СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«Сучасні технології інформаційноаналітичного забезпечення в ОРД»
Кафедра оперативно-розшукової діяльності
Кафедра інформаційних технологій та
кібербезпеки
Статус дисципліни

вибірковий

Рівень вищої освіти

другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

81 «Право»

Спеціальність

081 «Право»

Форми здобуття вищої освіти

Денна

Мова викладання

Українська

Навчальний рік

2020/2021

Форма підсумкового контролю

Екзамен

ЛИЗОГУБЕНКО Євген Віталійович – доцент кафедри
оперативно-розшукової діяльності, кандидат юридичних
наук
https://www.naiau.kiev.ua/zagalnoakademichnikafedri/kafedra-operativno-rozshukovoyi-diyalnosti/zagalniпрізвище, ім’я, по батькові vidomosti/sklad-kafedri.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5QbeWccAAAA
науково-педагогічного
працівника,
який
веде J&hl=uk&oi=ao
дисципліну, науковий ступінь,
вчене звання, посада профайл ШКОЛЬНІКОВ Владислав Ігорович – ст. викладач
кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки ННІ №
викладача
1 НАВС
https://nni1.naiau.kiev.ua/strukturni-pidrozdiliinstitutu/kafedri/kafedra-informacijnih-tehnologij.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0DT3rmMAAA
AJ&hl=uk&oi=ao
Контактний телефон

+ 38 (044) 246 94 91;

Електронна адреса

k012@naiau.kiev.ua
kafedra@i.ua
Відповідно до графіка освітнього процесу

Розклад навчальних занять
Консультації
Сторінка дистанційного курсу

Очні: (відповідно до графіка чергування кафедри)
Онлайн: електронною поштою, пн-пт з 9:00 до 16:00
https://www.naiau.kiev.ua/zagalnoakademichnikafedri/kafedra-operativno-rozshukovoyi-
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Мета вивчення
дисципліни

diyalnosti/navchalno-metodichna-robota/perelikdisciplin.html
Стислий опис навчальної дисципліни
Метою та завданням навчальної дисципліни
«Сучасні
технології
інформаційно-аналітичного
забезпечення в ОРД» є вивчення теоретичних основ та
набуття ними базових практичних навичок з організації
навчальної інформаційної діяльності та використання сучасних
інформаційних технологій, роботи з державними
реєстрами, відомчими інформаційними системами,
сучасними аналітичними програмними продуктами, що
використовуються під час інформаційно-аналітичного
забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Тривалість

