
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

1. Кафедра: Кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

2.Інформація про 

викладачів 

Балтовський Олексій Анатолійович – доктор технічних, 

доцент, професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Автор 

більше 120 наукових праць, досвід роботи більше 20 

років. 

Пройшов стажування (Свідоцтво 7494/18 від 10.03.2020 

про підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-

педагогічних працівників за напрямком кримінально-

правового циклу на базі ОДУВС 180 годин; та CEPOL 

 

Сфера наукових інтересів: Інформаційні технології; 

Актуальні питання інформаційного права; Кримінальний 

аналіз; Системи підтримки прийняття рішень; Системний 

аналіз та прогнозування ризиків; Сучасні інформаційні 

технології; Сучасні інформаційні технології в юридичній 

діяльності; Теорія та проектування інформаційних 

систем; Технології сценарного планування. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. 

Успенська, 1, каб. 306, тел. (097) 2742637 Viber, Telegram, 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у першому семестрі на першому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

3 

 

 

90 (денна)      90 (заочна) 



- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

4 (денна)         4 (заочна) 

                         6 (заочна) 

40 (денна)        

46 (денна)      80 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Інформаційні технології – це теоретично-практична 

синтетична дисципліна, яка ґрунтуючись на теоретичних 

основах інформатики, теорії побудови інформаційних 

систем та телекомунікаційних систем, вивчає методи, 

технічні засоби та практичні прийоми ефективної та 

безпечної інформатизації суспільства. 

Метою викладання курсу «Інформаційні технології» є 

підготовка фахівців з певним колом знань у галузі 

інформаційних та телекомунікаційних систем, а саме, 

формування у них знань щодо основ побудови та 

використання обчислювальних засобів та комунікаційних 

систем, забезпечення інформаційної безпеки в умовах 

сьогодення.  

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Іінформаційне забезпечення правоохоронної 

діяльності», «Кримінальне право», «Юридичне 

документознавство», «Основи кримінального аналізу». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 



Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має 

знати: сутність інформації та інформаційного 

забезпечення суспільства; принципи інформаційних 

відносин; загальну характеристику апаратної частини 

обчислювальної техніки її архітектуру; архітектурні 

принципи побудови комп’ютерних мереж; методи 

доступу в мережу; функції VLAN та її переваги; рівні 

програмного забезпечення; призначення системного 

програмного забезпечення та його складових. 

характеристики операційних систем та їх класифікацію; 

переваги та недоліки операційних систем; класифікацію 

та призначення сервісних та прикладних програм; 

структуру мережі Internet та Intranet; сутність теорії 

інформаційної безпеки; напрямки інформаційної безпеки; 

класифікацію злочинів у сфері використання сучасних 

інформаційних технологій; комп’ютерні віруси, ознаки 

появи вірусів у системі; принципи роботи з 

розповсюдженими антивірусними програмами; методи 

шифрування дисків та файлів; апаратні засоби захисту 

інформації; 



вміти: класифікувати методи маршрутизації; 

визначити оптимальний маршрут за допомогою різних 

протоколів; налаштувати VLAN на інших мережевих 

пристроях; надати характеристику загрозам 

інформаційній безпеці; вчасно виявляти та попереджати 

кіберзлочини (злочини проти  конфіденційності, 

цілісності та доступності комп’ютерних даних та систем; 

злочини пов’язані з комп’ютерами; злочини пов’язані зі 

змістом даних; злочини пов’язані з порушенням 

авторських та суміжних прав); використовувати заходи 

щодо збереження пошкодженої інформації;  шифрувати 

дані у сучасних інформаційних та обчислювальних 

системах; використовувати засоби захисту операційних 

систем; налаштовувати операційні системи; 

перехоплювати та робити аналіз трафіка; аналізувати 

носії інформації портативної техніки з метою 

встановлення правопорушення; вміти користуватися 

пошуковими системами, соціальними мережами та 

геоінформаційними програмними продуктами. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Бурячок В. Л. Інформаційний та кіберпростори: 

проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. 

[Підручник]. / В. Л. Бурячок, Г.М.Гулак, В.Б. Толубко. К.: 

ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2015. 449 с. 

2. Бурячок В.Л. Основи формування державної 

системи кібернетичної безпеки: монографія. К.: НАУ, 

2013. 432 с. 

3. Гончарова Л.Л., Возненко А.Д., Стасюк О.І., 

Коваль Ю.О. Основи захисту інформації в 

телекомунікаційних та комп’ютерних мережах.  К., 2013. 

435 с., іл.160. 

4. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний 

аспект: підручник / [В. Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. 

Хорошко, С.В. Толюпа]; за заг. ред. д-ра техн. наук, 

професора В.Б. Толубка. К.: ДУТ, 2015. 288 с. 

5. Богуш В.М. Основи інформаційної культури: 

навчальний посібник / В.М. Богуш, О.Й. Куляниця. К.: 

Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій, 2011. 287 с. 

6. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: 

Підручник [для вищих навчальних закладів] / П.П. 

Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. К.: САММІТ-

Книга, 2010. 708 с.: іл. 

7. Особливості розкриття та документування 

злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних 



засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій / Гритенко О.А., Заєць О.М., Ісмайлов К.Ю., 

Лефтеров Л.В., Поляков Є.В., Щурат Т.Г. - Одеса: 

Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 

185 с. 

8.  Навчально-методичні рекомендації щодо 

застосування програми Proton VPN для анонімного 

пошуку оперативнозначущої інформації в Інтернеті / К.Ю. 

Ісмайлов, Сіфоров, В.С. Жогов, О.І. Одеса: Одеський 

державний університет внутрішніх справ, 2019. 14 с. 

9. Ісмайлов К.Ю. Особливості кримінальної розвідки 

з відкритих джерел як інструмент збирання оперативної 

інформації Південноукраїнський правничий часопис. 2016. 

№ 2. С. 110-113. 

10.  Ісмайлов К.Ю. Інтернет як сучасний фактор 

розповсюдження дискримінаційних виявів. Порівняльно-

аналітичне право. 2017. № 3. С. 131-133.     

11. Ісмайлов К.Ю., Косаревська О.В. Актуальні 

питання інформаційно-технологічної підготовки 

майбутніх фахівців правоохоронної сфери у ВНЗ з 

особливими умовами навчання. Стан та удосконалення 

безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: 

матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 

09-12 червня 2016 р. МТУ МП, 2016. С. 37-39. 
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