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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  
– 3 

Галузь знань 
026 «Цивільна 

безпека» 

 
Обов’язкова  

Спеціальність 262 
«Правоохоронна 

діяльність» 

Модулів –1 Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Загальна кількість 
годин: 
денна – 90 
заочна – 90 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 

 
 
 Освітній ступінь: 

бакалавр 

4 год. 6 год. 
Практичні Семінарськ

і 
40 год. 10 год. 
Самостійна робота 

46 год. 74 год. 
Вид контролю 

Залік 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – підготовка здобувачів вищої освіти 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. 

Завдання навчальної дисципліни – формування грамотної особистості у 
сфері інформаційних технологій. Викладання даної навчальної дисципліни 
забезпечує: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними пристроями та 
принципами роботи сучасних інформаційних-телекомунікаційних систем та 
забезпечення заходів інформаційної безпеки; прищеплення їм теоретичних 
знань та практичних навичок щодо користування обчислювальними та 
комунікаційними системами під час роботи. Теоретичні знання та практичні 
навички одержані протягом вивчення навчальної дисципліни дадуть змогу 
майбутнім фахівцям на кваліфікованому рівні застосовувати отриманні знання 
під час роботи з комп’ютерними інформаційними системами та мережами в 
практичній діяльності. 
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Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 
навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність використовувати 
інформаційні та комунікаційні технології. ЗК5. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані 
рішення. 

Спеціальні компетентності: СК4. Здатність до критичного та 
системного  аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у 
професійній діяльності. СК5. Здатність самостійно збирати та критично 
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних 
джерел. СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних 
засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних. СК18. Здатність 
забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, 
об’єктів критичної інфраструктури. 

Результати навчання: ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних 
джерел, аналізувати і оцінювати її. ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, 
аргументувати висновки. ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних 
джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин. ПРН9. 
Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною 
системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної 
політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 
державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та 
технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування 
радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального 
призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. ПРН14. Здійснювати пошук 
та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати 
навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної 
майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері 
правоохоронної діяльності. ПРН17. Використовувати основні методи та засоби 
забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і 
громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції 
та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та 
інформаційну безпеку, тощо). ПРН18. Застосовувати штатне озброєння 
підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); 
інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, 
методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-
аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), 
оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової 
діяльності. ПРН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та 
захисту інформації. 

Міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право, Кримінальне 
право, Юридичне документознавство, Кримінальний процес. 
Криміналістика, Оперативно-розшукова діяльність. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Сучасні тенденції у розвитку інформаційних та 
комунікаційних технологій 

Інформаційні технології: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. 
Роль, завдання, можливості інформаційних технологій у вирішенні завдань 
економіки, менеджменту та права. Розвиток інформаційних технологій та 
зміни в організаціях. 

Основні поняття та визначення навчальної дисципліни: інформаційні 
технології, інформація, суб’єкти інформаційної діяльності, дані, факт, знання, 
ресурси. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та 
накопичення інформації. Вимірювання та кодування інформації. 

Організація безпеки даних та інформаційного захисту. 
 
Тема № 2. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних та 

комунікаційних технологій 
Принципи роботи комп'ютера. Архітектура комп'ютера. Електронні 

плати Процесор. Пам'ять. Периферійні пристрої. 
Еволюція комп'ютерного апаратного забезпечення. Тенденції розвитку 

апаратних засобів. 
Програмні засоби реалізації інформаційних процесів. Класифікація, 

характеристики, призначення програмного забезпечення. Програмне 
забезпечення ЕОМ. Рівні програмного забезпечення. Базове програмне 
забезпечення. Операційні системи та оболонки операційних систем. 
Алгоритмізація та програмування. Поняття алгоритму. Прикладне програмне 
забезпечення. Огляд прикладних програм та пакетів прикладних програм. 
Тенденції у розвитку програмного забезпечення. 

 
Тема № 3. Інформаційні технології документаційного забезпечення 
Інструментарій вирішення функціонального завдання обробки тексту. 

