
Загальні положення. 
 

Програмно-технічні комплекси інформаційного забезпечення 

діяльності Національної поліції як «ЦУНАМІ», Інтегрована інформаційно-

пошукова система та інші, нажаль відсутні у вищих навчальних закладах 

системи Міністерства внутрішніх справ, що негативно впливає на рівень 

інформаційної підготовки майбутніх правоохоронців. Тому виникає 

необхідність розроблення навчальної інформаційно-технічної платформи, яка 

максимально відображує реально діючі системи інформаційного 

забезпечення Національної поліції, тобто є їх емулятором. Інформаційно-

технічна платформа супроводження професійно-орієнтованої ділової гри 

«Лінія 102» розроблена та впроваджена авторським колективом кафедри 

економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ.  

Емулятор платформи інформаційно-технічного забезпечення 

Національної поліції розроблений за умов забезпечення повного циклу 

проходження інформаційних потоків у підрозділах Національної поліції 

України, починаючи зі звернень громадян про події, і закінчуючи 

завершеними матеріалами кримінального провадження та його розгляд у 

суді. 

 Концептуальна схема інформаційних потоків платформи має 

наступний вигляд (мал. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1  

Оператор Диспетчер Патруль1 

Патруль2 

Черговий 

Відділу 

поліції 

Місце події 

Вхідний 
дзвінок 

Картка 
події 

Завдання 

Картка 



 

Наведемо приклад проходження інформації  в навчальній 

інформаційно-технічній платформі. Оператору 102 надходить вхідний 

виклик.  Оператор реєструє у системі звернення та класифікує подію. 

Інформація зберігається у базі даних патрульної  поліції та надсилається 

диспетчеру. Картка 102 надається до районного відділу поліції для реєстрації.  

Інформація про звернення відображається у таблиці подій на робочому місці 

диспетчера. 

Диспетчер бачить нову подію та місце її скоєння. Також на екрані 

диспетчера відображається розташування патрулів у даному районі на мапі 

міста. Виходячи із відображеної інформації диспетчер приймає рішення, який 

вільний патруль розташований найближче до місця нової події та відправляє 

цей патруль на місце скоєння правопорушення.  

Патруль, отримавши від диспетчера завдання, заходить до свого 

робочого місця за допомогою планшету та робіть там відмітку «Завдання 

прийняв», та вирушає на місце події. Після прибуття патруль робить відмітку 

«Прибув». Після чого на своєму робочому місці заповнюють звіт, вказуючи 

деталі події. Якщо справа, по якій було зроблено виклик, перевищує межі 

компетенції патрульних, вони додають у звіт інформацію про необхідність 

виклику слідчо-оперативної групи (СОГ). Отримавши запит від патрульних, 

диспетчер зв’язується з черговим районного відділу поліції, та повідомляє 

його, що за зверненням громадянина за номером ХХХ потрібна слідчо-

оперативна група. Патруль залишається на місці події до прибуття СОГ. 

Коли СОГ прибула, патруль на своєму робочому місці закінчують звіт та 

знову приступають до патрулювання.  

Інформаційні потоки передаються за допомогою мережі Інтернет, 

мереж стільникового зв’язку, окремої телефонної лінії та радіостанціями на 

частотах, закріплених за підрозділами Національної поліції (ДДУВС).  

Інформаційна платформа створена у вигляді web-проекту за допомогою 

мови програмування PHP та СКБД MYSQL, також використовувалася 

бібліотека jQuery, яка містить набір найнеобхідніших функцій і методів мови 

програмування JavaScript. Фізично розташована на серверах 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Вимоги до системи : доступ до мережі Інтернет. 

Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення: версія ОС - XP. 

Процесор: процесор або система на чипі з мінімальною тактовою частотою 1 

ГГц. Оперативна пам’ять: 512 МБ. Відеокарта: відеокарта з підтримкою 

DirectX 9. Екран:  необхідна роздільна здатність 1600x900. Планшет: 8`-10` з 

технологією 3G.   

 

 

 

  



Розглянемо склад інформаційно-технічної платформи 

 навчань «Лінія 102» (мал. 2) 

 

 
 

Мал. 2 

 

Існує загальна авторизація для навчального емулятора 

автоматизованого робочого місця (АРМ), яка дозволяє розмежувати права 

користувачів системи і не уможливити зловживанням функціями програми. 

(мал. 3) 

 
Мал. 3 



Інформаційно-технічна платформа професійно-орієнтованої ділової гри 

«Лінія 102» має достатньо потужні телекомунікаційні  можливості, які 

надають можливість безперервної передачі відеозображення та акустичного  

сигналу до умовного штабу тренінгу з найбільш важливих місць проведення 

рольової гри. Умовно можливо поділити відеопотоки з цих місць на дві 

групи, а саме, зі стаціонарних навчальних робочих місць, та  з мобільних 

навчальних робочих місць інформаційно-технічної платформи навчань 

«Лінія 102». 

Розглянемо першу групу. Передавання відеозображень та аудіо сигналу 

зі стаціонарних навчальних робочих місць, а саме, оператора 102,  

диспетчера та начального відділу поліції, в якому  розміщені робочі місця 

чергового відділу, слідчого, оперативного працівника та спеціаліста, 

здійснюється за допомогою відеокамер, які під’єднуються до комп`ютерів за 

допомогою  USB роз’єму та програмної оболонки “Communication Servises". 

В результаті з відеосервера, який встановлений у штабі, можна побачити все, 

що відбувається на навчальних робочих місцях та чути, по черзі 

переключаючи мікрофони на потрібне робоче місце,  учасників тренінгу. 

Відеозображення  проеціюється  на великий екран за допомогою 

мультимедійного проектору. Необхідне робоче місце можна збільшувати для 

більш зручного спостереження (мал. 4). 

 

 
Мал. 4 

 

В разі необхідності всі відео потоки можна записувати на електронні  

носії та проглядати з метою акцентування правильності дій кожного 

учасника тренінгу. 

На другому екрані в штабі «Лінія 102» відображуються події, які 

відбуваються на території  університету, це умовні місця подій, місця 

проведення слідчо-розшукових дій, затримання підозрюваних та інших дій, 

які відбуваються під час тренінгів. Передавання відеозображення та звуку 



здійснюється за допомогою планшетів або смартфонів та програмної 

оболонки «Скайп», у вигляді як одиночних, так і групових відео 

конференцій. 

На початковому етапі ми використовували можливості 3G 

стільникового зв’язку, але потім територію університету обладнали  Wi-Fi 

роутерами, що значно підвищило  якість та безперервність передачі відео 

зображень та звуку до  штабу навчань . 
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