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1. Теми практичних занять  

 

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ПРАКТИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ 

 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Основні принципи роботи зі списками як з базами даних. 

2. Створення списку. 

3. Сортування списків і діапазонів. 

4. Використання проміжних підсумків для аналізу списку. 

5. Обробка списків за допомогою форми. 

6. Застосування фільтрів для аналізу списків. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

1. Як називається документ Excel і з чого він складається? 

2. Яке розширення мають усі документи в Excel? 

3. З чого завжди починається введення будь-якої формули? 

4. Яким умовам повинні задовольняти дані в таблиці, щоб їхній можна було 

використовувати як список? 

5. Чи можна виконувати сортування по декількох полях? 

6. Що таке проміжні підсумки? 

7. Навіщо потрібна форма? 

8. Що таке фільтр? 

9. Які бувають види фільтрів? 

 

Рекомендована література до Теми 1: 
1. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики: для 

студентів, курсантів та слухачів усіх форм навчання. – Д.: Юридична 

академія МВС, 2005. – 140 с. 

2. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч.1. 

– 164 с. 

3. Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: 

Издательство «Питер», 2007 – 620 с.: ил. 

4. 4. Попов А.А. Excel: практическое руководство. – М: ДЕСС КОМ, 2002 – 

302 с., ил.: с. 222 – 254. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Тема 2. Створення інформаційних систем за допомогою СКБД MS 

ACCESS. 

 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 

План 

1. Проектування бази даних. 

2. Вивчення  інтерфейсу СКБД MS Access. 

3. Створення основних таблиць у середовищі MS Access. 

4. Створення додаткових таблиць. 

5. Створення зв'язків між таблицями. 

6. Заповнення створених таблиць даними. 

7. Поняття запиту, види запитів, можливості запитів, використання запитів 

іншими об'єктами Access. 

8. Порядок створення запитів на вибірку. 

9. Вікно конструктора запитів, включення полів у запит. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

1. Як створити таблицю бази даних? 

2. Що таке запис таблиці бази даних? Що таке поле таблиці бази даних? 

3. Чим визначається структура таблиці бази даних? 

4. У якому режимі можна відредагувати структуру таблиці бази даних? 

5. У чому складається редагування структури таблиці бази даних? 

6. У якому режимі можна відредагувати запис таблиці бази даних? 

7. Для чого потрібно зв'язування таблиць бази даних? 

8. Що є необхідними умовами зв'язування таблиць бази даних? 

9. Як виконується зв'язування таблиць бази даних? 

10. Як видалити зв'язок між таблицями бази даних? 

11. Як видалити таблицю бази даних? 

12. Як видалити зв'язану таблицю бази даних? 

13. Що розуміють під класом об'єктів бази даних? Властивостями об'єктів? 

14. Перелічите основні операторі, використовуються в запиті. 

15. У чому розходження між логічними операторами OR і AND? 

16. Призначення підсумкових запитів. 

17. Призначення будівника виражень. 

18. Як обчислити суму значень заданого поля? 

19. Як здійснити сортування записів у запиті? 

20. Які види обчислень можна зробити в підсумкових полях? 

21. Які види обчислень можна зробити в підсумкових полях? 

 

 



 

 

  

Практичне заняття № 2  – 2 год. 

План 

1. Установка критеріїв відбору записів у запитах. 

2. Створення  підсумкових запитів. 

3. Створення запитів з полями, що обчислюються. 

4. Створення і виконання "запитів-дій" різних типів. 

5. Обновлення даних за допомогою запитів на відновлення. 

6. Видалення деяких даних за допомогою запитів на видалення. 

7. Додавання даних в запитах на додавання записів. 

8. Створити запит на створення таблиці для збереження результатів 

підсумкового запиту. 

9. Наочно представити дані підсумкових запитів, що передбачають 

угруповання по декількох (двох) ознаках, використовуючи перехресний 

запит. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

1. У чому розходження між операторами OR і AND? 

