
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

1. Кафедра: Кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

2.Інформація про 

викладачів 

Балтовський  Олексій Анатолійович – доктор технічних 

наук, доцент, професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Автор 

більше 120 наукових праць, досвід роботи більше 20 

років. 

Сфера наукових інтересів: 

Інформаційна безпека. Інформаційні технології. Захист 

інформації. Інформаційне забезпечення. 

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

Успенська, 1, каб. 303, тел. (097) 274 26 37. Telegram, 

електронна адреса: AleksBal1973@gmail.com 

 

Пядишев Володимир Георгійович  – доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Автор 

більше 90 наукових праць, досвід роботи більше 30 років. 

У 2022 році пройшов стажування у Centre for European 

Reforms Studies (Grand duchy of Luxembourg). 

Сфера наукових інтересів: 

Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності, 

безпека у кіберпросторі, правове та організаційне 

забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони 

правопорядку. 

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

Успенська, 1, каб. 303, тел. (063) 897 11 60. Telegram, 

електронна адреса: piadyshev@ukr.net 

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 (денна та заочна форма)  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

   

3 

 



 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

 

90 

44 (денна)      16 (заочна) 

  4 (денна)       6 (заочна) 

                       10 (заочна) 

40 (денна)          

46 (денна)       74 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Інформаційні та комунікаційні 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. 

Особлива увага при викладанні курсу приділяється 

формуванню базових знань, необхідних для розуміння 

певного кола реальних проблем у сфері телекомунікації; 

вивченню загальних принципів побудови 

телекомунікаційних та інформаційних мереж та 

принципів функціонування на їх базі різноманітних 

мережних технологій, концепції існуючих мереж зв'язку, 

напрямків розвитку перспективних мереж та мережних 

технологій. 

Метою викладання дисципліни є 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. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Адміністративне право, Кримінальне право, 

Юридичне документознавство, Кримінальний 

процес. Криміналістика Оперативно-розшукова 

діяльність. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий 

та 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. 

 

 

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 

           

   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 



 

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). 

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. 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має 

знати:   

побудову апаратної частини обчислювальної техніки; 

побудову інформаційних комп’ютерних мереж і 

телекомунікацій; загальні характеристики інтернет-

ресурсів; класифікацію маршрутизації; класифікацію 

кіберзлочинів; організаційно-правові основи захисту 

інформації.  

вміти:  

використовувати операційні та файлові системи; 

налаштовувати операційні системи: антивірусне 

програмне забезпечення, шифрування дисків та файлів, 

аналіз трафіку; використовувати прикладне програмне 

забезпечення: програми для  взаємодії з мережею Internet, 

Intranet; здійснювати пошук інформації з використанням 

пошукових систем, соціальних  мереж та 

геоінформаційних програмних продуктів; здійснювати 

пошук оптимального маршруту за допомогою різних 

протоколів; використовувати різні методів доступу в 

мережу; здійснювати аналіз носіїв інформації 

портативної техніки з метою встановлення      

правопорушення; здійснювати захист обчислювальних 

систем та запобігання кіберзлочинам. 

 

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. 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. 

3. Виявлення, попередження та розслідування 

злочинів торгівлі людьми, вчинених із 

застосуванням інформаційних технологій: 



 

навчальний курс / А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс, В 

Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, 

В. Носов, О. Соловйов. К. 2017. 148 с. 

4. Сучасні методи досудового розслідування 

кримінальних правопорушень: підручник / Цільмак 

О.М., Користін О.Є., Ісмайлов К.Ю. та ін. Одеса: 

ОДУВС, 2017. 352 с. з іл. 

5. Основи кримінального аналізу: підручник / 

Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., 

Ісмайлов К.Ю., Пефтієв Д.О. та ін.; за заг. ред. 

Користіна О.Є., 2019. 270 с. 

6. Навчальний посібник Тактичний кримінальний 

аналіз: теорія і практика / Н.П. Свиридюк, О.М. 

Цильмак, Заєць О.М., Ісмайлов К.Ю., Некрасов 

В.А. за заг. ред. Користіна О.Є.; МВС 

України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 

2019. 298 с. 

7. Сучасні підходи щодо адаптивного 

автоматизованого управління складними 

системами в умовах невизначеності: монографія / 

Кокошко В.С., Балтовський О.А., Ісмайлов К.Ю., 

Сіфоров О.І., Форос Г.В. та ін. Одеса: ОДУВС, 

2019. 378 с. 

 

 


