
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Н А К А З № - ^ " х / і 7 

м. Київ «/3> 2017 р. 

Про створення навчально-наукової лабораторії «Лабораторія технічної 
інформаційної безпеки» у складі Фізико-технічного інституту Національного 
технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені 
Ігоря Сікорського» з метою підвищення якості підготовки фахівців та більш 
активного використання навчального потенціалу Фізико - технічного 
інституту та згідно з рішенням Вченої ради від 04 вересня 2017 року 
(Протокол №8), 

1. Створити навчально-наукову лабораторію «Лабораторія технічної 
інформаційної безпеки» (далі - Лабораторія) в складі Фізико-технічного 
інституту. 

2. Затвердити Положення про навчально-наукову лабораторію 
«Лабораторія технічної інформаційної безпеки» (додаток 1). 

3. Призначити завідувачем Лабораторії наукового співробітника Фізико -
технічного інституту Ільїна Миколу Івановича. 

4. Закріпити за лабораторією аудиторію 311 в корпусі 11 на площах 
Фізико-технічного інституту. 

5. Здійснювати базове фінансування діяльності Лабораторії в межах 
бюджетного фінансування Фізико - технічного інституту. 

6. Начальнику ДЕФ Субботіній Л.Г. внести зміни до штатного розпису. 
7. Керуючому справами Цимбалеяко Я.Ю. провести зміни в організаційній 

структурі КПІ їм. Ігоря Сікорського згідно чинного законодавства. 
8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Новікова О.М. та в.о. директора Фізико - технічного 
інституту Литвинову Т.В. 
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Додаток 1 
до наказу « / І » 2017 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВУ ЛАБОРАТОРІЮ 

«ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ» 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

КИЇВ 2017 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення визначає функції та статус навчально-наукової 
лабораторії «Лабораторія технічної інформаційної безпеки» Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (далі - КГП ім. Ігоря Сікорського). 

1.2. Навчально-наукова лабораторія «Лабораторія технічної 
інформаційної безпеки» входить до складу Фізико-технічного інституту КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. 

1.3. Повна назва: навчально-наукова лабораторія «Лабораторія 
технічної інформаційної безпеки» (далі Лабораторія). 

1.4. Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством, 
Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про Фізико-технічний 
інститут та цим Положенням. 

1.5. Лабораторія використовує за призначенням закріплені за нею 
. приміщення, основні та оборотні фонди. 

1.6. Юридична адреса лабораторії: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 
37, корп. 11, кім. 311, науково-навчальна лабораторія «Лабораторія технічної 
інформаційної безпеки», тел. 204-83-55. 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ 
2.1. Основними завданнями Лабораторії є: 
2.1.1.Виконання наукових досліджень з метою створення творчого 

середовища для розвитку інноваційної діяльності студентів та аспірантів в 
галузі інформаційної безпеки. 

2.1.2.3абезпечення використання матеріально-технічної бази в рамках 
науково-дослідних робіт студентів і аспірантів в галузі безпеки 
інформаційних систем: 

• дослідження систем технічного захисту інформаційних систем; 
• технічний аудит безпеки інформаційних систем; 
• дослідження та розробка засобів легального перехоплення; 
• дослідження та розробка засобів віддаленого моніторингу та 

програмного забезпечення вторгнення; 
• дослідження шкідливого програмного забезпечення; 
• дослідження вразливостей програмного забезпечення; 
• розробка засобів автоматизації аналізу вразливостей програмного 

забезпечення та стійкості технічних систем захисту; 
• розробка систем захисту. 



2.1.3. Розробка навчальних матеріалів та проведення навчання за 
напрямками досліджень Лабораторії. 

2.2. Організація діяльності Лабораторії здійснюється відповідно до 
Статуту та нормативно-правових документів КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

3. КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ ЛАБОРАТОРІЇ 
3.1 Матеріально-технічне забезпечення діяльності Лабораторії та 

безпосереднє керівництво персоналом здійснює завідувач лабораторії, що 
призначається у встановленому в КПІ ім. Ігоря Сікорського порядку. 

3.2. Завідувач лабораторії здійснює свою діяльність відповідно до 
Статуту та нормативно-правових документів КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

4. ФІНАНСУВАННЯ 
4.1. Фінансування діяльності лабораторії здійснюється в межах 

бюджетного фінансування Фізико - технічного інституту. 

5. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
5.1. Матеріально - технічна база лабораторії складається з майна, 

обладнання та матеріалів придбаних за кошти ФТІ та майна, прийнятого на 
благодійній основі, в дарування та переданого на тимчасове зберігання, яке 
потрібне для виконання поточної роботи. 

6. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 
5.1. Ліквідація та реорганізація Лабораторії здійснюється наказом 

ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського на підставі рішення Вченої ради 
відповідно до законодавства та Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

5.2. В разі ліквідації Лабораторії майно, обладнання та матеріали, 
придбані за кошти ФТІ, даровані та передані на благодійній основі, 
залишаються власністю ФТІ. Майно, котре було передано на тимчасове 
зберігання, повертається власнику. 

В.о. директора ФТІ Т.В. Литвинова 


