
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ_ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   ____бакалавр____________________________________ 

Спеціальності        _____125 Кібербезпека_____________________________ 

Галузь знань          _____12 Інформаційні технології____________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   __________ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ___________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

20 600 - - 180 - 420 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

2. Стандарти інформаційної та кібернетичної безпеки 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Менеджмент інформаційної безпеки 

2. Організаційне забезпечення захисту інформації 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОПП 

Знати Вміти 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії  
1. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами 

як усно, так і письмово. 

2. 

2. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та 

кібербезпеки.  
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

читати і перекладати англомовні професійні тексти, в тому числі 

стандарти сімейства ISO 27000; розуміти деталі та загальний зміст 

тексту; 

володіти достатнім словниковим запасом загально професійної та 

спеціальної лексики; 

писати повідомлення, тези, доповіді професійного спрямування із 

використанням спеціальної термінології; 

розмовляти з використанням лексики професійного спілкування; 

виступати з повідомленнями, доповідями; вести дискусію з 

використанням професійної лексики; 

володіти навичками аудіювання англомовного тексту з менеджменту 

інформаційної безпеки; розуміти та розпізнавати інформацію в ході 

обговорень професійних питань. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

Застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації. 

Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, тому числі міжнародних в галузі 

інформаційної та /або кібербезпеки. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

3 курс 

 
Практичне 

заняття 1-3 

Тема 1. Повторення.  

Основи побудови 

комп’ютера.  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Види комп’ютерів.  

Програмне забезпечення. 

Системне ПЗ. Додатки. 

Відкрите ПЗ. Види 

персональних та бізнес-

додатків.  

Апаратне забезпечення. ЦП. 

Пам'ять комп’ютера. 

Пристрої введення/ 

виведення.  

Мережі. Види мереж. 

Побудова мережі. 

Користування мережею 

Інтернет. 

1.читати професійно 

спрямовані тексти;  

2.говорити на фахові теми; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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Практичне 

заняття 4-6 

Тема 2. Інформаційна 

безпека. Кібербезпека. 

Вступ  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою:  

Інформація. Інформаційна 

безпека. Інформаційна 

безпека та кібербезпека. ІБ та 

захист інформації. 

Менеджмент / Керування. 

Менеджмент (управління) 

ІБ. Ключові терміни у сфері 

управління ІБ. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 7-9 

Тема 3. Законодавство, 

нормативні та 

інструктивні документи у 

сфері ІБ та управління ІБ  

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Конфіденційність. Захист 

персональних даних.  

Права роботодавця та 

працівника. 

Закони про комп'ютерні 

шахрайства та зловживання. 

Збереження записів. 

Інтелектуальна власність та 

авторське право. 

1.читати спеціалізовані 

тексти нормативного 

характеру за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 10 
КР 1.     

Практичне 

заняття 11-13 

Тема 4. Стандарти з 

управління 

інформаційною безпекою 

ISO 27000.  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Стандарти з управління 

інформаційною безпекою 

ISO 27000.  

Стандарт ISO 27000 (версія 

2018): основні положення 

1.читати спеціалізовані 

тексти нормативного 

характеру за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Практичне 

заняття 14-17 

Тема 5. СУІБ 

підприємства. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Цілі, принципи, етапи 

впровадження СУІБ. Етапи 

впровадження СУІБ. 

Сутність процесного 

підходу. Модель PDCA 

(ПВПД). 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 18 
КР 2.     

Практичне 

заняття 19-22 

Тема 6. Загрози ІБ 

підприємства. 

Вразливості. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою:  

Загроза, вразливість: 

сутність понять. Технічні 

загрози (віруси, закладки, 

відмова в обслуговуванні, 

атаки тощо). Природні 

загрози. Антропогенні 

загрози. Види вразливостей 

ІБ. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 23-25 

Тема 7. Політика безпеки  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Документ щодо політики 

інформаційної безпеки. Рівні 

політики ІБ. Перегляд 

політики інформаційної 

безпеки. Правила безпечної 

поведінки та користування 

ІТКС. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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Практичне 

заняття 26 
КР 3.     

