
 

Додаток № 2 до Угоди  

Про умови реалізації навчання в рамках програми Два дипломи 

 

Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ 

напрям: ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА 

навчання другого рівня (магістр), практичний профіль 

 

I. ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

1. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

30 год. (30Л) 

ECTS: 4 кредити 

Іспит/ залік 

1) Поняття конституціоналізму.  

2) Особливості основних законів: сила, зміст, режим формування і змін. 

3) Основні принципи політичної системи: демократична правова держава, поділ та баланс 

влади, суверенітет народу і держави, субсидіарність.  

4) Гідність як джерело індивідуальних прав і особиста гідність. 

5) Розподіл повноважень на свободу і права та покоління. Вертикальні і горизонтальні 

повноваження 

6) Особисті права. 

7) Свобода і політичні права. 

8) Соціальні пільги. 

9) Обов'язки організації. 

10) Поняття парламентаризму. Національні збори. 

11) Сейм і сенат: функції сейму і сенату, статус посла та сенатора. 

12) Правила виборчого права: загальність, безпосередність, рівність, домірність, таємниця 

голосування. 

13) Двоїстість виконавчої влади.  

14) Президент Польщі в якості глави держави: легітимність президентської влади, прерогативи 

президента. 

15) Рада міністрів в системі державних органів, компетенції прем'єр-міністра, повноваження 

уряду, завдання міністрів.  

16) Система правоохоронних органів.  

17) Суди і трибунали. Прокуратура.  

18) Державний контроль, що здійснюється Вищою контрольною палатою.  

19) Центральний банк і Рада з грошово-кредитної політики.  

20) Уповноважений з прав людини та інші уповноважені. 

21) Надзвичайні стани: війни, воєнний, надзвичайний та стихійного лиха – тільки з точки зору 

Конституції Польщі. 

 

2. ВИБРАНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

15 год. (15 К) 

ECTS: 4 кредити 

Іспит/залік 

1) Основні питання міжнародного права. Міжнародне публічне право і міжнародне приватне 

право. Міжнародне право і внутрішнє право. Міжнародне право і європейське право.  

2) Джерела міжнародного права. Міжнародний договір - його види, укладання, ратифікація, 

припинення, недійсність, закінчення терміну дії, призупинення, обсяги обов'язкової сили, 
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обов'язковість дотримання (pacta sunt servanda) та правила перекладу. Односторонні акти. 

Міжнародний звичай. Інші джерела міжнародного права і його кодифікація.  

3) Суб'єкти міжнародного права. Країни та їх види. Інші суб'єкти міжнародного права.  

4) Права людини. Міжнародний захист прав людини. 

5) Населення в міжнародному праві. Поняття громадянства. Іноземці. Біженці. Мігранти. 

Територіальний притулок. Екстрадиція злочинців. 

6) Мирне врегулювання міжнародних суперечок. Прогноз. Добрі послуги. Медіація. 

Міжнародна юриспруденція. 

 

3. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВЦЯ 

15 год. (15 K) 

ECTS: 3 кредити 

Іспит/залік 

1) Юридичне визначення поняття «посадова особа» (ст. 115 § 13 Кримінального кодексу); 

спеціальне професійне становище або повноваження, пов'язані з здійсненням державної 

влади. 

2) Суб'єкти, що користуються правовим захистом, передбаченим для посадових осіб.  

3) Правовий статус посадової особи; спеціальний правовий захист; особлива кримінальна 

відповідальність. 

1) Професійна етика посадової особи з особливим акцентом на відповідальність посадовця за 

недотримання правил професійної етики. 

2) Імунітет різних груп посадових осіб. Звичне розширення імунітету.  

3) Посадова особа в міжнародному праві.   

4) Захист, необхідний проти незаконних дій посадовця. 

5) Правова та майнова відповідальність посадової особи 

6) Право критикувати осіб, які виконують державні функції у зв'язку із захистом їх 

приватності 

7) Масштаби та види злочинів, вчинених посадовими особами, і проти них на прикладі 

військових служб. 

 

4. ОХОРОНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

15 год. (15 Л) 

ECTS: 3 кредити 

Іспит/залік 

1) Правова база захисту персональних даних. Об'єктивна та суб'єктивна сфера захисту 

персональних даних. Основні принципи обробки персональних даних - обговорення на 

прикладах. 

2) Бази даних, типи, форми обробки даних. Приклад дослідження, моделювання. 

3) Обов'язки адміністратора персональних даних - практичні вправи з використанням 

комп'ютера. 

4) Права суб'єкта даних - обговорення на прикладах. 

