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1. Опис навчальної дисципліни

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
Характеристика навчальної
Найменування показників
спеціальності, ступінь вищої
дисципліни
освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 3

26 Цивільна безпека

Загальна кількість годин – 90 262 Правоохоронна
діяльність
Кількість тем – 4
Бакалавр

Навчальний курс 1
Семестр

2

Види контролю: залік

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції

– 8;

Практичні заняття

– 28;

Самостійна робота

– 54

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення
професійної

діяльності»

є

вивчення

курсантами

теоретичних

основ

інформаційного забезпечення діяльності ОНП, 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.
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Основними

завданнями

вивчення

дисципліни

«Інформаційне

забезпечення професійної 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 професійної діяльності.
Міждисциплінарні

зв’язки:

”Інформаційні

технології”,

”Сучасні

інформаційні технології в діяльності поліції”.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни курсант повинен
знати:
- нормативно-правову базу у галузі інформаційного забезпечення органів
Національної поліції (ОНП);
- основні поняття у галузі інформаційного забезпечення ОНП;
- принципи побудови та основні можливості інформаційних підсистем
системи інформаційного забезпечення ОНП;
- можливості інформаційних підрозділів з інформаційної підтримки
органів

Національної

поліції

при

розкритті,

розслідуванні

та

попередженні кримінальних правопорушень;
- основні програмні засоби, що використовуються працівниками органів
Національної поліції при створенні та обробці документів оперативнослужбового призначення.
вміти:
- використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при
розв’язанні конкретних завдань у боротьбі зі злочинністю;
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- організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних
підсистемах

з

метою

розкриття,

розслідування,

попередження

кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які їх скоїли;
- оформлювати первинні документи для створення та актуалізації
інформаційних обліків;
- аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки оперативної
обстановки та прогнозування злочинності;
-

використовувати сучасні програмно-технічні засоби для обміну та
захисту інформації в діяльності органів Національної поліції.
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3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Інформаційне забезпечення органів Національної поліції
України
Нормативно-правова база у галузі інформаційного забезпечення ОНП. Основні
поняття та визначення. Мета та завдання системи інформаційного забезпечення
ОНП України. Принципи побудови та склад системи інформаційного
забезпечення ОНП України. Призначення та основні завдання Інформаційнотелекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції
України». Складові системи «Інформаційний портал Національної поліції».
Поняття системи централізованого управління нарядами поліції. Структура
системи

«ЦУНАМІ»,

призначення

основних

елементів

системи.

Характеристики мобільного логістичного пристрою, налаштування його до
роботи. Підключення мобільного логістичного пристрою до бортової мережі
автомобіля,

установка

зв'язку

з

центром

управління.

Визначення

місцезнаходження через геоінформаційну систему. Отримання патрулем
завдання. Звітування про результати виконання завдання. Автоматизоване
робоче місце «Диспетчер»
Тема № 2. Інтегрована інформаційно-пошукова система Національної
поліції України
Призначення та завдання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи
Національної поліції. Об'єкти обліку Інтегрованої інформаційно-пошукової
системи Національної поліції. Загальні правила заповнення реквізитів
електронних карток ІІПС та паперових документів обліку. Загальний порядок
формування інформаційних ресурсів ІП ІІПС. Загальний порядок доступу до
інформаційних

ресурсів

інформаційних

підсистем

ІП

ІІПС.

ІІПС.

Порядок

Структура

керування

доступом

інформаційних

Інтегрованої інформаційно-пошукової системи Національної поліції.

до

підсистем
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Тема № 3. Методика організації пошуку працівниками Національної
поліції у відкритих джерелах мережі Інтернет
Організація простого та розширеного пошуку інформації у пошукових серверах
глобальної мережі Інтернет. Використання метопошукових серверів глобальної
мережі Інтернет та спеціалізованих метапошукових програмних комплексів.
Пошук

людей

Використання

в

глобальної

мережі

довідково-інформаційних

за

допомогою

баз

даних

онлайн

сервісів.

