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1. Опис навчальної дисципліни
Програма підготовки
спеціаліста

Кількість кредитів ЕСТS – 1,5
Загальна кількість годин – 54
Кількість контролів
– 2
Форма навчання
– денна

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
напряму підготовки,
спеціальності
0304
Право
(шифр галузі)

Характеристика навчальної
дисципліни

Цикл підготовки: нормативний

(назва галузі знань)

(назва циклу)

Навчальний курс:

II
(номер)

4
6.030402 – Правоохоронна Семестр :
(номер)
діяльність
Розподіл навчальної дисципліни
бакалавр
за видами занять:
Лекції
– 8;
(години)

Практичні заняття

–

2;
(години)

Лабораторні заняття – 16;
(години)

Самостійна робота –

28;
(години)
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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.
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.
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
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техніки у своїй роботі за спеціальністю.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1: Юридичні ресурси Internet.
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

4. Структура навчальної дисципліни

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

Самостійна
Робота

Література, сторінки

10

2

-

-

4

6

1,3,4,6

Тема № 2: Організація планування
та
контролю
опрацювання
інформації в ОВС.

12

2

-

2

4

6

2,3,4,7

Тема № 3: Локальні інформаційні
правові системи: Юрист+,
Инфоюрист.

12

2

-

-

4

8

1,3,4,5

Тема № 4: інформаційно-пошукові
системи ЛІГА, Рада. Основи роботи з
інформаційно-пошуковою системою
ЛІГА:ЗАКОН
Всього:

16

2

-

-

4

8

1,3,4,8

54

8

-

2

16

28

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

1

Вид контролю

Семінарські
заняття

Тема № 1: Юридичні ресурси Internet.
Пошукові ресурси та пошукові
сервери

Номер та назва навчальної теми

Всього

№ п\п

Лекції

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

2

4.1.2. Завдання на самостійну роботу
Тема № 1: Юридичні ресурси Internet. Пошукові ресурси та
пошукові сервери
Лекція за темою № 1: Юридичні ресурси Internet. Пошукові
ресурси та пошукові сервери
Лабораторна робота: Використання правових ресурсів
Інтернет.

Література

Ресурси
Internet

Структура вивчення навчальної дисципліни

залік

6
Самостійна робота: Додаткові параметри пошукових
запитів.
Тема № 2: Організація планування та контролю опрацювання
інформації в ОВС.
Лекція за темою № 2: Організація планування та контролю
опрацювання інформації в ОВС.
Лабораторна
робота:
Планування
та
контроль
опрацювання інформації. Конфіденційність інформації
Практичне заняття: Основи використання електронної
пошти.
Самостійна робота: Ознайомлення з налаштуванням
середовищ планування та організації.

Тема № 3: Локальні інформаційні правові системи: Юрист+,
Инфоюрист.
Лекція за темою № 5: Локальні інформаційні правові системи:
Юрист+, Инфоюрист.
Лабораторна робота: Основи роботи з локальними
інформаційно-пошуковими системами.
Самостійна робота: Додаткові пошукові можливості
локальних інформаційно-пошукових систем.
Тема № 4: Мережеві інформаційно-пошукові системи ЛІГА, Рада.
Основи роботи з інформаційно-пошуковою системою
ЛІГА:ЗАКОН
Лекція за темою № Мережеві інформаційно-пошукові
системи ЛІГА, Рада. Основи роботи з інформаційнопошуковою системою ЛІГА:ЗАКОН
Лабораторна
робота:
Основи
роботи
з
інформаційно-пошуковою
системою
ЛІГА:ЗАКОН
Самостійна робота: Засоби ефективного пошуку
інформації за спеціалізацією. Створення шаблонів пошуку.

