
 
 
 
 
 

 
 
При кафедрі діє науково-дослідницька 

спілка студентів, члени якої приймають 
активну участь у науковій роботі кафедри 
і в проведенні щорічних наукових конфе-
ренцій. 

 
 

 
Набутий досвід дозволяє студентам ви-

конувати якісні дипломні проекти, які ви-
користовуються як в навчальному процесі 
так і сторонніми організаціями. 
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Широкий спектр професійних знань, 

отриманих під час навчання, дозволяє ви-
пускниками кафедри ЕОС та ІБ легко ада-
птуватися до поточних потреб ринку пра-
ці. 

Серед основних напрямів діяльності 
випускників напряму «Системи технічного 
захисту інформації»можна відмітити: 

 програмування; 
 адміністрування мереж; 
 розробка і впровадження комплекс-

них систем захисту інформації, в тому чис-
лі систем захисту об’єкта (систем контро-
лю доступу, систем відеоспостереження, 
систем охороно-пожежної сигналізації); 

 криптографічний захист інформації.  

 
Ласкаво просимо 

Телефони: 
м. Миколаїв, пр. Леніна, 3,  

Інститут автоматики і електротехніки НУК 
Кафедра ЕОС ІБ (кімн. 308) 
Зав.секцією ТЗІ  (кімн. 131) 

(0512)39-94-54 
(0512)36-01-83 

Працевлаштування 



  
 
 
 
 
Кафедра електрообладнання суден 

(ЕОС) була заснована в 1953 році. Спеціа-
лістів з інформаційної безпеки кафедра 
почала готувати наприкінці минулого ти-
сячоріччя і була однією з перших на Укра-
їні в цій галузі. У 2008 році кафедра ЕОС 
була перейменована у кафедру електрооб-
ладнання суден та інформаційної безпеки. 
Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів 
і спеціалістів за напрямом 7.170102 «Сис-
теми технічного захисту інформації» галу-
зі знань 1701 «Інформаційна безпека». 

Кафедра веде підготовку фахівців ден-
ної і заочної форми навчання за навчаль-
ними планами, інтегрованими з навчаль-
ними закладами 2 рівня акредитації. Фор-
ми і тривалість для здобуття кваліфікацій-
ного рівня «спеціаліст»: 

 для осіб з повною середньою освітою 
– 5 років для денної форми навчання;  
– 5,5 років для заочної форми навчання 

 для осіб освітньо-кваліфікаційного рі-
вня «молодший спеціаліст»  
– 3 роки для денної форми навчання,  
– 3,5 роки для заочної форми навчання; 

Високий рівень підготовки спеціалістів в 
галузі інформаційної безпеки забезпечуєть-
ся науково-педагогічними кадрами вищої 
кваліфікації. На кафедрі працюють 2 док-
тори та 9 кандидатів технічних наук. Коле-
ктив кафедри очолює В.С. Блінцов, доктор 
технічних наук, професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України. 
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Аудиторний фонд дозволяє кафедрі 

ЕОС та ІБ в комфортних умовах проводи-
ти як групові, так і потокові заняття. 

 

 
 

 
До послуг студентів, які отримують осві-

ту за напрямом «Системи технічного захи-
сту інформації» насичені бібліотечні фон-
ди електронних документів кафедри ЕОС 
та ІБ, бібліотеки Інституту автоматики та 
електротехніки, а також фонди інших біб-
ліотек університету. 
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До навчального процесу залучаються 

фахівці провідних організацій в галузі 
технічного захисту інформації 
м.Миколаєва: Управління Державної Слу-
жби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України в Миколаївській обла-
сті; Державна служба охорони УМВС 
України в Миколаївській області; Регіона-
льне представництво «Безпека» Мінпром-
політики України 

ІАЕ НУК також готує спеціалістів і ма-
гістрів по спеціальності «Електричні сис-
теми і комплекси транспортних засобів», 
однією із спеціалізацій якої є «Технічний 
захист інформації галузі». 

На кафедрі працюють лабораторії обла-
днані обчислювальною технікою і фахо-
вим спеціалізованим устаткуванням. Сту-
денти мають можливість навчатися, пра-
цювати, виконувати науково-дослідницькі 
роботи, використовуючи сучасні комп'ю-
терні мережі, пакети прикладних програм, 
комп’ютерні системи автоматизації науко-
вих досліджень та проектування. 
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