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Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 

1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору 

студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг 

вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. 

Вибіркові дисципліни із інститутського Ф-Каталогу студенти обирають у 

відповідності до «Положення про порядок реалізації права на вільний вибір 

навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти навчально-наукового 

інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової 

дисципліни інститутського Ф-каталогу складає 20 осіб, максимальна - 30. 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для 

обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального 

плану на наступний навчальний рік. 

 

- студенти ІІ курсу –  обирають дисципліни для третього року підготовки; 

- студенти ІІІ курсу – обирають дисципліни для четвертого року підготовки; 
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Дисципліни для вибору студентами другого курсу 
Освітній компонент 1. 

 

Дисципліна Основи теорії телекомунікацій 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 
Семестр 5 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення  

Знання та розуміння загальних понять фізики,  знайомство із розділами вищої 
математики «Основи математичного аналізу» , подання функцій рядами, ряд  
Фур’є, основні характеристики випадкових подій та величин (теорія 
ймовірностей), знання основних понять теорії електричних кіл. 

Що буде 
вивчатися 

Основні процеси передавання сигналів каналами телекомунікацій при наявності 
завад  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Рішення задач, притаманних різноманітним інформаційним та 
телекомунікаційним технологіям, базується на моделях і математичних методах 
сучасної теорії телекомунікацій, які вивчаються в дисципліні. 

Це є інструмент для математичного моделювання та наступного проектування 
реальних систем телекомунікацій , знання необхідні для подальшого вивчення  
всіх наступних дисциплінах циклу професійної та практичної підготовки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 Класифікація  сигналів та перешкод 

 Математичний опис і параметри детермінованих електричних сигналів 

 Математичний опис випадкових електричних сигналів (завад) 

 Математичний опис, параметри та застосування в системах 
телекомуникації сигналів аналогових видів модуляції, розрахунок ширини 
спектра модульованих сигналів. 

 Математичний опис, параметри та застосування в системах 
телекомуникації сигналів дискретних видів модуляції, розрахунок ширини 
спектра модульованих сигналів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Отримані знання сприятимуть оволодінню професійною термінологією, 
формуванню інженерних навичок, розширенню професійної ерудиції та 
досягненню успіхів в професійній сфері. 

 Здатність цілісного уявлення про загальні принципи передачі і приймання 
повідомлень, представлених у будь-якій формі, за допомогою будь-якої 
електромагнітної системи; 

 Засвоєння типів сигналів і перешкод та можливості використання  їх 
спектральних та кореляційних властивостей для вирішення задач 
передавання сигналів; 

 Навички у вирішенні основних задач і методів розрахунку основних 
характеристик телекомунікаційних систем.  

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, базовий підручник (друковане видання), комплекс 
навчально-методичного забезпечення.  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Комунікаційні системи і сигнали 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Семестр 5 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення  

Знання та розуміння загальних понять фізики,  знайомство із розділами вищої 
математики «Основи математичного аналізу» , подання функцій рядами, ряд  
Фур’є, основні характеристики випадкових подій та величин (теорія ймовірностей), 
знання основних понять теорії електричних кіл. 

Що буде 
вивчатися 

Основні процеси формування, передачі та приймання  сигналів  різноманітними 
каналами телекомунікацій  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Рішення задач, властивих інформаційним та телекомунікаційним технологіям, 
базується на моделях і сучасних математичних методах, які вивчаються в 
дисципліні. 

Отримані знання необхідні для подальшого вивчення  всіх наступних 
дисциплінах циклу професійної та практичної підготовки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 Класифікація  сигналів та перешкод 

 Математичні моделі і параметри детермінованих електричних сигналів 

 Математичні моделі випадкових електричних сигналів (завад) 

 Математичний опис, параметри та застосування в системах 
телекомунікації сигналів аналогових видів модуляції, розрахунок ширини 
спектра модульованих сигналів. 

