
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   «Магістр» 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти  Іноземна мова професійного спрямування 

                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 - - ХХ - ХХ 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Іноземна мова 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Ліцензування , атестація та сертифікація у сфері безпеки об'єктів інформаційної діяльності 

2. Організація проведення наукових досліджень 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Як визначати та задовольняти потреби особистого та 

освітнього розвитку, бути критичним і самокритичним. 
1. Застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

2. Методи як вести дискусії і полеміки, здійснювати публічні 

промови, робити повідомлення і доповіді з питань 

дисертаційного дослідження,  аргументовано викладати 

2. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел 
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власну  точку зору державною та іноземною мовою. 

3. Методи читання оригінальної наукової літератури на 

іноземній мові, як опрацьовувати  та  оформляти інформацію. 
3. Працювати в команді; 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. ОПП 1. Спілкуватися другою мовою; 

2. ОПП 2. Працювати в міжнародному контексті. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ОПП 

2. ОПП 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Science and Scientists 

 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 2 

Тема:  Some Ways of 

Quoting. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Writing Scientific 

Abstracts. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Tips for Dealing 

with Reading 

Comprehension Tasks. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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оформляти інформацію. 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Comparing and 

Contrasting in English. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Conveying 

Additional Information. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 7 

Тема:  «Politically 

Correct» Language. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

Практичне 

заняття 8 

Тема: The INTERNET & 

Multimedia. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 9 

Тема: The Cybersecurity 

Challenge. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  



6 

 

оформляти інформацію. 

Практичне 

заняття 10 

Тема: A New Enterprise 

Cybersecurity 

Architecture. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 11 

Тема: The Art of 

Cyberdefense. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 12 

Тема: Enterprise 

Cyberdefense Assessment. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

Практичне 

заняття 13 

Тема: Enterprise 

Cybersecurity Program. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 14 

Тема: Cybersecurity 

Frameworks. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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оформляти інформацію. 

Практичне 

заняття 15 

Тема: Cybersecurity 

Operational Processes. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Практичне 

заняття 16 

Тема: Cybersecurity 

Capability Value Scales. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Розділ 2 

 
Практичне 

заняття 1 

Тема: Information Security 

Governance and Risk 

Management. 

 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 2 

Тема:  Access Control. 

 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 3 

Тема: Security 

Architecture and Design. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 4 

Тема: Physical and 

Environmental Security. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 5 

Тема: Telecommunications 

and Network Security. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 6 
Тема: Cryptography. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 7 

Тема:  Business Continuity 

and Disaster Recovery 

Planning. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 8 

Тема: Legal, Regulations, 

Investigations, and 

Compliance. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: Software 

Development Security. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 10 
Тема: Security Operations. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Розділ 3 

 
Практичне 

заняття 1 

Тема: Operating System 

Basics. 
1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 
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 публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

 
Практичне 

заняття 2 

Тема: Database Basics. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 3 
Тема: Networking Basic. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 4 

Тема: Programming Basics 

for Security Enthusiasts 

and Hackers. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 5 

Тема: Virtualization and 

Cloud Basics. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 6 

Тема: Enterprise 

Cyberdefense Assessment. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 
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публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

 
Практичне 

заняття 7 

Тема: Information Security 

Basics. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 8 
Тема: Penetration Testing. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: Information 

Gathering. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 10 
Тема: Hacking Basics. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 11 

Тема: Web Application 

Hacking. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 
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публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

 
Практичне 

заняття 12 
Тема: Wireless Hacking. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 13 

Тема: IDSes, Firewalls, 

and Honeypots. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 14 
Тема: Cryptography. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 15 

Тема: Career Tracks 

Available after CEH. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

Розділ 3 

 Практичне Тема:  Introduction to 1. Методи як вести дискусії і 1. Застосовувати знання в   
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заняття 1 Cryptography and Data 

Security. 

 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

 
Практичне 

заняття 2 

Тема:  Overview of 

Cryptology. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 3 

Тема: Symmetric 

Cryptography. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 4 

Тема: Cryptanalysis. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 5 

Тема: Stream Ciphers. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 Практичне Тема: Random Numbers 1. Методи як вести дискусії і 1. Застосовувати знання в   
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заняття 6 and an Unbreakable Stream 

Cipher. 

 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

 
Практичне 

заняття 7 

Тема: Shift Register-Based 

Stream Ciphers. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 8 

Тема: Discussion and 

Further Reading. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: The Data Encryption 

Standard (DES) and 

Alternatives. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 10 

Тема: Internal Structure of 

DES. 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 Практичне Тема: Security of DES. 1. Методи як вести дискусії і 1. Застосовувати знання в   
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заняття 11 полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

 
Практичне 

заняття 12 
Тема: DES Alternatives. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 13 

Тема: The RSA 

Cryptosystem. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 
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мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

 
Практичне 

заняття 14 
Тема: Digital Signatures. 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 
Практичне 

заняття 15 

Тема: Hash Functions. 

 

 

1. Методи як вести дискусії і 

полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

1. Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

  

 Практичне Тема: Key Establishment. 1. Методи як вести дискусії і 1. Застосовувати знання в   
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заняття 16  полеміки, здійснювати 

публічні промови, робити 

повідомлення і доповіді з 

питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано 

викладати власну  точку зору 

державною та іноземною 

мовою. 

2. Методи читання 

оригінальної наукової 

літератури на іноземній мові, 

як опрацьовувати  та  

оформляти інформацію. 

практичних ситуаціях. 

2. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Англійська, всі розділи викладаються англійською мовою. 
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Заліки та екзамени. 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

 

 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові. 


