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Силабус навчальної дисципліни 

 

«Англійська мова» 

 

Спеціальність 125  Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни базова 

Мова викладання англійська 

Курс / семестр 1 курс, 2-й  

Кількість кредитів ЄКТС 2 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Практичні  – 20 год. 

Самостійна робота – 40 год. 

Викладач Борова Тетяна Анатоліївна, професор кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу, д. пед. наук 

Контактна  інформація викладача  Tetyana.borova@hneu.net 

Дні занять вівторок 

Консультації вівторок, 15:00; дистанційні; за домовленістю з 

ініціативи студента (-ів); індивідуальні або групові 

Мета навчальної дисципліни 

удосконалення у студентів загальних та професійно зорієнтованих комунікативних 

мовленнєвих компетентностей (лінгвістичної, перекладацької, соціолінгвістичної і 

прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному 

середовищі 

Передумови для навчання 

Понятійним міжпредметним зв’язком між курсами: «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», «Поглиблене вивчення іноземної мови», «Ділове спілкування іноземною 

мовою», «Іноземна мова академічної та професійної комунікації», «Комунікація у 

професійної діяльності». 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Кіберпростір, кібербезпека та кібертероризм у полікультурному 

середовищі. 

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 

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle 

Матеріали електронного курсу: опис курсу; робоча 

програма; робочий план (технологічна карта); список 

рекомендованої літератури; кожна секція містить 

практичні навчальні завдання професійної спрямованості, 

а також завдання до самостійної роботи студентів та 

Інтернет-ресурси. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5725  

Рекомендовані джерела 
Основні  

1. Словник термінів із кібербезпеки / За заг. ред. О. В. Копана, Є. Д. Скулиша — К.: ВБ 

«Аванпост-Прим», 2012.— 214 c.  

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

Tools [Electronic resource] / T. Borova, O. Milov. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2019. – 179 p. (English) 

- Режим доступу http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21467  

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5725
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21467
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3. GAO-10-606.  CYBERSPASE  United  States  Faces  Challenges  in  Addressing  Global  

Cyber-security and Governance, Washington, July 2010 [Електронний ресурс].— Режим доступу: 

http://web.ebscohost.com. 

4. GAO-10-628. Key Private and Public Cyber Expectations Need to Be Consistently ресурс].— 

Режим доступу: http://web.ebscohost.com. 

5. Pollitt, M. M. «A Cyberterrorism Fact or Fancy?» / M. M. Pollitt // Proceedings of the 20th 

National Information Systems Security Conference, 1997.— Р. 285–289.  

Допоміжні 

1. Cambridge Dictionary - Access : https://www.vocabulary.com/dictionary/Cambridge  

Система оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних 

занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, 

що дозволяє студенту складати залік, – 60 балів); підсумковий/семестровий контроль 

проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни.  

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Аудиторна робота 36 

Самостійна робота 44 

Письмова контрольна робота 12 

Виконання ІНДЗ 8 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно не зараховано 

Політики навчальної дисципліни 
Порушеннями академічної доброчесності вважаються: фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна 

робота, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.  

Списування під час контрольних (модульних) робіт заборонено (в тому числі із використанням мобільних 

девайсів). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм 

оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5725  

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу  

 

«7» вересня 2020р.        Протокол № 2 

https://www.vocabulary.com/dictionary/Cambridge
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5725

