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1. Загалы1i положе1н1я 

1.1. Це Положення реrулюе правове, органiзацiйне та методичне 

забезпечення центру монiторинrу кiберпростору (далi - Центр) кафедр и 

кiбербезпеки та iнформацiйного забезпечення Одеського державного 

унiверситету внутрiшнiх справ (далi - Кафедра), йога структуру, завдання та 

функцiонування. 

Положення розроблено вiдповiдно до Конституцi'i Укра'iни, Законiв 

Укра'iни «Про основнi засади забезпечення кiбербезпеки Укра'iни», «Про 

Нацiональну полiцiю», «Про Дисциплiнарний статут орrанiв внутрiшнiх 

справ Украi'ни», «Про освiту», «Про вищу освiту», «Про наукову i науково 
технiчну дiяльнiсть», «Про сприяння соцiальному ставленню та розвитку 

молодi в Украi'нi», наказiв МВС Украi'ни, на виконання протоколу 

розширеноi· наради керiвництва МВС Украi·ни вiд 22.04.2014 № 11 таз метою 

забезпечення освiтнього процесу, органiзацi'i служби та внутрiшньоrо 

порядку в унiверситетi та iнших нормативно-правових актiв Украi·ни. 

1.2. Робота Центру забезпечуеться за допомоrою спецiальним чином 

обладнаного комплексу апаратно-програмних та шших засобiв, яю 

спроможнi вiдпрацьовувати вiдповiднi заходи реагування правоохоронних 

органiв, а також здiйснювати монiторинr укра'iнського сегменту мереж~ 

Jнтернет на предмет наявностi протиправного контенту. 

1.3. Центр орrанiзацiйно входит,) ло складу Кафедри. 

1.4. Керiвництво роботи Центру здiйснюс завiдувач Кафедри. 

1.5. Органiзацiю залучення осiб до несения служби у добовому нарядi 

з пошуку iнформацi'i з вiдкритих джерел здiйснюс проректор унiверситету за 
. . 

напрямом ДIЯЛЬНОСТ). 

1.6. Заrальну коорлинацiю та контроль за дiяльнiстю Центру 

здiйснюс перший проректор унiверситету. 

l. 7. Центр функцiонус у тiснiй спiвпрацi з Причорноморським 

Управлiнням кiберполiцi'i Нацiонально'i полiцi·1· Укра'iни та Департаментом 

кiберполiцii' Нацiонально'i полiцii' Укра'~'ни. 



1 . . 2. ~t.''l'H i з1ш;щ11ш1 l(t•1пpy 

:!. l. Ме,ою Jщщыrост, 1 ~с11тру с 'Jt1бс:J11счс11ш1 нкiс1ю'~' 11i; (1'0T01J1<и 

здобувnчiв в11щоi' освiт11. формувш111я у 11их 11щ) rзи1111их снстсматизооаних 

навнчок 11рот11д ii' зоrро:тм у сфср i i11форма 1tiй1ю'~' Gс·3 11с1<и та uм1111, 

зйстоеовувати iнформrщiй11i 1'1..'х1юJю1~ i·1· у сфсрi прат~..щi ·,· · 1 1 1очи1111ост i. 

2.1 . Ос110131111м11 ~Н1в;щ1111яr-.1н лiя J 11) 11orтi I tс11тру с 

2.2.1. 1\1(011iтор11н1 · укра'~'11с1)1<01 ·0 с~ 1'мс11ту мсрсжi l11тср11ст 11 а 11рсдмст 

внявлення наявностi проти11равного 
ко11тенту з 11асту1111им повiдомленням 

лравоохоронних opra11io за наJ1ежнiстю щ1я прий11яття захо;(iв реагування. 

2.:2 .2. Вш1в11сння у вiлкр11тому дОС1)' 11i в мср~жi l11тср11ст ;щних про 

забороненi види 1 ·ос 1ю;щ1х1)ко'~' лiялыюстi та iн111у проти11равну дiяльнiстh 

окремих осiб та rруп. 

2.3. ВнявJ1ен11я порушення службово·1· дисциплiни перемiнним та 

nостiйним складом унiверситету, фа кти про якi знахоляться в вiдкритому 

достулi в Iнтернет-просторi. 

