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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інформаційні технології в
правозастосовчій діяльності» складена відповідно до освітньої програми підготовки
магістрів за спеціальністю 081 Право.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття інформаційних
технологій, інформаційних процесів та пристроїв, які використовуються в роботі
правоохоронних органів та навички їх використання в правозастосовчій діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: “Інформаційні технології”,”Сусачні інформаційні
технології в діяльності поліції”
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1. Апаратне забезпечення правозастосовчій діяльності.
Тема № 2. Програмне забезпечення правозастосовчій діяльності.
Тема № 3. Мережні технології в правозастосовчій діяльності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в
правозастосовчій діяльності» є формування знань, умінь та навичок, необхідних для
використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності поліції;
удосконалення

навичок

професійної

роботи

з

комп’ютерними

пристроями,

комп'ютерними мережами та електронними документами; напрямами використання
інформаційних технологій у практиці боротьби із злочинністю.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології в
правозастосовчій діяльності» є
опанування сутністю новітніх інформаційних технологій, які використовуються в
діяльності поліції;
удосконалення практичних навичок щодо використання нових цифрових пристроїв та
комп’ютерних програм в діяльності правоохоронця;
вивчення питань щодо напрямів, тенденцій та перспектив розвитку інформаційних
технологій в правозастосовчій діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми слухачі
повинні знати:
основні поняття інформаційних технологій, інформаційних
процесів;

основи побудови та апаратні характеристики ПК;

класифікацію програмного забезпечення;
функціональні можливості основних видів прикладного програмного забезпечення;
вміти:
використовувати апаратне забезпечення ПК для зняття, зберігання та аналізу
інформації;

використовувати системне програмне забезпечення ПК для професійного
використання ПК;

використовувати для підготовки документів текстові редактори, електронні
таблиці, програми підготовки презентацій;
використовувати засоби табличних процесорів для аналітичних задач та звітів;
здійснювати пошук інформації за допомогою інформаційно-пошукових систем та в
мережі Інтернет.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Апаратне забезпечення правозастосовчій діяльності
Інформація,
Інформаційні

її

властивості.
процеси

в

Особливості

поліції.

Склад

кодування
та

та

класифікації

необхідність

інформації.

використання

засобів

обчислювальної техніки та нових інформаційних технологій в діяльності поліції.
Проблеми та стратегія розвитку системи інформаційного забезпечення поліції України.
Особливості правового регулювання суспільних відносин щодо цифрової інформації.
Електронний документ, підпис та печатка.
Тема № 2. Програмне забезпечення правозастосовчій діяльності.
Класифікація системного програмного забезпечення та його характеристики. Класифікація
прикладного програмного забезпечення та його характеристики.
Основні прийоми роботи в ОС Windows. Характеристика ОС Windows. Програмні засоби
для роботи з текстами. Класифікація текстових редакторів. Призначення та загальна
характеристика MS WORD. Створення власних шаблонів документів у MS WORD.

Використання шрифтів та стилів у MS WORD. Способи форматування документу у MS
WORD. Способи створення таблиць та списків у MS WORD. Робота з фрагментами тексту

документу у MS WORD. Створення службових документів. Створення шаблонів
юридичних документів. Формування вмінь при виконанні базових операцій з
електронними таблицями в MS Excel. Розв’язування аналітичних задач засобами
табличних процесорів. Використання табличного процесора в інформаційно-аналітичній
діяльності ОВС. Розв’язування задачі аналізу злочинності. Розв’язування задачі
прогнозування злочинності. Побудова діаграм та графіків за даними електронної таблиці.
Розв’язування практичних задач аналізу та прогнозування за індивідуальними завданнями.
Тема № 3. Мережні технології в правозастосовчій діяльності.
Основні поняття, класифікація та приклади використання комп'ютерних мереж в
практичній

діяльності

співробітника

ОВС.

Особливості

побудови,

адресації

та

ідентифікації в мережі Internet. Поняття інформаційної безпеки у загальнодержавних і
корпоративних

комп'ютерних

мережах.

Забезпечення

інформаційної

безпеки

у

правоохоронній діяльності. Використання мережного програмного забезпечення.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання
Питання, що виносяться на залік
Поняття інформації, інформатики.
Інформатизація та комп’ютеризація суспільства
Вимірювання інформації. Носії інформації.
Системи числення.
Сучасні засоби зберігання, обробки та передавання інформації.
Поняття про носії та накопичувачі інформації.
Структура та основні функціональні пристрої персональних комп’ютерів.
Поняття про апаратне та програмне забезпечення та їх взаємодію.
Системний модуль (блок), монітор, клавіатура, магнітні диски та друкуючий
пристрій персонального комп’ютера.
10. Поняття про логічну структуру комп’ютера.
11. Поняття про конфігурацію комп’ютера.
12. Основні характеристики персонального комп’ютера.
13. Принцип програмного управління.
14. Призначення та класифікація програмного забезпечення персонального
комп’ютера.
15. Поняття файлу. Правила іменування файлів.
16. Поняття каталогу.
17. Поняття кореневого каталога, поточного каталогу, підкаталогу, надкаталогау
18. Поняття шляху до файлу.
19. Групові імена файлів.
20. Поняття про операційну систему комп’ютера.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

21. Класифікація сучасних операційних систем.
22. Багатозадачні операційні системи та віконний інтерфейс.
23. Основні поняття операційної системи WINDOWS: робочий стіл.
24. Основні поняття операційної системи WINDOWS: панель задач.
25. Основні поняття операційної системи WINDOWS: файли, папки.
26. Поняття про конфігурацію робочого столу операційної системи WINDOWS.
27. Порядок копіювання, переміщення та видалення файлів та папок у WINDOWS.
28. Пошук файлів та каталогів у WINDOWS.
29. Способи запуску додатків WINDOWS.
30. Призначення та загальна характеристика текстового процесора WORD.
31. Програмна оболонка текстового процесора WORD. Команди меню.
32. Налагодження текстового процесора WORD.
33. Використання панелей інструментів.
34. Параметри сторінки у WORD.
35. Параметри абзацу у WORD.
36. Створення власних шаблонів документів у WORD.
37. Використання шрифтів та стилів у WORD.
38. Способи форматування документу у WORD.
39. Способи створення таблиць у WORD.
40. Робота з фрагментами тексту документу у WORD.
41. Підготовка документу до друку у WORD.
42. Способи збереження документу у WORD.
43. Обробка зображень на комп’ютері. Класифікація графічних редакторів
44. Особливості роботи з графічним редактором Paint. Інструментальні панелі
графічних редакторів. Поняття про палітру кольорів
45. Архівація файлів.
46. Робота з програмами-архіваторами.
47. Табличний процесор MS Excel. Загальна характеристика та робота з меню.
48. Табличний процесор MS Excel. Поняття книги та листа.
49. Табличний процесор MS Excel. Типи даних.
50. Табличний процесор MS Excel. Правила створення формул в табличних
документах.
51. Табличний процесор MS Excel. Абсолютна адресація в формулах табличного
документу
52. Табличний процесор MS Excel. Відносна адресація в формулах табличного
документу
53. Табличний процесор MS Excel. Використання вбудованих функцій
54. Табличний процесор MS Excel. Побудова діаграми за таблицею
55. Табличний процесор MS Excel. Збереження електронних таблиць у файлі
56. Основні прийоми роботи з браузером MS Internet Explorer
57. Основні поняття баз даних
58. Інформаційно-пошукові системи
59. Геоінформаційні системи
60. Антивірусні програми