Форми та методи навчання

Система поточного контролю

135 годин.
Під час вивчення дисципліни «Сучасні технології
інформаційно-аналітичного забезпечення в ОРД»
використовуються словесні, наочні та практичні методи
навчання.
Дисципліна включає такі види занять як лекції,
семінарські, практичні заняття, а також самостійну
роботу.
Вивчення дисципліни рекомендується почати з
ознайомлення з тематичним планом, який містить
структуру курсу, з планами семінарських та практичних
занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою
рефератів, доповідей. В результаті здобувач отримує
уяву про завдання, що має виконати під час вивчення
дисципліни
«Сучасні
технології
інформаційноаналітичного забезпечення в ОРД», а також методичні
рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу
та підготовки до занять з метою засвоєння основних,
сформульованих на підставі сучасних теоретичних
положень і новітнього законодавства України.
Поточний контроль успішності здобувачів – це
систематична перевірка знань здобувачів, яка
проводиться викладачем на поточних заняттях
відповідно до розкладу та відповідно до програми,
робочої програми.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та
практичних заняттях відповідно до конкретних цілей
теми з метою перевірити ступеня та якості засвоєння
матеріалу, що вивчається. В процесі поточного контролю
оцінюється самостійна робота здобувача щодо повноти
виконання завдань, рівня засвоєння навчальних
матеріалів,
оволодіння
практичними
навичками
аналітичної, дослідницької роботи та ін.
Поточний контроль проводиться у таких формах:
- вибіркового усного опитування перед початком занять;
- фронтального стандартизованого усного опитування за
основними питаннями заняття;
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- виклику до дошки для самостійного розв’язування
практичних завдань чи ситуацій;
- експрес-опитування, що являє собою або суцільне
опитування всіх присутніх або вибіркове опитування
частини здобувачів групи. Питання з теми (кількох тем),
яка готувалася на семінарське заняття, передбачають
чітку коротку відповідь. При експрес-опитуванні кожен
здобувач має право відповісти лише один раз;
- тестування (комп’ютерного, письмового);
- реферативних повідомлень та їх обговорень.
Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень
здобувачів з метою оцінки якості освоєння ними
програми навчальної дисципліни проводиться у формі
Система
підсумкового екзамену.
контролю
Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння
навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального
матеріалу, взаємозв’язок змісту навчального матеріалу,
логіку його засвоєння тощо.
Навчальна
дисципліна
«Сучасні
технології
інформаційно-аналітичного забезпечення в ОРД»
передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями
з навчальних дисциплін (та споріднені спецкурси),
«Сучасні
технології
інформаційно-аналітичного
забезпечення в ОРД» передбачає попереднє опанування
Пререквізити (Prerequisite)
знаннями та вміннями з навчальних дисциплін (та
споріднені
спецкурси),
«Оперативно-розшукова
діяльність», «Кримінальний процес», «Криміналістика»,
«Кримінальне право», «Кримінологія», «Інформаційна
безпека»,
«Інформаційне
забезпечення
органів
Національної поліції», «Інформаційні технології в
правозастосовчій діяльності»
«Особливості
проведення
оперативно-розшукових
заходів та НСРД», «Взаємодія органів досудового
розслідування з оперативними підрозділами та іншими
Постреквізити (Postrequisite)
правоохоронними
органами
під
час
протидії
кримінальним
правопорушенням»,
«Особливості
розслідування злочинів у сфері інформаційних
технологій», «Основи інформаційної безпеки»
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні
результати навчання («hard skills»)
Програмні
результати Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач.
навчання
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Оцінювати природу та
характер суспільних процесів і
явищ, і виявляти розуміння меж
та механізмів їх правового
регулювання(ПРН 1).
Співвідносити
сучасну
систему
цивілізаційних
цінностей
з
правовими
цінностями, принципами та
професійними
етичними
стандартами(ПРН 2).
Проводити
збір,
інтегрований
аналіз
та
узагальнення матеріалів з різних
джерел, включаючи наукову та
професійну літературу, бази
даних, цифрові, статистичні,
тестові та інші, та перевіряти їх
на
достовірність,
використовуючи сучасні методи
дослідження(ПРН 3).
Здійснювати презентацію
свого дослідження з правової
теми,
застосовуючи
першоджерела
та
прийоми
правової інтерпретації складних
комплексних
проблем,
що
постають з цього дослідження,
аргументувати висновки(ПРН 4).
Обґрунтовано
формулювати свою правову
позицію,
вміти
опонувати,
оцінювати докази та наводити
переконливі аргументи(ПРН 6).
Дискутувати зі складних
правових проблем, пропонувати і
обґрунтовувати
варіанти
їх
розв’язання(ПРН 7).
Оцінювати достовірність
інформації та надійність джерел,
ефективно опрацьовувати та
використовувати інформацію для
проведення наукових досліджень
та практичної діяльності(ПРН 8).
Генерувати нові ідеї та
використовувати
сучасні
технології у наданні правничих
послуг(ПРН 9).
Аналізувати та оцінювати
практику застосування окремих
правових інститутів(ПРН 13).

