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1. Загальні методичні вказівки
Дисципліна «Інформаційне право та інформаційне забезпечення поліції»
викладається в циклі професійної та практичної підготовки бакалаврів. Для
заочної форми навчання: 4 години лекційних занять, 4 години практичних
занять та години – 64 год. самостійна робота.
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне право та
інформаційне забезпечення поліції» є формування знань, умінь та навичок з
галузі інформаційного права та інформаційного забезпечення діяльності
поліції; удосконалення навичок професійної роботи з комп’ютерними
програмами, комп'ютерними мережами та електронними документами;
напрямами використання інформаційних технологій у практиці боротьби із
злочинністю.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційне право та
інформаційне забезпечення поліції» є вивчення питань щодо положень та
перспектив розвитку інформаційного права України; 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.
Практичні заняття з дисципліни проводяться в комп’ютерному класі з
використанням операційної системи Windows, пакету прикладних програм
MS Office, глобальної мережі Internet.
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.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок 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.
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
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
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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
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отриманих здобувачем протягом семестру
підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної
дисципліни

=

та

балів,

набраних

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

на

за

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.
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Підсумковий контроль – залік.
2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами.
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3. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 2. Інформаційне забезпечення діяльності поліції
Практичне заняття: «Використання комп’ютерних мереж в
практичній діяльності працівника поліції»
Навчальна мета заняття: опанувати теоретичний матеріал з питань адресації ресурсів
мережі Інтернет, основних понять технології гіпертексту WWW.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Вивчити адресацію ресурсів в мережі INTERNET.
2. Вивчити основні поняття технології гіпертексту і WWW.
3. Виконати практичні вправи.

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.
Хід проведення заняття:
1. Опанувати теоретичні відомості
2. Виконати практичне завдання
Теоретичні відомості
1. URL ( Uniform Resource Locator ) - універсальна адреса ресурсу в Internet.
Наприклад: http://www.yandex.ru/
Приклади URL-адрес для доступу до різних ресурсів Internet наведені в таблиці.
Таблиця 8.
Приклади запису адрес в Internet
Ресурс URL
Приклад адреси
HTTP
http://www.stanford.edu/
FTP

ftp://oak.oakland.edu/pub3/win3/

Gopher

gopher :// gopher.micro.umn.edu : 70/ 1

telnet

telnet :// rs.internic.net

USENET

news :// comp / infosystems.www.announce

2. Основні поняття WWW.
WWW (World Wide Web ) - «Всесвітнє павутиння », інформаційний простір, сукупність
Web - документів, між якими існують гіпертекстові зв'язки .
WWW - провідна інформаційна служба ( сервіс) Internet, яка керує передачею Web –
документів.
Гіпертекст - текст, в якому містяться посилання на інші документи.
Гіпертекстова посилання - виділена частина документа, що дозволяє переходити до
іншого документу.
HTML ( HyperText Markup Language ) - мова розмітки гіпертексту , за допомогою якого
створюються гіпертекстові документи .
Web - сторінка - документ у WWW , складений на HTML і доступний для перегляду
користувачем.
Web - вузол ( site ) - група об'єднаних за змістом HTML - документів.
Протокол - набір правил , необхідних для сумісності апаратного та програмного
забезпечення мережі .
HTTP ( HyperText Transfer Protocol ) - протокол передачі гіпертексту, розроблений для
передачі в мережі WWW- документів, входить в сімейство TCP / IP.
TCP / IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol ) - набір протоколів ,
розроблених для зв'язку комп'ютерів, різнорідних за своїм класом і ОС.
Web - сервер - програма - сервер , що дозволяє зберігати і пересилати документи та інші
ресурси по протоколу HTTP.
Web - браузер - програма - клієнт для навігації в WWW і перегляду Web - сторінок.
Три покоління Web - браузерів : командного рядка , повноекранні і мультимедійні.
Домашня (стартова ) сторінка - сторінка , яка автоматично завантажується при кожному
запуску браузера.
Заголовна сторінка - сторінка, яка завантажується першою при встановленні з'єднання з
WWW- сервером.
Практичне завдання:
1. Встановити як домашню сторінку WWW.UKR.NET. Описати процедуру в зошиті.
2. Встановити автоматичне очищення файлів Інтернету при закритті браузера.
Описати процедуру в зошиті.
3. Визначити та записати фізичну адресу (МАС-адресу) комп’ютера, за яким ви
працюєте.
4. Завантажити в браузер сторінку служби WWW.UKR.NET, зробити скрин-шот та
зберегти його на наступній сторінці розрахунково-графічного завдання.
Контрольні питання.
1 . Поняття технології « гіпертекст » , WWW , URL .
2 . Поняття браузера. Види браузерів . Основні можливості браузера Microsoft Internet
Explorer.
3 . Елементи користувальницького інтерфейсу і налаштування вікна Microsoft Internet
Explorer.
4 . Поняття головної сторінка , домашня (стартова ) сторінка. Зміна адреси домашньої (
стартової) сторінки.

5 . Як у Microsoft Internet Explorer обмежити перегляд небажаної інформації (насильство,
ненормативна лексика ) ? Дозволити / заборонити завантаження конкретних вузлів ?
6 . Як виконати налаштування та очищення журналу відвідувань ?
7 . Призначення і налаштування дискового кешу (розташування , розмір , параметри
оновлення , перегляд і видалення файлів). Робота із збереженими сторінками.
8 . Як виконати автоматичне очищення папки тимчасових файлів Інтернету при закритті
браузера ?
9 . Як заборонити підстановку раніше введених імен користувачів і паролів в поля форм ?
10 . Оптимізація завантаження і перегляду інформації в Microsoft Internet Explorer.
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