Текстові редактори та процесори. Засоби сканування. Програми розпізнавання 
текстів. Загальні відомості щодо роботи з процесором MS Word. Підготовка 
текстового процесора MS Word до роботи. Робота з меню та панелями 
інструментів. Робота із діалоговими вікнами. Режими перегляду документа. 
Введення та редагування тексту. Збереження та завантаження документа. 
Операції із фрагментами тексту. Пошук та заміна тексту. Перевірка 
орфографії. Форматування документів: Пряме форматування. Стильове 
форматування. Шаблони документів. Робота з основним документом. 
Виноски. Колонтитули. Нумерація сторінок. Тезаурус. Зміст. Алфавітний 
покажчик. Використання стандартних назв. Графічні об'єкти у документі. 
Таблиці у текстовому процесорі: Створення та обробка таблиць. 
Форматування таблиці. Складові документу. Створення документа даних. 
Створення основного документа. Операція злиття. Управління складовими 
документами. 
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Тема № 4. Технології обробки числової інформації 
Інструментарій розв'язання функціонального завдання обробки 

економічної інформації. 
Початкові відомості щодо роботи з електронними таблицями. Ведення 

робочої книжки (операції з листами). Структура робочого листа. Типи даних: 
текст, цифри, формули. Створення формул. Абсолютні, відносні та змішані 
посилання. Функції у формулах. Використання вкладених функцій у 
формулах. 

Редагування та форматування робочого листа. 
Створення, редагування та форматування діаграм. 
Аналіз даних у Microsoft Excel. Вибір параметра. Таблиці встановлення 

даних. 
 
Тема № 5. Інформаційні технології презентаційної графіки 
Інструментарій вирішення функціонального завдання обробки 

мультимедійної інформації. Мультимедійна презентація. Зміст та дизайн 
презентації. Засоби розробки мультимедійних презентацій Початкова 
інформація про роботу з PowerPoint, Libre Office Impress та Prezi. Способи 
створення презентації. Проектування презентації. Форматування тексту. 
Модифікація елементів дизайну. Додавання об'єктів у слайди презентації: 
графічні зображення, звук та відео. Гіперпосилання, ефекти, анімація у 
презентації. Налаштування презентації. Демонстрація презентації. 

 
Тема № 6. Інформаційно-пошукові технології 
Призначення довідково-правових систем (ДПС)«Дінай» та «Ліга: 

Закон». Загальна характеристика ДПС «Дінай» та «Ліга: Закон». Гіпертекстові 
зв'язки між документами. Коментарі до документів Технологія оновлення 
інформаційних баз у ДПС, їхня порівняльна характеристика. Представництво 
в Інтернеті ДПС «Дінай» та «Ліга: Закон». 

 
Тема № 7. Компоненти та функції комунікаційних систем. Локальні 

та глобальні мережі. 
Основні поняття та визначення. Функції комунікаційних систем. 

Компоненти комунікаційних систем Класифікація комунікаційних мереж. 
Протоколи та методи управління обміном. Локальні, глобальні мережі. 
Корпоративні мережі. Локальні мережі. Топологія локальних мереж. 
Технологія клієнт/сервер. Світові мережі. Роль та завдання Інтернет у 
сучасному бізнесі. Еволюція розвитку Інтернет та перспективи використання 
нових комунікаційних можливостей в економічній діяльності. Історія 
виникнення Інтернету. Архітектура Інтернет. Ідеологія Клієнт – Сервер. 
Концепція URL-адреси. Основні поняття про послуги мережі Інтернет та їх 
призначення. Тенденції у законодавстві, політиці та регулюванні питань 
практичної діяльності в Інтернет. 
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Тема № 8. Соціальні мережі, Інтернет та месенджери 
Сервіси у мережіІнтернет. Сервіс WWW. 
Принципи навігації у Web-просторі. Навігатор Internet Explorer, Opera та 

Google Chrome: Структура вікна. Панель інструментів. Налаштування 
шрифтів. Робота із журналом. Створення закладок. Налаштування загальних 
властивостей навігатора. Забезпечення безпечної роботи в Інтернеті засобами 
Internet Explorer, Opera та GoogleChrome. Пошукові засоби Internet Explorer, 
Opera та GoogleChrome. 

Професійний пошук інформації у WWW: Ключові аспекти WWW 
технологій: протокол HTTP, мова HTML та інформаційно-пошукові системи. 
Побудова складних пошукових запитів. Стратегії пошуку. Пошукові системи 
Засоби розширеного пошуку. Вибір пошукової служби. 