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1. Теми рефератів:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Автоматизовані інформаційні системи та технології, їх розвиток та
класифікація.
Задача та структура інформаційного забезпечення ОВС.
Інформаційні обліки в ОВС.
Інформаційні підсистеми ОВС.
Правові інформаційно-пошукові системи.
Інформаційне забезпечення управління органами внутрішніх справ
Концепція розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС
України.
Нормативно-правове та організаційно-кадрове забезпечення
інформаційної підтримки діяльності ОВС.
Тенденції розвитку систем інформаційного забезпечення діяльності
поліції в розвинутих країнах світу
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10. Загальна характеристика інтегрованої інформаційно-пошукової системи
ОВС України.
11. Корпоративна інформаційно-комунікаційна мережа ОВС України.
12. Передумови використання математичних методів та ЕОМ в
інформаційному забезпеченні органів внутрішніх справ України
13. Аналіз злочинності. Методи опрацювання статистичної інформації.
14. Прогнозування в органах внутрішніх справ.
15. Методика розробки кримінологічного прогнозу.
16. Підтримка прийняття управлінських рішень в ОВС.
17. Нормативне забезпечення електронного документообігу.
18. Проблеми переходу до електронного документообігу в ОВС.
19. Застосування інтелектуальних інформаційних технологій в ОВС.
20. Безпека інформаційних систем ОВС. Атаки на інформацію.
21. Попередження комп’ютерних злочинів.
22. Архітектура локальних правових інформаційно-пошукових систем.
23. Архітектура мережевих інформаційно-пошукових систем.
24. Призначення та можливості ПІПС «ЛІГА».
25. Призначення та можливості ПІПС «Рада».
26. Поняття робочого місця. Основні вимоги щодо організації робочого
місця працівника органів внутрішніх справ.
27. Проблеми захисту комп'ютерної інформації в органах внутрішніх справ.
28. Історія розвитку мережі Інтернет.
29. Огляд існуючих систем планування та організації робіт.
30. Огляд сучасних проблем пошукових систем.
5.1.2. Теми наукових робіт (розрахунково-графічних завдань)
Розрахунково-графічні
завдання
з
дисципліни
«Інформаційне
забезпечення ОВС» виконуються за індивідуальними завданнями. Зміст,
варіанти завдань та методика виконання роботи викладені в окремих
методичних вказівках.
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);
- формування професійних вмінь і навичок використання
інформаційних технологій під час лабораторних занять;
- формування навичок використання інформаційних технологій для
пошуку та аналізу інформації під час самостійної роботи.
7. Методи контролю
Питання, що виносяться на залік
1. Поняття інформаційного простору.
2. Популярні юридичні портали.
3. 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.

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.
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42. Вибір ключових слів для пошуку.
43. Використання діаграм зв’язків
інформації.

законодавчих

актів

для

пошуку

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий
контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) 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.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за
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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 оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*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
курсантів (студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів
(студентів, слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку,
екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, 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 бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового
контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль
(екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю
(екзамену, 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. Курсантам
(студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки
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(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. Курсанти
(студенти, 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.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи
заліку), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі
визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному
та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі 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. Кафедра визначає вимоги до
здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а
саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи,
самостійної або індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Модульний контроль
Отримати за модульний
контроль не менше 30
балів

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
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.
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„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.

75 – 81

68 –74

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
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
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
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. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичні матеріали до лабораторних занять з дисципліни
«Інформаційне забезпечення ОВС».
2. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни
«Інформаційне забезпечення ОВС».
3. Тексти лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення ОВС».
10.2. Основна література
1. Закон України «Про національну програму інформатизації».
2. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах».
3. 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.
4. Компьютерные технологии и управление органами внутренних дел. 2000.
– 188с.
5. Мінченко А.В., Галас О.Р. Правова інформатика. Інформація та
інформаційне забезпечення правоохоронних органів. 2004. – 436 с.
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6. Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України.
2002.- 112с.
7. Руководство пользователя:
Компьютерная правовая система
"ЛИГА:ЗАКОН". – К.: ИАЦ „ЛИГА”, 2001. – 176 с.
8. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Издательство
«ПИТЕР», 2008.- 640 с.
9. Глинський Я. М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник. –
Львів: "Деол", 2001. – 224 с.
10. Колисниченко Д. Н., Поисковые системы и продвижение сайтов в
Интернете М.: Диалектика 2007.
Додаткова література
11. Курс правовой информатики / Учебник для вузов. О.А.Гаврилов.
Издательство НОРМА - ИНФРА. Москва, 2000.
12. Введение в правовую информатику/Справочные правовые системы
Консультант Плюс/ Под ред. Д.Б. Новикова, М. 1999.
13. Гайдамакин Н.А. «Автоматизированные информационные системы, базы
и банки данных», М.: «Гелиос», 2002.
14. Абросимов А.Г., Абрамов Н.В., Мотовилов Н.В., Корпоративные
экономические информационные системы, уч. пос. СГЭА, 2005.
15. Троян Г.М. Поиск в русскоязычной части Интернет: поисковая система
Yandex // Радиолюбитель. Ваш компьютер. – № 1-3, 2000.
16. Портал ЛІГА:ЗАКОН http:// www.ligazakon.ua.
17. Портал «Верховна рада України» http://rada.gov.ua

