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ВСТУП
Дисципліна “Інформаційне забезпечення ОВС” є важливою частиною
фахової підготовки фахівця напряму підготовки 6.030402 «правоохоронна
діяльність». Цей курс продовжує закладені теоретичні основи сучасного
технологічного підходу до застосування інформаційних систем, які мають
важливе значення для підтримки прийняття рішень, в тому числі – в ОВС
України..
Об’єктом вивчення навчальної дисципліни „Інформаційне забезпечення
ОВС” є сучасні інформаційно-пошукові технології та засоби, що
забезпечують їх функціонування.
Актуальність дисципліни обумовлена потенційними можливостями
підвищення ефективності використання засобів отримання інформації за
допомогою комп’ютерних пошукових систем.
В рамках вивчення дисципліни досліджуються сучасні наукові
концепції, поняття, методи та технології функціонування інформаційнопошукових систем
Предметом дисципліни „Інформаційне забезпечення ОВС” є теорія і
практика використання новітніх інформаційних технологій для пошуку
інформації.
Теоретична частина курсу досліджує загальні принципи побудови та
функціонування правових інформаційних систем, юридичні ресурси Інтернет,
організація планування та контролю опрацювання інформації в ОВС,
концептуальні основи будови комп’ютерних мереж, основні відмінності
інформаційно-довідковими та інформаційно-пошуковими системами..
Практичний аспект дисципліни охоплює питання використання
правових інформаційно-пошукових систем для отримання правової
інформації з використанням типових підходів пошуку інформації в існуючих
системах.
Дисципліна „Інформаційне забезпечення ОВС” базується на дисципліні
бакалаврської підготовки за напрямом “Правоохоронна діяльність”:
“Інформатика”,
а також пов’язана з дисципліною “Застосування
комп’ютерних технологій в ОВС”.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення
ОВС» є:
– обґрунтувати і пояснити використання засобів сучасних інформаційних
технологій для розв’язування задач, пов’язаних із опрацюванням
інформації, її пошуком, зберіганням та передаванням;
– виявити переваги використання нових інформаційних технологій у
виробництві, науці та повсякденному житті;
– визначити основні способи опрацювання масивів нормативно-правової і
довідково-консультаційної
інформації
за
допомогою
системи
ЛІГА:ЗАКОН.
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1.2. основним завданням вивчення дисципліни «Інформаційне
забезпечення ОВС» є:
– сформувати загальну уяву про призначення та особливості
використання правових інформаційно-пошукових систем;
– закріпити отримані навички під час виконання практичних та
лабораторних робіт з використанням сучасних правових інформаційнопошукових систем.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми курсанти повинні:
Знати:
– порядок роботи в мережах Internet та Intranet;
– технології використання найбільш поширених пошукових та поштових
серверів, а також поштової служби ОВС;
– структуру і склад інформаційно-пошукових систем та їх значення в
діяльності ОВС;
– призначення і можливості правових інформаційних систем (Ліга, Рада,
Консультант);
– організаційні та технічні методи захисту інформації в системі
інформаційного забезпечення ОВС;
– електронні бібліотеки.
Вміти:
– користуватися електронною поштою;
– знаходити необхідну інформацію в мережі Internet за допомогою
браузерів та пошукових серверів;
– використовувати засоби електронних організаторів для планування та
організації професійної діяльності;
– користуватися правовими інформаційно-пошуковими системами для
пошуку нормативно-правових документів;
– створювати електронні картотеки;
Мати уяву про:
– перспективи і тенденції розвитку сучасних інформаційних систем і
технологій;
– особливості організації нових інформаційних технологій опрацювання
даних при розв'язанні задач, що входять у компетенцію ОВС;
– можливості та перспективи використання засобів обчислювальної
техніки у своїй роботі за спеціальністю.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема № 1: Юридичні ресурси Internet. Пошукові ресурси та пошукові сервери
Тема № 2: Організація планування та контролю опрацювання інформації в
ОВС.
Тема № 3: Локальні інформаційні правові системи: Юрист+, Инфоюрист.
Тема № 4: інформаційно-пошукові системи ЛІГА, Рада. Основи роботи з
інформаційно-пошуковою системою ЛІГА:ЗАКОН
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3. Рекомендована література
Основна література

