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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Інформаційні технології»
складена відповідно до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» (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.
Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційне забезпечення професійної
діяльності», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності»,
«Інформаційне забезпечення в діяльності поліції», «Методи та засоби
технічного захисту інформації»,«Організація баз даних і знань».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1. Поняття інформаційних технології.
Тема № 2. Принципи функціонування і ресурси мережі Інтернет.
Тема № 3. Автоматизація підготовки юридичних документів у MSWORD.
Тема № 4. Обробка і аналіз інформації у MSEXCEL.
Тема № 5.Створення презентацій. Програма Microsoft PoverPoint.
Тема № 6. Єдина інформаційна система МВС України.
Тема № 7. Автоматизоване робоче місце працівника підрозділу "102"
(АРМ "оператор "102") системи ІПНП. Автоматизоване робоче місце (АРМ)
"диспетчер" системи ІПНП. Робота з базами даних, використання
радіозв’язку та відео фіксації у роботі патрульного поліцейського.
Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології» є
опанування курсантами теоретичних основ інформаційного забезпечення
діяльності органів національної поліції, формування знань, умінь та
навичок, необхідних для використання сучасних інформаційних технологій в
практичній діяльності поліції; удосконалення навичок професійної роботи з
електронними
документами,
електронними
таблицями;
напрямами
використання інформаційних технологій у сфері протидії кіберзлочинності.
1.2. Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
«Інформаційні
технології» є опанування сутністю новітніх інформаційних технологій, які
використовуються в діяльності поліції; удосконалення практичних навичок
щодо використання комп’ютерних програм та систем в діяльності
правоохоронця; вивчення питань щодо напрямів, тенденцій та перспектив
розвитку інформаційних технологій професійної діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
нормативно-правове регулювання у сфері інформаційних відносин у
поліцейській діяльності;
правові відносини, пов’язані із захистом й обробкою персональних даних;
1.
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основні поняття у галузі інформаційних технологій;
можливості інформаційних систем підтримки органів Національної
поліції при розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних
правопорушень;
сутність та класифікація методів захисту інформації в комп’ютерних
системах;
основні програмні засоби, що використовуються працівниками органів
Національної поліції при створенні та обробці електронних документів
оперативно-службового призначення;
можливості прикладного програмного забезпечення: текстового
редактора, програми обробки електронних таблиць;
завдання, що вирішуються за допомогою спеціальної техніки;
технічні засоби захисту інформації з обмеженим доступом;
вміти:
використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при
розв’язанні конкретних завдань у боротьбі зі злочинністю;
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 правоохоронної діяльності.
1.4. Форма підсумкового контролю: залік
1.5. Програмні компетентності
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі
Інтегральна
та практичні проблеми у сфері правоохоронної
компетентність
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування
певних
теорій
та
методів
правоохоронної діяльності і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК-3
Навички використання інформаційних і
загальні
комунікаційних технологій.
компетентності,
ЗК-4
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
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спеціальні (фахові)
компетентності

СК-4

СК-13
СК-14
СК-18

СК-19

Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати,
аналізувати
та
узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел.
Здатність забезпечувати охорону прав і
свобод людини, протидіяти злочинності,
підтримувати публічну безпеку і порядок.
Здатність ефективно застосувати норми
права в професійній діяльності.
Здатність забезпечувати кібербезпеку,
економічну та інформаційну безпеку
держави,
об’єктів
критичної
інфраструктури
Здатність
забезпечувати
охорону
державної таємниці та працювати з
носіями інформації з обмеженим доступом

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни

Тема № 1. «Поняття інформаційних технології..
Вступ. Міжнародно-правові та конституційні засади прав людини в
галузі інформації. Нормативно-правове регулювання у сфері інформаційних
відносин у поліцейській діяльності. Призначення та основні завдання
Інформаційно-телекомунікаційної системи
«Інформаційний
портал
Національної поліції України». Складові системи «Інформаційний портал
Національної поліції».
