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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність
(поліцейські).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: інструментарій сучасних
інформаційних технологій щодо забезпечення інформаційно-аналітичної
діяльності органів національної поліції, формування знань, умінь та навичок,
необхідних для використання програмно-технічних засобів для обміну та
захисту інформації в діяльності органів Національної поліції.
Принциповим підходом до вибору складу навчального матеріалу та обсягу
викладання є орієнтація на студента, який володіє математичними та фізико –
технічними знаннями в обсязі курсу середньої школи. При виборі кола
освітлюваних питань та глибини викладання слід також орієнтуватись на
наявність майже у всіх студентів власних комп’ютерів, на певні знання і
навички, обумовлені вивченням знаннями, отриманими при вивченні
дисципліни «Інформаційні технології» та практичними навичками роботи на
персональному комп’ютері.
Міждисциплінарні зв’язки: курсу «Інформаційне забезпечення
професійної діяльності» обумовлені тим, що він ґрунтується на вивченні курсу
«Інформаційні технології» та є основою викладання дисциплін «Правова
статистика» та курсу «Інформаційне право» оскільки комп’ютер
використовується для виконання статистичних розрахунків, створення
аналітичних таблиць та графіків.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного забезпечення
правоохоронної діяльності
2. Основні юридичні інформаційні системи
3. Пошук правової інформації в мережі Інтеренет та інформаційно-правові
системи.
4. Автоматизація підготовки юридичних документів засобами GOOGLE
DOCS.
5. Автоматизація підготовки юридичних документів на основі GOOGLE
SHEETS
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне
забезпечення професійної діяльності» є формування у здобувачів системи знань
у галузі організації та функціонування систем у юридичній та правоохоронній
діяльності. Набуття поглиблених знань теоретичних основ та навичок
користування відповідними програмними засобами. Отримання знань та
практичних навичок різнобічного застосування програмних продуктів
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційне
забезпечення професійної діяльності» є вивчення систем обробки інформації в
юридичній та правоохоронній діяльності, інформаційно-пошукових системах,
експертних системах, системах накопичення інформації, вивчення
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автоматизованих робочих місць спеціалістів.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
- можливості інформаційних систем підтримки органів Національної
поліції при розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних
правопорушень;
- основні програмні засоби, що використовуються працівниками органів
Національної поліції при створенні та обробці електронних документів
оперативно-службового призначення;
- можливості програмного забезпечення з підготовки юридичних
документів засобами GOOGLE DOCS та GOOGLE SHEETS;
- технічні засоби захисту інформації з хмарними ресурсами;
вміти:
- організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних
підсистемах з метою розкриття, розслідування, попередження кримінальних
правопорушень та розшуку осіб, які їх скоїли;
- оформлювати первинні документи для створення та актуалізації
інформаційних обліків;
- аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки оперативної
обстановки та прогнозування злочинності;
- використовувати сучасні програмно-технічні засоби для обміну та
захисту інформації в діяльності органів Національної поліції;
- застосувати спеціальні електронні засоби забезпечення діяльності
поліції;
- володіти уміннями і навичками роботи з інформаційними реєстрами і
системами в правоохоронній діяльності.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3,0 кредитів
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни
Інтегральна
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
компетентність
проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів
правоохоронної діяльності і характеризується компетентністю та
невизначеністю умов.
Загальні
ЗК-1
Здатність застосувати знання у практичних ситуаціях.
компетентності (ЗК)
ЗК-2
Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності
ЗК-4
Здатність використовувати інформаційні та
комунікаційні технології.
ЗК-5
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
Спеціальні (фахові,
СК-4
Здатність до критичного та системного аналізу правових
предметні)
явищ і застосування набутих знань та навичок у
компетентності (СК)
професійній діяльності.
СК-9
Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і
технології захисту людини, матеріальних цінностей і
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СК-14
СК-18
Програмні результати навчання
Результати навчання
ПРН-3
ПРН-8
ПРН-14