 Математичний опис, параметри та застосування в системах 
телекомунікації сигналів дискретних видів модуляції, розрахунок ширини 
спектра модульованих сигналів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Отримані знання сприятимуть формуванню інженерних навичок та досягненню 
успіхів в професійній сфері  

 Здатність цілісного уявлення про загальні принципи передачі і приймання 
повідомлень, представлених у будь-якій формі, за допомогою будь-якої 
електромагнітної системи; 

 Засвоєння типів сигналів і перешкод та можливості використання  їх 
спектральних та кореляційних властивостей для вирішення задач передавання 
сигналів; 

 Навички у вирішенні основних задач і методів розрахунку основних 
характеристик телекомунікаційних систем.  

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, базовий підручник (друковане видання), комплекс 
навчально-методичного забезпечення.  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Теорія передачі сигналів 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Семестр 5 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення  

Знання та розуміння загальних понять фізики,  знайомство із розділами вищої 
математики «Основи математичного аналізу» , подання функцій рядами, ряд  
Фур’є, основні характеристики випадкових подій та величин (теорія ймовірностей), 
знання основних понять теорії електричних кіл. 

Що буде 
вивчатися 

Основні процеси формування, передачі та приймання  сигналів  різноманітними 
каналами телекомунікацій  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

У будь-якій комунікаційній системі інформація передається електричними 
сигналами. В курсі  викладаються загальні закономірності передачі інформації по 
каналах зв'язку,. 

Отримані знання необхідні для подальшого вивчення  всіх наступних 
дисциплінах циклу професійної та практичної підготовки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 Класифікація  сигналів та перешкод 

 Детерміновані електричні сигнали та їх характеристики 

 Випадкові сигнали (завади) та їх характеристики 

 Модульовані сигнали  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Отримані знання сприятимуть формуванню інженерних навичок та досягненню 
успіхів в професійній сфері  

 Здатність цілісного уявлення про загальні принципи передачі і приймання 
повідомлень, представлених у будь-якій формі, за допомогою будь-якої 
електромагнітної системи; 

 Засвоєння типів сигналів і перешкод та можливості використання  їх 
спектральних та кореляційних властивостей для вирішення задач передавання 
сигналів; 

 Навички у вирішенні основних задач і методів розрахунку основних 
характеристик телекомунікаційних систем.  

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, базовий підручник (друковане видання), комплекс 
навчально-методичного забезпечення.  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 2. 

 
 

Дисципліна Бази даних 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 курс 
Семестр 5 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до початку 
вивчення 

Вивчення дисципліни базується на знанні студентами матеріалів, 
передбачуваних учбовими планами дисциплін: «Спеціальні розділи 
математики-1. Дискретна математика»; «Інформатика-1»; «Інформатика-2»  
та інші. 

Що буде вивчатися 

Дисципліна «Бази даних» забезпечує студентам знання принципів створення 
та використання інформаційних ресурсів в телекомунікаційних системах, 
розглядаються основні засади класичної теорії реляційної алгебри, найбільш 
сучасні практичні рішення та технології в області проектування, реалізації та 
супроводу баз даних, а також технології створення інформаційних ресурсів в 
середовищі Intranet, питання експлуатація баз даних в глобальному 
середовищі, тенденції та напрями розвитку баз даних та систем керування 
базами даних. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо основних принципів та методологій побудови 
та проектування баз даних; вибору та формування моделей даних 
(ієрархічної, реляційної та інших), основних операцій реляційної алгебри; 
методів адміністрування баз даних; методів створення запитів до баз даних; 
методів розробки форм і запитів для представлення результатів пошуку, 
підходів щодо паралельного виконання транзакцій та засобів їх візуалізації. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: основні принципи та методології побудови та проектування 
баз даних; основні операції реляційної алгебри ( операції SQL запитів); 
підходи щодо нормалізацію відношень; методи та засоби адміністрування 
баз даних; методи та засоби створення запитів до таблиць баз даних; методи 
та засоби  розробки форм і запитів. 
Набути навичок і вмінь:  проектувати баз даних будь-якого об’єму та 
напрямку діяльності; визначати зв’язки між відношеннями у базі даних; 
формувати запити до таблиць бази даних (SQL-запити); будувати форми та 
процедури для роботи з базами даних; адмініструвати бази даних, 
використовувати сучасні системи керування базами даних. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Бачити перспективи розвитку сучасних систем зберігання територіально-
розподілених в глобальному середовищі інформаційних ресурсів, 
застосовувати знання та вміння щодо доступу та аналізу значних обсягів 
складноструктурованих даних в різних галузях, зокрема в системах IoT, в 
працювати з віддаленими Cloud- сховищами, зокрема підтримувати 
працездатність систем операторів зв’язку та Internet-провайдерів, 
підтримувати процеси надання послуг,  пов’язаних з використанням Інтернет.   