5) Механізми контролю: наглядовий орган, повноваження контролюючого органу, обов'язки 

контрольованого, права контрольованого права. Відповідальність за порушення положень 

про захист персональних даних. 
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5. СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 

30 год. (15 Л/15 Л) 

ECTS: 3 кредити 

Іспит/залік 

ЛЕКЦІЯ: 

1) Основні поняття міжособистісного спілкування: теорія скриптів, трансактний аналіз. 

Класичні концепції. 

2) Основні поняття міжособистісного спілкування: концепція Міллера, соціально-

психологічна концепція. 

3) Спілкування як обмін інформацією. Умови ефективної комунікації – зі сторони 

відправника і одержувача. Активне слухання Бар'єри в спілкуванні. 

4) Невербальне спілкування як елемент побудови переконливого повідомлення. 

5) Публічне спілкування, засоби масової комунікації, мова як інструмент влади. 

СЕМІНАР: 

1) Стилі спілкування. Надмірна, покірна, агресивна поведінка. Правила "чесних сварок". 

2) Позавербальна комунікація - характеристика, функції, приклади. Роль міміки, жестів, 

жестикуляції і інших елементів мови тіла, паралінгвістичних засобів та інтерактивних 

моделей у процесі спілкування.  

3) Створення переконливих повідомлень: публічні виступи, промови, еристика. 

4) Комунікація як інструмент для зміни ставлення. 

 

6. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  

30 год. (15Л/15 Пр) 

ECTS: 4 кредити 

Іспит/залік 

ЛЕКЦІЯ 

1) Людина - соціальна істота. Поняття і прояв соціального впливу. Соціальний вплив на 

розвиток протягом усього життя. Вплив соціальної ситуації на психічні процеси  

і поведінку. Вплив на людські відносини. Основні механізми соціального впливу.  

2) Соціальне пізнання і пояснення причин поведінки людини. Чому людина є «когнітивною 

скнарою»? Знання про інших в якості основи для ефективних дій, в тому числі управління 

людиною, втручання, допомога. Фактори, що впливають на розвиток образу іншої людини. 

Основні «короткі шляхи» пізнання людини. 

3) Вплив відносин на розуміння світу та поведінку людини. Нормативна функція відносин. 

Формування і зміна ставлення. Чому варто вивчати відносини? Як дослідити ставлення? 

Відносини і цінності.  

4) Умови агресії у людських відносинах. Теорії, що пояснюють причини агресії. Види агресії. 

Як зменшити насильство і агресію? Стереотипи і забобони: причини, симптоми, способи 

зменшення. Просоціальна поведінка людини – пояснюючі теорії, сприятливі фактори. 

5) Людина в групі. Основні особливості групи: цілі, взаємодія, норми, структура, почуття 

приналежності. Формальні і неформальні групи. Групові процеси. Феномен групового 

мислення, «вибивання» в групі; вплив меншості на більшість. Орієнтація на групу. Ролі, 

що сприяють співпраці і перешкоджають співпраці в групі. 

 

7. ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ У СВІТІ 

30 год. (30 Л) 

ECTS: 4 кредити 
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Іспит/залік 

1) Міграція; основні категорії та систематика. 

2) Міграційна політика як елемент планової діяльності держави та результат стихійних 

рішень осіб. 

3) Причини міграції та її фактори. 

4) Вибрані сфери економічних та соціальних детермінант міграційних процесів (ринок праці, 

житло, соціальне забезпечення, соціальна інтеграція) 

5) Суб'єкти міграційної політики.  

6) Найістотніші проблемні питання наслідків міграційних процесів 

7) Інформаційні джерела з міграційних процесів. 

8) Медіа-дискурс як елемент в контексті детермінант міграційних процесів 

 

8. ПСИХОЛОГІЯ РОЗЛАДІВ ПОВЕДІНКИ І ВЧИНКІВ 

30 год. (15 Л, 15 Пр) 

ECTS: 3 кредити. 

Іспит/залік 

1) Біологічні та психологічні теорії пояснення розладів поведінки 

2) Соціальні обумовленості розладів поведінки. 

3) Багатофакторні теорії в етіології злочинної поведінки. 

4) Розлад поведінки при нормальному та неправильному процесі соціалізації. 

5) Опозиційний та бунтівний розлад. 

6) Психологія злочинної поведінки.  

7) Терапія та профілактика поведінкових розладів - злочинні розлади. 