ПРН-18

суспільних відносин від проявів криміногенної
обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем
захисту людини і суспільних відносин.
Здатність до використання технічних приладів та
спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та
баз даних.
Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та
інформаційну безпеку держави, об’єктів критичної
інфраструктури.
Збирати необхідну інформацію з різних джерел,
аналізувати і оцінювати її.
Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах
для повного та всебічного встановлення необхідних
обставин.
Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у
сфері правоохоронної діяльності, мати навички
саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення
професійної майстерності, вивчення та використання
передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.
Застосовувати штатне озброєння підрозділу
(вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної
сили); інформаційні системи, інформаційні технології,
технології захисту даних, методи обробки,
накопичування та оцінювання інформації, інформаційноаналітичної роботи, бази даних ( в тому числі міжвідомчі
та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні
засоби, здійснення оперативнорозшукової діяльності.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного
забезпечення правоохоронної діяльності
Основні поняття інформатизації. Поняття інформаційного забезпечення.
Основні принципи інформаційних відносин. Основні напрями державної
інформаційної політики. Суб'єкти та об’єкт інформаційних відносин. Основні
напрямки інформатизації в Україні. Організаційно-правове забезпечення
процесу інформатизації. Основні принципи реалізації проектів з
інформатизації. Поняття інформаційної технології. Основні принципи нової
інформаційної технології. Способи впровадження нової інформаційної
технології. Організаційні варіанти реалізації інформаційних технологій.
ТЕМА № 2. Основні юридичні інформаційні системи
Поняття інформаційної системи. Компоненти інформаційних систем.
Види забезпечення інформаційних систем. Функція інформаційної системи.
Інформаційні системи Міністерства юстиції України. Поняття держателя
Єдиних та Державних реєстрів. Структура реєстрів. Поняття єдиної
інформаційної системи МВС. Функції єдиної інформаційної системи МВС.
Склад центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС. Доступ до
відкритої інформації єдиної інформаційної системи МВС. Поняття про
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інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної
поліції України». Загальні положення. Основні завдання та призначення системи
ІПНП. Інформаційні ресурси системи ІПНП.
Структура системи ІПНП. Функціональні підсистемами єдиної
інформаційної системи МВС. Підсистеми, які входять до складу ІПНП. Основні
завдання системи ІПНП.
ТЕМА 3. Пошук правової інформації в мережі Інтеренет та
інформаційно-правові системи.
Поняття спеціалізованої довідково-правової системи.
Основні поняття комп’ютерних мереж.. Класифікація комп’ютерних
мереж. Основні поняття Інтернет. Адресація а Інтернет. Стратегії пошуку
інформації в Інтернет. Технології пошуку інформації в Інтернет. Пошукова
система «Ліга:Закон». Інструменти пошуку документів. Фільтри для роботи зі
списком знайдених документів. Пошук по ключових словах у назві або тексті
документу. Пошук у списку, одержаному при пошуку. Введення видавника.
Пошук по інтервалу дат. Сортування у списку, одержаному при пошуку.
Регіональне законодавство. Термінологічний словник. Бланки документів.
ТЕМА № 4. Автоматизація підготовки юридичних документів
засобами GOOGLE DOCS.
Системи автоматизації діловодства та документообігу. Поняття
діловодства.
Організаційно-розпорядницькі
документи.
Поняття
автоматизованого документообігу. Електронні документи та електронний
документообіг. Державне регулювання електронного документообігу. Поняття
електронного документу. Оригінал електронного документу. Правовий статус
електронного документу та його копії. Електронний документообіг.
Відправлення, передавання, отримання, перевірка цілісності та зберігання
електронних документів. Організація електронного документообігу. Засоби
автоматизації офісної діяльності. Системи організації групової роботи. Системи
керування електронними документами. Використання сервісів Google.
Створення та робота з юридичними документами в он-лайн сервісі. Створення
структури документу засобами Google Docs. Форматування та збереження
Google документу.
ТЕМА № 5. Автоматизація підготовки юридичних документів на
основі GOOGLE SHEETS
Системи автоматизації ділових процесів. Діловий процес. Ділова
процедура. Правила маршрутизації Cворення документу засобами Google
Sheets. Поняття електронної таблиці. Порядок створення Google таблиці.
Використання функцій для обчислень у формулах.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
інтернеті
1.

Нормативні документи
Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII //
Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379