Електронна пошта. OutLook Express для роботи з електронною поштою. 
Можливості OutLook 

Express для роботи з електронною поштою. Використання кількох 
облікових записів. Перегляд та збереження поштових повідомлень. 
Використання адресної книги. Надсилання та отримання безпечних 
повідомлень. Особиста організація електронної пошти. 

Соціальні мережі та їх вплив на розвиток суспільних та міжнародних 
відносин. Мессенджери (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, 
Signal).Телеконференції, аудіконференції, відеоконференції. 
 

4. Структура навчальної дисципліни «Інформаційні  
та комунікаційні технології» 

 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість 
годин 

Денна форма Заочна форма 
ус 
ьо 
го 

у тому числі усь
о 
го 

у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Сучасні тенденції у 
розвитку інформаційних та 
комунікаційних технологій 

8 2  4 4 8    8 

Тема № 2. Апаратне та 
програмне забезпечення 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій.. 

10   4 4 12 2 2  8 

Тема № 3.Інформаційні 
технології 
документаційного 
забезпечення. 

8   4 4 14 2 2  10 
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Тема № 4. Технології 
обробки числової інформації 16 2  8 8 14 2 2  10 

Тема № 5. Інформаційні 
технології презентаційної 
графіки 

12   4 6 12  2  10 

Тема № 6. Інформаційно-
пошукові технології 

 
10   4 6 12  2  10 

Тема № 7. Компоненти та 
функції комунікаційних 
систем. Локальні та 
глобальні мережі. 

14   6 8 10    10 

Тема № 8. Соціальні мережі, 
Інтернет та месенджери 12   6 6 8    8 

Усього годин 90 4 - 40 46 90 6 10  74 

 
5. Теми семінарських занять  (заочна форма навчання) 

 
Тема № 2. Апаратне та програмне забезпечення 
інформаційних та комунікаційних технологій. 2 

Тема № 3.Інформаційні технології документаційного 
забезпечення. 2 

Тема № 4. Технології обробки числової інформації 2 

Тема № 5. Інформаційні технології презентаційної графіки 2 

Тема № 6. Інформаційно-пошукові технології 2 

Усього годин 10 
 

6. Теми практичних занять   
(денна форма навчання) 

 

Назва теми Кількість 
годин 

Тема № 1. Сучасні тенденції у розвитку інформаційних та 
комунікаційних технологій 4 

Тема № 2. Апаратне та програмне забезпечення 
інформаційних та комунікаційних технологій. 4 



8 
 

Тема № 3.Інформаційні технології документаційного 
забезпечення. 4 

Тема № 4. Технології обробки числової інформації 8 

Тема № 5. Інформаційні технології презентаційної графіки 4 

Тема № 6. Інформаційно-пошукові технології 4 

Тема № 7. Компоненти та функції комунікаційних систем. 
Локальні та глобальні мережі. 6 

Тема № 8. Соціальні мережі, Інтернет та месенджери. 6 

Усього годин 40 
 

7. Самостійна робота 
(денна форма  навчання) 

 
Назва теми Кількість 

годин 
Тема № 1. Сучасні тенденції у розвитку інформаційних та 
комунікаційних технологій 4 

Тема № 2. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних 
та комунікаційних технологій. 4 

Тема № 3.Інформаційні технології документаційного 
забезпечення. 4 

Тема № 4. Технології обробки числової інформації 8 

Тема № 5. Інформаційні технології презентаційної графіки 6 

Тема № 6. Інформаційно-пошукові технології 6 

Тема № 7. Компоненти та функції комунікаційних систем. 
Локальні та глобальні мережі. 8 

Тема № 8. Соціальні мережі, Інтернет та месенджери. 6 

Усього годин 46 
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Самостійна робота  
(заочна форма навчання) 

 
Назва теми Кількість 

годин 
Тема № 1. Сучасні тенденції у розвитку інформаційних та 
комунікаційних технологій 8 

Тема № 2. Апаратне та програмне забезпечення 
інформаційних та комунікаційних технологій. 8 

Тема № 3.Інформаційні технології документаційного 
забезпечення. 10 

Тема № 4. Технології обробки числової інформації 10 

Тема № 5. Інформаційні технології презентаційної графіки 10 

Тема № 6. Інформаційно-пошукові технології 10 

Тема № 7. Компоненти та функції комунікаційних систем. 
Локальні та глобальні мережі. 10 

