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1. Загальні методичні вказівки
Метою викладання навчальної дисципліни «Оперативно-технічні засоби по
боротьбі з кіберзлочинністю» є засвоєння курсантами теоретичних основ
використання оперативно-технічних засобів, що дозволить фахівцям розуміти
принципи та методи роботи з даними засобами.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Оперативно-технічні засоби
по боротьбі з кіберзлочинністю» є дослідження змісту оперативно-технічних
засобів (визначення, класифікація, зв’язок з правоохоронною діяльністю,
нормативно-правова база застосування), ознайомлення з тактикою їх застосування
(особливості використання під час того чи іншого заходу).
Під час вивчення дисципліни проводяться лекції із застосуванням
мультимедійних технологій та практичні заняття: моделювання ситуативних
задач, дебати, тренінги, рольові та ігрові заняття, рішення завдань тощо.
На самостійну роботи з дисципліни відводиться 20 годин.
Формами проведення самостійної роботи з дисципліни є реферат, курсова
робота, доповідь, звіт, переклад, критичне есе на статті зарубіжних і вітчизняних
авторів за визначеною тематикою тощо.
Видами самостійної роботи є:
1) для оволодіння знаннями:
- читання тексту (підручника, першоджерела, додаткової літератури);
- конспектування тексту;
- виписки з тексту;
- робота із словниками і довідниками, ознайомлення з нормативними
документами;
- навчально-дослідницька робота;
- використання аудіо- і відеозаписів, комп'ютерної техніки і Інтернету та ін.;
2) для закріплення і систематизації знань:
- робота з конспектом лекції;
- робота над навчальним матеріалом (підручника, першоджерела, додаткової
літератури, аудіо- і відеозаписів);
- складання плану і тез відповіді;
- вивчення нормативних матеріалів;
- відповіді на контрольні питання;
- аналітична обробка тексту (анотування, рецензування, реферування та ін.);
- підготовка рефератів, доповідей;
3) для формування умінь:
- рішення завдань і вправ за зразком;
- рішення варіативних завдань і вправ;
- рішення ситуаційних професійних завдань;
- підготовка до ділових ігор;
- проектування і моделювання різних видів і компонентів професійної
діяльності;
- підготовка курсових робіт (проектів);
- дослідно-експериментальна робота.
Критеріями оцінки результатів самостійної роботи курсанта з даної
дисципліни є:
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- рівень засвоєння навчального матеріалу;
- уміння використати теоретичні знання при виконанні практичних
завдань;
- повнота уявлень, знань і умінь із теми, що вивчається, до якої відноситься
ця самостійна робота;
- обґрунтованість і чіткість викладу відповіді на поставлене по
позааудиторній самостійній роботі питання;
- оформлення звітного матеріалу відповідно до загальновстановлених або
заданих викладачем вимог, що пред'являються до подібних матеріалів.
Для поетапного контролю знань курсанти повинні пред’явити результати
самостійно виконаних ними індивідуальних завдань: конспекти, реферати, звіти,
результати виконання конкретних завдань тощо.

Тема № 1 Оперативно-технічні засоби,
засновані на використанні технічних
каналів витоку інформації
Тема № 2 Пристрої нейтралізації
засобів контролю доступу
Всього за семестр № 7:

Семестр № 7
26 8

10

8

1-4, 6-10

1, 5

28

8

8

12

54

16

18

20

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Залік
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3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1: Оперативно-технічні засоби, засновані на використанні технічних
каналів витоку інформації
Час, відведений на вивчення теми 26 годин.
Час, що відводиться на самостійну роботу 8 годин.
Лекція № 1: «Основні положення щодо оперативно-технічних засобів»
Навчальна мета заняття: вивчити визначення, ознаки, класифікацію
принципи та нормативно-правову базу
застосування оперативно-технічних засобів.
Навчальні питання:
1. Поняття та класифікація.
2. Нормативно-правова база використання оперативно-технічних засобів.
3. Основні принципи застосування.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Поняття спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку та інших засобів негласного отримання інформації.
2. Класифікація та ознаки спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв'язку та інших засобів негласного отримання
інформації.
3. Нормативно-правова база використання оперативно-технічних
засобів.
4. Поняття та принципи застосування оперативної техніки.
Завдання:
Самостійно дослідити нормативно-правові
використання оперативно-технічних засобів [1-10].

акти,

як

регламентують

Лекція № 2: «Технічні канали витоку інформації»
Навчальна мета заняття: дослідити види технічних каналів витоку
інформації т пристрої, які їх використовують.
Навчальні питання:
1. Поняття та класифікація технічних каналів витоку інформації.
2. Експлуатація технічних каналів витоку інформації.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Напрямлені мікрофони.
2. Спрощений принцип роботи мікрофону і телефону.
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3. Витік інформації від потужної офісної апаратури.
4. Витік інформації від допоміжної апаратури і кабелів, що проходять
через приміщення.
5. Прослуховування інформації від упроваджених радіозакладок.
6. Основні елементи радіозакладки.
7. Прослуховування інформації від пасивних закладок.
8. Контактний і безконтактний метод зняття інформації за рахунок
безпосереднього підключення апаратури до телефонної лінії.
9. Використання мікрофону телефонного апарату при покладеній
телефонній слухавці.
10.Беззаходове зняття інформації.
11.Телевізійна розвідка.
12.Електронні стетоскопи.
13.Лазерні системи підслуховування.
14.Гідроакустичні перетворювачі.
15.Електромережні закладки.
Завдання:
Дослідити схеми радіомікрофонів, визначити оптимальну схему за
визначеним викладачем критерієм [2, Інтернет].
Лекція № 3: «Перспективні напрями розвитку тактики застосування оперативної
техніки»
Навчальна мета заняття: розкрити перспективи та складності, які виникають
під час застосування оперативно-технічних засобів.
Навчальні питання:
1. Отримання інформації з відокремлених об’єктів.
2. Отримання інформації з рухомих об’єктів (автомобілів).
3. Дистанційне прослуховування переговорів на відкритій місцевості.
4. Застосування оперативно-технічних засобів особами, впроваджуваними у
злочинне середовище.
5. Оснащення закладними пристроями розроблюваних осіб.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Типова система захисту відокремленого об'єкта.
2. Способи зняття інформації оперативно-технічними засобами з
відокремлених об’єктів.
3. Етапи отримання інформації з відокремленого об’єкта у випадку
застосування закладних пристроїв.
4. Проблеми отримання інформації з рухомих об’єктів.
5. Види тактичних завдань у випадку застосування сучасних
розвідувально-навігаційних систем.
6. Тактичні прийоми прослуховування переговорів на відкритій
місцевості.
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7. Тактичні прийоми застосування оперативно-технічних
особами, впроваджуваними у злочинне середовище.
8. Оснащення закладними пристроями розроблюваних осіб.