7
2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 за 2297VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах.
Закон
України
URL
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94%D0%B2%D1%80
Про затвердження Положення про інформаційнотелекомунікаційну систему “Інформаційний портал Національної поліції
України”: Наказ МВС України від 03.08.2017 № 676 URL
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17
Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему
Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних
ресурсів: Постанова КМУ від 14 листопада 2018 р. № 1024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF
Основна
Виганяйло С. М. Інформаційне забезпечення професійної діяльності:
навч. посіб. Харків: ХНУВС, 2021. 110 с.
Клімушин, П. С. Інформаційні системи та технології в економіці :
навчальний посібник / П. С. Клімушин, О. В. Орлов, А. О. Серенок; Нац.
акад. держ. управління при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ.
управління. - Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. - 448
сhttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4730
Сезонова, І. К. Інформатика для правоохоронців: навч. посіб. / І. К.
Сезонова; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. –
182 с. http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1311
Допоміжна
Вишня В. Б. Основи інформаційної безпеки: навч. посіб. / В.Б. Вишня,
О.С. Гавриш, Е.В. Рижков. Дніпро: ДДУВС, 2020. 128 с.
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4206
Заплотинський Б.А. Інформаційні технології в юридичній діяльності.
Посібник. Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ
“Одеська юридична академія”, кафедра інформаційно-аналітичної та
інноваційної діяльності, 2018.–108с.
Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних
органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – 132 с.
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9984
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11095/%D0%86%D0%A2%
20%D0%B2%20%D0%AE%D0%94%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%
96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Інформаційне забезпечення юридичної діяльності : підручник / В.Б.
Вишня, Л.В. Рибальченко, О.О. Косиченко та ін.; за заг. ред. В.Б. Вишні;
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ.- Дніпро : ДДУВС,
2019.- 227 с. http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3718
Інформаційне забезпечення діяльності Національної поліції України: зб.
законодавчих та нормативних документів / уклад.:В.Б. Вишня та ін.
Дніпро: ДДУВС, 2016. 476 с. http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2043
Кормич Б.А., Федотов О.П., Аверочкіна Т.В. Правове регулювання
інформаційної діяльності: навчально-методичний. Одеська юридична
академія. 2018. 150 с.
https://pidruchniki.com/15931106/politologiya/pravove_regulyuvannya_inform
atsiynoyi_sferi_ukrayini
Краснобрижий І.В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності :
навч. посіб. Уклад: І.В. Краснобрижий, С.О. Прокопов, Е.В. Рижков.
Дніпро : ДДУВС, 2018. 220 с. http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2046
Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми
«Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант») / [Розроб. Коршенко В. А.,
Демидов З. Г., Колмик О. О., Абламський С. Є.]; МВС України, Харків.
нац. ун-т внутр. справ, Наук.-досл. лаб. з проблем розвитку інформац.
технологій, Каф. крим. процесу та організації досуд. слідства ф-ту № 1. Харків:
ХНУВС,
2019.
30
с.
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6675
Мордвинцев
М.
В.
Використання
автоматизованих
систем
відеодокументування переміщень об'єкта для протидії торгівлі людьми /
М. В. Мордвинцев, О. В. Хлєстков, С. П. Ницюк // Використання сучасних
інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України:
матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 23 листоп. 2018 р.). –
Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ, 2018. – С. 52-54.
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3953
Наказ МВС “Про затвердження Положення про Інтегровану
інформаційно-пошукову систему ОВС України” від 12.10.2009 за № 436.
http://tranzit.ltd.ua/nakaz/
Наказ МВС “Про затвердження Положення про систему Інтернет у
телекомунікаційній мережі Національної поліції України” від 22.02.2017
№ 141. http://tranzit.ltd.ua/nakaz/
Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016:
електронний навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18659
Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 р. №
2155-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2155-19/page
Проведення оперативно-тактичних навчань на основі інформаційного
моделювання дій нарядів та інших підрозділів Національної поліції :
методичні рекомендації / О.О. Акімова, О.С. Гавриш, О.В. Махницький,
С.О. Прокопов, Е.В. Рижков, Ю.І. Тюря. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т.
внутр. справ, 2017. 37 с.
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/eib2.pdf
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1.
2.
3.
4.
5.

Інформаційні ресурси в Інтернеті
http://www.nau.kiev.ua
http://www.liga.kiev.ua
http://www.informjustr.kiev.uа
http://www.rada.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua
1. http://www.president.gov.ua
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Що таке інформація?
2. Що таке інформаційне забезпечення?
3. Основні принципи інформаційних відносин?
4. Які є основні напрями державної інформаційної політики?
5. Хто є суб'єктами інформаційних відносин?
6. Поняття інформаційної технології
7. Що таке інформаційна система?
8. Яка різниця між інформатикою та інформаційними технологіями?
9. Що таке інформаційне суспільство та інформаційний ресурс?
10.Яка різниця між даними та інформацією?
11.Назвіть форми подання інформації.
12.Які функції єдиної інформаційної системи МВС?
13.Що входить до складу центральної підсистеми єдиної інформаційної
системи МВС?
14.Хто є держателем Єдиних та Державних реєстрів?
15.Що є функціональними підсистемами єдиної інформаційної системи
МВС?
16.Які підсистеми входять до складу ІПНП?
17.Що є основними завданнями системи ІПНП?
18.Яким чином реалізується доступ до відкритої інформації єдиної
інформаційної системи МВС?
19.Основні організаційно-розпорядницькі документи.
20.Визначення електронного документу
21.Оригінал електронного документу
22.Правовий статус електронного документу та його копії
23.Електронний документообіг
24.Відправлення та передавання електронних документів
25.Одержання електронних документів
26.Перевірка цілісності електронного документа
27.Зберігання електронних документів та архіви електронних документів
28.Вимоги до зберігання електронних документів.
29.Вимоги до системи автоматизації документообігу.
30.В якому вигляді передаються повідомлення через електронну пошту?
31.Які правила маршрутизації існують?
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32.Що собою представляють чати?
33.Технології пошуку інформації в Інтернет.
34.Назвіть фактори, що впливають на результативність пошуку в Інтернет.
35.Типи адресації в Інтернет.
36.IP адресація та доменне ім’я.
37.Що таке браузер?
38.Що собою являє пошукова система «Ліга:Закон».
39.Пошукові ресурси системи Ліга:Закон
40.Типи пошуку пошукової системи Ліга:Закон
41. Назвіть основні шляхи порушення безпеки інформації.
42. Які основні види комп'ютерних злочинів?
43. Назвіть основні джерела загроз для інформації.
44. Класифікуйте комп 'ютерні віруси за відомими Вам ознаками.
45. Класифікація засобів захисту інформації

