
РЕЦЕН31Я
на освггньо-професшну програму «Клбербезпека» другого р1вня вищоУ 

осв1ти за спещальшстю 125 «Юбербезпека» галуз1 знань 12
«1нформацшш технологи», розробленоУ науково-педагопчннмн 

пращвннкамн кафедри кабербезпеки та математичного моделювання 
Чершпвського нащонального технолопчного ушверситета

Юбербезпека -  це процес застосування заход1в безпеки з метою 

забезпечення конф1денцшност1, цшсност! та доступносп даних. 

Юбербезпека забезпечуе захист ресурав (1нформац1я, комп’ютери, сервери, 

П1дприемства, приватн1 особи). К1бербезпека покликана захистити дан1 

на еташ Ух обм1ну та збереження. До таких заход1в безпеки входять контроль 

доступу, навчання, аудит та оцшка ризиюв, тестування, управл1ння 

та безпека авторизаци.

Спец1ал1ст з к1бербезпеки займаеться розробкою охоронних систем для 

р1зних комушкацшних мереж 1 електронних баз даних, тестуе 1 вдосконалюе 

власш та сторонн1 розробки для уникнення ризишв витоку вщомостей, 

що становлять державну або комерцшну таемницю, конфвденцшну 

1нформац1ю. Дана профес1я е пор1вняно молодою й отримала широке 

розповсюдження у зв’язку 13 впровадженням комп’ютерних та мережевих 

технолопй практично в ус1х орган1зац1ях - В1Д невеликих комерцшних ф1рм 

до оргашв держбезпеки. Актуальним завданням сьогодення е забезпечення 

державного 1 приватного сектору спещал1стами дано'1 спец1альност1. Одним 13 

шлях1в йога виконання е одержания осв1ти в галуз1 1нформац1Йних 

технолопй спещальност1 юбербезпека.

Осв1тньо-профес1йна програма «К1бербезпека» другого р1вня вищо'1 

осв1ти за спещальшстю 125 «Юбербезпека» галуз1 знань 12 «1нформацшш 

технолопУ» розроблена науково-педагопчними пращвниками кафедри 

К1бербезпеки та математичного моделювання Чершпвського нац10нального 

технолопчного ун1верситету спрямована на надання здобувачам вищоУ осв1ти 

квал1ф1кацп мапстр юбербезпеки. При розробщ програми враховано 

передовий В1тчизняний та заруб1жний науково-педагопчний досв1д,



проведено консультацп з фах1вцями-практиками та потенцшними 

роботодавцями.

Метою осв1тньо-профес1йно1 программ «Юбербезпека» е професшна 

пщготовка спещалют1в, здатних розв’язувати складш задач1 1 проблеми у 

сфер1 захисту шформацп, що передбачае проведения дослщжень та 

здшснення шновацш та характеризуеться невизначешстю умов 1 вимог. При 

цьому акцент зроблено на пщготовщ фах1вщв у сфер1 сучасних 

шформацшних технологш.

Особливютю програми е тюна ствпраця з провщними 1Т-компашями 

рег1ону, що дозволяе опанувати сучасш 1нформац1йн1 технологи на реальних 

прикладах, зокрема шляхом: проходження виробничоУ практики в органах 

публ1чно1 влади (обласн1 ради, органи м1сцевого самоврядування, обласн1 та 

м1сцев1 державш адм1Н1Страцп, державн1 орган1зацй', громадсью оргашзацн, 

к1берпол1цн), в 1Т-компан1ях Черн1гова, банках; написания наукових роб1т, 

тез, статей; презентацп результат1в проведених дослщжень та пропозицш на 

науково-практичних конференщях; захисту квал1фшацшно1 роботи 

(вИПуСКН01 КВаЛ1ф1КаЦ1ЙН01 роботи).

Осв1тн1 технологи, що використовуються, спрямован1 на формування 

програмних компетентностей згщно вимог осв1тньо-профес1йно1 програми.

Програмн1 компетентност1 та результата навчання, вказан1 в осв1тньо- 

профес1йшй програм1 «К1бербезпека», визначеш виходячи 13 вид1в 1 завдань 

д1яльност1 у сфер1 1нформац1Йно'1 безпека. Зм1ст загальних та фахових 

компетентностей поглиблюе та детал1зуе зм1ст пщготовки мапстр1в 

к1бербезпеки зпдно запропоновано'1 осв1тньо-професшно'1 програми.

Як1сть зм1стовно1 складовоУ компонент освггньо-професшно1 програми 

не викликае сумшву. Перел1К обов’язкових та виб1ркових компонент1в 

осв1тньо-профес1йно1 програми «К1бербезпека» в цшому лог1чний 1 

посл1довний. Обов’язков1 та виб!рков1 компонента розкривають сутн1сть 

актуальних на сьогодн1 проблем в сфер1 захисту 1нформацп, формують весь 

перелгк програмних компетентностей, передбачених програмою.



В сукупносп розроблена освггньо-професшна програма «К1бербезпека» 

за спещальшстю 125 «К1бербезпека» вщповщае заявленому другому р1вню 

вищо1 осв1ти, а и реал1зац1я дозволяе сформувати компетентное^, потр1бш 

для усп1шного вир1шення профес1йних задач, та забезпечити вщповщшсть 

програмних результат1в навчання запитам потенцшних роботодавц1в 

(стейкхолдер1в).
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