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, електронні матеріали лекцій, методичні рекомендації 
до практичних та лабораторних занять. 

Форма проведення 
занять 

Лекційні, практичні заняття та лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Обробка даних та транзакційні системи 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 курс 
Семестр 5 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до початку 
вивчення 

Дисципліна починається з основ і передбачає відсутність знань та навичок у 
SQL. Вивчення дисципліни базується на знанні студентами матеріалів, 
передбачуваних учбовими планами дисциплін: «Спеціальні розділи 
математики-1. Дискретна математика»; «Інформатика-1»; «Інформатика-2»  
та інші.  

Що буде вивчатися 

Дисципліна «Обробка даних та транзакційні системи» забезпечує 
студентам знання  щодо визначення підмножини необхідних даних із 
стовпця або набору стовпців, а також написання SQL-запитів,  обмежених 
цими результатами, використання команд SQL для фільтрування, 
сортування та узагальнення даних, створення таблиць аналізу з декількох 
запитів за допомогою оператора UNION, маніпулювання рядками, датами 
та числовими даними, використовуючи функції інтеграції даних з різних 
джерел у поля з правильним форматом для аналізу. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Оскільки збір даних збільшився експоненціально, тому зростає потреба у 
кваліфікованих особах із використанням та взаємодією з даними; вміти 
критично мислити та надавати розуміння для прийняття кращих рішень та 
оптимізації бізнесу. Це потребує знань щодо процедур структуризації та 
класифікації даних за рахунок знань в області математики, знань в області 
створення комп’ютерних  систем обробки даних, а також формування 
тенденцій розвитку за рахунок обробки даних в системах підтримки 
прийняття рішень. Курс надає компетенції та навички, необхідні для того, 
щоб вміти отримувати дані та обробляти їх, розбиратися в SQL, 
інтерпретувати структуру, значення та зв'язки у вихідних даних та 
використовувати SQL для формування даних для цільового аналізу.  

Чому можна 
навчитися (результати 
навчання) 

Знати і розуміти:  синтаксис мови SQL та визначати чим SQL відрізняється 
від інших мов програмування, архітектуру Систем керування базами даних, 
зрозуміти та порівняти ролі адміністратора бази даних та фахівця щодо 
обробки даних та пояснити відмінності між взаємовідносинами «один на 
один», «один на багато» та «багато на багато» в моделях баз даних,  як 
використовувати оператор SELECT та основні правила синтаксису.  
Набути навичок і вмінь:  створення запитів в транзакційних системах (SQL-
запити) та форм , процедури для узагальнення інформації з баз та сховищ 
даних, зокрема в середовищі Internet. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та вміння дозволять виконуйте запити (наприклад, SQL) та 
аналітичні завдання в сучасних системах баз даних в різних сферах 
діяльності, зокрема в компаніях, як надають телекомунікаційні та 
інформаційні послуги, застосовувати передові технології для проектування 
/ налаштування розподілених та паралельних систем баз даних 

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, електронні матеріали лекцій, методичні рекомендації 
до практичних та лабораторних занять. 

Форма проведення 
занять 

Лекційні, практичні заняття та лабораторні роботи. 