вільного

доступу

(державних реєстрів).
Тема № 4. Використання програмного забезпечення в професійній
діяльності.
Призначення та загальна характеристика текстового процесора MS WORD.
Використання шрифтів та стилів у MS WORD. Способи форматування
документу у MS WORD. Прийоми та засоби автоматизації розробки документів
у MS WORD. Способи створення таблиць та списків у MS WORD. Створення
власних шаблонів документів у MS WORD. Створення шаблонів юридичних
документів. Злиття документів. Формування вмінь при виконанні базових
операцій з електронними таблицями в MS EXCEL. Створення юридичних баз
даних на основі списків MS EXCEL. Сортування списку, пошук у списку,
створення автофільтру, розширений фільтр. Аналіз статистичних даних
засобами MS EXCEL. Побудова діаграм та графіків за даними електронної
таблиці.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Всього

п/п

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семінарські заняття

Номер та назва навчальної теми

лекції

№

Семестр № 2
1.
Тема № 1. Інформаційне забезпечення
органів Національної поліції України

10

2

8

Тема № 2. Інтегрована інформаційнопошукова система Національної поліції
України

22

2

6

14

Тема № 3. Методика організації пошуку
працівниками Національної поліції у
відкритих джерелах мережі Інтернет

16

2

4

10

42

2

18

22

90

8

28

54

2.

3.

4.
Тема № 4. Використання програмного
забезпечення в професійній діяльності
Всього за семестр № 2:

Залік

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни

Література:

Тема № 1. Інформаційне забезпечення органів Національної
поліції України
1. Поняття інформації. Основні види інформації за змістом (ЗУ «Про
Інформацію»).
2. Властивості інформації
3. Основні види інформаційної діяльності (ЗУ «Про інформацію» ст..9)
4. Види інформації, що використовуються в органах Національної поліції

1-11, 23, 25, 28, 29
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5. Види інформації за порядком доступу (ЗУ «Про інформацію» ст..20)
6.Призначення основних елементів системи «Цунамі»
7. Порядок підключення мобільного логістичного пристрою до бортової
мережі автомобіля, установка зв'язку з центром управління. Порядок
отримання патрулем завдання. Правила використання геоінформаційної
системи прокладки маршрутів до місця події.
8. Дії щодо звітування про результати виконання відповідно «Електронної
системи фіксації поліцейськими результатів реагування на події».
Характеристика АРМ «Диспетчер»

Тема № 2 Інтегрована інформаційно-пошукова система
Національної поліції України
1. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІІПС та
паперових документів обліку
2. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів ІП ІІПС
3. Загальний порядок доступу до інформаційних ресурсів ІП ІІПС
4. Порядок керування доступом до інформаційних підсистем ІІПС
5. Використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційнопошукової системи Національної поліції України для пошуку інформації

12- 22, 29, 35, 41, 44, 45

Тема № 3. Методика організації пошуку працівниками
Національної поліції у відкритих джерелах мережі Інтернет
1. Пошук юридичної та ділової інформації у мережі Internet.
2. Збереження Web-сторінок і їхніх фрагментів.
3. Взаємодія з текстовим редактором MS Word.
4. Використання розширеного пошуку в пошукових машинах мережі
Інтернет.
5. Мета пошукова система.
6. Джерела, що використовуються для пошуку інформації про особу.
7. Єдиний державний реєстр України.

23, 24, 28, 29, 36, 38, 41,
45

Тема № 4. Використання програмного забезпечення в
професійній діяльності.
1. Призначення та класифікація програмного забезпечення персонального
комп’ютера.
2. Призначення та загальна характеристика редактора документів WORD.
Програмна оболонка редактора WORD. Команди меню редактора.
Налагодження текстового процесора WORD. Використання панелей
інструментів. Параметри сторінки у WORD. Параметри абзацу у WORD.
3. Поняття шаблону MS Word. Створення власних шаблонів документів у
WORD.
4. Дії після активізації звичайного файлу документу MS Word. Дії після
активізації файлу шаблону.
5. Принципи захисту шаблону документу. Основні типи полів.
6. Порядок створення серійного документу.
7. Порядок збереження та друку серійного документу.
8. Поняття макросу, типи макросів.
9. Порядок створення макросів, зміна, збереження.
10. Структура табличного документу. Загальна характеристика табличних
редакторів.
11. Табличний процесор MS Excel. Загальна характеристика та робота з
меню.
12. Табличний процесор MS Excel. Поняття книги та листа.
13. Табличний процесор MS Excel. Порядок розв’язання задачі в
табличному процесорі.
14. Табличний процесор MS Excel. Правила складання формул в
табличних документах.
15. Табличний процесор MS Excel. Абсолютна адресація в формулах