2.4. Розробкз рекомендацiй за результатами роботи Центру з 

наступним Ух провадженням у дiяльностi правоохоронних органiв та 

навчальний процес. 

1.5. Провел.ення просвiтницы<0'~' дiял ьнiсп> щодо безпечного 

поводження населення в lнтерне
т-сереловищi. 

2.6. Здiйснення профорiснтацiйни х захолiн. 

3. Структура роботи Центру 

3.1. Виконання поставлених перед Це
нтром завдань реалiзуються в 

мережi lнтернет. 

3.2. Примiщення Центру обладнуЕ:тhся точками доступу бездротов
ого 

зв'язку та можливiстю виходу до 
мережi Iнтернет. 

3.3. Матерiально-технiчне забезпечення Центру включаr апаратнi, 

аларатно-програмнi та проrрамнi 
засоби , якi потрiбнi для вирiшення завда

нь 

Центру в кiлькостi , яка забезnечить якiсне 'ix виконання. 

3.4. Вх iд до примiще11ня 1 (е11тру 0611аю1упъся засобами контролю 

доступу. 

3.5. Конкретний склад програмних та апаратних засобiв Центру 

визначаеться тематикою проведен
ня робiт, передбачених планами роботи 

Кафедри та перспективи розвитку матерiально-технiчного забезпечення 

Кафедри. 

3.6. У якост 1 наочного матер1алу Центр обладнуЕ:ться 

пояснювальними стенда
ми . 

4. Орrанiзацiя роботи Центру 

4.1. Особовий склад Центру сю1адасться з перемiнного складу 

здобувачiв вищоi· освiти факут>тет
iв N~ 1, N~ 2 та N~З Одеського державного 

. . ' 

ун,верситету внутр1шн1
х справ. 

4.2. Забороняеться залучати здобувач iв вищо'~' освiти першого та 

останньоrо семестру нав
чання. 



4.3. Вiдбiр, навчання та конт оль 

покладасться на завiдувача Кафед 
Р за особовим складом Центру 

ри. 

4 4 Чисельн · · ц 
4 .5. С а юльюсть ентру становить i=te бiльше 15 осiб. 

· · писок особовоrо скла L' 
екто а · ду ~ентру затверджусться наказом 

Р ~ /юверсит~ту як правило на початк
у кожного семестру навчання. 

· ·. Матер~али на змiну наказу про перелiк 
особовоrо складу Центру 

подас завщувач Кафедр
и. 

. 
4 . 7. до несення служби у цiлодобовому наря

дi з пошуку iнформацii' з 

вщкритих джерел залучаються особи виключно з числа, затвердженого 

наказом ректора перелiку
 осiб Центру . 

. 4.8. Кiлькiсть осiб у цiлодобовому на
рядi з пошуку iнформацii' з 

в~дкр_итих д~ерел встановл
юсться не менш двох осiб. При необхiдностi 

юльюсть ос16 в нарядi, залучених до виконання завдань Центру може 

збiльшуватися. 

. 4.9. Загальнi обов'язки та права осiб з числа наряду з пошуку 

шформацii' з вiдкритих джерел в
изначас вiдповiдний наказ ОДУВ

С. 

4.1 О. Додатковi обов'язки та iнструкцн для осiб Центру 

встановлюються згiдно Метод
ичних рекомендацiй Департам

енту кiберполiцi"i 

Нацiональноi· полiцii· Украi'
ни щодо пошукових заходiв

 з вiдкритих джерел та 

Iнструкцii' добовоrо наряду з пошуку iнформацii' з вiдкритих джерел 

уюверситету. 

4. I I. Визначити мiсцем несен
ня служби добового н

аряду з пошуку 

iнформацii' з вiдкритих джерел примiщ
ення Кафедри (вул. Успенс

ька, 1 ). 

4. I 2. В окремих випадках мiсце 
несения служб и добово

го наряду з 

пошуку iнформацii' з вiдк
ритих джерел визначас за

вiдувач Кафедри. 

Завiдува ч кафедр и 

кiбербезпеки та iнформацi
йного забезпеченн:~L..,_

_~ ~ --

майор полiцii" 
?~ . / , / 

.Ю. Iсмайлов 


