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Конкурсна пропозиція 
Кібербезпека

Спеціалізація
Кібербезпека

Ролик кафедри

https://atn.ua/obshchestvo/ne-borotsya-s-vredonosnym-po-sozdavat-bezopasnye-programmy-v-harkovskom-politehe


Освітня програма включає освітні траєкторії:

Інженерія захищених систем та даних

Характеристика: придбання освітніх компетенцій щодо захисту програм та даних,
забезпечення послуг конфіденційності, автентифікації та цілісності даних, безпечного
програмування та захисту програмного забезпечення.

2

Рівень освіти: бакалавр «Фахівець із організації інформаційної безпеки»

1

Рівень освіти: магістр з кібербезпеки (стадія ліцензування)ОТП

Конкурсна пропозиція 
Сучасне програмування, мобільні 
пристрої та комп’ютерні ігри 
“Інноваційний кампус”

Безпека мережевих ресурсів та систем

Характеристика: придбання освітніх компетенцій, пов’язаних з безпекою мережевих
технологій, апаратних та програмних засобів комп’ютерних мереж, управлінням
доступом до мережевих ресурсів та систем.



Дисципліни професійної
підготовки:

Архітектура операційних систем4

1

Алгебра програмування 2

Програмування3

Алгоритми захисту даних5

Організація та проектування баз даних

Комп’ютерна графіка9

Управління інформаційною безпекою6

7

Основи безпечного програмування8

10

Green computing14

Аналіз та синтез захищених
комп'ютерних систем11

Системний аналіз12

Веб-програмування13

Комп'ютерна стеганографія15

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
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Основи кібербезпеки

Алгоритми та структури даних

Комплексні системи захисту16

Ризик-орієнтований аналіз в IT технології17

Архітектура обчислювальних систем18
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Характеристика
спеціалізації

Кібербезпека є необхідною умовою розвитку інформаційного суспільства.
Випускники здатні забезпечувати процеси захисту та функціонування
інформаційно-телекомунікаційних систем на основі практик, навичок і знань
щодо структурних схем, топології мереж, сучасних архітектур і моделей,
захищати електронні інформаційні ресурси з відображенням взаємозв'язків і
інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент;
реалізувати заходи з протидії отримання несанкціонованого доступу до
інформаційних ресурсів і процесів.
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Можливості
працевлаштування

Напрямки 
роботи

Фахівці з кібербезпеки зараз очолюють ТОП рейтинг IT-професій: етичний хакер,
фахівець безпечного програмування, фахівець кібербезпеки (DEVSecOPs, Pentest,
Seccoding), фахівець з кібербезпеки хмарних середовищ, Blokchain - фахівець.



Спеціалізовані лабораторії

Навчальні класи та лабораторії від компаній EPAM та GlobalLogic
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Наукові досягнення

Наші студенти – найкращі учасники науко-дослідних робіт та

переможці конкурсів стартапів освітньо-стипендіальних програм.
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Контакти

Кафедра «Обчислювальна техніка та 
програмування» 

Телефони: +38 (057)-707-61-65

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/otp/uk/
Е-mail: kafedra_otp_2016@ukr.net
Telegram-канал: https://t.me/khpi_otp
YouTube: https://cutt.ly/otp_ntukhpi_youtube

Адреса: вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна,  
61002, Вечірній корпус, к. 309

Завідувач кафедри
Семенов Сергій Геннадійович

https://cutt.ly/otp_ntukhpi_youtube

