
Вимоги до оформлення автоматизованих робочих місць фахівців поліції 
 

1. Автоматизоване робоче місце (надалі – АРМ) фахівця поліції є 

програмним засобом, створеним з метою автоматизації роботи фахівця будь-

якої спеціалізації задля підвищення результативності та ефективності його 

роботи. АРМ призначений для функціонування у комп’ютерній мережі. 

2. Автоматизовані робочі місця створюють для їх застосування 

працівниками кримінальної поліції (карного розшуку, захисту економіки, 

протидії наркозлочинності, кіберполіції, внутрішньої безпеки та ін.), 

патрульної поліції, органів досудового розслідування, експертно-

криміналістичних підрозділів поліції охорони та іншими фахівцями у своїй 

роботі, а також для використання у навчальному процесі. 

3. АРМ повинен мати належний науково-методичний рівень, він має 

бути написаний в доступній формі. Інформація, що в ньому міститься, має 

бути систематизована, пов’язана з практичними завданнями, що стоять перед 

фахівцем. 

4. Автоматизоване робоче місце не має місити інформації з обмеженим 

доступом, а також орфографічних та друкарських помилок. 

5. АРМ містить передмову, яка містить відомості про призначення 

АРМу та короткий опис його інформаційно-комунікаційних можливостей. 

Обсяг передмови 4–8 тисяч знаків. 

6. АРМ має містити інформацію, що є необхідною для виконання 

фахівцем поліції покладених на нього функцій. До складу АРМу включають, 

зокрема: 

– чинні нормативно-правові документи, які регламентують роботу 

фахівця та фахівців суміжних спеціалізацій; 

– електронні комунікації з відповідними державними органами, 

державними та недержавними установами, організаціями та підприємствами, 

зокрема через гіперпосилання; 

– методичні матеріали щодо організації роботи фахівця поліції; 

– робочі шаблони документів, з якими працює фахівець поліції, у 

форматі текстового редактора; 

– довідкову інформацію, фахові бази даних (кримінальна статистика, 

криміналістичні зразки, фахові обліки тощо), гіперпосилання на мережеві 

бази даних; 

– мультимедійні фахові ресурси ( презентації, відеосюжети, слайд-

фільми, сигналограми тощо); 

– список фахової літератури; 

– іншу корисну інформацію та додаткові комунікаційні можливості. 

7. Титульний екран АРМу обов’язково має містити найменування 

Національної академії внутрішніх справ, назву АРМу, дані про авторів 

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада), знаки 

охорони авторського права, офіційне попередження про заборону 

нелегального копіювання та використання АРМу.  



В окремому вікні розташовують контактні дані НАВС, анотацію, а 

також мінімальні системні вимоги, які складаються з вимог до комп’ютера 

(тип процесора, тактова частота, обсяг вільно пам’яті на вінчестері, обсяг 

оперативної пам’яті), операційної системи, відеосистеми, акустичної 

системи та необхідного додаткового програмного забезпечення й 

обладнання). 

8. Оформлення АРМу має відповідати ергономічним та естетичним 

вимогам, викладеним у Додатку 4 до Положення. 

 

 

Настанова щодо використання  

програмного продукту «Навчально-довідкова програма 

«Автоматизоване робоче місце експерта з трасологічних досліджень»  

 

 

1. Системні вимоги: 

1.1. Операційна система – Windows XP, Windows 7 та вище. 

1.2. Інстальоване програмне забезпечення: 

– iнтернет-браузер Google Chrome; 

– медіа-програвач Windows Media Player; 

– програма для зчитування файлів у форматі .pdf 

 

2. Особливості функціонування: 

2.1. Для початку роботи з програмним продуктом потрібно запустити 

файл index.html у менеджері файлів. 

2.2. Головна сторінка автоматизованого робочого місця 

відкривається в інтернет-браузері Google Chrome, який встановлено за 

замовчуванням. 

2.3. Для вільної навігації по програмному продукту обрати та 

натиснути на відповідний пункт меню. 

2.4. Для виходу до інтернет-ресурсу за посиланням у програмі слід 

натиснути посилання. 

2.5. Для запуску шаблону документу у текстовому редакторі 

Microsoft Word слід натиснути посилання на нього у списку шаблонів. 

2.6. Для виклику тексту літературного джерела з мережі інтернет 

слід натиснути посилання на нього у списку літератури. 

2.7. Для завершення роботи з програмним продуктом закрити вікно 

браузера. 

 

 

 

 

 
 