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати
задачі дослідницького та інноваційного характеру у
сфері права та практичні проблеми у галузі професійної
правничої діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування правових доктрин, принципів і
правових інститутів і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
(ЗК1).
Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
(ЗК2).
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел(ЗК3).
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації(ЗК4).
Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній
сфері як усно, так і письмово(ЗК5).
Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК6).
Здатність приймати обґрунтовані рішення(ЗК7).
Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК8).
Здатність працювати в міжнародному контексті(ЗК9).
Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК10).
Додаткові соціально-особистісні компетенції (навички):
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
Здатність застосовувати принципи верховенства права
для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі,
у ситуаціях правової невизначеності (ФК1).
Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та
міжнародних правових систем з правовою системою
України (ФК4).
Здатність використовувати сучасні правові доктрини та
принципи у правотворчості та в процесі застосовування
інститутів публічного і приватного права, а також
кримінальної юстиції (ФК5).
Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію
(ФК6).
Здатність застосовувати знання та розуміння основних
засад (принципів) та процедур судочинства в Україні
(ФК7).
Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в
оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності
(ФК9).
Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей
практики їх застосування (ФК10).
Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти
правничої
діяльності,
стандарти
професійної
незалежності та відповідальності правника (ФК12).
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Мати практичні навички
розв’язання проблем, пов’язаних
з реалізацією процесуальних
функцій
суб’єктів
правозастосування (ПРН 15).
Брати продуктивну участь у
розробці проектів нормативноправових актів, обґрунтовувати
суспільну
обумовленість
їх
прийняття,
прогнозувати
результати
їх
впливу
на
відповідні
суспільні
відносини(ПРН 16).
Інтегрувати
необхідні
знання та розв’язувати складні
задачі
правозастосування
у
різних
сферах
професійної
діяльності(ПРН 17).

Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері
права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією ФК13..
Здатність самостійно готувати проекти нормативноправових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість
їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини (ФК14).
Здатність
самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх
законності, обґрунтованості та вмотивованості (ФК15).
Додаткові фахові компетентності, визначені за
освітньою програмою:
Поглиблені знання про складові елементи системи права
у межах обраної індивідуальної освітньої траєкторії
(ДФК16).
Здатність виробляти правові позиції для розв’язання
правових проблем і практичних ситуацій (ДФК17).
Здатність брати участь у різноманітних практичних
правових заходах, у тому числі міжнародного рівня, у
фахових дискусіях із проблем окремих галузей права,
законотворчості, правозастосування (ДФК18).
Типова
освітня (професійна) «Право» Law (Police
Освітня програма
Officer)
Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної дисципліни
(«soft skills»):
1. Індивідуальних: тайм-менеджмент; гнучкість/здібність адаптуватися; організація
простору; властивість приймати рішення та вирішувати проблеми; вміння чітко ставити
завдання і формулювати цілі; позитивне мислення та оптимізм;
2. Комунікативних: креативність; логіка; менеджмент знань та інформації; навички
міжособистісних відносин; зрозуміло формувати думки; взаємодія з різними типами людей;
відповідати аргументовано, зрозуміло, вчасно і ввічливо; готувати та робити якісні презентації;
вміння працювати в команді;
3. Управлінських: уміння вирішувати проблемні ситуації.
Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назва теми
Види робіт
Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
Тема
1.
Особливості Лекційні, семінарські, Теми рефератів, доповідей:
нормативно-правого
практичні заняття
1.
Основні
положення
забезпечення інформаційнопідзаконних актів, що регулюють
аналітичної
роботи
НП
інформаційно-аналітичну роботу в
України.
оперативних
підрозділах
НП
України.
2.
Роль
інформаційноаналітичної роботи в оперативнорозшуковій діяльності. Підстави
здійснення
інформаційноаналітичної роботи.
Завдання для самостійного
вивчення:
1.
Характеристика підрозділу
в системі національної поліції
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займається
інформаційноаналітичною
діяльністю
та
спрямовує та координує діяльність
у сферах цифрової інфраструктури
та
цифрової
трансформації
процесів службової діяльності.
2.
Інформаційно-програмний
комплекс
призначений
для
управління силами й засобами
органів (підрозділів) поліції.
Тема 2. Сучасні технології
збору, обробки та аналізу
оперативно-розшукової
інформації