2. Призначення підсумкових запитів. 

3. Призначення будівника виражень. 

4. Як обчислити суму значень заданого поля? 

5. Як здійснити сортування записів у запиті? 

6. Які види обчислень можна зробити в підсумкових полях? 

7. Які види обчислень можна зробити в підсумкових полях? 

8. Чи можна "запит-дію" створити за допомогою майстра? 

9. Зі створення якого запиту починається конструювання "запиту-дії"? 

10. Як переглянути записи, що складуть нову таблицю, створену запитом? 

11. Чи буде визначений ключ у структурі таблиці, створеної запитом? 

12. Як створити запит на відновлення частини даних у таблиці? 

13. Як видалити частину даних у таблиці? 

14. Створення якого запиту починається з конструювання запиту-дії? 

15. Як переглянути записи, що складуть нову таблицю, створену запитом? 

16. Чи буде визначений ключ у структурі таблиці, створеної запитом? 

17. Як створити запит на відновлення частини даних у таблиці? 

18. Як видалити частину даних у таблиці? 

 

Рекомендована література до Теми 2: 
1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка / Посібник. – Київ:  

Видавничий центр «Академія», 2007. – 318 с. 

2. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За 

ред. О.І. Пушкаря. – К.: Вид. центр «Академія», 2002 – 696 с. (Альма-

матер). 

3. Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: 

Издательство «Питер», 2007 – 620 с.: ил. 



 

 

  

4. Стоцкий Ю. Самоучитель MS Office 2003 – СПб: Издательство «Питер», 

2005. 576 с.: ил. 

5. Самоучитель ACCESS 97/2000. Куправа Т.А. – СПб: Наука и Техника, 

2001. – 144 с. 

6. Хомоненко А.Д., Гридин В.В. Microsoft Access. Быстрый старт. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002. – 304 с. 

7. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутр. 

справ, 2007. Ч.2. 

 

 

 

ТЕМА 3. Автоматизація підготовки юридичних документів у 

середовищі пакету MS Office 

 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 

План 

1. Підготовка тексту головного документа – зразка. 

2. Захист документа. 

3. Збереження документа як шаблона Word. 

4. Створення конкретного юридичного документа на основі захищеного 

шаблона з полями. 

5. Розміщення полів даних. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

1. Що таке шаблон у MS Word? 

2. Як викликати панель інструментів «форма»? 

3. Які типи полів можна вставляти за допомогою панелі  інструментів 

«форма»? 

4. Як захистити шаблон з полями від зміни? 

5. Як знімається захист  шаблона? 

6. Як змінити шаблон документа? 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Стоцкий Ю. Самоучитель MS Office 2003 – СПб: Издательство «Питер», 

2005. 576 с.: ил. 

2. Новиков Ф.А., Яценко А.Д. Microsoft Office 2000 в целом. – СПб.: БХВ – 

Санкт-Питербург, 199. – 728с. : с. 128-145. 

3. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутр. 

справ, 2007. Ч.2. 



 

 

  

4. Кузьменко В.Г. VBA 2000.:- М.: ЗАО “Издательство БИНОМ” 2000 – 408 

с.:ил. с. 25-31, 39-40. 

 

 

ТЕМА 4. Загальні положення роботи з об’єктами обліку та формами 

надання інформації АІС «АРМОР». Заповнення реквізитів електронних 

карток ІІПС та паперових документів обліку. Загальний порядок 

формування інформаційних ресурсів інформаційних підсистем ІІПС. 

Доступ та порядок керування доступом інформаційних підсистем ІІПС АІС 

«АРМОР» 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІПС та 

паперових документів обліку. 

2. Форми паперових документів обліку ІП ІІПС. 

3. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів ІПС. 

4. Загальний порядок доступу до інформаційних ресурсів ІПС. 

5. Основні можливості та загальна характеристика АІС «АРМОР». 

6. Головне меню програми АІС «АРМОР». 

