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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова
(англійська), Теорія держави і права, Історія держави і права України, Філософія, Юридична
деонтологія та інші.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в юридичній
діяльності» є комп’ютерна техніка та сучасні прикладні програми.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин __5__кредити ECTS.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в юридичній
діяльності» є формування у студентів-юристів теоретичних знань і практичних навичок
ефективного застосування комп’ютерних і інформаційних технологій у своїй майбутній
професійній діяльності через уміле використання електронних документів та мережних ресурсів,
електронних джерел навчання, офісного програмного забезпечення, мережних технологій і
спеціалізованих програмних пакетів і баз даних правового призначення..
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології в юридичній
діяльності» є отримання студентами навичок користування комп’ютерною технікою і сучасними
прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в
сучасному інформаційному просторі.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Інформаційні технології в юридичній діяльності» забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК2
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК7
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові) компетентності
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування
СК13
набутих знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПР)
ПР3

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

ПР8

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного
встановлення певних обставин.

ПР12

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.

ПР15
ПР16
ПР22

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні
технології і бази даних.
Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у
професійній діяльності.
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового
висновку зробленого у різних правових ситуаціях.

ІКР

СРС

Семінари

Лекції

Всього

ІКР

СРС

Семінари

Найменування тем курсу

Лекції

№
пп

Всього

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма

Змістовний модуль 1. Правова інформатика. Застосування програм пакету MICROSOFT
OFFICE.
1 Правова інформація та правова
15
5
2
8
0
15
1
0
14
0
інформатика
2 Комп’ютерні технології у підготовці
20
7
2
11
0 20
2
0
18
0
і транспортуванні юридичних
документів
3 Застосування програм пакета
20
7
2
11
0
20
2
1
17
0
Microsoft Office. Використання
Microsoft Word для створення
змістовно-структурованих правових
документів
4 Аналіз та обробка правових даних у
20
7
4
9
0
20
2
1
17
0
Excel
Разом за модуль 1
75 26 10 39
0
75
7
2
66
0
Змістовний модуль 2. Захист комп’ютерної інформації. Комп’ютерні технології в
юридичній діяльності
25
8
3
14
0
25
2
0
23
5 Основи захисту комп’ютерної
інформації
25 10 4
11
0
25
3
2
20
6 Комп’ютерні технології в юридичній
діяльності
25
8
3
14
0
25
2
0
23
7 Мережні інформаційні технології
Разом за модуль 2
75 26 10 39
0
75
7
2
66
0
Усього годин
150 52 20 78
150 14 4 132
Форма підсумкового контролю: екзамен

0
0
0
0
0

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Правова інформатика. Застосування програм пакету
MICROSOFT OFFICE.
Тема 1. Правова інформація та правова інформатика
Інтеграція права й інформатики: прикладний та змістовний аспекти. Правова інформатика.
Поняття “правова інформація”, її законодавче визначення. Математичні моделі та комп’ютерні
технології в юридичній діяльності. Поняття моделі. Інформаційно-пошукові, експертні,

прийняття рішень, кваліфікації злочинів та інші моделі. Національна програма правової освіти
населення. Мета програми. Використання мережних технологій, електронних правових баз
даних, дистанційної освіти тощо. Інформаційні системи державно-правового характеру.
Визначення системи. Основні характеристики та властивості. Кримінальна юстиція як система.
Тема 2. Комп’ютерні технології у підготовці і транспортуванні юридичних
документів
Інформаційний обмін. Поняття документообігу. Сучасні підходи до автоматизації
документообігу. Засоби автоматизації офісної діяльності.
Автоматизовані системи контролю виконання документів. Системи керування
електронними документами. Огляд сучасних систем електронного документообігу.
Правове регулювання сфери інформаційних документних відносин. Вимоги до систем.
Створення юридичних документів. Характеристика пакета Microsoft Office. Особливості пакета.
Склад пакета та стисла характеристика основних додатків: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Access, персональний комунікатор Outlook, Microsoft Power Point. Додаткові утиліти
пакета. Системи зв’язаних документів різних типів.
Тема 3. Застосування програм пакета Microsoft Office. Використання Microsoft Word
для створення змістовно-структурованих правових документів
Створення та заповнення анкет. Форма. Види форм. Створення форми. Панель
інструментів форми. Текстові поля. Типи полів. Вставка полів. Настроювання властивостей
поля. Поля зі списками. Прапорці. Додавання підказувань. Границі та тіні. Захист електронної
форми від змін. Створення Web-форми. Друк форми. Внутрішнє та зовнішнє гіперпосилання.
Комбіноване гіперпосилання. Масові розсилки і злиття документів. Створення бланків і листів.
Головний документ. Побудова джерела даних. Панель інструментів Злиття. Створення списку
одержувачів. Створення і редагування бази даних джерела злиття. Розміщення полів даних у
головному документі. Поля з відбором записів. Перевірка параметрів злиття. Виявлення
помилок. Завершення злиття. Збереження і друк листів. Створення каталогів імен, адрес та
інших відомостей. Настройка і відображення каталогів. Конверти і наклейки. Створення,
настройка і друк конвертів і наклейок для групової розсилки.
Тема 4. Аналіз та обробка правових даних у Excel
Створення і редагування таблиць. Масиви та формули масивів. Робота з масивами. Вибір і
аналіз даних у списках і базах даних. Діапазон бази даних. Діапазон критеріїв. Діапазон для
вивільнення. Правила завдання критеріїв. Відбір за обчислювальним критерієм. Прогнозування в
Excel. Аналіз тенденцій. Відображення даних у вигляді графіків та діаграм. Аналіз і
узагальнення даних за допомогою зведених таблиць. Підготовка вихідних даних. Майстер
зведених таблиць. Створення структури зведеної таблиці. Формування звітів із необхідними
параметрами. Групування даних. Засоби статистичної обробки даних MS Excel. Статистичні
характеристики випадкових величин та їх обчислення. Підсумкова статистика. Середнє.
Стандартна помилка. Медіана. Мода. Дисперсія. Ексцес та ін.
Змістовний модуль 2. Захист комп’ютерної інформації. Комп’ютерні технології в
юридичній діяльності
Тема 5. Основи захисту комп’ютерної інформації
Загальне уявлення про інформаційну безпеку. Кримінальна відповідальність за порушення
інформаційної безпеки. Основні види порушення інформаційної безпеки. Постулати захисту
даних. Рівні захисту –правовий, організаційний, технічний. Види загроз для комп’ютерної
інформації. Загроза віддаленого адміністрування. Загроза активного змісту. Загроза
перехоплення чи підміни даних на шляхах транспортування. Загроза втручання в особисте
життя. Загроза постачання даних неприйнятного змісту. Засоби протидії загрозам комп’ютерній
інформації. Криптографічний захист інформації. Програми кодування та декодування даних.
Закон України “Про захист персональних даних”. Прихована передача інформації. Методи