Тема 3. Пошук інформації
про факти та осіб які
представляють оперативний
інтерес в мережі Інтернет

Лекційні, семінарські,
практичні заняття

Лекційні, семінарські,
практичні заняття

Теми рефератів, доповідей:
1.
Поняття та види вихідної
документації.
2.
Способи
використання
оперативно-розшукової
інформації у ході проведення
оперативного супроводження.
3.
Категорії
джерел
оперативно-розшукової
інформації.
4.
Мета
та
порядок
використання
оперативнорозшукової інформації.
Завдання для самостійного
вивчення:
1.
Облік відомостей про
транспортні засоби та номерні
знаки транспортних засобів, що
розшукуються.
2.
Інформаційне забезпечення
оперативно-розшукової
діяльності.
3.
Призначення інформаційної
підсистеми «Розшук»
4.
Призначення інформаційної
підсистеми «Зареєстрована зброя»
Теми рефератів, доповідей:
1. Особливості візуалізації даних
про злочинну діяльність особи або
групи осіб.
2. Особливості візуалізації та
аналізу маршрутів пересування
осіб за допомогою сучасних
інформаційних технологій.
3. Особливості обробки засобами
обчислювальної
техніки
інформації з обмеженим доступом.
Завдання для самостійного
вивчення:
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1.
Особливості пошуку та
аналізу оперативної інформації в
соціальних мережах.
2.
Особливості пошуку та
аналізу оперативної інформації
про фізичних та юридичних осіб в
поверхневій
(Surface
Web),
глибинній (Deep Web) та темній
(Dark Web) мережі Інтернет.
Тема
4.
Використання
автоматизованих
інформаційних систем в
оперативно-розшуковій
діяльності

Лекційні, семінарські,
практичні заняття

Тема 5. Основи застосування
засобів
OSINT
для
систематизації
та
структурування оперативної
інформації, що здобута з
мережі Інтернет.

Лекційні, семінарські,
практичні заняття

Теми рефератів, доповідей:
1.
Сучасний
стан
автоматизації
інформаційноаналітичної діяльності.
2.
Перспективи автоматизації
інформаційно-аналітичної
діяльності.
3.
Використання
інформаційно-аналітичних систем.
Завдання для самостійного
вивчення:
1.
Види прогнозування в
інформаційно-аналітичній роботі
2.
Принципи
забезпечення
доступу до публічної інформації
Завдання для самостійного
вивчення:
1.
Поняття
державних
інформаційних ресурсів.
2.
Поняття засобів OSINT для
систематизації та структурування
оперативної
інформації,
що
здобута з мережі Інтернет.
3.
Поняття
основ
забезпечення анонімної роботи в
мережі Інтернет.
4.
Програмне забезпечення,
що використовується для пошуку
та аналізу оперативної інформації
методами та засобами OSINT.

Тема 6. Основи забезпечення
анонімної
оперативнорозшукової роботи в мережі
Інтернет

Лекційні, семінарські,
практичні заняття

Завдання для самостійного
вивчення:
1. Сучасний стан використання
інформаційних систем і технологій
для здобуття, обробки та аналізу
оперативної інформації.
2. Технічні
канали
витоку
інформації
на
об’єктах
інформаційної діяльності.
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3. Типові задачі статистичної
обробки оперативної інформації,
що виникають під час оперативнослужбової діяльності.
Тема
7.
Аналітичні Семінарські, практичні
Завдання для самостійного
програмні продукти для
заняття
вивчення:
обробки
та
аналізу
1.
Особливості використання
оперативної інформації
програмного засобу IBM i2
Analyst’s Notebook як засобу
обробки та аналізу оперативної
інформації.
2.
Особливості використання
табличного процесору MS Excel
як засобу обробки та аналізу
оперативної інформації.
3.
Особливості використання
текстового редактору MS Word як
засобу обробки оперативної
інформації.

