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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

педагогічних та науково-педагогічних працівників  

Безпека в цифровому суспільстві та в освітньому середовищі 
 

 

1.1 Загальна інформація 
 

Повна назва структурного 

підрозділу 
Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу  

Вид підвищення кваліфікації Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми 

год./кредитів ЄКТС 
30 год./1 кредит ЄКТС 

Форма(ми) підвищення 

кваліфікації 
Дистанційна 

Місце виконання програми 

підвищення кваліфікації 
Сумський державний університет 

Кількість осіб у  

групі:  

- мінімальна 20 

- максимальна 150 

Мова(и) викладання Українська 

Тип документу про підвищення 

кваліфікації 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису програми 

підвищення кваліфікації 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/ 

 

1.2 Мета програми підвищення кваліфікації 
 

Програма спрямована на засвоєння базових принципів кібергігієни та типових алгоритмів дій у разі 

виявлення ознак інформаційних атак 
 

1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації 
 

Зміст програми 

1. Персональні та корпоративні дані, їх конфіденційність. 

1.1 Нормативно-правові основи кібергігієни та кібербезпеки 

в Україні. 

1.2 Персональні дані та їх захист. 

2. Кіберзагрози в цифровому просторі. 

2.1 Основні типи сучасних кіберзагроз. 

2.2 Соціальна інженерія та способи захисту. 

3. Безпечне користування ресурсами в цифровому просторі. 

3.1 Особливості користування ресурсами мережі Інтернет. 

Безпека браузерів. 

3.2 Безпечне користування соціальними мережами. 

3.3 Безпечне користування електронною поштою. 



4. Маніпуляційні технології: виявлення та протидія. 

4.1 Неправдива і фейкова інформація в медіа та ЗМІ. 

4.2 Виявлення неправдивої та фейкової інформації. 

5. Захист цифрових пристроїв, персональних даних та 

електронних освітніх ресурсів. 

5.1 Безпечне користування фізичними пристроями.  

5.2 Захисне програмне забезпечення. 

Розподіл годин за видами 

діяльності 

Аудиторна робота: 10 год. 

Самостійна робота: 18 год. 

Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год. 

Оцінювання та атестація 

 

Залік (зараховано / не зараховано) 

 

 
 

1.4 Програмні результати навчання (РН) 
 

- уміти розпізнавати та критично оцінювати маніпулятивні впливи, що здійснюються через глобальну 

мережу та засоби масової інформації; 

- знати правові та етичні норми використання цифрових технологій та сервісів; 

- володіти навичками безпечного користування ресурсами в цифровому просторі; 

- уміти застосовувати відповідне програмне забезпечення для захисту цифрових пристроїв, 

персональних даних та електронних освітніх ресурсів від небажаного контенту 
 

1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове забезпечення 
Страх Олександр Петрович – к.ф.-м.н., старший викладач 

кафедри кібербезпеки Сумського державного університету 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Персональний комп’ютер, підключений до мережі Інтернет. 

Браузер Google Chrome 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Презентаційні матеріали за темами програми 

 

 
 

   

Начальник Центру розвитку кадрового 

потенціалу навчального закладу 
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Віта ГОРДІЄНКО 

 


