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Інформація про підвищення кваліфікації викладачів кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Навчально-

наукового інституту Захисту інформації 

ПІБ Підвищення кваліфікації 

Борсуковський Юрій 

Володимирович 

Доцент 

Європейський соціально-технічний університет, сертифікат з англійської мови – рівень 

B2, 10.11.2022 р. 

 
Фундація IIASC, Академічна доброчесність, 24.10-02.12.2022, 180 годин, 6  кредитів ЄКТС. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Світова наука та освіта в сучасних 

реаліях» США, доповідь на тему «Визначення вимог до розробки концепції інформаційної 

безпеки та умов гібридних загроз» 10-11 липня 2022 р., 8 годин. 

 
Американські ради з міжнародної освіти «Академічна доброчесність: онлайн-курс», 

17.11.2021, 60 годин, 2 кредити ЄКТС. 
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Корпорація TechSmith (США). Techniques for Creating Training Materials, Technical 

Documentation and Organizational Communication/Техніки по створенню тренінгових 

матеріалів, технічної документації та комунікації в організації,  21 квітня 2020 р.

 
Навчальний курс від ТОВ «РДЛ» - «Робота зі шлюзом законного перехоплення для PS 

core компанії Huawei», 1.09-1.11.2018 р., 144 години. 
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Укртелеком. Центр післядипломної освіти. Навчальний курс: «Експлуатація комплексів 

та систем захисту інформації». Сертифікат № 10244. 144 години/4 кредити. 2014 р. 

 
Тренінг від міжнародної компанії McAfee «Технічний та професійний захист інформації», 

1 квітня 2012 р. 
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Тренінг від міжнародної компанії McAfee «Технічні та професійні ризики», 1 квітня 2012 р.  

 
Тренінг від міжнародної компанії McAfee «Технічна та професійна безпека системи», 1 

квітня 2012 р. 
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Тренінг від міжнародної компанії McAfee «Технічний та професійний захист електронної 

пошти у мережі», 1 квітня 2012 р. 

 
Міжнародна компанія «Worldwide Channel Sales», тренінг з акредитації продуктів 

продажу, 2009 р. 
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Тренінг від міжнародної компанії GFI – “GFI FAXmaker”, 13.09.2009 р. 

 
Компанія «Albrecht Jung GmbH.&Co», яка працює з електроустановлювальними 

виробами та системами, навчальний курс «KNX. Кольорова сенсорна панель. 

Метеостанція», 2008 р.
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Компанія «Albrecht Jung GmbH.&Co», яка працює з електроустановлювальними 

виробами та системами, навчальний курс «Універсальна релейна станція RS8REGHE. 

Сенсорний модуль SM1608. Датчики руху», 2008 р. 

 
Тренінг від міжнародної компанії “Siemon” – «Інструктор по офіційній дистрибуції та 

установці», вересень 1999 р.

 
 