Рекомендовані джерела інформації
Основні:
1.
Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1996, № 30, ст. 141,
2.
Закон України «Про оперативно–розшукову діяльність». 27 березня
1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 лютого 1992 року
№ 2136–XII).
3.
Закон України «Про Національну поліцію». Верховна Рада України;
Закон від 02.07.2015 № 580-VIII опубліковано 06.08.2015 Голос України газета
Верховної Ради України.
4.
Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради (ВВР),
2015, № 2-3, ст.12.
5.
Закон України «Про організаційно–правові основи боротьби з
організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, №
35, ст.358.
6.
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10.
7.
Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994,
№ 11, ст.51.
8.
Закон України «Про державну таємницю». Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1994, № 16, ст.93.
9.
Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
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10.
Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2001, № 25-26, ст.131).
11.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від
13 квітня 2012 року № 4652 – VI
12.
Концепція інформатизації Міністерства внутрішніх справ України та
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ
України, на 2016-2020 роки : Наказ МВС України від 14 черв. 2016 р. № 511.
13.
Концепція програми інформатизації Міністерства внутрішніх справ
на 2018-2020 роки, затверджена рішенням колегії МВС від 05 лист. 2018 р.
№ 18км : Наказ МВС України від 11 груд. 2018 р. № 1004.
14.
Про затвердження Змін до Положення про Департамент
інформатизації Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від
04 лют. 2019 р. № 80.
15.
Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Національної
поліції : Наказ Національної поліції України від 20 трав. 2016 р. № 414.
16.
Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та
повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та
оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції
України : Наказ МВС України від 16 лют. 2018 р. № 111.
17.
Про затвердження Інструкції із застосування органами та
підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису : Наказ
МВС України від 18 груд. 2018 р. № 1026.
18.
Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах
(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші
події : Наказ МВС України від 08 лют. 2019 р. № 100.
19.
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову
інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС
України від 26 груд. 2016 р. № 1351.
20.
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову
інформацію в системі Національної поліції України : Наказ Національної поліції
України від 12 жовт. 2018 р. № 945.
21.
Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну
систему оперативного призначення Єдиної інформаційної системи МВС: Наказ
МВС України від 20 жовт. 2017 р. № 870.
22.
Про затвердження Положення про Департамент інформатизації
Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 31 січ. 2018 р.
№ 70.
23.
Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу
телекомунікаційну мережу МВС : Наказ МВС України від 04 лип. 2016 р. № 596.
24.
Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційнопошукову систему органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від
12 жовт. 2009 р. № 436.
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25.
Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну
систему «Інформаційний портал Національної поліції України» : Наказ МВС
України від 03 серп. 2017 р. № 676.
Додаткові:
26.
Інформаційні технології в правозастосовній діяльності: підручник /
[В. А. Кудінов, О. Є. Пакриш, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський]; за заг. ред.
В. А. Кудінова. – Київ : НАВС, 2018. – 176 с.
27.
Кудінов В. А. Інтегрована інформаційно-пошукова система органів
внутрішніх справ України: навч. посіб. / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк,
В. Г. Хахановський. – Київ : НАВС, 2014. – 112 с.
28.
Кудінов В. А. Інформаційне забезпечення ОВС: навч. посіб. /
В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський. – Київ : НАВС, 2015. – 108 с.
29.
Кудінов В. А. Інформаційні технології в діяльності Національної
