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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

2. Методичні вказівки до практичних занять

ТЕМА № 2.
ІНТЕГРОВАНА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА
СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Практичне заняття:
«Робота з інформаційними підсистемами Інтегрованої
інформаційно-пошукової системи Національної поліції України»
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Навчальна мета заняття: опанування навичками професійного
використання деяких інформаційних підсистем інформаційно-пошукової
системи Національної поліції України.
Час проведення - 6 год.
Місце проведення - комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів ІП ІІПС
2. Порядок формування ІП «Особа»
3. Види пошуку інформації в ІП «Особа»
4. Порядок формування ІП «Річ»
5. Критерії пошуку інформації в ІП «Річ»
6. Порядок формування ІП «Кримінальна зброя», «Зареєстрована
зброя»
7. Критерії пошуку інформації в ІП «Кримінальна зброя»,
«Зареєстрована зброя»
Література,
занять:

методичне

та матеріально-технічне

забезпечення

1. Конспект лекцій.
2. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків:
Тимченко, - 2010.-382 с.
3. Методичні рекомендації щодо використання інформаційних
ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС
України. Службовий лист МВС від 22.04.2013 № 6759/Дв.
4. Методичні рекомендації МВС України щодо алгоритму дій
користувачів з організації формування Інтегрованої інформаційнопошукової системи ОВС України. Службовий лист МВС від
16.01.2014 за 727/Зр.
Заняття проводиться в комп’ютерному класі. Кожний курсант
забезпечується окремим робочим місцем (комп’ютером, підключеним до
відомчої комп’ютерної мережі). Методичне забезпечення, індивідуальні
завдання надаються в електронному вигляді через локальну комп’ютерну
мережу університету.
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Викладач оголошує тему заняття та його мету. Курсанти за вказівками
викладача знаходять та відкривають файли з методичним забезпеченням для
проведення заняття.
ІІ. Опанувати теоретичні відомості.
ІІІ. Виконати практичні заняття.
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ТЕМА № 3. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКУ ПРАЦІВНИКАМИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ
Практичне заняття:
Використання мережі Інтернет у правоохоронній та юридичній
діяльності
Навчальна мета заняття: опанування навичками налаштування браузера;
створення запитів для пошуку інформації за допомогою пошукових систем;
виконання пошуку інформації за допомогою складних запитів з
використанням логічних операторів; збереження необхідної інформації у
різних форматах; копіювання знайденої інформації у текстовий процесор MS
Word; використання порталу police.kh.ua у професійній діяльності.
Час проведення – 4 год.
Місце проведення – комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Вивчення інтерфейсу браузера Microsoft Internet Explorer.
2. Настроювання інтерфейсу, початкової сторінки і параметрів
завантаження Web-сторінок.
3. Робота з пошуковими системами.
4. Знайомство з інтерфейсами інших браузерів.
5. Пошук юридичної та ділової інформації у мережі Internet.
6. Збереження Web-сторінок і їхніх фрагментів.
7. Взаємодія з текстовим редактором MS Word.
8. Основні функції порталу POLICE.KH.UA
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
занять:
1. Конспект лекцій.
2. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова
//Харків: НікаНова, 2015. – 182с.
3. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків:
Тимченко, - 2010.-382 с.
4. Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-аналітичної
системи «Ricas»: Методичні рекомендації щодо аналітичної
діяльності та кримінального аналізу на базі інформаційноаналітичної системи «Ricas». – Харків: «Юрайт», 2018. – 92 с.
5. Вишня В.Б., Мирошниченко В.О., Комісаров О.Г., Прокопов С.О.
«Інформаційне забезпечення діяльності Національної поліції
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України». Зб. законодавчих та нормативних докум. – Дніпро:
ДДУВС, 2016. – 476 с.
6. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб.
/ І.В. Краснобрижий, С.О. Прокопов, Е.В. Рижков – Дніпро :
ДДУВС, 2018. – 218 с.
Заняття проводиться в комп’ютерному класі. Кожний курсант
забезпечується окремим робочим місцем (комп’ютером, підключеним до
комп’ютерної мережі Інтернет). Методичне забезпечення, індивідуальні
завдання надаються в електронному вигляді через локальну комп’ютерну
мережу університету.
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Викладач оголошує тему заняття та його мету. Курсанти за вказівками
викладача знаходять та відкривають файли з методичним забезпеченням для
проведення заняття.
ІІ. Опанувати теоретичні відомості.
ІІІ. Виконати практичні заняття.
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ТЕМА № 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Практичне заняття:
Створення шаблонів юридичних документів з полями форм у
текстовий процесор MS Word
Навчальна мета заняття: опанування навичками підготовки тексту
головного документа – зразка у текстовому процесорі MS Word;
використання панелі Word "Форми"; створення необхідних полів документу
(числові, текстові, список або інші); захисту тексту документу від змін під
час заповнення полів; збереження документу як шаблону Word; створення
конкретного юридичного документу на основі захищеного шаблону з полями
у текстовий процесор MS Word
Час проведення – 4 год.
Місце проведення – комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1.
2.
3.
4.