стеганографії. Поняття про комп’ютерні злочини. Визначення, аналіз і фіксація слідів
комп’ютерних злочинів.
Тема 6. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності.
Комп’ютерні технології фіксування судового процесу. Основні програми фіксування
судового процесу. Правові засади фіксування судового процесу технічними засобами.
Електронне (віртуальне) судочинство. Комп’ютерні технології забезпечення розгляду судових
справ. Єдина судова інформаційна система України. Призначення і структура системи. Система
автоматизації документообігу “Діловодство”. Автоматизована система документообігу в
адміністративних судах. Відеоконференцзв’язок у судовій системі. Голосові портали в судовій
діяльності. Реєстр судових рішень. Державні реєстри інформації. Єдиний державний реєстр
виконавчих проваджень. Нотаріальні реєстри. Автоматизована система ведення державного
земельного кадастру. Інформаційно-аналітичні системи криміналістичних обліків. Принципи
введення та пошуку інформації. Системи “Фоторобот і портретна ідентифікація”, “АР”.
Автоматизація судово-експертних досліджень. Система “Автоекс”. Експертиза фонограм усного
мовлення, дактилоскопічна експертиза, ідентифікація почерку оператора ЕОМ тощо.
Тема 7. Мережні інформаційні технології
Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Технологічний та соціальний аспекти. Правова
характеристика базових понять мережі Internet. Пошук інформації у мережі. Типи інформаційнопошукових систем. Словникові (пошукові указники) та класифікаційні (пошукові каталоги)
системи. Пошукові портали. Складання запиту та релевантність (повнота і точність) пошуку.
Новітні пошукові технології. Організація складних пошукових запитів. Бібліотечні комплекси в
Internet. Автоматизований бібліотечний комплекс університету “Ирбис”. Локальні комп’ютерні
мережі юридичних установ та організацій. Інформаційні сервіси у локальних мережах. Правова
інформація в Internet.
6. Теми лекцій


№
з/п

Назва теми

Обсяг у годинах

Денна фо
Заочна
рма
форма
Змістовний модуль 1. Правова інформатика. Застосування програм пакету
MICROSOFT OFFICE.
1
Правова інформація та правова інформатика
5
1
2
Комп’ютерні технології у підготовці і транспортуванні
7
2
юридичних документів
3
Застосування програм пакета Microsoft Office.
7
2
Використання Microsoft Word для створення змістовноструктурованих правових документів
4
Аналіз та обробка правових даних у Excel
7
2
Змістовний модуль 2. Захист комп’ютерної інформації. Комп’ютерні технології в
юридичній діяльності
5
Основи захисту комп’ютерної інформації
8
2
6
Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
10
3
7
Мережні інформаційні технології
8
2
7.

№
з/п

Усього годин
Теми практичних занять

Назва теми

52 год.

14 год.

Обсяг у годинах
Денна фо
рма

Заочна
форма

Змістовний модуль 1. Правова інформатика. Застосування програм пакету
MICROSOFT OFFICE.
1
Правова інформація та правова інформатика
2
0
2
Комп’ютерні технології у підготовці і транспортуванні
2
0
юридичних документів
3
Застосування програм пакета Microsoft Office.
2
1
Використання Microsoft Word для створення змістовноструктурованих правових документів
4
Аналіз та обробка правових даних у Excel
4
1
Змістовний модуль 2. Захист комп’ютерної інформації. Комп’ютерні технології в
юридичній діяльності
5
Основи захисту комп’ютерної інформації
3
0
6
Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
4
2
7
Мережні інформаційні технології
3
0
Усього годин

20 год.