засобів

Завдання:
Самостійно дослідити методи оснащення об’єктів технічними засобами [24].
Тема № 2: Пристрої нейтралізації засобів контролю доступу
Час, відведений на вивчення теми 28 години.
Час, що відводиться на самостійну роботу 12 годин.
Лекція № 1: «Класифікація та методи подолання запірних пристроїв»
Навчальна мета заняття: вивчити конструкцію різних замкових пристроїв та
методи їх подолання.
Навчальні питання:
1. Поняття та класифікація.
2. Методи подолання запірних пристроїв.
3. Механізми захисту.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Класифікація та ознаки запірних пристроїв.
2. Однорядні штифтові циліндричні механізми.
3. Дворядні штифтові циліндричні механізми.
4. Хрестоподібний циліндровий механізм.
5. Циліндровий механізм із конічними фрезеруваннями на ключі.
6. Циліндровий механізм із поворотними штифтами.
7. Ознаки сувальдних запірних пристроїв.
8. Основні частини сувальдного запірного пристрою.
9. Підкласи сувальдних запірних пристроїв.
10.Дискові запірні пристрої.
11.Реєчні запірні пристрої.
12.Електронні запірні пристрої.
13.Кодові запірні пристрої.
14.Бампінг.
15.Складові техніки відмикання замків.
16.Аналіз різних механізмів захисту запірних пристроїв.
Завдання:
Дослідити конструктивні особливості циліндрових, сувальдних та дискових
замків [1], [5].
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Лекція № 2: «Сигналізація та методи її подолання»
Навчальна мета заняття: вивчити принципи роботи сигналізації, її
вразливості, методи нейтралізації та відповідного
захисту.
Навчальні питання:
1. Поняття та класифікація.
2. Нормативно-правова база використання.
3. Методи подолання.
4. Методи протидії.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Види сигналізації.
2. Методи подолання сигналізації.
Завдання:
Дослідити датчики сигналізації та вивчити їх характеристики [1], [Інтернет].
Лекція № 3: «Вразливості програмного забезпечення»
Навчальна мета заняття: вивчити вразливості поширених програмних
продуктів та приклади їх експлуатації.
Навчальні питання:
1. Поняття та класифікація.
2. Експлуатація вразливостей.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Вразливості нульового дня.
Завдання:
Дослідити вразливості програмних продуктів та методи захисту від
експлуатації вразливостей [1], [Інтернет].
4. Інформаційне та методичне забезпечення
4.1. Методичне забезпечення
1. Манжай О.В. Курс лекцій з дисципліни «Оперативно-технічні засоби».
2. Сидорин Ю.С. Технические средства защиты информации: учеб. пособие /
Ю.С. Сидорин. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2005. – 141 с.
3. Халяпин Д.Б. Защита информации. Вас подслушивают? Защищайтесь! /
Д.Б. Халяпин. – М.: НОУ ШО «Баярд», 2004. – 432 с.

9

4.2. Рекомендована література
Базова
4. Мелтон Кит Настольная книга шпиона. Шпионаж в вашем офисе /
Кит Мелтон, Крейг Пиллиджиан, Дуэн Швирджински; пер с англ. И.А. Демченко.
– М.: АСТ: Астрель, 2007. – 190 [2] с.: ил.
5. Манжай О.В. Використання замків у забезпеченні безпеки об’єктів
інформаційної діяльності / О.В. Манжай // Системи обробки інформації. – 2012. –
Вип. 4 (102). –Том 2. – С. 47-50.
Допоміжна
6. Перепелиця М. М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій
Британії, Росії, США та Україні: монографія / М. М. Перепелиця, О. В. Манжай. –
Харків: Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. – 248 с.: іл.
7. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі
дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав громадян під час
здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства:
постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008 р. // Юридичний
вісник України. – 2008. – 05. – № 20.
8. Про надання додаткової інформації [щодо переліку спеціальних технічних
засобів] [Електронний ресурс]: лист Державної митної служби № 25/7-0918/13158 від 02.11.2004 р.; [із змінами і доповненнями на 11.05.2006] / Ліга:Еліт:
Мережна версія.
9. Про право власності на окремі види майна: постанова Верховної Ради
України № 2471-XII від 17.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.
– № 35 (01.09.1992). – ст. 517.
10.Про телекомунікації: закон України від 18.11.2003 // Офіційний вісник
України. – 2003. – № 51 (02.01.2004) (частина 1). – ст. 2644.
4.3. Інформаційні ресурси
11.Персональний комп’ютер зі встановленою операційною системою Windows
2000 або вище та доступом до локальної та глобальної мережі.