Тема № 2. «Принципи функціонування і ресурси мережі Інтернет»
Принципи функціонування і ресурси мережі Інтернет. Інформаційнопошукові системи. Мета пошукові сервери глобальної мережі Інтернет. Пошук
людей в глобальної мережі за допомогою он-лайн сервісів. Довідковоінформаційні бази даних вільного доступу. Інформаційно правові системи.
Інформаційні обліки МВС. Захист інформації при роботі з сучасними
комп’ютерними пристроями, на випадок втрати (крадіжки) пристрою, або
носія інформації. Захисту інформації під час повсякденної роботи з
комп’ютерними пристроями, при роботі з телекомунікаційною мережею
загального користування Інтернет та соціальних мережах.
Тема № 3 «Автоматизація підготовки юридичних документів у
MSWORD»
Призначення та загальна характеристика текстового процесора MS
WORD. Використання шрифтів та стилів у MS WORD. Способи
форматування документу у MS WORD. Прийоми та засоби автоматизації
розробки документів у MS WORD. Способи створення таблиць та списків у
MS WORD. Створення власних шаблонів документів у MS WORD. Створення
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шаблонів юридичних документів. Злиття документів.
Тема № 4 «Обробка інформації в MS EXCEL»
Формування вмінь при виконанні базових операцій з електронними
таблицями в MS EXCEL. Створення юридичних баз даних на основі списків
MS EXCEL. Сортування списку, пошук у списку, створення автофільтру,
Розширений фільтр. Аналіз статистичних даних засобами MS EXCEL.
Побудова діаграм та графіків за даними електронної таблиці.
Тема № 5 «Створення презентацій. Програма Microsoft PoverPoint.»
Призначення програм презентацій. Програми презентаційної графіки спеціалізовані програми, призначені для створення зображення і їх показу на
екрані монітора, відеопроектора або телевізора, підготовки слайд-фільмів,
мультфільмів, відеороликів, їх редагування, визначення порядку проходження
зображень.
Презентація може включати показ діаграм і графіків. Усі програми
презентаційної графіки діляться на програми для підготовки слайд-шоу і
програми для підготовки мультимедіа-презентацій.
Тема № 6. «Єдина інформаційна система МВС України»
Система централізованого управління нарядами поліції. Виконання
ситуативних завдань щодо алгоритму (порядку) дій нарядів поліції, задіяних
до реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні
правопорушення або події при отриманні завдання на мобільний логістичний
пристрій. Дослідження алгоритму функціонування системи централізованого
управління нарядами поліції «102».
Тема № 7. «Автоматизоване робоче місце працівника підрозділу
"102" (АРМ "оператор "102") системи ІПНП. Автоматизоване робоче
місце (АРМ) "диспетчер" системи ІПНП. Робота з базами даних,
використання радіозв’язку та відео фіксації у роботі патрульного
поліцейського»
Робота з базами даних, використання радіозв’язку та відеофіксації у
роботі патрульного поліцейського.
Призначення та завдання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи
Національної поліції. Об'єкти обліку Інтегрованої інформаційно-пошукової
системи Національної поліції. Структура інформаційних підсистем
Інтегрованої інформаційно-пошукової системи Національної поліції.
Правила ведення радіоефіру під час патрулювання. Особливості використання
радіозв’язку. Приклади радіообміну. Алгоритм проведення радіозв’язку.
Правила проведення сеансів радіозв’язку. При проведенні сеансу радіозв’язку
категорично забороняється. Перелік повідомлень, дозволених для відкритої
передачі. Можливі проблеми та їх усунення під час роботи з радіостанцією.
Заходів безпеки під час роботи з радіостанцією.
Відео фіксація з допомогою персонального відео реєстратора під час
патрулювання. Целі використання персональних відео реєстраторів.
Отримання та використання реєстратора під час патрулювання. Події які
вимагають відео зйомки. Події при яких не повинні використовуватись
відеокамера (відео реєстратор). Дії з реєстратором після закінчення
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патрулювання. Робота патруля з базами даних. Спрощена схема роботи
патруля з базами даних. Панель задач після реєстрації (горизонтальна
орієнтація). Форма для пошуку особи. Форма для пошуку номерних речей.