Підготовка тексту головного документа – зразка.
Створення полів форми та захист документа.
Збереження документа як шаблона Word.
Створення конкретного юридичного документа на основі захищеного
шаблона з полями.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
занять:
1. Конспект лекцій.
2. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.
3. 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.
Заняття проводиться в комп’ютерному класі. Кожний курсант
забезпечується окремим робочим місцем (комп’ютером, підключеним до
локальної комп’ютерної мережі університету). Методичне забезпечення,
індивідуальні завдання надаються в електронному вигляді через локальну
комп’ютерну мережу університету.
Хід проведення заняття:
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І. Порядок проведення вступу до заняття.
Викладач оголошує тему заняття та його мету. Курсанти за вказівками
викладача знаходять та відкривають файли з методичним забезпеченням для
проведення заняття.
ІІ. Опанувати теоретичні відомості.
ІІІ. Виконати практичні заняття.
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Практичне заняття:
Створення в текстовому процесорі MS Word серійних документів на
основі злиття даних таблиць з бланком документа
Навчальна мета заняття: опанування навичками створення та розміщення
полів даних; злиття головного документа з даними таблиці; перевірки
правильності злиття; вводу додаткової інформації у результати злиття;
використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на
принтер, по електронній пошті) з збереженням в окремому файлі; сортування
результатів злиття.
Час проведення – 4 год.
Місце проведення – комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Створення головного документа – зразка.
Побудова джерела даних.
Розміщення полів даних.
Злиття головного документа з даними таблиці.
Перевірка правильності злиття.
Використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на
принтер, по електронній пошті) з збереженням в окремому файлі.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
занять:
1. Конспект лекцій.
2. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.
3. 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.
Заняття проводиться в комп’ютерному класі. Кожний курсант
забезпечується окремим робочим місцем (комп’ютером, підключеним до
локальної комп’ютерної мережі університету, мережі Інтернет). Методичне
забезпечення, індивідуальні завдання надаються в електронному вигляді
через локальну комп’ютерну мережу університету.
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
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Викладач оголошує тему заняття та його мету. Курсанти за вказівками
викладача знаходять та відкривають файли з методичним забезпеченням для
проведення заняття.
ІІ. Опанувати теоретичні відомості.
ІІІ. Виконати практичні заняття.
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Практичне заняття:
Робота зі списками у MS Excel
Навчальна мета заняття: опанування навичками створення списку; вміння
змінювати інформацію; вміння сортувати список по одному полю, по двом
або трьом полям в одному напрямку; сортувати список по одному полю, по
двом або трьом полям у різних напрямках; вміння використовувати проміжні
підсумки різних видів; вміння створювати та використовувати форми для
корекції інформації у списку; вміння створювати автоматичні фільтри по
різним умовам відбору; створення розширеного фільтру; вміння створювати
критерії відбору інформації; вміння правильно задавати місце розташування
результатів фільтрації.
Час проведення – 4 год.
Місце проведення – комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Створити список у робочому аркуші MS Excel.
2. Виконати завдання по сортуванню списку, по змінюванню інформації у
списку та інше.
3. Додати нову інформацію у списку.
4. Виконати завдання по пошуку інформації у списку.
5. Використання проміжних підсумків для аналізу списку.
6. Обробка списків за допомогою форми.
7. Застосування автофільтрів для аналізу списків.
8. Поняття розширеного фільтру.
9. Логічні операції при використанні розширеного фільтру.
10. Послідовність створення розширеного фільтру (список, діапазон
розташування критеріїв відбору та інше)
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
занять:
1. Конспект лекцій.
2. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.
3. 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.
Заняття проводиться в комп’ютерному класі. Кожний курсант
забезпечується окремим робочим місцем (комп’ютером, підключеним до
локальної комп’ютерної мережі університету, мережі Інтернет). Методичне
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забезпечення, індивідуальні завдання надаються в електронному вигляді
через локальну комп’ютерну мережу університету.
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Викладач оголошує тему заняття та його мету. Курсанти за вказівками
викладача знаходять та відкривають файли з методичним забезпеченням для
проведення заняття.
ІІ. Опанувати теоретичні відомості.
ІІІ. Виконати практичні заняття.
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Практичне заняття:
Аналіз статистичних даних засобами MS Excel. Побудова діаграм та
графіків за даними електронної таблиці.
Навчальна мета заняття: опанування навичками аналізу статистичних
даних офіційних джерел (генеральної прокуратури, головного управління
статистики та ін.); використання функції Excel, власних формул для
обчислення абсолютних та відносних статистичних показників; застосування
відповідних типів порівняння даних й побудови діаграм, графіків
відповідного типу.
Час проведення – 4 год.
Місце проведення – комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Створити таблиці з початковими даними. Здійснити розрахунки,
відпрацювати порядок введення формул у комірки робочого листа MS
Excel та їх копіювання, використання функцій для опрацювання
інформації, поданої в таблиці, побудувати вказані типи діаграм.
Змінити параметри діаграми (завдання надається викладачем).
2. На основі статистичних даних «Єдиний звіт про кримінальні
правопорушення по державі» сайту http://www.gp.gov.ua/ (Генеральна
прокуратура України) створити таблицю «Кількість зареєстрованих
кримінальних правопорушень та результати їх досудового
розслідування» (за останні три роки). Вид злочину вказано у
методичних матеріалах відповідно варіанту (номер варіанта співпадає з
номером слухача в списку групи).
3. Розрахувати (результати подати з точністю до десятих):
- Середні значення за три роки (використати функцію СРЗНАЧ).
- Питому вагу (%) за кожний рік:
- «Кримінальних правопорушень,
повідомлення про підозру»;