поліції: навч. посіб. / В. А. Кудінов, Ю. Ю. Орлов, О. Є. Пакриш. – Київ : НАВС,
2017. – 100 с.
30.
Рибальський О.В., Хахановський В.Г., Кудінов В.А. Основи
інформаційної безпеки та технічного захисту інформації : посібник для курсантів
ВНЗ МВС України. – К.: Вид. НАВС, 2012. – 104 с.
31.
Основи кримінального аналізу : посіб. з елементами тренінгу /
Користін О. Є., С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. – Одеса : ОДУВС, 2016. –
112 с.
32.
Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний
посібник / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю.
Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС,
2019. 216 с.
33.
Сучасні
методи
досудового
розслідування
кримінальних
правопорушень [Текст] : підручник / [О. М. Цільмак та ін.] ; за заг. ред. О. М.
Цільмак ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Фенікс, 2017. - 351 с.
34.
Здобуття доказової інформації в мережі Інтернет із використанням
можливостей мови програмування Python [Текст] : метод. рек. /
[В.І. Школьніков, Ю.Ю. Орлов, О.В. Корнейко, А.А. Вознюк]. – К.: Нац. акад.
внутр. справ, 2020. – 58 с.
35.
Специфічні завдання із забезпечення анонімної роботи в мережі
Інтернет.
36.
Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів при розкритті та
документуванні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків [Текст]:
метод. рек. / [Никифорчук Д.Й., Чернявський С.С., Тарасенко О.С. та ін.]. – К.:
НАВС, 2014. – 41 с.
37.
Контрольно-наглядові інстанції в оперативно-розшуковій діяльності
органів внутрішніх справ [Текст] : навч. посіб. / [В.В. Коряк, В.І. Василинчук,
О.І. Козаченко та ін.] ; за заг ред. д.ю.н. професора Д.Й. Никифорчука. – К. :
Видавничий дім «Скіф», 2013. 152 с.
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38.
Никифорчук Д.Й., Василинчук В.І. Удосконалення нормативно –
правового забезпечення щодо проведення оперативно – розшукових заходів та
негласних слідчих (розшукових) дій // Юридичний часопис НАВС. 2018. №1. С.
67 – 75.
39.
Никифорчук Д.Й., Василинчук В.І., Аналітичні інструменти
використання інформації з відкритих джерел у протидії злочинам./Оперативно –
розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики:
матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (Дніпро, 19 жовт. 2018. Ч.1) . С. – 13 – 16
40.
Ніколаюк С.І. Проведення спеціального слідчого експерименту під
час фіксації фактів злочинів у сфері службової діяльності / С.І. Ніколаюк, Р.А.
Радченко// Науковий вісник НАВС. - 2015.- № 2.- С.177-185
41.
Ніколаюк С.І. Використання можливостей нечіткої логіки при
алгоритмізації дій оперативних працівників у процесі виявлення та фіксації
злочинів / С.І. Ніколаюк, Р.А. Радченко// Юридичний часопис НАВС. - 2015.- №
1.- С.280-293
42.
Горбенко І.Д., Гріненко Т.О. Захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х. : ХНУРЕ, 2004. –
Бібліогр.: с. 364-368. – Ч. 1 : Криптографічний захист інформації. – 368 с.
43.
Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована
розвідувальною аналітикою / ILP : навчальний посібник / Користін О.Є., Пефтієв
Д.О., Пеньков С.В., Некрасов В.А.; за заг. ред. Вербенського М.Г. – Київ :
«Видавництво Людмила», 2019. – 120 с.
44.
Захист інформації. Криптографічні методи : Підруч. для вищ. навч.
закл. / І.І. Маракова, А.І. Рибак, Ю.С. Ямпольський; Одес. держ. Політехн. ун-т,
Ін-т радіоелектрон. і телекомунікацій. – О., 2001. – 174 с.
45.
Інформатика в юридичній діяльності (частина 1): підручник /
[В. А. Іщенко, О. М. Грищак, В. А. Кудінов та ін.] / за заг. ред. В. А. Кудінова. –
Київ : НАВС, 2016. – 256 с.
46.
Інформатика в юридичній діяльності (частина 2): підручник /
[В. А. Кудінов, І. М. Мельников, О. Є. Пакриш та ін.] / за заг. ред. В. А. Кудінова.
– Київ : НАВС, 2017. – 332 с.
47.
Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О.
Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативнорозшукової діяльності у кримінальному провадженні : навчально-практичний
посібник / С.С. Кудінов, Р.М. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. – Харків
: «Оберіг», 2013. – С. 344.
48.
Кудінов В. А. Інформаційні технології в правозастосовній практиці:
навч. посіб. / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський. – Київ : НАВС,
2015. – 112 с.
49.
Кудінов В. А. Інформаційні технології в психології: навч. посіб. /
В. А. Кудінов, О. Є. Пакриш. – Київ : НАВС, 2017. – 88 с.