23, 31-36, 39, 41, 42
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табличного документу
16. Табличний процесор MS Excel. Відносна адресація в формулах
табличного документу
17. Табличний процесор MS Excel. Використання вбудованих функцій
18. Табличний процесор MS Excel. Побудова діаграми за таблицею.
19. Поняття криптографії.
20. Поняття шифрування та дешифрування.
21. Поняття ключа шифрування.
22. Поняття криптостійкості.
23. Вимоги до криптографічних систем.
24. Криптографічні методи.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Інформаційні технології електронного офісу та обробки графіки.
2. Гіпертекст – поняття, побудова, історія створення.
3. Інформаційно-пошукові системи законодавства.
4. Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
5. Державний реєстр прав власності на нерухоме майно.
6. Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Державний реєстр іпотек.
7. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.
8. Спадковий реєстр.
9. Єдиний державний реєстр нормативних актів..
10. Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку. Єдиний реєстр
бланків нотаріальних документів.
11. Єдиний реєстр нотаріусів. Єдиний реєстр громадських формувань.
12. Поняття про захист текстових файлів засобами WORD. Використання звичайного та
«довгого» (128 символів) паролю.
13. Захист файлів усіх типів засобами шифрування у WinRar.
14. Поняття про структури у документі WORD. Початок тем (глав) з нової сторінки.
Присвоєння рядкам тексту статусів заголовків. Рівень заголовку. Схема документу.
Створення змісту документу, користування ним. Зміст з іншим рівнем вкладень та в
іншому місці.
15. Поняття про колонтитули у документі WORD, їх створення.. Різні колонтитули для
парних та непарних сторінок. Вставляння типових колонтитулів. Вставка символу
звичайна та комбінацією клавіш
16. WORD: Поняття про шаблони. Типові шаблони. Створення власного шаблону.
Встановлення властивостей полів. Встановлення захисту форми. Заповнення форми
на основі шаблону.
17. EXCEL :Створення шаблону таблиці.
18. EXCEL: Введення формул. Копіювання формул. Перейменування аркушів таблиці.
Копіювання числових клітинок.
19. EXCEL: Створення діаграми.
20. Поняття про комп’ютерні віруси та засоби захисту від них.
21. Властивості електронного документу, його створення. Нормативна база.
22. Поняття електронного цифрового підпису та його використання. Нормативна база.
23. Основні принципи побудови мережі Інтернет.
24. Історія створення та розвитку Інтернет.
25. Протокол передачі даних ТСР- ІР. URL адреса, її складові частини. DNS – сервери.
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26. Способи підключення до Інтернет, їхні технічні дані.
27. Пошук правової інформації в Інтернет.
28. Поняття FTP- сервісу та робота з ним.
29. Безпека в Інтернет, антивірусні програми та брандмауери.
30. Пошуки в Інтернет за допомогою системи «Ліга – Закон».

