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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 
дисципліни 

Засвоєння студентами особливостей використання комп’ютерних технологій 
працівниками поліції під час виявлення, попередження та розслідування злочинів. 

Тривалість 
3 кредитів ЄКТС/90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна 
робота – 58 год.) 

Форми та методи навчання Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекційних та семінарських занять; обговорення 

матеріалу теми; оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, 

передбачених планом семінарських занять, виконання практичних завдань; проведення 

експрес-опитувань, тестування, написання самостійних робіт. 
Підсумковий контроль: ПМК (залік). 

Базові знання  Наявність базових знань про специфіку проведення судової експертизи та її різновиди. 
Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

№ 
з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 
студент 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності 
1.  застосовувати норми законодавства у протидії 

кіберзлочинності;  

 

Знати: 
  
визначення, ознаки та класифікацію 
кіберзлочинів;  
нормативно-правову базу протидії 
кіберзллочинності;  
 

2.  визначати методи протидії конкретним 

кіберзлочинам;  

 

3.  використовувати зарубіжний досвід у протидії 

кіберзлочинності; 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

4.  застосовувати прийоми оперативного маскування у 
кіберсфері;  

технічні особливості огляду засобів комп’ютерної 

техніки, виявлених на місці події; - методи 

встановлення IP-адреси; 
5.  здійснювати віддалений збір інформації про вузли 

комп’ютерної мережі; 
організаційну структуру протидії 
кіберзлочинності правоохоронним органами в 
Україні та за її межами; 
 

https://mail.yandex.ua/u2709/?uid=121863557&login=victoriya-salo#compose?to=25dmitriy%40i.ua
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№ 
з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 
студент 

Програмні результати 
навчання 

6.   шукати інформацію про об’єкти в мережі; 
 

моделі поліцейської розвідки; 

7.  аналізувати профілі соціальних мереж та поштові 
повідомлення;  
 

особливості організації і тактики оперативного 

маскування під час роботи в інформаційно-

телекомунікаційних системах 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Поняття, завдання та принципи опертаивно-розшукової діяльності. Правова основа 

оперативно-розшукової діяльності 

Тема 1. Засадничі принципи 

протидії кіберзлочинності.  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 2. Об’єкти та суб’єкти 

протидії кіберзлочинності.  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 3. Організаційно-правові 

засади протидії 
кіберзлочинності 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 4. Міжнародний досвід 

протидії кіберзлочинності 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 5. Аналітична робота у 

протидії кіберзлочинності 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

тестування 
Тема 6. Оперативне 

маскування у кіберсфері 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 7. Поняття, суб’єкти та 

підстави застосування 
оперативного маскування 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 8. Забезпечення 

анонімності під час роботи в 

інформаційно-

телекомунікаційних системах 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Модуль 2. Кримінальна розвідка. 

Тема 9. Поняття та зміст 

кримінальної розвідки 
(зарубіжний досвід) 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 10. Розвідка з відкритих 

джерел (OSINT) 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 11. Особливості 

використання технологій під 

час попередження та 

розслідування кіберзлочинів 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 12. Комп’ютерні мережі 

та веб-технології 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 13. Засоби комунікації та 

мережні засоби зберігання 
інформації 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 14. Фінансові 

комп’ютерні технології 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 15. Технічні особливості 

огляду засобів комп’ютерної 

техніки, виявлених на місці 

події 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point). 
 Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 
 Кримінально-процесуальне доказування : Дистанційний курс з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство» / спеціальності 081 «Право»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2592 

 Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index). 

 пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest. 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття (бази нормативних документів, судова практика). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням 
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Семестр 2 (Модулі 1-2): відвідування занять (не більше 10 балів – за наявності конспектів 
семінарських занять та за умови присутності на них); обговорення матеріалу тем семінарських занять 
(30 балів); виконання навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове 
тестування (загалом – 20 балів); три поточні модульні роботи (тестування) (загалом – 40 балів) 

60 

Залік (тест – 40 балів; відповідь на 4 питання екзаменаційного білета – 60 балів) 100 
Разом Семестр 1 +  

Залік 
------------------------ 

2 
 

 
 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
82-89 В Дуже добре  
74-81 С Добре 
64-73 D Задовільно 
60-63 Е Задовільно достатньо 
35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