Інформаційні ресурси:
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http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.
http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ
України.
http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в
Україні
http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.
http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з
розгляду цивільний і кримінальних справ.
http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури
України.
http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції
України.
http://www.reyestr.court.gov.ua – веб-сайт єдиного реєстру судових рішень в
Україні.
http://www.nbuv.gov.ua – веб-сайт Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського.
http://www.catalogue.nplu.org – веб-сайт Національної парламентської
бібліотеки України.
Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної
дисципліни
Для забезпечення можливості організації навчання у тому числі
дистанційного, може використовуватися платформа Zoom, cередовище
Classroom, Moodle, Соціальні мережі, Telegram, а також «Google клас»
розроблений кафедрою ОРД. Під час проведення очних занять
використовуються інтерактивні, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється з
дотриманням основних нормативних документів Національної академії
внутрішніх справ.
Під час навчального процесу потрібно дотримуватись норм чинного
законодавства в сфері освіти і науки, інтелектуальної власності, етичних
принципів та академічної доброчесності відповідно до Положення про
академічну доброчесність у Національній академії внутрішніх справ (наказ
НАВС від 30 березня 2018 року № 422).
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке
нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись у
дистанційному режимі за погодженням із керівництвом НАВС з презентацією
виконаних завдань під час консультації викладача.
На лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються
основні теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з
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боку викладача. На лекціях вимагається активна участь здобувачів у обговоренні
ключових положень теми, ведення стислого конспекту лекції.
На семінарських заняттях теоретичні знання, отримані здобувачами
ступеня вищої освіти під час лекцій, обговорюються більш детально у формі
міні-дискусій, опитування, заслуховування та аналізу тематичних доповідей та
рефератів, а також шляхом розв’язування практичних задач.
При проведенні практичних занять використовуються активні форми їх
проведення: дискусії, ділові ігри, розв’язування тестових та практичних завдань.
Вимоги до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти
визначаються робочими навчальними програмами дисципліни. Основними
завданнями самостійної роботи здобувачів вищої освіти є набуття навичок
самостійного опрацювання фахових інформаційних джерел, підготовка і
безумовне виконання поточних практичних та індивідуальних завдань, а також
самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.
Пропущені заняття та незадовільні оцінки повинні бути відпрацьовані
згідно графіку консультацій викладачів кафедри.
Здобувач допускається до підсумкового контролю за умови вивчення
визначеного науково-педагогічним працівником обсягу матеріалу, відсутності
невідпрацьованих пропусків та незадовільних оцінок.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри оперативно-розшукової діяльності,
кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, які безпосередньо
проводять заняття (за затвердженим графіком проведення консультацій).
Оцінювання результатів навчання
Аудиторна робота
Підсумковий
Підсумкова
(поточне накопичення балів)
контроль
кількість
балів
max 60 %
max 40 %
max 100 %
Т.1 Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
екзамен
8
9
9
9
9
8
8
40
100
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка
національною
Пояснення
в балах
Оцінка
шкалою
відмінне виконання
90 – 100
відмінно
А
вище середнього рівня
85 – 89
В
добре
загалом хороша робота
75 – 84
С
Непогано
66 – 74
D
задовільно
виконання відповідає
60 – 65
Е
мінімальним критерієм
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35 – 59
1 – 34

незадовільно

FX

необхідне перескладання

F

необхідне повторне вивчення
курсу
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