Тема № 8. Соціальні мережі, Інтернет та месенджери. 8 

Усього годин 74 

 
8. Індивідуальні завдання 

 
З метою поглиблення знань з дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з наукової організації процесу аналітичної роботи в 
органах Національної поліції здобувачам вищої освіти пропонується 
виконання індивідуальних завдань у вигляді написання тематичних рефератів 
(наукових доповідей) з актуальних питань кримінального аналізу в діяльності 
поліції в сучасних умовах та підготовки презентацій за визначеною 
тематикою. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 
виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 
9. Методи навчання 

 
Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у вищій 
школі. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування 
комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 
методи. 
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Методи навчання (гр. methodos – шлях пізнання, спосіб знаходження 
істини) – це впорядковані способи взаємопов’язаної, цілеспрямованої 
діяльності педагога і здобувачів вищої освіти, спрямовані на ефективне 
розв’язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через систему 
прийомів і засобів навчальної діяльності. 

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу. 
Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних та практичних занять. 

Словесні методи навчання - поточні(оглядові) лекції, які передбачають 
оповідну, описову форму розкриття навчального матеріалу, з використанням 
мультимедійного забезпечення, під час яких обов’язковими елементами є: 
дискусія з аудиторією стосовно закріплення основних понять попередньої 
теми та зв'язок з іншими дисциплінами. 

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань з 
опрацювання рекомендованих законодавчих та відомчих нормативних актів, 
літературних джерел. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним 
планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальними навчально- 
методичними матеріалами. 

 
10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

 
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. 
 

 
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 
 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в 
межах навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна 
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сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100. 
Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 
навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів 
визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 
балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, передбачених 
тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності 
максимально можливого балу: 

ПК= 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 
ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 
∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 
КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 
КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 

денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 
Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 
повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 
науково- педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував 
власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, 
не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з 
доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 
джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він 
достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, 
доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського 
заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну 
думку, але не може змістовно її аргументувати, йому складно навести 
приклади. Також у «4» балів може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю 
або рефератом, які було підготовлено з використанням одного джерела 
інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не 
приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до 
матеріалу, йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та 
спутано, допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 
висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 
оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний 
обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-
педагогічний працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). 
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Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти 
значної частини навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної 
дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та 
базових джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на поставлені 
питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не вирішив 
практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує перескладання та в 
загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної 
дисципліни визначається науково-педагогічним працівником, як сума 
отриманих здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які 
передбачені відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за 
виконання кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану. 

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої 
освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і 
розробляє форму проведення модульної контрольної роботи, структуру 
завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх виконання. До 
модульної контрольної роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти. 

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 
контролю: 

Для денної форми навчання: 
- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 
- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 
- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за 

поточний контроль. 
Для заочної форми навчання: 
- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 
З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до 
графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового 
контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один 
робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 
накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 
протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість 
балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 
Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 
вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 
працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково- 
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екзаменаційної відомості. 
Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 
ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 
допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 
поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 
прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має 
право скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної 
заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про 
свою можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач 
вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, 
які підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 
(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 
визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 
контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 
перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, 
але до початку наступного семестру чи атестації. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної 
сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 
відраховується з Університету. 

 
11. Критерії оцінювання знань на заліку 

 
Для тих, хто складає залік та екзамен, критерії оцінювання знань 

наступні. 
Оцінка А/ “відмінно”– виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 
співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 
критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 
навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; 
обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній 
області; матеріал викладає логічно, 
послідовно, переконливо. 

Оцінка В, С / “добре” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 
виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні 
визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні 
знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних 
теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 
незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка D, Е / “задовільно” – здобувач вищої освіти взагалі засвоїв 
програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у 
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визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення 
до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті 
теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад 
матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – здобувач вищої освіти виявив слабкі 
(відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати 
визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички 
адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, 
фрагментарний, з грубими помилками. 

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 
освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 
узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 
конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 
поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 
положень, норм та визначень. 