 

9. СТРАТЕГІЇ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ 

15 год. (15 Л) 

ECTS: 4 кредити 

Іспит/залік 

1) Безпека як стан і процес. Поняття викликів, загроз і шансу безпеки. Характеристика та 

еволюція стратегії. Введення поняття полістратегії. Міжнародне публічне право як 

сукупність норм, що регулюють відносини між суверенними державами, щоб забезпечити 

мирне співіснування народів і привести до загального розвитку. 

2) Стратегія національної безпеки – аналіз середовища безпеки і його областей. Індикація в 

процесі аналітичної інтерпретації для органів державного управління та інших установ по 

створенню національної безпеки.  

3) Стратегія внутрішньої безпеки Європейського Союзу. Європейська модель безпеки  

і зміцнення опор безпеки. Суб'єкти і об'єкти співпраці в області внутрішньої безпеки ЄС. 

Діючі і новостворювані елементи системи, інтегровані інститути протидії ризикам, 

визначеним в Європейській стратегії.  

4) Індикація залежності у польському середовищі безпеки, стратегічних цілей – оперативних 

та препаративних і три сценарії розвитку подій в області безпеки. 

5) Аналітичний процес в будівництві стратегій. Визначення областей окремих підсистем 

безпеки. Синтез – огляд парадигми загрози для внутрішньої безпеки.  
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10. СПЕЦСЛУЖБИ 

30 год. (30 K) 

ECTS: 4 кредити 

Іспит/залік 

1) Визначення спецслужб, загальне введення до теми. 

2) Спецслужби у правовій системі Польщі, обговорення законів щодо спецслужб, казуси. 

3) Роль інформації та дезінформації в розвідці. 

4) Розвідка і контррозвідка II Польщі. 

5) Розвідувальна діяльність та контррозвідувальна діяльність підпільної держави. 

6) Механізм безпеки Польської Народної Республіки. 

7) Еволюція служб до 1989 р. 

8) Сучасна ситуація, актуальні проблеми та проекти змін. 

9) Обговорення окремих спецслужб іноземних держав. Їх найбільші успіхи і невдачі. 

 

11. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

30 год. (15Л/15Пр) 

ECTS: 3 кредити 

Іспит/залік 

ЛЕКЦІЇ 

1) Генезис стратегічного управління, сутність стратегії в організаціях, що займаються 

внутрішньою безпекою. 

2) Школи і тенденції стратегічного управління: гарвардська школа; школа стратегічного 

планування; школа позиціювання; кількісна школа; поведінкова школа; системна школа; 

школа інкременталістів. 

3) Рівні і види стратегії. Характеристика оптимальної стратегії. 

4) Бачення, місія і стратегічні цілі організації, що займається забезпеченням внутрішньої 

безпеки. 

5) Методи аналізу оточення та організації. Аналіз макросередовища. Конкурентний аналіз. 

Аналіз стратегічного потенціалу організацій. Визначення конкурентних позицій 

організації, аналіз стратегічних варіантів. Інтегровані методи стратегічного аналізу. 

Визначення стратегічної позиції, аналіз стратегічних варіантів. 

6) Реалізація стратегії: етапи реалізації стратегії; завдання, пов'язані з реалізацією стратегії; 

правила реалізації стратегії. 

 

12. МЕТОДИ І СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

30 год. (15Л/15Пр) 

ECTS: 5 кредитів 

Іспит/залік 

1) Характеристика основних понять, пов'язаних з запобіганням злочинності, просоціальні дії 

поліції в якості основи для запобігання злочинності, обговорення правил створення 

стратегії запобігання злочинності з практичними аспектами стратегій охорони 

громадського порядку.  

2) Характеристика заходів в рамках профілактичної діяльності (практичні аспекти), типи 

стратегій профілактики, опис тенденцій попередження злочинності. Системи 

попередження злочинності - етапи попередження злочинності; I, II та III ступені 

профілактики. Стратегія взаємодії поліції та громади 
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3) Класифікація програм профілактики злочинності. Міжнародні стандарти у сфері 

попередження злочинності. Система попередження злочинності в місцевому масштабі.  

4) Превентивна діяльність - правові засади, профілактичні програми, співпраця між поліцією 

та державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та місцевою громадою. Ознайомлення з практичними аспектами 

превентивної діяльності як частини профілактичних заходів до, під час та після виконання 

забороненого вчинку 

5) Реалізація профілактичних програм – в рамках соціальної профілактики (практичний 

аспект) з метою усунення негативних соціальних та криміногенних явищ. Принципи 

створення, реалізації та оцінки ефективності та правильності превентивних програм. 

