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1. Опис навчальної дисципліни
Програма підготовки магістра

Кількість кредитів ЕСТS – 3
Загальна кількість годин – 90
Форма навчання
– денна

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
напряму підготовки,
спеціальності
081- Право

Характеристика навчальної
дисципліни

Цикл
підготовки:
підготовки

загальної

(назва циклу)

Навчальний курс:

1
(номер)

Семестр :

2
(номер)

Розподіл навчальної дисципліни
за видами занять:
Лекції
– 22;
(години)

Практичні заняття

–

0;
(години)

Лабораторні заняття –

24;
(години)

Самостійна робота –

44;
(години)

Види контролю:
екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні
технології в науковій та освітній діяльності»
є опанування інноваціями з галузі інформаційних технологій та
інформаційних систем, методиками та алгоритмами обробки даних за
допомогою інформаційних технологій. Практична складова дисципліни надає
слухачам вміння та навички використовувати сучасні інформаційні та
комунікаційні технології, застосовувати інформаційні технології для обробки та
аналізу результатів експериментальних досліджень та їх представлення,
застосування інформаційних технологій у педагогічному процесі вищої школи.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні
технології в науковій та освітній діяльності» є:
 вивчення
організаційно-правових,
методичних,
інформаційних
і
технологічних аспектів використання сучасних засобів обробки і передачі інформації;
 вивчення принципів побудови сучасних операційних систем;
 вивчення поняття бази даних, банку даних, їх властивостей та класифікації;
 вивчення принципів функціонування локальних та глобальних комп’ютерних
мереж;
 вивчення складових елементів Internet- та Web-технологій;
 вивчення служб та сервісів Internet , у тому числі хмарних технологій;
 вивчення основних принципів роботи з системами управління контентом;
 вивчення принципів роботи з комп’ютерною графікою.

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми слухачі повинні
знати:

нормативно-правову базу в галузі інформаційного забезпечення Національної
поліції України;

основні поняття та складові ІІПС Національної поліції України;

сучасні проблеми та концепцію розвитку ІІПС, основні напрями
використання інформаційних технологій у протидії правопорушенням, науковій та
освітній діяльності;

принципи побудови та функціонування основних автоматизованих
інформаційних підсистем, автоматизованих банків даних та їх використання в практичній
діяльності;

основи сучасних технологій обробки інформації та можливості їх
застосування в правовій сфері;

сучасний стан і основні напрямки розвитку комп'ютерної техніки та
програмного забезпечення;

види програмного забезпечення персонального комп'ютера, призначення і
функціональні можливості операційної системи;

можливості прикладного програмного забезпечення: текстового редактора,
програми обробки електронних таблиць;

мати уяву про інформаційні системи та, відповідно, системи управління
базами даних;

процеси обробки інформації, методи доступу до інформації;

правову та технічну основу інформаційної безпеки;

основні програмні засоби, що використовуються працівниками поліції при
створенні та обробці документів оперативно-службового призначення;

рівні представлення даних, способах передачі, обробки і збереження даних;

процеси обробки інформації, методи доступу до інформації;

класифікацію комп'ютерних мереж;

мережні концепції і міжнародні стандарти на проектування комп'ютерних
мереж;

принципи передачі повідомлень по комп'ютерних мережах;

види і призначень комунікаційного устаткування для побудови і
структуризації комп'ютерних мереж;

мережні топології;

принципи роботи комп'ютерних мереж на базі протоколу TCP/IP;

світові тенденції розвитку системи інформаційного забезпечення
правоохоронної діяльності;

про стан розвитку сучасних web-технологій, про їх місце і роль у роботі
комп'ютерних мереж Internet/Intranet.
вміти:

використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при
розв’язанні конкретних завдань у науковій та освітній діяльності;

організувати пошук необхідних даних в комп’ютерних мережах;

працювати у локальних і глобальних комп’ютерних мережах для розв’язання
конкретних службових завдань;

аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки оперативної
обстановки та прогнозування злочинності;

раціонально планувати свою діяльність залежно від поставленої мети та

можливостей;

ефективно застосовувати комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій у
межах своєї професійної діяльності;

оперативно усувати прості несправності технічних засобів, що
використовуються;

готувати необхідну службову документацію за допомогою сучасних
інформаційних технологій.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій.
Інформаційні банки та бази даних правової інформації. Інтегрована
інформаційно-пошукова система Національної поліції України. Роль інформаційного
забезпечення в діяльності Національної поліції України. Аналіз стану та напрямів
розвитку інформаційних систем правоохоронних органів країн світу. Організаційноправові, методичні, інформаційні і технологічні аспекти використання сучасних засобів
обробки і передачі інформації.
Архітектура цифрових пристроїв. Представлення інформації в комп'ютері.
Структура програмного забезпечення. Операційна система LINUX (Unix). Операційні
система сімейства Windows. Сервісні програмні засоби (стандартні і службові програми,
архівація даних, антивірусні програми). Автоматизовані системи документообігу.
Електронний підпис. Електронний документ.
Тема № 2. Принципи функціонування локальних та глобальних комп'ютерних
мереж. Інформаційна безпека.
Принципи побудови та функціонування локальних комп’ютерних мереж.
Принципи побудови та функціонування глобальних комп’ютерних мереж. Конвергенція
комп’ютерних та телекомунікаційних мереж. Узагальнена задача комутації. Комутація
каналів і пакетів. Модель відкритої системи OSI. Стандартизація, класифікація,
структура комп’ютерних мереж. Узагальнена структура телекомунікаційної мережі.
Фізичне середовище передачі даних. Характеристики каналів зв’язку. Кодування даних.
Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Мережа Ethernet.
Безпровідні локальні мережі. Персональні мережі та технологія Bluetooth.
Принципи інформаційної безпеки. Засоби та технології для забезпечення інформаційної
безпеки.

