
 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ      

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ» 

 

КАФЕДРА «КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 
З А П Р О Ш У Є 

 
зацікавлених осіб до участі у 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ СЕМІНАРІ 
«РОЗРОБКА СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ 

УКРАЇНСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ» 
 
Дата: 22 квітня 2021 року.                      Час: 10.00-15.00. 

Мета семінару: підвищення рівня фахових компетентностей з кібербезпеки 
здобувачів вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 
122 «Комп’ютерні науки» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка», шляхом 
впровадження сучасних навчальних курсів з кібербезпеки українськими 
університетами. 

Завдання семінару: 
1. Визначення ключових компетентностей з кібербезпеки здобувачів вищої освіти 
спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» 
та 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 
2. Обговорення структури сучасних навчальних курсів з кібербезпеки спеціальностей 
121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки». 
3. Напрямки подальшої співпраці. 

Предмет семінару: формування ключових компетентностей з кібербезпеки здобувачів 
вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 
«Комп’ютерні науки» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

 

 



 
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

ЗАСІДАННЯ №1 10.00-13.30 
1 Реєстрація учасників, огляд навчально-

матеріальної бази підготовка до 
проведення семінару 

Керівництво ЗВО, 
учасники семінару 

10.00-11.00 

2 Вступне слово Керівництво ЗВО 11.00-11.10 
3 Фахові компетентності з кібербезпеки 

здобувачів вищої освіти спеціальностей 
121 «Інженерія програмного 
забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» 
та 172 «Телекомунікації та радіотехніка» у 
відповідності до стандартів вищої освіти 

Завідувач кафедри 
комп’ютерних наук та 
інженерії програмного 
забезпечення МНТУ 
к.т.н. Москаленко 
Артем Олексійович 

11.10-11.30 

4 Обговорення ключових компетентностей з 
кібербезпеки здобувачів вищої освіти 
спеціальностей 121 «Інженерія 
програмного забезпечення», 122 
«Комп’ютерні науки» та 172 
«Телекомунікації та радіотехніка». 

Учасники семінару 11.30-12.30 

5 Обговорення та затвердження 
рекомендацій щодо формування ключових 
компетентностей з кібербезпеки 
здобувачів вищої освіти спеціальностей 
121 «Інженерія програмного 
забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» 
та 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 
освітніх програм ступеню бакалавр, 
магістр 

Учасники семінару 12.30-13.00 

Кава-брейк 13.00-13.30 
ЗАСІДАННЯ №2 13.30-15.00 

6 Розробка та інтеграція ІТ курсу з 
кібербезпеки в навчальний план 
Міжнародного науково-технічного 
університету імені академіка Юрія Бугая 
(в рамках співпраці з Фондом цивільних 
досліджень та розвитку Сполучених 
Штатів Америки, у партнерстві з 
Університетом Пердью (США) та за 
підтримки Державного департаменту 
США) 

Завідувач кафедри 
комп’ютерних наук та 
інженерії програмного 
забезпечення МНТУ 
к.т.н. Москаленко 
Артем Олексійович 

13.30-14.00 

7 Обговорення структури сучасних 
навчальних курсів з кібербезпеки 
спеціальностей 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» та 122 
«Комп’ютерні науки». 

Учасники семінару 14.00-14.40 

8 Обговорення напрямків подальшої Учасники семінару 14.40-15.00 
 



 
співпраці. Підведення підсумків семінару 

Форма участі у семінарі – очна та дистанційна.  
Робочі мови семінару: українська, англійська. 
Місце проведення: м. Київ, провулок Магнітогорський, 3, конференц-зала МНТУ.  
Початок роботи: 11 год. 00 хв.    Початок реєстрації: 10 год. 00 
хв. 
 
Участь у семінарі – безкоштовна. 
Витрати на проїзд і перебування учасників конференції покриває відряджаюча 
сторона. 
З метою отримання додаткової інформації прохання звертатися за телефоном: 
(066) 449-59-28 Москаленко Артем Олексійович, завідувач кафедри комп’ютерних 
наук та інженерії програмного забезпечення МНТУ. 
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