
Підсумки громадського обговорення/моніторингу освітньої програми Кібербезпека 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 12 інформаційні технології 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 26.06.2019 року 

Терміни громадського обговорення ОП 01 березня 2020 року – 06 квітня 2020 року 

ПІБ стейк-

холде-ра 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вче-не 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що пропонуються Нова редакція 

розділу ОП 

Прим

ітки  

Проєктна 

група 

 

Барибін О.І. 

 

 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

НПП 

 

 

 

 

 

 

К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

Розділ І та 

ІІ 

Передбачені 

стандартом Вищої 

освіти за 

спеціальністю 125 

Кібербезпека 

компетентності та 

результати 

навчання 

включені у 

вибіркові 

компоненти ОП 

Виключити передбачені 

стандартом Вищої освіти 

за спеціальністю 125 

Кібербезпека 

компетентності та 

результати навчання з 

вибіркових компонент 

ОП 

Передбачені 

стандартом Вищої 

освіти за 

спеціальністю 125 

Кібербезпека 

компетентності та 

результати 

навчання 

виключені зі змісту 

вибіркових 

компонент ОП та 

забезпечуються 

тільки 

обов’язковими 

компонентами. 

 



Проєктна 

група 

 

Барибін О.І. 

 

 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

НПП 

 

 

 

 

 

 

К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

Розділ ІІ, 

навчальний 

план 

Курсова робота 

передбачена в 

рамках окремих 

освітніх 

компонент 

Виділити курсову роботу 

як окремий освітній 

компонент. 

Курсова робота 

передбачена як 

окремий освітній 

компонент. 

 

Проєктна 

група 

 

Барибін О.І. 

 

 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

НПП 

 

 

 

 

 

 

К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

Розділ ІІ Освітній 

компонент 

«Основи 

кібербезпеки» 

Для більш якісного 

забезпечення загальних 

компетентностей КЗ6 та 

КЗ7 освітній компонент 

«Основи кібербезпеки» 

пропонується 

трансформовувати в 

«Основи кібербезпеки та 

національної безпеки», в 

якому буде передбачено 

один або декілька 

модулів пов’язаних із 

питання 

самоідентифікації 

здобувача с системі 

національної безпеки 

Освітній 

компонент 

«Основи 

кібербезпеки та 

національної 

безпеки» 

 

Проєктна 

група 

 

НПП 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ - Для забезпечення 

компетентностей та 

програмних результатів 

Освітній 

компонент 

«Інформаційно-

 



Барибін О.І. 

 

 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

 К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

навчання, які пов’язані із 

загальними питаннями 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

запропоновано ввести до 

навчального плану 

освітній компонент 

«Інформаційно-

комунікаційні 

технології» 

комунікаційні 

технології» 

Проєктна 

група 

 

Барибін О.І. 

 

 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

НПП 

 

 

 

 

 

 

К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

Розділ ІІ - Для забезпечення 

компетентностей та 

програмних результатів 

навчання, які пов’язані із 

завданнями захисту 

програм, використанням 

програмних комплексів 

захисту та забезпечення 

функціонування 

спеціального 

програмного 

забезпечення 

запропоновано ввести до 

навчального плану 

освітній компонент 

«Технології програмного 

захисту інформації» 

Освітній 

компонент 

«Технології 

програмного 

захисту 

інформації» 

 

Проєктна 

група 

 

Барибін О.І. 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ Освітній 

компонент 

«Управління 

ризиками 

Пропонується 

розширити освітній 

компонент «Управління 

ризиками інформаційної 

безпеки» з метою 

Освітній 

компонент 

«Управління 

інформаційною 

безпекою» 

 



 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

інформаційної 

безпеки» 

забезпечення 

компетентностей та 

програмних результатів 

навчання пов’язаних із 

управлінням 

інформаційною 

безпекою та 

забезпечення 

неперервності бізнесу та 

трансформовати в 

освітній компонент 

«Управління 

інформаційною 

безпекою» 

Проєктна 

група 

 

Барибін О.І. 

 

 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

НПП 

 

 

 

 

 

 

К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

Розділ ІІ - Для забезпечення 

компетентностей та 

програмних результатів 

навчання, які пов’язані із 

авторизацією, 

ідентифікацією, 

управління доступом та 

управління інцидентами 

запропоновано ввести до 

навчального плану 

освітні компоненти 

«Системи управління 

доступом» та «Системи 

виявлення вторгнень» 

Освітні 

компоненти 

«Системи 

управління 

доступом» та 

«Системи 

виявлення 

вторгнень» 

 

Проєктна 

група 

 

Барибін О.І. 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ - Для забезпечення 

компетентностей та 

програмних результатів 

навчання, які пов’язані 

проведення оцінки рівня 

Освітній 

компонент «Оцінка 

якості 

інформаційної 

безпеки» 

 



 

 

Крижановськ

ий В.Г. 

