
НАВЧАЛЬНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ЧЕРГОВОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ. 

 

Навчальний емулятор автоматизованого робочого місця (АРМ) 

диспетчера патрульної служби та диспетчера відділу поліції  представлений 

на малюнку (мал.1). 

Мал.1 

Екран навчального емулятора автоматизованого робочого місця 

диспетчера надає повну інформацію по карті події, а саме класифікацію події, 

адресу, дату та час, дозволяє автоматично відстежувати статус подій. (мал.2). 

  
     Мал.2 

 

Статус «нове» завданню присвоюється після введення оператором 102 

початкової інформації та виділений червоним кольором для більшої 

інформативності.  

Статус «в обробці» свідчить про підтвердження  патрульними 

поліцейськими прийняття завдання та розпочато оперативне реагування на 

подію.  

Статус «прибув» свідчить про те ще патруль знаходиться на місці події.  

Статус «виконано» присвоюється події після завершення оперативних 

дій на місці події.  

Доступ до інформаційних систем 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. В якості пошукових систем, авторським колективом 

кафедри, було запропоновано використовувати відкриті інформаційні обліки, 

які розміщені на сайті Міністерства внутрішніх справі і є відкритою 

частиною обліків ІІПС. 

Можливість прямого доступу до розшукових обліків МВС 

імплантована у вигляді спеціальних кнопок, які розміщені на навчальних 

робочих місцях диспетчера (мал.3), чергового відділу поліції, патрульного 

поліцейського та оперативного працівника. 

 

 

 
 

Мал.3 

 

При натисканні на ці кнопки ми переходимо на розміщені на 

головному сайті Міністерства внутрішніх справ розшукові обліки, які є 

частиною Інтегрованої інформаційної системи Національної поліції (мал.4). 

 

 
Мал.4 

 

Для проведення курсантами рольових ігор при реалізації навчальних 

фабул злочинів найбільш затребуваними є підсистеми «Зброя у розшуку», 

«Мобільні телефони», «Транспортні засоби у розшуку» та «Особи, які 



переховуються від органів влади». Наведемо приклад, під час рольової гри на 

місці події був затриманий чоловік, у якого вилучили документ на ім’я 

Хумиш Віталій Григорович. Для перевірки, чи не знаходиться ця особа у 

розшуку, коректно вводимо інформації на російській мові в підсистему 

«Особи, які переховуються від органів влади» (мал.5) 

 
Мал.5 

 

Після натискання кнопки «Знайти» отримуємо результат (мал. 6). 

 

 
Мал.6 

 

 