7. Порядок формування інформаційних підсистем. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

1. Знати вимоги до введення персональних даних особи. 

2. Знати вимоги до введення персональних та ідентифікуючих даних зброї 

3. Які реквізити обов’язково вказуються в електронних картках ІІПС та ІК? 

4. Знати що є основою системи функціонування ІІПС. 

5. Хто має право  безпосереднього доступу до інформаційних обліків ІІПС? 

6. Знати для чого використовуються Інформаційні ресурси ІП ІІПС. 

7. Знати види офіційних запитів слугують підставою для надання інформації з 

ІП ІІПС у формі витягів на паперових носіях. 

8. Знати реквізити що повинен містити запит. 

9. Знати що категорично забороняється користувачам ІІПС. 

10. Знати порядок отримання доступу до ІІПС. 

11. Знати порядок проведення звірки користувачів та припинення доступу до 

ІІПС (відключення). 

12. Знати вимоги, які висуваються до атрибутів користувача. 

13. Знати призначення інформаційних підсистем. 

 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Менеджер форм виведення. 



 

 

  

2. Порядок роботи з ІПС «АРМОР». Пошук інформації. 

3. Порядок формування ІП «Факт». 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

1. Знати призначення менеджеру форм виведення.  

2. Знати режими роботи передбачає інформаційно-пошукова система 

«АРМОР». 

3. Знати у яких випадках доцільно використовувати варіант пошуку за 

допомогою «обривів». 

4. Знати символ обриву, що використовується в інформаційно-пошуковій 

системі «АРМОР». Де його можна розміщувати? 

5. Знати які основні обліки (підзадачі) містить інформаційно-пошукова система 

«АРМОР». 

6. На основі якого протоколу організовано зв'язок між програмою «АРМОР» та 

транспортним сервером? Яким чином його налагодити? 

7. Знати комбінацією клавіш викликаються вікна запиту у програмі «АРМОР». 

8. Використовувати послідовність команд  для очистка вікна запиту. 

9. Знати призначення ІП «Факт». Головне меню підсистеми. 

10. Здійснювати запуск програми, перегляд карток, виклик додаткових зведень. 

11. Використовувати керуючі клавіші, миші та довідників при роботі з 

картками. 

12. Здійснити запровадження нової картки в облік. Коригування інформації в 

обліку. 

13. Знати способи пошуку інформації по карткам. 

14. Виконувати перегляд та друкування інформації по обліку. 

15. Здійснювати вихід з програми і додаткових вікон. 

16. Знати відомості підлягають обліку у ІП «Факт». 

17. Знати ким вносяться відомості у ІП «Факт». 

18. Знати що зазначається у електронній картці ІП «Факт». 

19. Знати на підставі чого здійснюється унесення доповнень (коригування) 

відомостей в електронній картці ІП «Факт». 

Знати на кого покладається контроль за станом формування ІП «Факт» в ОВС? 

 

Рекомендована література до Теми 4: 11, 17, 18, 32, 37 – 39.  

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України – 1996. – № 30. 

2. Про Національну програму інформатизації: Закон України. // Відомості 

Верховної Ради України – 1998. – № 27. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики, отримані високі практичні навички по введенню інформації 
в інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів 
внутрішніх справ, вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах Інтегрованої 
інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики, отримані високі практичні навички по введенню інформації в інформаційні 
підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, 
вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах Інтегрованої інформаційно-
пошукової системи органів внутрішніх справ. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками, отримані достатні практичні навички по введенню 
інформації в інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи 
органів внутрішніх справ, вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах 
Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення, відсутні практичні навички по 
введенню інформації в інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової 
системи органів внутрішніх справ, відсутнє вміння пошуку інформації у інформаційних 
підсистемах Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
відсутні практичні навички по введенню інформації в інформаційні підсистеми 
Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, відсутнє 
вміння пошуку інформації у інформаційних підсистемах Інтегрованої інформаційно-
пошукової системи органів внутрішніх справ. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