 

 

 

 

Фурса С.Є. 

К.т.н., доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

Д.т.н., проф., 

проф доцент 

кафедри РФ та 

КБ 

 

 

К.т.н., доцент, 

доцент кафедри 

КТ 

захищеності та 

можливості 

несанкціонованого 

доступу запропоновано 

ввести до навчального 

плану освітній 

компонент «Оцінка 

якості інформаційної 

безпеки» 

Савосін 

Владислав 

Сергійович 

Здобувач 

освіти 

- Розділ ІІ Дисципліна 

Іноземна мова 5 

кр, 2 семестри 

Збільшити обсяг 

вивчення англійської 

мови 

Дисципліна 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 10 

кр, 4 семестри 

 

Експерти 

НАЗВО 

 

Ігнатович 

А.О. 

 

 

 

Васіліу Є.В. 

 

 

 

 

 

 

Куліковський 

А.В. 

Зовнішні 

стейкхолдер

и 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здобувач 

освіти 

 

 

 

К.т.н., НУ 

«Львівська 

політехніка» 

 

 

Д.т.н., проф. 

Одеська 

національна 

академія зв'язку 

імені О.С. 

Попова 

 

Навчальни

й план 

ОК-20 6 семестр 5 

кр, 2 год. лаб. роб. 

на тиждень, 

ОК-21 6 семестр 5 

кр, 2 год. лаб. роб. 

на тиждень, 

ОК-22 6 семестр 5 

кр, 2 год. лаб. роб. 

Тижневе 

навантаження 23 

 

ОК-25 7 семестр 2 

год. лаб. роб. на 

тиждень, 

ОК-26 7 семестр 2 

год. лаб. роб. на 

тиждень, 

Збільшити обсяг 

самостійної роботи 

студентів, зокрема через 

використання системи 

дистанційного навчання, 

зменшити обсяг їх 

аудиторного 

навантаження. 

ОК-20 6 семестр 5 

кр, 1 год. лаб. роб. 

на тиждень, 

ОК-21 6 семестр 5 

кр, 1 год. лаб. роб. 

на тиждень, 

ОК-22 6 семестр 5 

кр, 1 год. лаб. роб. 

Тижневе 

навантаження 20 

 

ОК-25 7 семестр 1 

год. лаб. роб. на 

тиждень, 

ОК-26 7 семестр 1 

год. лаб. роб. на 

тиждень, 

 



-, Національний 

авіаційний 

університет 

ОК-28 7 семестр 2 

год. лаб. роб. 

ОК-29 7 семестр 2 

год. лаб. роб. на 

тиждень, 

ОК-30 7 семестр, 

2 год. лаб. роб. 

 

Тижневе 

навантаження 28 

ОК-28 7 семестр 1 

год. лаб. роб. 

ОК-29 7 семестр 1 

год. лаб. роб. на 

тиждень, 

ОК-30 7 семестр, 1 

год. лаб. роб. 

 

Тижневе 

навантаження 23 

Пачос Ю.В. Освітньо-

практичний 

центру 

інноватики 

та 

стратегічног

о розвитку 

- Розділ І С.1 Професії, на 

підготовку з яких 

спрямована ОП 

(згідно з чинною 

редакцією 

Національного 

класифікатора 

України: 

Класифікатор 

професій ДК 

003:2010) 

1495 Менеджери 

(управителі) 

систем з 

інформаційної 

безпеки, 

2149.2 Фахівець 

(сфера захисту 

інформації), 

3119 Технік 

(сфера захисту 

інформації), 

2131.2 

Адміністратор 

бази даних, 

Запропоновано не 

зазначати реквізити 

класифікатора та коди 

професій 

Програма 

передбачає 

можливість 

працевлаштування 

випускників в сфері 

інформаційних 

технологій. 

Професії, на 

підготовку з яких 

спрямована ОП 

(згідно з чинною 

редакцією 

Національного 

класифікатора 

України): 

• менеджери 

(управителі) 

систем з 

інформаційн

ої безпеки, 

• фахівець 

(сфера 

захисту 

інформації), 

 



2131.2 

Адміністратор 

даних, 

2131.2 

Адміністратор 

доступу, 

2131.2 

Адміністратор 

доступу 

(груповий). 

• технік 

(сфера 

захисту 

інформації), 

• адміністрато

р бази даних, 

• адміністрато

р даних, 

• адміністрато

р доступу, 

адміністратор 

доступу 

(груповий). 

 

 

В.о. завідувача кафедри радіофізики та 

кібербезпеки 
                       

Крижановський В.Г. 

Секретар, 

методист кафедри радіофізики та кібербезпеки              
Сіряк Ю.В. 

 