у

яких

особам

вручено

- Всього «кримінальних правопорушень у провадженнях, досудове
розслідування, у яких зупинено відповідно до ст. 280 КПК
України» (використати функцію СУММ);
- Всього «кримінальних правопорушень, за якими провадження
направлені до суду» (використати функцію СУММ);
- Всього «кримінальних правопорушень, у яких провадження
закрито» (використати функцію СУММ);
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- «Кримінальних правопорушень, у яких на кінець звітного періоду
рішення не прийнято (про закінчення або зупинення)».
Формула для визначення Питомої ваги (%):
показник , що характеризує частину
*100
показник , що характеризує ціле

4. За початковими даними визначити темп приросту показників за два
останні роки (на скільки у % змінилася кількість кримінальних
правопорушень):
Формула ( %):
Показник поточного року відняти показник попереднього року і
поділити на показник попереднього року та помножити на 100
5. Побудувати:
- Гістограму «Облікованих кримінальних правопорушень» за три
роки. Розмістити гістограму на аркуші 2.
- Кругову діаграму середніх значень
для «Кримінальних
правопорушень, за якими провадження направлені до суду,
вчинених:
- особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення;
- групою осіб;
- у стані алкогольного сп'яніння;
- неповнолітніми або за їх участю.
- Розмістити кругову діаграму на аркуші 3.

6. Перейменувати: Аркуш 1 в «Статистична таблиця», Аркуш 2 - в
«Гістограма», Аркуш 3 – «Кругова діаграма».
.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
занять:
4. Конспект лекцій.
5. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків:
НікаНова, 2015. – 182с.

15

6. 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.
Заняття проводиться в комп’ютерному класі. Кожний курсант
забезпечується окремим робочим місцем (комп’ютером, підключеним до
локальної комп’ютерної мережі університету, мережі Інтернет). Методичне
забезпечення, індивідуальні завдання надаються в електронному вигляді
через локальну комп’ютерну мережу університету.
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Викладач оголошує тему заняття та його мету. Курсанти за вказівками
викладача знаходять та відкривають файли з методичним забезпеченням для
проведення заняття.
ІІ. Опанувати теоретичні відомості.
ІІІ. Виконати практичні заняття.
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Практичне заняття:
Криптографічний захист інформації
Навчальна мета заняття: засвоїти поняття криптографія, шифрування,
дешифрування, ключ шифрування, криптостійкість; ознайомитися з
криптографічними програми; набути практичних навиків роботи з
програмою TRUECRYPT.
Час проведення – 2 год.
Місце проведення – комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Криптографічні методи захисту.
2. Основи криптоаналізу.
3. Програми криптографічного захисту інформації.
4. Створити у програмі TRUECRYPT простий том, виконати його
монтування (підключення) для подальшої роботи.
5. Скопіювати який не будь файл на створений віртуальний диск.
Переконатися в його доступності (відкрити його). Закрити файл.
Розмонтувати том. Переконатися, що файл, який Ви розмістили у
створений простий том, не відкривається.
6. Створити у програмі TRUECRYPT прихований том. Виконайте у
прихованому томі завдання пункту 5.
7. Відпрацюйте дії щодо перегляду вмісту простого тому та перегляду
вмісту прихованого тому.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
занять:
1. Конспект лекцій.
2. Петров А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы
защиты. –М.: ДМК, 2000. –147с.
3. Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах:
Навч. посібник. – К.: КМ Академія, 2003. – 244 с.
4. Вертузаєв М.С., Юрченко О.М. Захист інформації в комп’ютерних
системах від несанкціонованого доступу: Навч. посібник. – К.: Вид-во
Європ. ун-ту, 2001. – 321 с.
5. Косарев В.М., Петренко А.Н. Информационная безопасность:
организация защиты программ и данных: Учеб. пособие. – Д.: Изд-во
ДУЭП, 2003. – 152 с.
Заняття проводиться в комп’ютерному класі. Кожний курсант
забезпечується окремим робочим місцем (комп’ютером, підключеним до
локальної комп’ютерної мережі університету, мережі Інтернет). Методичне
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забезпечення, індивідуальні завдання надаються в електронному вигляді
через локальну комп’ютерну мережу університету.
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Викладач оголошує тему заняття та його мету. Курсанти за вказівками
викладача знаходять та відкривають файли з методичним забезпеченням для
проведення заняття.
ІІ. Опанувати теоретичні відомості.
ІІІ. Виконати практичні заняття.

