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Силабус навчальної дисципліни  

«АНГЛІЙСЬКА МОВА» 
 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Магістр 

Статус дисципліни Обов'язкова  

Мова викладання Англійська 

Курс / семестр 5 курс, 10 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – немає.   

Практичні (семінарські) – 48 год 

Лабораторні – немає. 

Самостійна робота – 42 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кібербезпеки, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній 

корпус, ауд. 25б, 057-707-62-65, 

http://cybersecurity.kpi.kharkov.ua. 

Викладач (-і) 

 

Мілевський Станіслав Валерійович, к.е.н., доц. 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Stanislav.Milevskyi@khpi.edu.ua 

Мета навчальної дисципліни “Англійська мова” – поглиблення набутих мовленнєвих 

компетентностей з англійської мови та формування професiйно-орiентованоi iншомовноi 

комунiкативноi компетентностi зi спецiальностi 125 “Кiбербезпека”. 

Передумови для навчання 

Господарське право, Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Кіберпростір і кібербезпека – головні ознаки нової інформаційної цивілізації у 

полікультурному середовищі 

Тема 2. Кібератаки та кібертероризм у полікультурному середовищі 

Тема 3. Канали несанкціонованого доступу до інформації 

Тема 4. Методи та засоби протидії соціотехнічним атакам і захисту від них: переваги та 

недоліки 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet 

Сторінка курсу (персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні системи 

кафедри кібербезпеки НТУ 

“ХПІ” за дисципліною “ 

Англійська мова ”  

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_


 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що 

може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

28 32 – – – – 40 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Словник термiнiв iз кiбербезпеки / За заг. ред. О. В. Копана, €. Д. Скулиша - К.: ВБ 

«Аванпост-Прим», 2012.-214 с. 

2 Borova T. English for Business Analysts: textbook: in 3 parts, Part 3. Business Intelligent 

Tools / T. Borova, O. Milov. – Kharkiv: S. Kuznets KhNUE, 2019. – 179 P. 

3 Journal of Information Security [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://www.scirp.org/journa/home.aspx?issueid=l4294#103116 
 

Додаткова 

4 Key Private and Public Cyber Expectations Need to be Consistently [Електронний 

ресурс].- Режим доступу: http ://web.ebscohost.com 

5 Latest Cybersecurity News And Articles [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://суwаге.соm/cyber-secuгity-news-aгticles 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни «Англійська мова», https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXai 

UBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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