 

13. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ  

15 год. (6Л/9Лаб) 

ECTS: 3 кредити 

Іспит/залік 

1) Види та структура цифрових носіїв даних. Безпечне зберігання інформації. 

2) Комп'ютерна злочинність. Профілактика та боротьба з кіберзлочинністю. 

3) Захист цифрових носіїв інформації (елементи комп'ютерної судово-медичної експертизи). 

4) Безпечне видалення даних та відновлення втрачених даних (включаючи пошкоджені носії 

даних). 

5) Порушення системи захисту носіїв інформації та інформаційних систем.. 

6) Аналіз цифрових носіїв для веб-сайтів, електронної пошти, миттєвих повідомлень та 

використання ключових слів. 

7) Аналіз реєстру операційної системи, програм та файлів з урахуванням різних типів 

кіберзлочинів. 

8) Аналіз вірусів / шкідливих програм. Аналіз безпеки даних на різних пристроях (наприклад, 

мобільні пристрої, GPS навігація тощо).Правові аспекти використання програм, таких як 

p2p, p2m і torrent. 

9) Виконання криміналістичної експертизу в галузі ІТ-досліджень. Досвід і її роль  

у проведенні досліджень. 

10) Політика інформаційної безпеки, стандарти та правові норми. 

11) Інтернет-безпека, загрози та методи захисту. 

12) Захист даних та цифрових носіїв, а також безпека зберігання інформації в електронній 

формі. Фізична безпека та безпека навколишнього середовища інформаційних систем та 

мереж  

13) Майбутнє інформаційної безпеки. Криптографічні методи захисту. Біометричні дані. 

Цифровий та електронний підпис. 

 

14. СУЧАСНА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАГРОЗА 

15 год. (15 Л) 

ECTS: 3 кредитів 

Іспит/залік 

1) Визначення тероризму та його типологія 

2) Тероризм національно-визвольний та сепаратистський - ІРА, ЕТА, ФАТХ, АЛН  

3) Тероризм лівий – РАТ, червоні Бригади, Пряма Дія,  

4) Тероризм правий – Комбат18, Чорні Хмари,  

5) Фундаментальний тероризм - Хамас, "Хезболла", "Аль-Каїда", І.С., Кач 
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6) Тероризм однієї справи– АЛФ, ЕЛФ, Армія Бога 

7) Феномен самогубного тероризму 

8) Тероризм самотніх вовків - Тімоті Маквіг, Андерс Брейвік, Девід Коупленд, Тед Качинські 

 

15. ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ 

30 год. (30 К) 

ECTS: 5 кредитів 

Іспит/залік 

1) Криміналістична стратегія в аспекті методів і операційно-процесуальних технік. Основні 

позапроцесуальні методи (поліційне опитування, спостереження, оперативне управління, 

засідка, переслідування, пошук і ін.)  

2) Діяльність криміналістична у структурі кримінального процесу (огляди, обшук, явки, 

допит, конфронтація, процесуальний експеримент) 

3) Можливості досліджень криміналістичної дерматоскопії на основі антропологічної 

класифікації  

4) Психологічні аспекти судово-медичної служби (високе візуальне сприйняття, пам'ять  

і творче мислення, розвинені почуття смаку та запаху, точність в описовій ономастиці, 

висока психологічна стійкість до екстремальних зовнішніх подразників та травматичних 

переживань). 

5) Специфіка проведення судово-медичного огляду місця знаходження трупу (правова база, 

топографія організму людини, поняття смерті, час смерті, види травм, розтин). 

6) Фізико-хімічні сліди та їх роль у розслідуванні (поняття та розподіл мікрослідів, 

інструменти та методи дослідження, методи захисту психоактивних речовин, збори 

хімічного відділення КЛК КГП) 

7) Судово-медична фотографія (основні фототехнічні концепції, предметний поділ, 

відеотехніка, макрофотографія, моніторинговий запис, типи візуальних фотографій)  

8) Відтворення зовнішнього вигляду особи, в т.ч. за останками (поняття опису зовнішності, 

методи складання портрета з пам'яті, реконструкція вигляду за останками)  

9) Специфічність осмолярного сліду (правова основа збереження запаху людини,  методології 

дослідження, категорична осмолярна експертиза)  

10) Варіаторне дослідження в аспекті слідів матеріальних (поняття варіації, правова основа, 

фізіологічні симптоми емоцій, сліди пам'яті) 

11)  Специфіка огляду місця пожежі (алгоритм діяльності поліції, участь пожежного експерта, 

методи огляду пожарища, безпека оглядової групи)  

12) Слідчий експеримент (поняття та правова основа, передумови та цілі, тактика та 

документація експерименту). 