6. Методи навчання
За темами навчальної дисципліни передбачається використання таких методів
навчання:
- викладання матеріалу під час лекційних занять з використанням
проблемно-діалогічних методів (лекція-бесіда, евристична бесіда);
- формування професійних вмінь і навичок використання інформаційних
технологій під час практичних занять;
- формування навичок використання інформаційних технологій для
пошуку та аналізу інформації під час самостійної роботи.
7. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Що таке «інформація». Основні властивості інформації.
2. Основні види інформації за змістом
3. Основні види інформаційної діяльності
4. Види інформації, що використовуються в органах Національної поліції
5. Що таке «інформаційне забезпечення поліції»
6. Що таке «інформаційна технологія»
7. Що таке «система інформаційного забезпечення»
8. Складові частини системи інформаційного забезпечення
9. Основна мета системи інформаційного забезпечення
10. Завдання системи інформаційного забезпечення
11. Основні напрямки розвитку системи інформаційного забезпечення
12. Принципи побудови системи інформаційного забезпечення
13. Що таке «інформаційна підсистема». Структурна побудова інформаційних підсистем
органів Національної поліції
14. Що таке «Інтегрована інформаційно-пошукова система органів Національної поліції».
15. Основні види обліків в МВС
16. Що таке «інформаційно-пошукові системи»
17. Системи пошуку в Інтернет. Основні терміни
18. Способи пошуку інформації в Інтернет
19. Логічні оператори і синтаксичні вирази для пошуку інформації в Інтернет
20. Налаштування, які можна задавати під час розширеного пошуку інформації в Інтернет
21. Види пошуку в ІПС Ліга:Закон
22. Види статусу нормативного документу у ІПС Ліга:Закон
23. Режими
пошуку
документів
на
сайті
«Законодавство
України»
(http://www.rada.gov.ua/)
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24. Назвіть послуги, які надає Інформаційний сервер «Нормативні акти України
(НАУ)» (www.nau.kiev.ua)
25. Групи функцій, які виконує портал www.police.kh.ua
26. Назвіть Облікові Розшуки МВС (http://wanted.mvs.gov.ua/)
27. Що таке комп’ютер. Призначення комп’ютера
28. Класифікація комп’ютерів за призначенням. Характеристика й приклади
29. Основні напрямки використання персональних комп’ютерів.
30. Зовнішня архітектура персонального комп’ютера.
31. Пристрої, що містяться в системному блоці персонального комп’ютера.
32. Виробники процесорів й основні технічні характеристики процесора.
33. Функції процесора
34. Призначення материнської плати.
35. Види комп’ютерної пам’яті.
36. Назвіть технічні характеристики жорсткого диску
37. Назвіть призначення і види компакт-дисків.
38. Як називається пристрій, який має визначення SVGA, основні його характеристики.
39. Пристрої введення
40. Групи (області) клавіш клавіатури
41. Пристрої виведення
42. Типи моніторів
43. Типи принтерів
44. Що таке модем
45. Види модемів
46. Що таке «програмне забезпечення». Рівні програмного забезпечення
47. Класифікація програмного забезпечення
48. Що таке «системне програмне забезпечення».
49. Що таке «операційна система»
50. Класифікація операційних систем за основними ознаками.
51. Основні функції операційної системи
52. Склад операційної системи
53. Що таке робочий стіл. Назвіть основні його елементи.
54. Системні утиліти, які не входять в операційну систему.
55. Що таке інструментальне програмне забезпечення
56. Класифікація прикладного програмного забезпечення
57. Що таке комп’ютерний вірус
58. Типи комп’ютерних вірусів
59. Приклади антивірусних програм.
60. Основні поняття операційної системи WINDOWS: робочий стіл.
61. Основні поняття операційної системи WINDOWS: панель задач.
62. Основні поняття операційної системи WINDOWS: файли, папки.
63. Поняття про конфігурацію робочого столу операційної системи WINDOWS.
64. Порядок копіювання, переміщення та видалення файлів та папок у WINDOWS.
65. Пошук файлів та каталогів у WINDOWS.
66. Способи запуску додатків (програм)т WINDOWS.
67. Призначення та загальна характеристика текстового процесора WORD.
68. Програмна оболонка текстового процесора WORD. Команди меню.
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69. Налагодження текстового процесора WORD.
70. Використання панелей інструментів.
71. Параметри сторінки у WORD.
72. Параметри абзацу у WORD.
73. Створення власних шаблонів документів у WORD.
74. Використання шрифтів та стилів у WORD.
75. Способи форматування документу у WORD.
76. Способи створення таблиць у WORD.
77. Робота з фрагментами тексту документу у WORD.
78. Підготовка документу до друку у WORD.
79. Способи збереження документу у WORD.
80. Обробка зображень на комп’ютері. Класифікація графічних редакторів
81. Особливості роботи з графічним редактором Paint. Інструментальні панелі
графічних редакторів. Поняття про палітру кольорів
82. Архівація файлів.
83. Робота з програмами-архіваторами.
84. Табличний процесор MS Excel. Загальна характеристика та робота з меню.
85. Табличний процесор MS Excel. Поняття книги та листа.
86. Табличний процесор MS Excel. Типи даних.
87. Табличний процесор MS Excel. Правила
створення формул в табличних
документах.
88. Табличний процесор MS Excel. Абсолютна адресація в формулах табличного
документу
89. Табличний процесор MS Excel. Відносна адресація в формулах табличного
документу
90. Табличний процесор MS Excel. Використання вбудованих функцій
91. Табличний процесор MS Excel. Побудова діаграми за таблицею
92. Табличний процесор MS Excel. Збереження електронних таблиць у файлі
93. Основні прийоми роботи з браузером MS Internet Explorer
94. Геоінформаційні системи. Антивірусні програми
95. Поняття криптографії.
96. Поняття шифрування та дешифрування.
97. Поняття ключа шифрування.
98. Поняття криптостійкості.
99. Вимоги до криптографічних систем.
100.
Криптографічні методи.