Практичне 

заняття 27 

Залік   

 
    

Практичне 

заняття 28-31 

Тема 8. Інформаційні 

активи підприємства. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Актив. Інформаційний актив. 

Види активів підприємства. 

Основні підходи до 

класифікації активів. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 32-35 

Тема 9. Управління 

інформаційними 

активами підприємства. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Відповідальність за активи. 

Інвентаризація активів. 

Володіння активами. 

Класифікація інформації. 

Настанови щодо 

класифікації. Маркування та 

оброблення інформації. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 36 
КР 4     

Практичне 

заняття 37-40 

Тема 10. Управління 

ризиками.  

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Ідентифікація ризиків. 

Аналіз та обробка ризиків. 

Моніторинг ризиків. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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Практичне 

заняття 41-43 

Тема 11. Організація ІБ. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Внутрішня організація ІБ. 

Зобов’язання керівництва 

щодо інформаційної безпеки. 

Координація інформаційної 

безпеки. Розподіл 

відповідальностей за 

інформаційну безпеку. 

Незалежний перегляд 

інформаційної безпеки. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 44 
КР 5.     

Практичне 

заняття 45 
Залік     

Самостійна 

робота 

 

Тема 1. Повторення.  

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Види комп’ютерів.  

Програмне забезпечення. 

Системне ПЗ. Додатки. 

Відкрите ПЗ. Види 

персональних та бізнес-

додатків.  

Апаратне забезпечення. ЦП. 

Пам'ять комп’ютера. 

Пристрої введення/ 

виведення.  

Мережі. Види мереж. 

Побудова мережі. 

Користування мережею 

Інтернет. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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Тема 2. Інформаційна 

безпека. Кібербезпека. 

Вступ. Менеджмент 

(управління) 

інформаційної безпеки. 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Інформаційна безпека, 

кібербезпека, захист 

інформації, управління ІБ: 

основні терміни  

 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 3. Законодавство, 

нормативні та 

інструктивні документи у 

сфері ІБ та управління ІБ 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Конфіденційність. Захист 

персональних даних.  

Права роботодавця та 

працівника. 

Закони про комп'ютерні 

шахрайства та зловживання. 

Збереження записів. 

Інтелектуальна власність та 

авторське право. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 4. Стандарти з 

управління 

інформаційною безпекою 

ISO 27000 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Стандарти з управління 

інформаційною безпекою 

ISO 27000.  

Стандарт ISO 27000 (версія 

2018): основні положення  

 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 5. СУІБ 

підприємства. 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Цілі та принципи СУІБ  

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 
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Етапи впровадження СУІБ 

Сутність процесного підходу  

Модель PDCA (ПВПД) 

 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Тема 6. Загрози ІБ 

підприємства. 

Вразливості. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Загроза, вразливість: 

сутність понять. 

Технічні загрози (віруси, 

закладки, відмова в 

обслуговуванні, атаки тощо). 

Природні загрози 

Антропогенні загрози  

Види вразливостей ІБ 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 7. Політика безпеки  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Документ щодо політики 

інформаційної безпеки 

Рівні політики ІБ 

Перегляд політики 

інформаційної безпеки  

 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 8. Інформаційні 

активи підприємства. 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Інформаційний актив: 

сутність поняття  

Основні підходи до 

класифікації інформаційних 

активів організації 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 
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інформацію за фахом 

Тема 9. Управління 

інформаційними 

активами підприємства. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Відповідальність за активи. 

Інвентаризація активів. 

Володіння активами. 

Класифікація інформації. 

Настанови щодо 

класифікації. Маркування та 

оброблення інформації. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 10. Управління 

ризиками 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Ідентифікація ризиків. 