13) Превентивна криміналістика (електронне забезпечення з використанням антропологічних 

характеристик до кодування, освітня профілактика, моніторинг інтелектуального 

відеоспостереження, сигналізації нового покоління). 

14) Криміналістична експертиза (концепція та правова база, замовлення та проведення 

досліджень, експертна установа, розподіл експертиз)  

15) Роль фахівця та перекладача у процесі розслідування (правові засади, роль та місце 

фахівця у кримінальному судочинстві, поява спорів у судовому засіданні). 
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16. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАУКАХ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

15 год. (15 K) 

ECTS: 2 кредити 

Іспит/залік 

1) Безпека як сфера наукових досліджень - концепція та сутність безпеки, структура безпеки, 

проблеми безпеки в епоху глобалізації. Теорія безпеки, характеристики досліджень та 

принципи дослідження безпеки, основні напрямки дослідження безпеки 

2) Загальна характеристика методів досліджень безпеки. Цілі та функції наукових 

досліджень. Принципи процесу наукового пізнання. Процеси пізнання. Види наукових 

пояснень. Види наукових досліджень. Етичні аспекти досліджень в галузі наук про 

безпеку. 

3) Представлення мети дослідження. Постановка проблеми та дослідження питання та його 

перевірка. Введення гіпотез до вибраної проблеми дослідження. Гіпотези та їх значення в 

наукових дослідженнях. Змінні та їх види. Показники та їх важливість у дослідженні 

4) Інструменти та методи дослідження, з особливим акцентом на анкетування. Критерії 

правильного вибору методів. Критерії правильного вибору методів дослідження. Правила 

вибору інструментів дослідження. Побудова інструменту дослідження 

5) Організація та етапи наукових досліджень. Опрацювання процедури дослідження. 

Проведення досліджень. Упорядкування результатів. Письмова презентація результатів 

дослідження.  

 

17. МАГІСТЕРСЬКИЙ СЕМІНАР 

30 год. (30 K) 

ECTS: 15 кредити 

Іспит/залік 

1) Вибір області дослідження / теми роботи. 

2) Технічні аспекти при написанні дипломної роботи. 

3) Етапи підготовки дипломної роботи: виникнення наукової гіпотези, план роботи, збір 

бібліографії, методологія дослідження. 

4) Правила з охорони інтелектуальної власності в науковій роботі. 

5) Представлення результатів дослідження з використанням технічних засобів 

(мультимедійна презентація, відео і т.д.). 

6) Редагування роботи (виправлення окремих елементів роботи, вибір бібліографії, і т.д.), 

перевірка предметної, логічної, лінгвістичної правильності роботи.  

7) Допомога в підготовці до захисту дипломної роботи. 

 

18. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

90 год. 

ECTS: 5 кредитів 

Іспит/залік 

1) Розуміння структури та механізмів функціонування організації, в якій проходить практика. 

2) Наближення професійних реалій, пов'язаних з внутрішньою безпекою та правилами 

поведінки в умовах екстремальних загроз. 

3) Знайомство з механізмами функціонування суб'єктів, що захищають лад, безпеку та 

громадський порядок. 
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II. ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ У ВШУОП  

 

Спеціальність: Детективістика і криміналістика 

 

1. Медицина і судова токсикологія 

15 год. (15 Л ) 

ECTS: 4 кредити. 

Іспит/ залік 

2. Слідча інформатика 

15 год. (15 Л ) 

ECTS: 4 кредитів. 

Іспит/ залік 

3. Юридичні аспекти психології зізнань і пояснень 

15 год. (15 K ) 

ECTS: 3 кредити. 

Іспит/ залік 

4. Права і обв’язки детектива 

15 год. (15 K) 

ECTS: 4 кредити. 

Іспит/ залік 

5. Методи і техніки роботи детектива 

30 год. (6 Пр./15 Лаб/9 П) 

ECTS: 6 кредитів. 

Іспит/ залік 

6. Господарська діяльність у сфері надання детективних послуг  

21 год. (21 K) 

ECTS: 5 кредитів 

Іспит/залік 

7. Методологія криміналістично-розслідувальна 

30 год. (30 Лаб ) 

ECTS: 7 кредитів. 

Іспит/залік 

8. Виробнича практика 

270 год. (270 П ) 

ECTS: 10 кредитів. 

Іспит/залік 

 
Затверджено на засіданні ради факультету від 2.04.2018 р.  

 

ДЕКАН 

 

д-р Яцек Скорус 
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