Оцінка “незарахована”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 
освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 
матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 
та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 
неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
За внутрішньою 

шкалою навчального 
закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 
шкалою 

 Вноситься до відомості 
 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  
 

А,В,С, D, Е /Зараховано 
82-89 В/Добре 
74-81 С/Добре 
64-73 D/Задовільно 
60-63 Е/Задовільно 

35-59 FX/Незадовільно Не зараховано 
З можливістю повторного складання 

 
0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 
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12. Питання для підсумкового контролю 
Перелік питань для підготовки до заліку 

 
1. Що таке інформація. Основні види інформації. 
2. Поняття інформаційного забезпечення. Основні принципи 

створення інформаційного забезпечення. 
3. Що таке інформаційні правовідносини. Основні елементи та 

принципи інформаційних правовідносин. 
4. Основні операції обробки даних. 
5. Що таке «комп’ютер», його функції. 
6. Що таке апаратна та програмна комп’ютерна частина. 
7. Складові системного блоку. 
8. Материнська плата, її призначення. 
9. Характеристика та функції HDD. 
10. Архітектура мікропроцесорів. 
11. Надати визначення «телекомунікаційна мережа». 
12. Надати характеристику основних компонентів телекомунікаційної 

мережі. 
13. Що таке інформаційна мережа, комунікаційна мережа. Їх 

відмінності. 
14. За якими принципами класифікуються комп’ютерні мережі. 
15. Що таке середовище передачі даних, за яким принципом воно 

класифікується. 
16. Які є типи комунікаційного обладнання локальних мереж. 
17. Які є методи доступу в мережу, поділ їх на класи. 
18. На які категорії поділяється програмне забезпечення. 
19. Охарактеризуйте системні, прикладні програми, інструментальні 

системи. 
20. Перелічите основні функції та складові операційної системи. 
21. Як класифікуються операційні системи, їх види. 
22. Як класифікуються сервісні програми. 
23. Що таке віртуалізація, її види та призначення. 
24. Операційні системи. 
25. Призначення та класифікація антивірусних програм. 
26. Які існують принципи роботи з розповсюдженими антивірусними 

програмами (Avast, Doctor Web І. Данілова, Касперського тощо). 
27. Які існують методи шифрування дисків. 
28. Які існують методи шифрування файлів. 
29. Перехоплення та аналіз трафіка. 
30. Що таке пошукова система. Які існують види пошукових систем. 
31. Що таке соціальні мережі. 
32. Характеристика соціальних мереж. 
33. Які існують види соціальних мереж. 
34. Що таке геоінформаційні системи. 
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35. Яка існує класифікація геоінформаційних систем. 
36. Які принципи роботи окремих видів геоінформаційних 

програмних  продуктів. 
37. Назвіть специфічні методи пошуку інформації окремих видів 

геоінформаційних програмних продуктів. 
38. Що таке інформаційна безпека, її сутність. 
39. Види інформаційної безпеки 
40. Нормативно-правові акти в галузі інформаційної безпеки. 
41. Структура інституціонального механізму інформаційної безпеки. 
42. Функції Верховної Ради України в галузі інформаційної безпеки. 
43. Повноваження Президента України як гаранта інформаційної 

безпеки. 
44. Форми політики інформаційної безпеки. 
45. Методів державного управління в сфері інформаційної безпеки. 
46. Напрямки захисту інформаційної безпеки людини та суспільства. 
47. Надайте визначення поняттю “кіберпростір”. 
48. Надайте визначення поняттю “кіберзлочинність”. 
49. Визначити відмінні особливості кіберзлочинності. 
50. Визначте, який документ прийнятий у світі в якості бази для 

класифікації кіберзлочинів. 
51. Надайте перелік груп кіберзлочинів, які відповідають основній 

міжнародній класифікації . 
52. Визначте підстави, щоб вважати, що кримінальне 

правопорушення  вчинено через кіберпростір. 
53. Визначте сутність кіберзлочину “кібер-атака з використанням бот- 

нету”. 
54. Визначте сутність кіберзлочину “фішінг”. 
55. Охарактеризуйте транскордонний характер кіберзлочинів. 
56. Визначте причини латентності кіберзлочинності. 
57. Характеристика криміналістичних кіберзлочинів. 
58. Елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів. 
59. Обстановка вчинення кіберзлочину. 
60. Класифікація загроз безпеки комп’ютерної інформації та об’єктам 