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Закон України «Про національну програму інформатизації».
Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах».
Наказ МВС України «Про затвердження Положення про Інтегровану
інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України»
Зацеркляний М.М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів: навч. посіб. / Зацеркляний М.М., Наумов В.В. –
Харків: Тимченко, 2010. – 382с. з іл.
Компьютерные технологии и управление органами внутренних дел. 2000. –
188с.
Мінченко А.В., Галас О.Р. Правова інформатика. Інформація та інформаційне
забезпечення правоохоронних органів. 2004. – 436 с.
Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України. 2002.112с.
Руководство пользователя: Компьютерная правовая система "ЛИГА:ЗАКОН".
– К.: ИАЦ „ЛИГА”, 2001. – 176 с.
Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Издательство
«ПИТЕР», 2008.- 640 с.
Глинський Я. М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник. – Львів:
"Деол", 2001. – 224 с.
Курс правовой информатики / Учебник для вузов. О.А.Гаврилов.
Издательство НОРМА - ИНФРА. Москва, 2000.
Введение в правовую информатику/Справочные правовые системы
Консультант Плюс/ Под ред. Д.Б. Новикова, М. 1999.
Гайдамакин Н.А. «Автоматизированные информационные системы, базы и
банки данных», М.: «Гелиос», 2002.
Абросимов А.Г., Абрамов Н.В., Мотовилов Н.В., Корпоративные
экономические информационные системы, уч. пос. СГЭА, 2005.
Троян Г.М. Поиск в русскоязычной части Интернет: поисковая система
Yandex // Радиолюбитель. Ваш компьютер. – № 1-3, 2000.
Портал ЛІГА:ЗАКОН http:// www.ligazakon.ua.
Портал «Верховна рада україни» http://rada.gov.ua

.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання

1.
2.
3.

Контрольні питання, які виносяться на залік
Поняття інформаційного простору.
Популярні юридичні портали.
Принципи функціонування клієнт-серверної технології.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Компоненти HTML сторінки.
Суть гіпертекстової форми подання Web-документів.
Способи завантаження веб-сторінок у браузері.
Поняття пошукового серверу.
Загальні принципи роботи пошукових серверів.
Загальні правила формулювання запитів.
Параметри поширеного пошуку
Додаткові можливості пошукових серверів.
Складові пошукових систем.
Механізм індексації інформації.
Поняття релевантності.
Принципи визначення релевантності.
Структура інформаційного забезпечення ОВС.
Поняття та нормативні підстави створення ІІПС.
Мета, призначення, завдання ІІПС.
Об'єкти обліку ІІПС.
Структура ІІПС.
Правила надання права доступу до інформаційних ресурсів
ІІПС.
Структура інформаційних підрозділів МВС України.
Задачі, що вирішуються у підрозділах першого (центрального)
рівня інформаційної служби ОВС.
Задачі, що вирішуються у підрозділах другого (регіонального)
рівня інформаційної служби ОВС.
Задачі, що вирішуються у підрозділах третього (територіального)
рівня інформаційної служби ОВС.
Порядок організації обміну інформацією між вузлами.
Види обліків в ОВС.
Основні прийоми роботи з браузером.
Компоненти HTML сторінки.
Суть гіпертекстової форми подання Web-документів.
Способи завантаження веб-сторінок у браузері.
Поняття інформаційно-пошукової системи.
Локальні інформаційно-правові системи.
Мережеві інформаційно-пошукові системи ЛІГА, Рада.
Основні прийоми роботи з комп'ютерною правовою системою
ЛІГА:ЗАКОН.
Пошук документа в комп'ютерній правовій системі ЛІГА:ЗАКОН .
Обов'язкові розділи вікна пошук.
Контекстний пошук.
Логічні умови під час пошуку у комп'ютерній правовій системі
ЛІГА:ЗАКОН.
Зміна параметрів шрифтів
у
комп'ютерній правовій системі
ЛІГА:ЗАКОН.
Збереження створеного в ЛІГА:ЗАКОН документу у файлі на диску.
Вибір ключових слів для пошуку.

7

43. Використання діаграм зв’язків законодавчих актів для пошуку
інформації.