4 год.

8. Теми семінарських занять
Не передбачено навчальним планом
9. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом
№
з/п

10. Теми самостійної роботи
Назва теми

Обсяг у годинах

Денна
Заочна
форма
форма
Змістовний модуль 1. Правова інформатика. Застосування програм пакету
MICROSOFT OFFICE.
1
Правова інформація та правова інформатика
8
14
2
Комп’ютерні технології у підготовці і транспортуванні
11
18
юридичних документів
3
Застосування програм пакета Microsoft Office.
11
17
Використання Microsoft Word для створення змістовноструктурованих правових документів
4
Аналіз та обробка правових даних у Excel
9
17
Змістовний модуль 2. Захист комп’ютерної інформації. Комп’ютерні технології в
юридичній діяльності
5
Основи захисту комп’ютерної інформації
14
23
6
Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
11
20
7
Мережні інформаційні технології
14
23
Усього годин

78 год.

11. Завдання для самостійної роботи
1. Робота з операційною системою сімейства Windows.
2. Сервісне обслуговування операційної системи.
3. Встановлення драйверів нового обладнання.
4. Робота з архіваторами.
5. Відновлення інформації.
6. Електронний цифровий підпис та захист інформації.
7. Робота з текстовим редактором MS Word.
8. Робота з електронними таблицями MS Excel.
9. Формування презентації з допомогою MS PowerPoint.

132 год.

10.Використання мережевих сервісів Google.
11.Хмарне сховище Google Drive.
12.Створення та використання Google Docs.
13.Синхронізація пристроїв на базі операційної системи Android.
14.Основи мережевих технологій та Інтернет. ІР та доменна адреса.
15.Створення WEB-порталу у WordPress.
16.Робота з векторною та растровою графікою.
17.Основи Торент-клієнтів.
18.ПЗ для роботи з віддаленим робочим столом.
12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю (екзамену)
1. Несанкціонований доступ до інформації.
2. Розробка та розповсюдження вірусів.
3. Підробка комп’ютерної інформації.
4. Розкрадання комп’ютерної інформації.
5. Комп’ютерні злочини в кримінальному кодексі України.
6. Захист авторського права в мережі Інтернет.
7. Комп’ютерний тероризм.
8. Сучасне програмне забезпечення для обміну мультимедійною
інформацією в мережі.
9. Сучасні пристрої для створення локальної мережі.
10. Бездротові локальні мережі.
11. Використання масок в базах даних.
12. Застосування умов при створенні таблиць в базах даних.
13. Створення Web-сторінок засобами MS Office (Notebook, Word,
Publisher).
14. Типи та класифікація мереж.
15. Використання пошукових систем.
16. Апаратне та програмне забезпечення бездротової локальної мережі.
17. Етика ділового спілкування в комп’ютерних мережах.
18. Збереження та копіювання інформації. Використання конверторів.
19. Типи та класифікація комп’ютерних вірусів. Захист від вірусів при
роботі в Інтернет.
20. Сучасні пристрої збереження інформації.
21. Використання Google сервісів.
22. Створення та використання «карт розуму».
23. Використання корпоративної пошти.
24. Використання Google диску.
25. Робота з Google Docs.
26. Використання мультимедійних можливостей комп’ютера.
27. Концепція інформаційно-правової системи ―Ліга: Закон.
28. Організація пошуку даних у базі даних правової інформації Верховної
Ради України.
29. Пошук законодавчих актів у комп’ютерній правовій інформаційній
системі Верховної Ради України.
30. Захист авторського права в Україні.
31. Збереження та копіювання інформації. Використання конверторів.
32. Міжнародна правова інформаційно-пошукова система GLIN.
33. Організація пошуку правової інформації в мережі Інтернет.
34. Підробка комп’ютерної інформації. Тролінг.
35. Україна і міжнародне право в сфері інформаційних технологій.
36. Користування сайтами юридичних консультацій мережі Інтернет
13. Методи навчання

Методи навчання на лекціях:
 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування
тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе,
доповіді тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
 дослідницький метод
 дошуковий метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Інформаційні технології в юридичній діяльності»
використовуються такі методи оцінювання: для поточного контролю у вигляді усного та
письмового опитування, фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань,
розв'язування задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів,
творчих завдань, тощо; для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування,
вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо; для підсумкового контролю
проведення екзамену (усна та/або письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних
завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-50
види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від ос обливостей
*
навчальної дисципліни
.

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань
здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом
навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за
допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку
використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
35-59

1-34

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
робота
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
3
4
4
4
5
5
5
10
40
Модульний контроль 1 10

100

Модульний контроль 2 10

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

Сума

10

50

Сума
100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Інформаційні технології в юридичній діяльності
узагальнено в комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
18. Рекомендована література
1.

2.
3.

Логінова Н.І. Інформаційні технології в юридичній діяльності: методичні вказівки до
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