Тема № 3. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в освітній
та науковій діяльності.
Хмарні та розподіленні технології. Відмінність серверних і «хмарних»
технологій. Переваги «хмарних» обчислень. Ризики, зв'язані з використанням «хмарних»
обчислень. Передумови переходу в «хмари».
Комп’ютерна графіка. Комп’ютерна робота з фотоінформацією. Растрова графіка.
Векторна графіка. Технології мультимедія.
Web-технології. Поняття та ознаки соціальної інженерії. Системи управління
контентом. Робота з Google-сервісами Gmail, Google Talk і Google Documents. Робота з
сервісами Picasa та Google Maps, Google Calendar і Google Alerts. Наскрізне завдання зі
створення і розкручування сайту за власною ідеєю.

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма
навчання)

1.

Тема № 1. Інновації
інформаційнокомунікаційних технологій.

10

4

15

1-16

2.

Тема № 2. Принципи
функціонування локальних
та
глобальних
комп'ютерних
мереж.
Інформаційна безпека.

6

10

15

1-16

3.

Тема № 3. Використання
інформаційнотелекомунікаційних
технологій в освітній та
науковій діяльності.

6

10

14

1-16

22

24

44

Всього за семестр:

90

Вид контролю

Література, сторінки

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

№

Контроль
на робота
(виконуєт
ься
під
час
аудиторн
их занять)

Контроль
на робота
(виконуєт
ься
під
час
самостійн
ої роботи)
Екзамен

4.1.2. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Загальносвітовою тенденцією є перенесення акценту навчання на самостійну роботу
слухачів (СРС), що індивідуалізує навчальний процес, стимулює активність і самостійність
роботи слухачів у навчанні та підвищує їх особисту відповідальність за результати навчання.
Завдання на самостійну роботу передбачають самостійне виконання слухачами певного
обсягу робіт теоретичного та практичного характеру у відповідності зі змістом навчального
матеріалу. Самостійна робота слухача включає опрацювання теоретичного матеріалу з
дисципліни, який викладається на лекціях і вивчається самостійно; підготовку до практичних
занять; виконання індивідуального завдання і здійснення поточного та підсумкового
контролю. Час відведений на самостійну роботу, можна розподілити на виконання
наступних завдань:
- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, індивідуальних завдань;
- підготовка до лабораторних робіт та написання звітів з лабораторних робіт;
- виконання розрахунково-графічних завдань;
- виконання контрольної роботи з даної дисципліни;

- вивчення та використання програмного забезпечення;
- перегляд науково-періодичної літератури та ознайомлення з характеристиками
інформаційно-пошукових систем через мережу Internet.
Завдання, що виносяться на самостійну роботу слухача

Література:

Тема № 1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій
Сучасні засоби зберігання, обробки та передавання інформації.
1-22,
Поняття про носії та накопичувачі інформації.
Структура та основи функціонування цифрових пристроїв.
ресурси Internet
Поняття про апаратне та програмне забезпечення та їх взаємодію.
Представлення інформації в комп'ютері.
Структура програмного забезпечення.
Операційна система LINUX (Unix).
Операційні система сімейства Windows.
Сервісні програмні засоби (стандартні і службові програми, архівація даних,
антивірусні програми).
Автоматизовані системи документообігу.
Електронний підпис.
Електронний документ.

Тема № 2. Принципи функціонування локальних та глобальних
комп'ютерних мереж. Інформаційна безпека.
Глобальна мережа Internet в науковій та освітній діяльності.
Використання пошукових систем мережі Інтернет для отримання науковопедагогічної інформації.
Системи дистанційного навчання (LMS, CMS).
Поняття мультимедійного продукту.
Прикладні програми та інструментарій для розробки презентацій,
мультимедійних проектів та навчальних курсів.

1-22,
ресурси Internet

Тема № 3. Використання інформаційно-телекомунікаційних
технологій в освітній та науковій діяльності.
Програмне забезпечення для визначення IP-адреси сайту.
Визначення належності сайту та електронної поштової скриньки.
Отримання реєстраційних даних про особу, якій надаються послуги хостингу
для сайту.
Реквізити власника сайту.
IP-адреси, які використовувалися для створення сайту та для поповнення його
змісту.