8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
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Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має за мету перевірку засвоєння слухачем знань, умінь і навичок з навчальної
дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат
навчальних
занять
за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
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оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Результат

Загальна кількість балів
(перед
підсумковим =( навчальних
занять
контролем)
семестр

Результат
) /
+ самостійної роботи
2
за за семестр

*10

Підсумковий контроль
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів,
залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю
(заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий
контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).

Підсумкові
навчальної
дисципліни

бали
=

Загальна
Кількість
кількість балів (перед
балів
+
підсумковим
підсумковим
контролем)
контролем

за
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Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль (залік) повторно. Повторне
складання підсумкового контролю (заліку) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий –
комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами).
Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності.
Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60
балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації
академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку
навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували
академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з
Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче
ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й
інших аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та
індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.

Робота під час
навчальних

Самостійна та
індивідуальна робота

занять
Отримати не менше 4
позитивних оцінок (денна
форма навчання)

Підготувати реферат,
підготувати конспект за
темами самостійної роботи.

Отримати не менше 1
позитивної оцінки (заочна
форма навчання)

Підсумковий контроль – залік.

Підсумковий
контроль

Отримати за
підсумковий
контроль не
менше 30
балів
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9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Оцінка
в балах

Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.

75 – 81

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.

(“зараховано”)

Задовільно
(“зараховано”)
60 – 67

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
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необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернет
10.1. Методичне забезпечення
1.
Навчально-методичні матеріали до практичних
«Інформаційне забезпечення професійної діяльності».

занять

з

дисципліни

2.
Навчально-методичні матеріали до самостійної
«Інформаційне забезпечення професійної діяльності».

роботи

з

дисципліни

забезпечення

професійної

3.
Тексти
діяльності».

лекцій

з

дисципліни

«Інформаційне

10.2. Рекомендована література
Основна
Нормативно-правові акти

Конституція України від 28.06.1996 за №254к/96-ВР.
Закон України «Про Національну поліцію» (ВВР), 2015, №40-41,Ст.379.
Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 за № 2657-XII.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 за № 2939-VI.
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» від 31.05.2005 за № 2594-IV.
6. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 за 2297-VI.
7. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 за №
3206-VI.
8. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5.07.1994
за № 80/94-ВР.
9. Наказ МВС «Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційнопошукову систему ОВС України» від 12.10.2009 за № 436.
10. Наказ МВС «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову
інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 14.05.2012 за №
423.
11. Наказ МВС «Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних
правопорушень» від 07.11.2012 за № 1017.
12. Наказ ГПУ «Про затвердження положення про порядок ведення Єдиного реєстру
досудових розслідувань (із змінами)» від 06.04.2016 за № 139.
1.
2.
3.
4.
5.
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13. Наказ МінЮст «Про затвердження типового порядку обробки персональних даних
у базах персональних даних» від 30.12.2011 за № 3659/5.
14. Спільний наказ ГПУ та МВС України «Порядок взаємодії ГПУ та МВС України
щодо обміну інформацією з ЄРДР та інформаційних систем ОВС» від 17.11.2012
за № 115/1046.
15. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Міндоходів і зборів, Міноборони, Державної
судової адміністрації «Інструкція «Про порядок обліку кримінальних та
адміністративних корупційних правопорушень»» від 22.04.2014 за №
52/394/172/71/268/60.
16. Наказ МВС «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну
систему «Інформаційний портал Національної поліції України» від 3.08.2017 №
676.
17. Доручення МВС «Про організацію порядку обліку кримінальних правопорушень»
від 20.11.2012 за № 18065/3р.
18. Доручення МВС «Про організацію Порядку обліку участі оперативних служб у
встановленні осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень» від
02.12.2013 за № 20934/Дв.
19. Методичні рекомендації щодо використання інформаційних ресурсів Інтегрованої
інформаційно-пошукової системи ОВС України. Службовий лист МВС від
22.04.2013 № 6759/Дв.
20. Методичні рекомендації МВС України щодо алгоритму дій користувачів з
організації формування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС
України. Службовий лист МВС від 16.01.2014 за 727/Зр.
21. Методичні матеріали Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
МВС України щодо дій користувачів системи централізованого управління
нарядами патрульної служби «ЦУНАМІ». Київ. 2015.
22. Методичні рекомендації щодо користування Електронною системою фіксації
поліцейськими результатів реагування на події. Службовий лист Національної
поліції від 16.06.2017 за 6327.
Навчальна література

23. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків: НікаНова,
2015. – 182с.
24. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків: Тимченкоб
2010.-382 с.
25. Саницький В.А. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навчальнопрактичний посібник / Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. За ред.
Л.В. Бородича // К.: РВВ МВС України. – 144 с.
26. Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення
розслідування злочинів: Монографія / В.В. Бірюков // Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.
Є.О.Дідоренка, 2009. – 664 с.
27. Бутузов В. М. Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у
сфері високих інформаційних технологій: [навч. посіб.] / В. М. Бутузов,
В. Д. Павловський, Л. П. Скалозуб та ін. за ред. Б. В. Романюка; Є. Д. Скулиша //
К.: 2011. – 404 с.
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28. Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-аналітичної системи
«Ricas»: Методичні рекомендації щодо аналітичної діяльності та кримінального
аналізу на базі інформаційно-аналітичної системи «Ricas». – Харків: «Юрайт»,
2018. – 92 с.
29. Вишня В.Б., Мирошниченко В.О., Комісаров О.Г., Прокопов С.О. «Інформаційне
забезпечення діяльності Національної поліції України». Зб. законодавчих та
нормативних докум. – Дніпро: ДДУВС, 2016. – 476 с.
30. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. / І.В.
Краснобрижий, С.О. Прокопов, Е.В. Рижков – Дніпро : ДДУВС, 2018. – 218 с.
Допоміжна
31. Сезонова І. К. Основи комп'ютерного дизайну / І.К. Сезонова, І.І. Ключник,
Ю.Є.Хорошайло// Харків, Компанія СМИТ, 2011. - 135с.
32. Сезонова І. К. Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи / І.К.Сезонова, Ю.Є.
Хорошайло, Т.П. Колісник // Харків,Оберіг,2011. – 260 с.
33. Колісник Т.П. Комп’ютерне діловодство для правоохоронців : навч. Посіб. / Т.П.
Колісник, І.К. Сезонова. – МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків :
НікаНова, 2015. – 180 с.
34. Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посіб - К.: Центр учбової літератури, 2011. 576 с.
35. Лагутенко О. И. Модемы. Справочник пользователя / О. И. Лагутенко. – Спб. :
Лань. – 1997.
36. Мельников Д. А. Информационные процессы в компьютерных сетях. Протоколы,
стандарты, интерфейсы, модели / Д. А. Мельников. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ.
37. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров. – Львів, 1999.
Інформаційні ресурси в Інтернет
38. CMS или движок для сайта — бесплатные и платные системы управления
контентом
сайта
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://ktonanovenkogo.ru/seo/dvizhok-dlya-sajta-cms-besplatnye-cms-sistemy-upravleniyakontentom-sajta.html. - Назва з екрану.

39. Акимов С.В. Введение в интернет-технологии (учебник) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.structuralist.narod.ru/it/internet/internet.htm/ - Назва з
екрану.
40. Виды
хостинга
сайта
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://mchost.com.ua/vidy-hostinga-sajtov.html. - Назва з екрану.
41. Выбор CMS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmslist.ru/find_cms/. –
Назва з екрану.
42. Грошев А.С. Основы работы с базами данных [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.intuit.ru/department/database/basedbw/. – Назва з екрану.
43. Защита от фишинг-атак [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://stopmalware.kz/showthread.php?t=4123. – Назва з екрану.
44. Интернет-технологии в современном мире [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://startov.ru/internet-tehnologii.html. - Назва з екрану.
45. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ami.lnu.edu.ua/books/Rel_bd/index.htm. - Назва з
екрану.
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46. Електронний ресурс. Інформаційна система «Єдиний реєстр досудових
розслідувань»/ BMS Consulting версія 1.0 від 02.10.12.
47. http://www.naiau.kiev.ua/ – офіційний веб-портал НАВС
48. http://www.rada.gov.ua/ – офіційний портал Верховної Ради України
49. http://www.mon.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.
50. http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти
України» (НАУ)
51. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека імені В.І. Вернадського
52. http://www.gntb.n-t.org/ – Державна науково-технічна бібліотека України (Київ)
53. http://korolenko.kharkov.com/ – Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.
Короленка