інформатизації. 
61. Об’єктивні умови вчинення кіберзлочину. 
62. Суб’єктивні умови вчинення кіберзлочину. 
63. Час вчинення кіберзлочину. 
64. Класифікація кіберзлочинців (з криміналістичної позиції). 
65. Класифікація потерпілих від кіберзлочинів. 
66. Класифікація способів вчинення кіберзлочинів. 
67. Надайте визначення поняттю “електронний доказ” (цифровий 

доказ). 
68. Визначте коло систем та пристроїв, в яких можуть зберігатися 

електронні докази. 
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69. Наведіть приклади даних, які найчастіше використовуються в якості 
електронних доказів. 

70. Визначте послідовність кроків першого респондента з електронними 
доказами на місті електронного злочину. 

71. Поясніть процес можливого дистанційного знищення злочинцями 
доказів після вилучення їх правоохоронними органами. 

72. Визначте послідовність дій першого респондента у процесі захисту 
місця електронного кримінального правопорушення. 

73. Надайте перелік питань, які треба висвітлити протягом попереднього 
інтерв'ю з присутніми на місці електронного злочину. 

74. Визначте основні елементи опису першим респондентом місця 
електронного кримінального правопорушення. 

75. Визначте юридичні підстави (документи), які необхідно мати при 
здійсненні вилучення електронних доказів з місця електронного кримінального 
правопорушення. 

76. Визначте послідовність дій, зокрема щодо опису та захисту, при 
вилученні ноутбука з місця електронного кримінального правопорушення. 
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Допоміжна 
1. Методичні рекомендації щодо використання інформаційних 

ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України / О.О. 
Мельнікова, К.Ю. Ісмайлов. Одеса: Одеський державний університет 
внутрішніх справ, 2018. 39 с. 

2. Методичні рекомендації щодо виявлення, фіксації та вилучення 
криміналістично значущої інформації з мобільних пристроїв під час 
розслідування кримінальних правопорушень / Д.С. Афонін, К.Ю. Ісмайлов, 
Д.В. Лісніченко, О.І. Постол. Одеса: Одеський державний університет 
внутрішніх справ, 2018. 38 с. 
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нарколабораторій / С.В. Албул, О.А. Гритенко, К.Ю. Ісмайлов, О.М. Заєць, 
В.Б. Любчик, Д.М. Ноздрин. Одеса: Одеський державний університет 
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conferinţă internaţională ştiinţificopractică 3–4 noiembrie, 2017 Chișinău, Republica 
Moldova, 2017. P. 103-106. 
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14. Інформаційні ресурси 

 
1. Курс лекцій з дисципліни Основи інформаційних технологій. 

URL: http://www.informatuka.info (дата звернення: 12.04.2022). 
2. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний 

посібник. URL: https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf (дата звернення: 
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3. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту 

http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1585/1/Ismailov%20K.Y.%20Training%20of%20police%20officers%20to%20search%20and%20analize%20significant%20information%20from%20open%20sources%20%28example%20of%20chat-bott%20applications%29.%20Sciences%20of%20Europe%20%28Praha%2c%20Czech%20Republic%29%20VOL%205%2c%20No%2048%20%282020%29.%20P.%2017-25.pdf
http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1585/1/Ismailov%20K.Y.%20Training%20of%20police%20officers%20to%20search%20and%20analize%20significant%20information%20from%20open%20sources%20%28example%20of%20chat-bott%20applications%29.%20Sciences%20of%20Europe%20%28Praha%2c%20Czech%20Republic%29%20VOL%205%2c%20No%2048%20%282020%29.%20P.%2017-25.pdf
http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1585/1/Ismailov%20K.Y.%20Training%20of%20police%20officers%20to%20search%20and%20analize%20significant%20information%20from%20open%20sources%20%28example%20of%20chat-bott%20applications%29.%20Sciences%20of%20Europe%20%28Praha%2c%20Czech%20Republic%29%20VOL%205%2c%20No%2048%20%282020%29.%20P.%2017-25.pdf
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/681/635
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/681/635
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/681/635
https://farplss.org/index.php/journal/article/view/681/635
http://www.informatuka.info/
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4. Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-

представництво. Сайт. URL: https://www.president.gov.ua/ (дата звернення: 
12.04.2022). 

