
№ 

з/п 

Автор 

пропозиції/ 

відношення до 

групи 

стейкхолдерів 

Дата 

надходження 

пропозиції /її 

оформлення 

Суть пропозиції, її обґрунтування Інформація від гаранта 

ОП про врахування 

пропозиції / 

обґрунтування причини 

неврахування пропозиції 

1 Тітова В.Ю./ 

гарант ОП 

26.04.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

обговорення 

проєкту ОП) 

Для забезпечення результатів 

навчання та компетентностей, 

передбачених стандартом вищої 

освіти для ОПП магістерського рівня 

спеціальності 125 – Кібербезпека 

ввести в перелік освітніх компонент 

дисципліни, пов’язані з 

менеджментом та аудитом 

інформаційної безпеки,  

проектуванням систем 

інформаційної безпеки   

 

Враховано повністю – в 

перелік освітніх компонент 

введено дисципліни 

«Моніторинг та 

менеджмент інформаційної 

безпеки», «Проектування та 

супровід систем 

інформаційної безпеки» 

2 Стопчак О.О., 

Гунявий Д.А./ 

здобувачі 

вищої освіти 

26.04.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

обговорення 

проєкту ОП) 

 

Ввести в перелік освітніх компонент 

дисципліну, пов’язану з вивченням 

іноземної мови 

Враховано повністю – в 

перелік освітніх компонент 

введено дисципліну 

«Англійська мова за 

професійним 

спрямуванням»   

3 Чешун В.М./ 

член проєктної 

групи 

26.04.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

обговорення 

проєкту ОП) 

 Ввести в перелік обов’язкових 

освітніх компонент дисципліну  

«Моделювання та оцінювання 

ефективності засобів захисту 

інформації» через необхідність 

більш повного закриття відповідних 

результатів навчання, визначених 

стандартом.  

Враховано повністю – 

дисципліну введено в 

перелік обов’язкових з 

розмірністю 4 кредити.   

4 Андрощук 

О.С./  

член проєктної 

групи 

26.04.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

обговорення 

проєкту ОП) 

 Ввести в перелік обов’язкових 

освітніх компонент дисципліну, 

пов’язану з обробкою таємної 

інформації.  

Враховано частково –  

оскільки результати 

навчання, визначенні 

стандартом, пов’язані з 

даними питаннями вже 

закриваються дисципліною 

«Моніторинг та 

менеджмент інформаційної 

безпеки», дану дисципліну  

запропоновано зробити 

вибірковою, під назвою 

«Обробка інформації з 

обмеженим доступом» 

 

5 Вовк В.В./ 

представник 

стейкхолдерів  

26.04.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

обговорення 

проєкту ОП) 

Ввести в перелік освітніх компонент 

дисципліни, пов’язані з технічним та 

криптографічним захистом 

інформаційних систем, зокрема 

комп’ютерних систем та мереж 

Враховано повністю – в 

перелік освітніх компонент 

введено дисципліни «Теорія 

і проектування захищених 

систем», «Методи аналізу 

та побудови криптосистем» 

6 Онищук С.В./  

представник 

стейкхолдерів 

12.05.2021 

(підчас 

листування з 

гарантом ОП) 

 Ввести в перелік обов’язкових 

освітніх компонент дисципліну, 

пов’язану з захистом комп’ютерних 

мереж, через її актуальність для 

фахівців, які займаються 

проектуванням, супроводом та 

адмініструванням комп’ютерних 

мереж та є затребуваними на 

підприємстві.  

Враховано частково –  

оскільки задачі 

проектування, супроводу та 

адміністрування 

комп’ютерних мереж не є 

задачами фахівців з 

кібербезпеки та не 

відповідають результатам 

навчання, визначеним 

стандартом, дисципліну 

пов’язану з захистом 



комп’ютерних мереж 

запропоновано зробити 

вибірковою, під назвою 

«Завадозахищені 

комп’ютерні системи та 

мережі» 

 

7 Зацепіна О.О., 

Пічура В.Ю./ 

здобувачі 

вищої освіти 

31.05.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

затвердження 

проєкту ОП) 

Ввести в перелік освітніх компонент 

дисципліну, пов’язану з 

технологіями виявлення 

вразливостей комп’ютерних систем 

та мереж.  

Враховано частково –  

оскільки результати 

навчання, визначенні 

стандартом, пов’язані з 

даними питаннями вже 

закриваються іншими 

обов’язковими 

дисциплінами, дану 

дисципліну  

запропоновано зробити 

вибірковою, під назвою 

«Аспекти тестувань на 

проникнення та етичний 

хакінг». 

 

8 Тітова В.Ю./ 

гарант ОП 

31.05.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

затвердження 

проєкту ОП) 

 

Для забезпечення вимог стандарту 

збільшити кількість кредитів ECTS 

на практику з 10 до 15 за рахунок 

годин, відведених на кваліфікаційну 

роботу.  

Враховано повністю – 

практику встановлено в 

розмірності 15 кредитів 

ECTS. 

9 Кльоц Ю.П./ 

завідувач 

кафедри, член 

проєктної 

групи.  

31.05.2021 (в 

усній  

формі на 

засіданні 

кафедри  

під час 

затвердження 

проєкту ОП) 

Змінити назву практики з 

переддипломної на науково-

професійну, як таку, що більш повно 

розкриває її суть.  

Враховано повністю –  

назву практики змінено.  

 

 


