУ

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
СЕМІНАРИ

НАУКОВІ ФАХОВІ
ВИДАННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ВЧЕНІ РАДИ

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

2013

2014

2015

Наукові журнали

№

2016

2017

2018

Головний редактор
Доктор технічних наук,
профессор Барабаш О.В.
Доктор технічних наук,
профессор Савченко В.А.

2019
Рік
заснування

1.

«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ»

2.

«СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ»

3.

«ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС»

Доктор економічних наук,
профессор Гудзь О.Є.

2013

4.

«ЗВ'ЯЗОК»

Доктор технічних наук,
профессор Беркман Л.Н.

2014

5.

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЗВ'ЯЗКУ»

Доктор технічних наук,
профессор Вишнівський В.В.

2016

2013
2013

Міжнародний союз електрозв'язку
Державний університет телекомунікацій

14-16 травня 2019 року
Регіональний семінар-практикум МСЕ
«Інфраструктура ІКТ як основа цифрової економіки»
В рамках семінару були розглянуті питання:
• Інфраструктура ІКТ як основа цифрової трансформації;
• Нормативне і регуляторне середовище, необхідне для стимулювання впровадження і розвитку
мереж і інноваційних послуг, заснованих на 4G / 5G
• Потреби в спектрі і дослідження конкретних ситуацій в рамках пілотних проектів 5G
• Прикладні технології найближчого майбутнього: інтернет речей, машинне навчання,
інтелектуальні транспортні мережі, робототехніка, блокчейн-технології
• Проблеми кібербезпеки
• Розвиток цифрової економіки в Європі та СНД

Наукові конференції проведені у 2019 р.
Назва
конференції

Відповідальні
за проведення конференції

Термін
проведення

Державний університет телекомунікацій

Міжнародна конференція
«Інфраструктура інформаційно-комунікаційних
технологій, як основа цифрової економіки»
Міжнародна XIII Науково-технічна конференція
«Проблеми інформатизації»
Міжнародна XIV Науково-технічна конференція
«Проблеми інформатизації»

Державний університет телекомунікацій
Міжнародний союз електрозв’язку

14-16 травня
11-12 квітня

Державний університет телекомунікацій
грудень

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
VІ Науково-технічна конференція студентів та
молодих вчених
«Сучасні інфокомунікаційні технології»
Загально-університетська VІІ Науково-технічна
конференція студентів та молодих вчених
«Сучасні інфокомунікаційні технології»

25 травня

Навчально-науковий інститут інформаційних
технологій
5 грудня

Навчально-науковий інститут захисту інформації
Всеукраїнська конференція
«Актуальні проблеми кібербезпеки»
Інтернет-конференція
«Актуальні проблеми забезпечення кібербезпеки»

Кафедра Інформаційної та кібернетичної
безпеки

24 жовтня
19 грудня

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ В НАУКОВИХ ГУРТКАХ

Дякую за увагу!