5. Національна поліція. Офіційний сайт Національної поліції. Сайт. 
URL: https://www.npu.gov.ua/ (дата звернення: 12.04.2022). 

6. Портал МВС. Сайт. URL: https://mvs.gov.ua/ (дата звернення: 
12.04.2022). 

7. Електронний архів Одеського державного університету 
внутрішніх справ Сайт. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/ (дата звернення: 
12.04.2022). 

8. Офіційний сайт кіберполіції України. Сайт. URL: 
https://cyberpolice.gov.ua/ (дата звернення: 12.04.2022). 

9. Служба безпеки України. Сайт. URL: https://ssu.gov.ua/ (дата 
звернення: 12.04.2022). 

10. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Сайт. 
URL: http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення: 12.04.2022). 

11. Офіс Генерального прокурора. Сайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ 
(дата звернення: 12.04.2022). 

 
 

15. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 
 
Завдання № 1 
1. Інформація: поняття, зміст та джерела. Документальні джерела 

інформації та їх використання у правоохоронній діяльності. 
2. Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. 
3. Текстові редактори та процесори. 
 
Завдання № 2 
1. Складові бази даних. Характеристика об’єктних відношень 

реляційної БД. Х. 
2. Інформаційна аналітика як засіб одержання інформації. 
3. Характеристика основних компонентів телекомунікаційної 

мережі. 
 
Завдання № 3 
1. Системи автоматизації ділових процесів та управління 

документами.. Ролі учасників ділового процесу. Поняття «моделі». 
2. Охарактеризуйте системні, прикладні програми, інструментальні 

системи. 
3. Геоінформаційні системи: поняття, види та принципи роботи. 
 
Завдання № 4 
1. Технології захисту інформації. Засоби захисту інформації. 

https://rada.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/
https://www.npu.gov.ua/
https://mvs.gov.ua/
http://dspace.oduvs.edu.ua/
https://cyberpolice.gov.ua/
https://ssu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.gp.gov.ua/
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_2/2_18_skladovi_bd/9-1-0-77
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_2/2_22_kharakteristika_ob_ektnikh_vidnoshen_reljacijnoji_bd/9-1-0-8
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_2/2_22_kharakteristika_ob_ektnikh_vidnoshen_reljacijnoji_bd/9-1-0-8
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_2/2_23_kharakteristika_zv_jazkovikh_vidnoshen_reljacijnoji_bd/9-1-0-44
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_4/4_10_roli_uchasnikiv_dilovogo_procesu/11-1-0-113
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_4/4_10_roli_uchasnikiv_dilovogo_procesu/11-1-0-113
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_4/4_11_ponjattja_modeli/11-1-0-18
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_3/3_10/10-1-0-112
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2. Специфіка використання програмних продуктів Microsoft 
Power Point, OpenOffice Impress та платформи Flash для мультимедійних 
презентацій. 

3. Поняття інформаційної технології. Способи впровадження ІТ. 
 
Завдання №5 
1. Програмне забезпечення персонального комп’ютеру. 
2. Технічні засоби захисту інформації. 
3. Середовище передачі даних: поняття , класифікація та принципи 

роботи. 
 
Завдання № 6 
1. Інформаційна система: поняття та класифікація.. 
2. Методи захисту інформації та інформаційних технологій. 
3. Системний рівень програмного забезпечення. Класифікація 

операційних систем. 
 
Завдання № 7 
1. Антивірусне програмне забезпечення. 
2. Характеристика складових системного блоку. 
3. Характеристика та функціонування пошукових систем. 
 
Завдання № 8 
1. Сервісний рівень програмного забезпечення: поняття та 

класифікація програм. 
2. Системи автоматизації ділових процесів та управління 

документами. 
3. Сутність поняття «інформаційна технологія» та їх класифікація. 

http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_1/1_6_ponjattja_informacijnoji_tekhnologiji/8-1-0-124
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_1/1_9_sposobi_vprovadzhennja_nit/8-1-0-34
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_6/6_2_klasifikacija_ips/13-1-0-68
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_8/8_2_koncepcija_stvorennja_reestriv_ministerstva_justiciji_ukrajini/15-1-0-70
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_10/10_18_kharakteristika_tipovikh_pidsistem_is_dai/17-1-0-88
http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_10/10_18_kharakteristika_tipovikh_pidsistem_is_dai/17-1-0-88
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