Форма запиту для пошуку викраденого автотранспорту. Оформлення
адміністративного протоколу.
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2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII //
Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 за № 2657-XII.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
6. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 за 2297VI.
7. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
8. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від
5.07.1994 за № 80/94-ВР.
9. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
10. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
11. Закон України URL https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94%D0%B2%D1%80
12. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну
систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ МВС
України від 03.08.2017 № 676 URL
13. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17
14. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему
Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних
ресурсів: Постанова КМУ від 14 листопада 2018 р.
15. № 1024 URL
16. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF
Навчальна література
1. Гнусов Ю. В.,. Світличний В. А, Онищенко Ю. М. Спеціальна техніка
Національної поліції України : навч. посіб. з дис. «Тактико-спеціальна
підготовка» Харк. нац. ун-т внутр. справ, факультет № 4, каф. кібербезпеки.
Харків : ХНУВС, 2017. 175 с.
2. Дрінь Б.М. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні інформаційні
техногогії» для студентів спеціальності «Політологія». Івано-Франківськ,
ДВЗН «Прикарпатський національний університет». 2016. 211 с.
3. Клімушин П. С., Орлов О. В., Серенок А. О. Інформаційні системи та
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інформаційні технології в економіці. Навч. посіб. Харків. Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2011. 448 с.
4. Колісник Т. П, Сезонова І. К. Комп’ютерне діловодство для
правоохоронців : навч. посіб. МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.
Харків : НікаНова, 2015. 180 с.
5. Кормич Б.А., Федотов О.П., Аверочкіна Т.В. Правове регулювання
інформаційної діяльності: навчально-методичний. Одеська юридична
академія. 2018. 150 с.
6. Косиченко О.О., Махницький О.В. Захист службової інформації під час
використання електронної Web-пошти на основі асиметричного шифрування з
відкритим ключем за допомогою програми Mailvelope. Методичні
рекомендації. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Дніпро, 2018.36 с.
7. Краснобрижий І.В., Прокопов С.О., Рижков Е.В. Інформаційне
забезпечення професійної діяльності: навч. посіб. Дніпро : ДДУВС, 2018. 218
с.
8. Методичні рекомендації проведення оперативно-тактичних навчань на
основі інформаційного моделювання дій нарядів та інших підрозділів
Національної поліції/ О.О. Акімова, О.С. Гавриш, О.В. Махницький, С.О.
Прокопов, Е.В. Рижков, Ю.І. Тюря. Дніпро: Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ, 2017. 37 с.
9. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016:
електронний навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с.
Допоміжна
1. Величкевич М. Б, Мітрофан Н. В., Кунанець Н. Е. Електронний
документообіг, тенденції та перспективи. Вісник Нац. ун-ту "Львів.
політехніка". 2010. № 689. С. 44–53.
2.
«Інформаційне забезпечення діяльності Національної поліції України».
Зб. законів: Методичні рекомендації щодо використання інформаційних
ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.
Службовий лист МВС від 22.04.2013 № 6759/Дв.
3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. Харків:
ХНАМГ, 2010. 222 с.
4. Доручення МВС «Про організацію порядку обліку кримінальних
правопорушень» від 20.11.2012 за № 18065/3р.
5. Доручення МВС «Про організацію Порядку обліку участі оперативних
служб у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінальних
правопорушень» від 02.12.2013 за № 20934/Дв.
6. Метадані. UnitedNations. PublicAdministrationsNetwork. UNPAN. – Режим
доступу : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/undpadm/unpan041371.pdf.
7. Методичні матеріали Департаменту інформаційно-аналітичного
забезпечення МВС України щодо дій користувачів системи централізованого
управління нарядами патрульної служби «ЦУНАМІ». Київ. 2015.
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8. Методичні рекомендації МВС України щодо алгоритму дій користувачів
з організації формування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС
України. Службовий лист МВС від 16.01.2014 за № 727/Зр.
9. Методичні рекомендації щодо користування Електронною системою
фіксації поліцейськими результатів реагування на події. Службовий лист
Національної поліції від 16.06.2017 за 6327.давчих та нормативних докум.