Семестровий контроль Залік 
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Дисципліна Системи аналізу та зберігання даних 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 курс 
Семестр 5 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Викладач Глоба Лариса Сергіївна 

Вимоги до початку 
вивчення 

Дисципліна починається передбачає наявність попередніх знань та навичок у 
SQL, знання математичних методів Deep Data mining, матстатистики, теорії 
нейронних мереж. Вивчення дисципліни базується на поглибленому знанні 
студентами матеріалів, передбачуваних учбовими планами дисциплін: 
«Спеціальні розділи математики-1. Дискретна математика»; «Дослідження 
операцій», «Інформатика-1»; «Інформатика-2»  та інші.  

Що буде вивчатися 

Дисципліна «Системи аналізу та зберігання даних» забезпечує студентам 
знання  щодо методів побудови SQL та роботи з даними, щоб виконувати їх 
аналіз та аналітичну обробку. Курс ґрунтується на  основі SQL мови і дозволяє 
створювати як прості, так і складні запити, щоб допомогти вибирати дані з 
таблиць та виконувати їх систематизацію, класифікацію, отримання знань зі 
статистичних наборів даних, маніпулювати рядками, датами та числовими 
даними, використовуючи функції інтеграції даних з різних джерел у поля з 
правильним форматом для аналізу. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Оскільки збір даних збільшився експоненціально, тому зростає потреба у 
кваліфікованих фахівцях із знаннями щодо використання та взаємодії з 
даними; вміння критично мислити та розуміти процес прийняття рішень для 
оптимізації бізнес-активності. Це наука про дані, частина математики, 
частина комп'ютерних наук і частина бізнес-діяльності. (SAS Institute, Inc.). 
Навички, необхідні для того, щоб бути добрим фахівцем з аналітичної 
обробки даних, включають можливість отримання та роботи з даними, 
необхідності добре розбиратися в SQL, стандартній мові для спілкування з 
системами баз даних. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти:  синтаксис мови SQL, процедури створення розподілених 
обчислень за допомогою Spark, визначати, коли та як використовувати Spark, 
що розуміють під технологіями Data та AI, як впливають обсяги даних на 
коректність рішень, які приймаються, які методи рекомендовано 
застосовувати у відповідності до масштабів даних та системи їх збору. 
Набути навичок і вмінь:  створення запитів в системах Data mining (SQL-
запити),  форм , процедур для узагальнення інформації з баз та сховищ 
даних, виконувати аналітичну обробку масивів даних. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та вміння дозволять виконувати аналітичні завдання в сучасних 
сховищах даних в різних сферах діяльності, зокрема в компаніях, як надають 
телекомунікаційні та інформаційні послуги.  

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, електронні матеріали лекцій, методичні рекомендації 
до практичних та лабораторних занять. 

Форма проведення 
занять 

Лекційні, практичні заняття та лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 3. 

 

 

Дисципліна Нормативна база інфокомунікацій 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Семестр 6 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Телекомунікацій 

Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як “Вступ до спеціальності”, “Інформатика”. 

Що буде 
вивчатися 

Базові знання про систему законодавчих та нормативно-правових актів держави в 
галузі інфокомунікацій. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо освоєння ролі і місця інфокомунікацій в загальному 
контексті інформаційного суспільства, основних тенденцій їх розвитку, змісту 
інформаційного права, структури інформаційного законодавства, системи 
правового регулювання інфокомунікацій в Україні та основних засад правового 
регулювання інфокомунікацій у Європейському Союзі. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: склад та основні принципи інформаційного законодавства; 
структури та принципів системи законодавства та нормативно-правових актів 
України з питань інфокомунікацій, основних засад європейської правової системи 
регулювання інфокомунікацій; міста та значення інфокомунікацій в 
інформаційному суспільстві. 
Набути навичок і вмінь:  вільно орієнтуватися в системі правового забезпечення 
інфокомунікацій; вміти використовувати знання законодавчих та нормативних 
актів для організації діяльності в галузі інфокомунікацій. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Бачити перспективи розвитку правового регулювання галузі інфокомунікацій, 
використовувати інфокомунікаційне законодавство України, виконувати завдання 
щодо регулювання експлуатації інфокомунікаційних мереж, використовувати 
досвід регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет, 
використовувати законодавство в сфері інформаційної безпеки, а також  
європейського права в сфері інфокомунікацій. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, електронні матеріали лекцій, методичні рекомендації до 
практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Управління ресурсами та засобами інфокомунікацій 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Семестр 6 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Телекомунікацій 