Аналіз та обробка ризиків. 

Моніторинг ризиків. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 11. Організація ІБ. 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Внутрішня організація СУІБ.  

Відносини із зовнішніми 

сторонами. 

Використання мобільних 

пристроїв та віддалена 

робота. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

4 курс 

 
Практичне 

заняття 1-4 

Тема 1. Повторення. 

Інформаційна безпека та 

кібербезпека. 

Менеджмент 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Ключові терміни з УІБ. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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інформаційної безпеки.  
 

Стандарти ISO 27000.  

СУІБ підприємства: цілі, 

принципи, етапи. Модель 

PDCA (ПВПД). 

Законодавство, нормативні та 

інструктивні документи у 

сфері ІБ 

Загрози ІБ підприємства. 

Вразливості. 

Політика безпеки. 

Інформаційні активи 

підприємства. Управління 

активами. 

Управління ризиками. 

Організація ІБ. 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Практичне 

заняття 5-7 

Тема 2. Фізична безпека 

та безпека 

інфраструктури  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Зони безпеки. Периметр 

фізичної безпеки. Контролі 

фізичного прибуття. 

Убезпечення офісів, кімнат і 

обладнання. Захист від 

зовнішніх та 

інфраструктурних загроз. 

Робота в зонах безпеки. 

Безпека обладнання. Безпека 

обладнання поза 

службовими приміщеннями. 

Переміщення майна. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 8-10 

Тема 3. Вимоги до 

фахівця з УІБ 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Завдання з УІБ. Завдання з 

управління ризиками ІБ. 

Завдання з розробки програм 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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ІБ. Завдання з управління 

програмами ІБ. Завдання з 

управління і реагування на 

інциденти ІБ.    

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Практичне 

заняття 11 
КР 1     

Практичне 

заняття 12-15 

Тема 4. Безпека 

людських ресурсів  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Вимоги до безпеки 

персоналу перед наймом. 

Ролі та відповідальності. 

Ретельна перевірка. Терміни 

та умови найму. Протягом 

найму. Відповідальності 

керівництва. Припинення 

або зміна умов найму. 

Припинення 

відповідальностей. 

Повернення активів. 

Вилучення прав доступу. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 16-18 

Тема 5. Забезпечення 

обізнаності, навчання та 

формування практичних 

навичок персоналу з ІБ. 

Професійний розвиток 

працівників 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Забезпечення обізнаності 

Форми навчання персоналу 

Формування практичних 

навичок персоналу з ІБ. 

Професійний розвиток 

працівників 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 19 
КР 2     

Практичне 

заняття 20-22 

Тема 6. Операційна 

безпека / Управління 

функціонуванням  

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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 Процедури функціонування 

та відповідальності. 

Управління наданням послуг 

третьою стороною. 

Планування та приймання 

системи. Захист від 

зловмисного та мобільного 

коду. Резервне копіювання.  

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

1742 

Практичне 

заняття 23-25 

Тема 7. Управління 

комунікаціями  

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Управління безпекою 

мережі. Поводження з 

носіями. Обмін інформацією. 

Послуги електронної 

комерції. Моніторинг.   

 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 26 
КР 3     

Практичне 

заняття 27 
Залік      

Практичне 

заняття 28-31 

Тема 8. Контроль 

доступу   

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Бізнес вимоги до контролю 

доступу. Управління 

доступом користувача. 

Відповідальності 

користувача. Контроль 

доступу до мережі. Контроль 

доступу до операційної 

системи. Контроль доступу 

до прикладних програм та 

інформації. Мобільні 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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обчислення та дистанційна 

робота.  

Практичне 

заняття 32-34 

Тема 9. Придбання, 

розроблення та 

підтримка інформаційних 

систем 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Вимоги безпеки для 

інформаційних систем. 

Тестування даних. Безпека 

тестування. Безпека процесів 

розроблення та підтримки. 