Дніпро: ДДУВС, 2016. 476 с.
10. Наказ МВС «Про затвердження Положення про Інтегровану
інформаційно-пошукову систему ОВС України» від 12.10.2009 за № 436.
11. Наказ МВС «Про затвердження Положення про інформаційнотелекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції
України» від 3.08.2017 № 676.
12. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 5 жовтня 2017 р. №
2155-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2155-19/page
13. 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.
Інформаційні ресурси в Інтернет
1. http://geekhub.ck.ua/
2. http://sed.reforms.in.ua/basic-page/prezentaciya
3. http://www.basic.com.ua/
4. http://www.ligazakon.ua/ru/
5. http://www.optima-ukraine.com.ua/
6. http://www.paydox.ru/
7. http://www.ratingruneta.ru/cms/
8. https://acskidd.gov.ua/
9. https://ca.informjust.ua/ 10.https://czo.gov.ua/ca-registry
11.https://danco.com.ua/
10. 12.https://e-docs.ua/ 13.https://fossdoc.com/ 14.https://garant-school.com.ua
15.https://id.bank.gov.ua/ 16.https://inbase.com.ua/ua/ 17.https://itea.ua/
18.https://itrack.ru/research/cmsrate/
11. 19.https://it-rating.in.ua/rating-cms-2018 20.https://itstep.kh.ua/
12. 21.https://kharkov-it-courses.blogspot.com 22.https://kursor.kiev.ua
23.https://support.office.com/uk-ua 24.https://ukrzvit.ua/
13. 25.https://www.hostinger.ru/rukovodstva/luchshie-cms-platformy-2019/
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання, що виносяться на залік
1. Який нормативно-правовий акт містить визначення інформації в Україні?
2. В чому полягає різниця між такими поняттями, як інформація та дані?
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3. Які існують форми представлення інформації?
4. Які існують властивості інформації?
5. Яка властивість інформації характеризує її достатність для розуміння і
прийняття рішень?
6. Яка властивість інформації визначає ступінь її близькості до реального
стану об'єкта, процесу, явища і т. ін.?
7. Яка властивість інформації характеризує її важливість для теперішнього
часу, злободенність, нагальність?
8. Які складові компоненти входять до поняття «інформаційна система»?
9. В чому полягає відмінність інформаційної системи від інформаційної
технології?
10. Яка інформація відноситься до службової?
11. Яка інформація відноситься до персональних даних?
12. Що таке «інформація». Основні властивості інформації
13. Основні види інформації за змістом
14. Основні види інформаційної діяльності
15. Види інформації, що використовуються в органах Національної поліції
16. Загрози інформації: сутність, види.
17. Поясніть сутність ідентифікації користувача в системі.
18. Які вимоги до завдання паролів на доступ до інформації?
19. Що таке криптографічне шифрування?
20. Складові частини системи інформаційного забезпечення.
21. Назвіть призначення Інформаційно-телекомунікаційної системи
22. «Інформаційний портал Національної поліції України»
23. Охарактеризуйте обов’язки користувачів системи «Інформаційний портал
Національної поліції України».
24. Назвіть складові системи «Інформаційний портал Національної поліції».
25. Охарактеризуйте комплексну систему
захисту
інформації
системи
26. «Інформаційний портал Національної поліції України».
27. Назвіть які системи входять до складу Єдиної інформаційної системи
МВС.
28. Структура системи централізованого управління нарядами поліції.
29. Загальні вимоги до обробки персональних даних.
30. Загальні вимоги до обробки персональних даних
31. Організація простого та розширеного пошуку інформації у пошукових
серверах глобальної мережі Інтернет.
32. Прийоми
та
засоби
автоматизації
розробки юридичних
документів текстового процесора
33. Обробка табличних даних у MS Excel.
34. Основні поняття
баз даних,
метаданих, структур даних і
систем управління базами даних
35. Основні об’єкти баз даних: таблиці, форми, запити, звіти, сторінки.
36. Класифікація спеціальних засобів поліції.
37. Технічні засоби захисту інформації з обмеженим доступом.
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38. Засоби зв'язку поліції.