1-22,
ресурси Internet

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Апаратне та програмне забезпечення цифрового пристрою.
Основні характеристики персонального комп’ютера.
Призначення та класифікація програмного забезпечення персонального комп’ютера.
Поняття про операційну систему комп’ютера.
Класифікація сучасних операційних систем.
Використання текстового процесора WORD в науковій та освітній діяльності.
Обробка зображень на комп’ютері. Класифікація графічних редакторів
Особливості роботи з графічним редактором Paint. Інструментальні панелі графічних редакторів.
Поняття про палітру кольорів
Використання табличного процесора MS Excel в науковій та освітній діяльності.
Основні поняття баз даних та їх використання в науковій та освітній діяльності.
Інформаційно-пошукові системи та їх використання в науковій та освітній діяльності.
Геоінформаційні системи та їх використання в науковій та освітній діяльності.
Класифікація комп'ютерних вірусів та антивірусні програми.
Комп’ютерні мережі та їх використання в науковій та освітній діяльності.
Організаційні і технологічні засади комп’ютерних мереж.
Введення в Інтернет: структура, сервіси, протоколи.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Адресація в Інтернет та засоби пошуку за адресою.
Сучасні мережеві комунікаційні засоби (пристрої).
Системи телефонного (Viber),текстового (ICQ) та аудіо-відео (Skype) спілкування в режимі online.
Створення сайтів автоматичним способом.
Основні служби Інтернет, їх призначення, основні особливості.
Електронна пошта (e-Mail) та їх використання в науковій та освітній діяльності.
Автоматична розсилка (MailList).
Підключення до Інтернету. Фізичне підключення.
Особливості роботи в Інтернет за допомогою планшетів та мобільних телефонів. Поняття WAP
(Wireless Application Protocol).
26. Безпека в Інтернет.

5.1.2. Теми наукових робіт (розрахунково-графічних завдань)
Розрахунково-графічні завдання з дисципліни «Інформаційні технології в
правозастосовчій діяльності» 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, евристична 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 для проведення заліку з дисципліни

1. Які нормативно-правові акти регулюють інформаційні відносини в Україні?
2.
В чому полягає різниця між такими поняттями, як інформація та дані?
3.
Які існують форми представлення інформації?
4.
Яка властивість інформації характеризує її достатність для розуміння і
прийняття рішень?
5.
Яка властивість інформації визначає ступінь її близькості до реального стану
об'єкта, процесу, явища і т. ін.?
6.
Яка властивість інформації характеризує її важливість для теперішнього
часу, злободенність, нагальність?
7.
Які складові компоненти входять до поняття «інформаційна система»?
8.
В чому полягає відмінність інформаційної системи від інформаційної
технології?
9.
Які складові частини входять до поняття «банк даних»?
10. Як класифікують автоматизовані банки даних за архітектурою?
11. Як класифікують автоматизовані банки даних за призначенням?
12. В чому полягає відмінність автоматизованого банку даних від бази даних?
13. В чому полягає різниця між WWW та Internet?
14. Які існують сервіси мережі Internet?
15. Що таке «хост»?

16. Що таке «сервер»?
17. Для чого використовується проксі-сервер?
18. Для чого використовується шлюз?
19. Для якого типу ресурсів використовується протокол FTP?
20. Для якого типу ресурсів використовується протокол HTTP?
21. З яких складових частин складається поштова адреса користувача Internet?
22. З яких частин складається URL-адреса ресурсу?
23. Що таке DNS-сервер?
24. Що розуміється під хостінгом сайту?
25. Що розуміється під системою управління контентом сайту?
26. Що розуміється під «соціальною інженерією»?
27. HTTP (HyperText Transfer Protocol).
28. URL (Uniform Resource Locator).
29. Запити клієнта і відповіді сервера.
30. Архітектура Інтернет.
31. Керування процесами в Інтернет
32. Підключення до Інтернет.
33. Сервіс-провайдери, класифікація, їх параметри та вибір.
34. Апаратне та програмове забезпечення для підключення до Інтернету та його
налагодження
35. Робота з E-mail та IRC .
36. Сервери та клієнти. Створення залікових записів.
37. Проблеми безпеки листування
38. Програмні засоби. Броузери. Поняття об’єктної моделі браузера. Покоління
браузерів.
39. WWW. Internet і Intranet технології.
40. Мета і задачі розміщення документу в Internet
41. Етапи розробки Web-документу.
42. Інтернет. World Wide Web. Базові принципи роботи WWW.
43. IP-Адреса. Технології підключення до Інтернет.
44. Web-Сторінка. Web-сервер. Web-Вузол.
45. Адреси DNS, URL. Доменні імена вищого рівня.
46. Гіперпосилання. Сильні сторони публікації в Web.
47. Основні поняття Web-Дизайну.
48. Програмне забезпечення для Web-Дизайну.
49. Логічна й фізична структури сайту. Заголовна сторінка, стартова сторінка.
Динамічне й статичне компонування сайту.
50. Елементи Web-Сторінки: заголовок, банер, контент, елементи навігації й ін.
приклади компонування сайту. Візуал.
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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 виконані, якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома
незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані,
якість 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.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, 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 виконані, 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
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