Безпечне середовище 

розробки ПЗ. Аутсорсингове 

розроблення ПЗ. Тестування 

систем безпеки 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 35 
КР.4     

Практичне 

заняття 36-38 

Тема 10. Управління 

інцидентами 

інформаційної безпеки 

 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Відповідальності і 

процедури. Звітування про 

інциденти та вразливості. 

Оцінювання і прийняття 

рішень щодо подій 

інформаційної безпеки. 

Реагування на інциденти. 

Навчання персоналу щодо 

реагування на інциденти. 

Збір доказів. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 39-40 

Тема 11. Аспекти 

інформаційної безпеки у 

забезпеченні 

неперервності бізнесу.  

Забезпечення 

відповідності  

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Аспекти ІБ управління 

безперервністю бізнесу. 

Безперервність бізнесу та 

оцінка ризиків.  

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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Розроблення та 

впровадження планів 

безперервності бізнесу, які 

охоплюють ІБ.  

Структура планування 

безперервності бізнесу.  

Тестування, підтримування 

та переоцінка планів 

безперервності бізнесу   

Відповідність правовим 

вимогам.  

Відповідність політикам та 

стандартам безпеки і 

технічна відповідність.  

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Практичне 

заняття 41-43 
Тема 12. Аудит СУІБ.  

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Управління програмою 

аудиту.  

Планування і проведення 

аудиту.  

Компетенції та оцінювання 

аудиторів 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1742 

Практичне 

заняття 44 
КР 5     

Практичне 

заняття 45 
Залік      

 
Самостійна 

робота 
Тема 1. Повторення 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Інформаційна безпека та 

кібербезпека. Менеджмент 

(управління) інформаційної 

безпеки. Ключові терміни з 

УІБ. Стандарти ISO 27000.  

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

  

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1742
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базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

СУІБ підприємства: цілі, 

принципи, етапи. Модель 

PDCA (ПВПД). 

Законодавство, нормативні та 

інструктивні документи у 

сфері ІБ 

Загрози ІБ підприємства. 

Вразливості. 

Політика безпеки. 

Інформаційні активи 

підприємства. Управління 

активами. 

Управління ризиками. 

Організація ІБ. 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Тема 2. Фізична безпека 

та безпека 

інфраструктури 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Зони безпеки. Периметр 

фізичної безпеки. Контролі 

фізичного прибуття. 

Убезпечення офісів, кімнат і 

обладнання. Захист від 

зовнішніх та 

інфраструктурних загроз. 

Робота в зонах безпеки. 

Безпека обладнання. Безпека 

обладнання поза 

службовими приміщеннями. 

Переміщення майна.  

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 3. Вимоги до 

фахівця з УІБ 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Завдання з УІБ. Завдання з 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 
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управління ризиками ІБ. 

Завдання з розробки програм 

ІБ. Завдання з управління 

програмами ІБ. Завдання з 

управління і реагування на 

інциденти ІБ.    

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Тема 4.Безпека людських 

ресурсів 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Забезпечення безпеки 

людських ресурсів  

перед наймом. Ролі та 

відповідальності. Ретельна 

перевірка. Терміни та умови 

найму. Протягом найму. 

Відповідальності 

керівництва. Припинення 

або зміна умов найму. 

Припинення 

відповідальностей. 

Повернення активів. 

Вилучення прав доступу. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 5. Тема 5. 

Забезпечення 

обізнаності, навчання та 

формування практичних 

навичок персоналу з ІБ. 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Поінформованість, освіта і 

навчання щодо 

інформаційної безпеки. 

Методи формування 

практичних навичок 

персоналу з ІБ. Професійний 

розвиток працівників 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 6. Управління 

функціонуванням 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Процедури функціонування 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 
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та відповідальності. 

Управління наданням послуг 

третьою стороною. 