Вимоги до 
початку вивчення  

Загальні природничо-наукові знання в межах програми середньої школи;  
знання та розуміння основ правознавства,  
знання та розуміння основних термінів в інформаційній сфері. 

Що буде 
вивчатися 

Сутність державного регулювання в галузі інфокомунікацій; нормативні аспекти 

ведення діяльності в інфокомунікаціях; роль інфокомунікацій в повсякденному 

житті суспільства. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо планування і розподілу номерного і частотного 
ресурсу, принципів ліцензування та стандартизації, основних напрямків розвитку 
інфокомунікацій, зокрема інформатизації, інформаційної безпеки тощо; 
гармонізація законодавства України до законодавчих ініціатив Європейського 
Союзу. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: нормативно-правову базу інформаційного права; принципи 
ліцензування і надання дозволів на діяльність в сфері інфокомунікацій, основні 
засади розподілу частотного ресурсу, питання їх конверсії, визначення принципів 
європейського законодавства. 
Набути навичок і вмінь: вміти використовувати набутті знання в оформленні 
ліцензій і дозволів на діяльність в сфері інфокомунікацій; вміти здійснювати оцінку 
впливу сучасних інфокомунікацій на суспільство. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студент зможе оформлювати документи на ліцензії і дозволи на діяльність в сфері 
інфокомунікацій, правильно поводитися з інформацією, ефективно реалізовувати 
своє право на доступ до інформації, розуміти основні питання персональних даних, 
працю, захищати свої трудові права, протидіяти незаконному звільненню чи 
відрахуванню. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, електронні матеріали лекцій, методичні рекомендації до 
практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна 
Організаційно-нормативна діяльність в 

інфокомунікаціях  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Семестр 6 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра телекомунікацій 

Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, в межах повної загальної середньої освіти, а 
також отриманих студентами при вивченні дисципліни “Вступ до спеціальності”. 

Що буде 
вивчатися 

Освоєння системи та положень нормативно-правових актів (законів, постанов, 
наказів тощо), що регулюють відносини в галузі інфокомунікацій, розуміння 
правил організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов’язкових для 
виконання при здійсненні певних видів діяльності у сфері інфокомунікацій. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо правового регулювання суспільних відносин в 
межах організаційної діяльності компанії, які пов’язані з інфокомунікаціями, 
зокрема: відносини щодо мережі Інтернет, захисту інформаційної безпеки, 
Інтернет-речей тощо. Вивчення питань управління телекомунікаційними 
мережами з урахуванням їх технологічних особливостей на основі єдиних 
стандартів, норм та правил, у тому числі, в умовах надзвичайних ситуацій, 
надзвичайного та воєнного стану; а також визначення принципів забезпечення 
сталості телекомунікаційних мереж.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Студент буде знати і розуміти:  

 основні положення законодавства в сфері інфокомунікацій;  

 види електронних договорів, порядок їх укладання;  

 загальні положення законодавства щодо інтелектуальної власності;  

 специфіку правового регулювання діяльності, пов’язаної з експлуатацією 

засобів інфокомунікацій. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студент зможе орієнтуватись у системі інформаційного законодавства України, 
захищати свої конституційні права щодо інформації та діяльності, яка з цим 
пов’язана; самостійно контролювати дотримання своїх прав при створенні 
бізнесу в сфері інфокомунікацій; визначати підстави відповідальності. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, електронні матеріали лекцій, методичні рекомендації до 
практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліни для вибору третьокурсниками 

