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Викладається для денної форми навчання  у четвертому 

семестрі, для заочної форми навчання на  третьому 

семестрі на другому році навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

3 

 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Інформаційне забезпечення професійної діяльності» є 

оволодіння здобувачами вищої освіти основними 

положеннями теорії, методології інформації та 

управління інформаційними процесами для досягнення 

ефективності управлінської діяльності, а також навичок, 

необхідних для використання сучасних інформаційних 

технологій в практичній діяльності правоохоронних 

органів для вирішення практичних задач.  
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

основні поняття інформаційного забезпечення, 

інформаційних процесів та технологій, які 

використовуються в роботі правоохоронних органів та 

навички їх використання в практичній діяльності.  

Основними завданнями вивчення навчальної 

дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної 

діяльності» є ознайомлення з теоретичними засадами 

інформатизації правоохоронних органів України; 

опанування інформаційними технологіями та системами, 

які використовуються в професійній діяльності; вивчення 

проблемних питань щодо основних тенденцій, напрямів 

та шляхів розвитку системи інформаційного 

забезпечення правоохоронних органів України.  

Ефективність інформаційного середовища 

правоохоронних органів забезпечується за рахунок 

комплексного, системного підходу до вирішення проблем 

техніко-технологічного й соціально-політичного 

характеру. Рішення останніх проблем пов’язано, у першу 

чергу, з відкритістю інформаційного середовища для 

суспільства, що дає можливість реалізувати погоджені 

інтереси громадян, суспільства, держави на системній 

основі. 

Теоретичні знання та практичні навички одержані 

протягом вивчення навчальної дисципліни 

«Інформаційне забезпечення професійної діяльності» 

дадуть змогу майбутнім фахівцям на кваліфікованому 

рівні застосовувати інформаційні системи та підсистеми 

в практичній діяльності. Поважне місце у вивченні курсу 

займають питання забезпечення управлінської 

діяльності, а саме такі його аспекти як інформаційне, 

документаційне, правове, кадрове, матеріально-технічне 

та фінансове, а також правила та положення наукової 

праці в органах правоохоронної сфери. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Інформаційне право, Сучасні 

інформаційні технології, Інформаційно-аналітичне 

забезпечення правоохоронної діяльності, Право 

інтелектуальної власності, Криміналістика, Оперативно-

розшукова діяльність, Кримінальний процес, 

Оперативно-розшукова діяльність. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 



 

 

 

11. Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

Знати: 
- основні поняття про систему інформаційного 

забезпечення правоохоронних органів, і насамперед 



 

 

підрозділів Національної поліції; 

- нормативно-правову базу в галузі інформаційного 

забезпечення професійної діяльності; 

- призначення, принципи побудови та специфіку 

функціонування інформаційних систем та підсистем, які 

входять до складу системи інформаційного забезпечення 

підрозділів Національної поліції, судових установ, 

органів прокуратури та адвокатури; 

- можливості інформаційних підрозділів з 

інформаційної підтримки практичних підрозділів 

Національної поліції при розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів;  

- структуру та повноваження інформаційних служб та 

підрозділів; 

- програмне забезпечення автоматизації електронного 

документообігу в діяльності МВС України; 

- призначення та особливості використання 

програмного забезпечення, що використовується у 

діяльності правоохоронних органів; 

- визначення, зміст та специфіку інформаційно-

аналітичного забезпечення правоохоронних органів; 

-  напрямки міжнародного інформаційного 

співробітництва у сфері протидії злочинності. 

Вміти: 

- використовувати можливості сучасних інформаційних 

технологій для вирішення окремих завдань, а також для 

підвищення ефективності оперативно-службової 

діяльності 

- організовувати пошук необідніх даних в основних 

інформаційних системах та підсистемах МВС України; 

- здійснювати первинний пошук необхідної інформації з 

відкритих джерел (пошук інформації про осіб та пошук 

інформації про інші об’єкти);  

- оформлювати первинні облікові документи для 

створення і підтримки в актуальному стані обліків 

відповідно до діючих нормативних актів; 

- аналізувати статистичну та іншу інформацію для 

оцінки оперативної обстановки та прогнозування 

злочинності; 

- опанувати засадами кримінальної (поліцейської) 

розвідки та створювати аналітичний продукт;  

- використовувати засоби табличних процесорів для 

аналітичних задач та звітів; 

- здійснювати основні заходи захисту інформації та 

інформаційних систем. 
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