Планування та приймання 

системи. Захист від 

зловмисного та мобільного 

коду. Резервне копіювання 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Тема 7. Управління 

комунікаціями 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Управління безпекою 

мережі. Поводження з 

носіями. Обмін інформацією. 

Послуги електронної 

комерції. Моніторинг.   

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 8. Контроль 

доступу   

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Бізнес вимоги до контролю 

доступу. Управління 

доступом користувача. 

Відповідальності 

користувача. Контроль 

доступу до мережі. Контроль 

доступу до операційної 

системи. Контроль доступу 

до прикладних програм та 

інформації. Мобільні 

обчислення та дистанційна 

робота.  

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 9. Придбання, 

розроблення та 

підтримка інформаційних 

систем 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Вимоги безпеки для 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 
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інформаційних систем. 

Тестування даних. Безпека 

тестування. Безпека процесів 

розроблення та підтримки. 

Безпечне середовище 

розробки ПЗ. Аутсорсингове 

розроблення ПЗ. Тестування 

систем безпеки 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

Тема 10. Управління 

інцидентами 

інформаційної безпеки 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Звітування щодо подій та 

слабких місць ІБ   

Управління інцидентами ІБ 

та вдосконаленням   

Відповідальності і 

процедури. Звітування про 

інциденти та вразливості. 

Оцінювання і прийняття 

рішень щодо подій 

інформаційної безпеки. 

Реагування на інциденти. 

Навчання персоналу щодо 

реагування на інциденти. 

Збір доказів. 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

Тема 11. Аспекти 

інформаційної безпеки у 

забезпеченні 

неперервності бізнесу 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Аспекти ІБ управління 

безперервністю бізнесу. 

Безперервність бізнесу та 

оцінка ризиків.  

Розроблення та 

впровадження планів 

безперервності бізнесу, які 

охоплюють ІБ.  

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 
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Структура планування 

безперервності бізнесу.  

Тестування, підтримування 

та переоцінка планів 

безперервності бізнесу   

Відповідність правовим 

вимогам. Відповідність 

політикам та стандартам ІБ і 

технічна відповідність.  

Тема 12. Аудит СУІБ. 

базову професійно-

орієнтовану лексику за 

темою: 

Аудит: сутність та етапи. 

Управління програмою 

аудиту СУІБ. Планування і 

проведення аудиту. 

Компетенції та оцінювання 

аудиторів 

1.читати спеціалізовані 

тексти за темою;  

2.говорити на зазначену 

тему; 

3.писати повідомлення, 

документи, пов'язані з 

професією; 

4.сприймати на слух і 

розуміти спеціалізовану 

інформацію за фахом 

  

       

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

Англійська (тексти, завдання, аудіо-, відеоматеріали)  

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Andy Taylor (Editor), David Alexander, Amanda Finch, David Sutton. Information Security 

2. Cybersecurity Fundamentals Study Guide, 2nd Edition. ISACA. 194 р.  

3. Information Security Management Handbook. - Sixth Edition. - Volume 7. - Edited by Richard O’Hanley,  James S. Tiller. - CRC Press Taylor & 

Francis Group. - 400 р. 

4. Tony Campbell, Burns Beach. Practical Information Security Management: A Complete Guide to Planning and Implementation. Apress. - 237 р.  

5. ISO/IEC 27000:2018(E) Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary. - 27 р. 

6. ISO/IEC 27001:2013(E) Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements  

7. ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls  
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8. ISO/IEC 27003 - Information security management system implementation guidance 

9. https://www.iso.org 

10. http://www.isaca.org/ 

11. https://www.enisa.europa.eu/ 

12. https://www.youtube.com/ 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Контрольні роботи у системі е-навчання Moodle, залікові роботи 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для викладання дисципліни використовується навчальна лабораторія кафедри, мультимедійні засоби, система е-навчання Moodle, засоби доступу 

в мережу Інтернет 

 

 

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

кафедри на англійській мові 

 

 

http://www.isaca.org/