 

Освітній компонент 4 

 

Дисципліна Захист інформації в телекомунікаційних системах  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Семестр 8 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до початку 
вивчення  

Дисципліна є однією з професійно-орієнтованих дисциплін на підготовку 
студентів на ступінь магістра. Вона ґрунтується на знаннях, отриманих студентами 
при вивченні навчальних дисциплін спеціальності 172 Телекомунікації та 
радіотехніка. Вона забезпечує систематизацію знать, отриманих при вивченні 
інших дисциплін для отримання знань та умінь щодо захисту інформації в 
телекомунікаційних системах. 

Що буде вивчатися 

Студенти після засвоєння кредитного модуля отримають знання з наступних 
напрямків: 

- одержання фундаментальних знань в сфері криптографічного захисту 
інформації; 

- одержання фундаментальних знань в галузі технічного захисту інформації; 
- оволодіння навичками виявлення загроз інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах і забезпечення їхньої інформаційної безпеки 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розбудова в Україні інформаційного суспільства, яке грунтується на 
інформаційно-комунікаційних технологіях, проникнення цих технологій та 
потужний вплив на всі сфери діяльності, від сільського господарства до 
промислових технологій, які відповідають рівню кіберфізичних систем, насичення 
фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та 
налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, створює виклики, 
одним з яких є всеохоплюєче посилення вимог до інформаційної безпеки.   

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Оцінювати вплив сучасних технологій на стан інформаційної безпеки та визначати 
шляхи, методи та механізми, що можуть гарантовано досягати та підтримувати 
інформаційну безпеку на заданому рівні. 
Створювати системи захисту інформації, які відповідають вимогам національних 
чи міжнародних нормативних документів і стандартів з послідуючою їх 
атестацією чи сертифікацією. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

проводити оцінку ризиків інформаційній безпеці, в тому числі на основі 
міжнародних стандартів; 
проектувати системи захисту інформації потрібної конфігурації та стандартних 

функціональних профілів захищеності; 
проводити оцінку відповідності для систем інформаційної безпеки за 
міжнародними стандартами загальних критеріїв функціональності та управління 
інформаційною безпекою 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, контрольні завдання, підручник 

Форма проведення 
занять 

Лекції та семінарсько-практичні заняття (застосовується комбінація пасивних та 
активних методів навчання) 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Інформаційна безпека телекомунікаційних систем 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Семестр 8 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до початку 
вивчення  

Дисципліна є однією з професійно-орієнтованих дисциплін на підготовку 
студентів на ступінь спеціаліста та магістра. Вона ґрунтується на знаннях, 
отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін спеціальності 172 
Телекомунікації та радіотехніка. Вона забезпечує систематизацію знать, 
отриманих при вивченні інших дисциплін для отримання знань та умінь щодо 
інформаційної безпеки в телекомунікаційних системах. 

Що буде вивчатися 

Студенти після засвоєння кредитного модуля отримають знання з наступних 
напрямків: 

- одержання фундаментальних знань з питань загроз інформаційній безпеці; 
- одержання знань щодо загальних критеріїв стану інформаційної безпеки; 
- одержання знань щодо систем управління інформаційною безпекою; 
- оволодіння навичками з питань оцінки відповідності систем інформаційної 

безпеки заданим вимогам. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасна цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та 
цифрових технологіях, стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні 
впливають на традиційну (фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від 
такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює ресурси. Інформація є 
ключовим ресурсом цифрової економіки, вона генерується та забезпечує 
електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-
цифрових пристроїв, засобів та систем, в тому числі телекомунікаційних. 
Інформаційна безпека, кібербезпека, захист персональних даних, 
недоторканність особистого життя та прав користувачів цифрових технологій, 
зміцнення та захист довіри у кіберпросторі є, зокрема, передумовами 
одночасного цифрового розвитку та відповідного попередження, усунення та 
управління супутніми ризиками. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Оцінювати вплив сучасних технологій на стан інформаційної безпеки та визначати 
шляхи, методи, механізми та стандарти, що можуть гарантовано досягати та 
підтримувати інформаційну безпеку в телекомунікаційних системах на заданому 
рівні. 
Оцінювати системи інформаційної безпеки, їх відповідність вимогам 
національних чи міжнародних нормативних документів і стандартів з 
послідуючою їх атестацією чи сертифікацією за міжнародними стандартами та в 
міжнародних системах визнання сертифікатів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

проектувати системи захисту інформації потрібної конфігурації та стандартних 

функціональних класів та  профілів захищеності, які відповідають ризикам 
інформаційній безпеці; 
проводити оцінку відповідності для систем інформаційної безпеки за 
міжнародними стандартами загальних критеріїв функціональності та управління 
інформаційною безпекою; 
здійснювати аудит стану систем інформаційної безпеки на відповідність 
нормативних документів України та міжнародних стандартів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, контрольні завдання, підручник 

Форма проведення 
занять 

Лекції та семінарсько-практичні заняття (застосовується комбінація пасивних та 
активних методів навчання) 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна 
Системи управління інформаційною безпекою в 

телекомунікаційних системах 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 
Семестр 8 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до початку 
вивчення  

Дисципліна є однією з професійно-орієнтованих дисциплін на підготовку 
студентів на ступінь спеціаліста та магістра. Вона ґрунтується на знаннях, 
отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін спеціальності 172 
Телекомунікації та радіотехніка. Вона забезпечує систематизацію знать, 
отриманих при вивченні інших дисциплін для отримання знань та умінь щодо 
побудови систем управління інформаційною безпекою в телекомунікаційних 
системах. 

Що буде вивчатися 

Студенти після засвоєння кредитного модуля отримають знання з наступних 
напрямків: 

- з питань теорії управління інформаційною безпекою; 
- базових міжнародних стандартів з управління інформаційною безпекою; 
- щодо аудиту систем управління інформаційною безпекою; 
- з питань сертифікації систем управління інформаційною безпекою на 

відповідність вимогам національних та міжнародних стандартів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Інформація є ключовим ресурсом цифрової економіки, вона генерується та 
забезпечує електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню 
електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем, в тому числі 
телекомунікаційних. Цифровізація при цьому повинна супроводжуватися 
підвищенням рівня довіри і безпеки. Інформаційна безпека, кібербезпека, захист 
персональних даних, недоторканність особистого життя та прав користувачів 
цифрових технологій, зміцнення та захист довіри у кіберпросторі є, зокрема, 
передумовами одночасного цифрового розвитку та відповідного попередження, 
усунення та управління супутніми ризиками. Це породжує проблему ефективного 
управління інформаційною безпекою, що реалізується шляхом створення систем 
управління інформаційною безпекою. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Оцінювати вплив ризиків на стан інформаційної безпеки та визначати 
управлінські процедури, методи, механізми та стандарти, які дозволяють 
підтримувати інформаційну безпеку в телекомунікаційних системах на заданому 
рівні. Оцінювати системи управління інформаційною безпекою, їх відповідність 
вимогам національних чи міжнародних нормативних документів і стандартів з 
послідуючою їх атестацією чи сертифікацією за міжнародними стандартами та в 
міжнародних системах визнання сертифікатів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

проектувати системи управління інформаційною безпекою телекомунікаційних 
систем, які базуються на міжнародних стандартах чи нормативних документах 
України; 
проводити оцінку відповідності для систем управління інформаційною безпекою 
за міжнародними стандартами з управління інформаційною безпекою; 
здійснювати аудит стану систем управління інформаційною безпекою на 
відповідність нормативних документів України та міжнародних стандартів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, контрольні завдання, підручник 

Форма проведення 
занять 

Лекції та семінарсько-практичні заняття (застосовується комбінація пасивних та 
активних методів навчання) 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 


