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Завдання дисципліни. Формувати у здобувачів вищої освіти здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність 
визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

 
Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: проводити збір і інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел; використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 
встановлення певних обставин; належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності; вільно використовувати для 
професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних; демонструвати вміння 
користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності. 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 
Таблиця 3 – Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

Самостійна робота студента № 
тижня 

Тема лекції Тема лабораторного 
заняття 

зміст год. література 

 
1 

Вступ. Поняття 
інформації, 

інформаційних систем 
та технологій 

Лабораторна робота (далі ЛР) 
1. 

Електронна пошта. 
Сервіс Google-docs. 

 
Опрацювання лекційного матеріалу 

(лек. 1), підготовка до виконання ЛР 1

 
5 

 
[1; 2, 3] 

2 - - 
Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 1), підготовка до захисту ЛР 1 

5 [1, 2; 2, 3] 

3 
Хмарні технології. 
Сервіс Google-docs. 

ЛР 2. Створення Google-форм 
та Google-сайтів 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 2), підготовка до виконання ЛР 2

5 [4; 5, 8] 

4 - - Підготовка до захисту ЛР 2 5 [4; 5, 8] 

 

5 

Загальна 
характеристика та 
принципи роботи 
мережі Internet. 

Пошукові системи. 

 
ЛР 3. Пошукові системи. 

Оператори пошукових 
систем 

 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 3), підготовка до виконання ЛР 3. 
Підготовка до тестування з Теми 1 та 

Теми 3. 

 

5 

 

[1, 5; 1, 2, 3] 

 
6 

 
- 

 
- 

Виконання самостійного творчого 
завдання з використанням операторів 

пошукових систем. Підготовка до 
захисту ЛР 3 

 
5 

 
[1, 5; 1, 2] 

 
7 

Текстові процесори. MS 
Word. 

ЛР 4. Створення, редагування 
та форматування документів у 

MS Word. 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лекція 4) 

 
5 

 

[5; 6, 9, 10] 

8 - - Підготовка до виконання ЛР 4. 5 [5; 6, 9, 10] 

 
9 

Текстові процесори. MS 
Word. 

ЛР 5. Структурування 
документів, робота з 

таблицями 
та малюнками у MS Word. 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 5), підготовка до виконання ЛР 5

 
5 

 

[5; 6, 9, 10] 

10 - - Підготовка до захисту ЛР 4 та ЛР 5 5 [5; 6, 9, 10] 

 
11 

 
Табличні процесори. 

MS Excel. 

ЛР 6. Створення та 
форматування таблиць. 
Робота з комірками та 

форматами даних. Побудова 
графіків та діаграм. 

 
Опрацювання лекційного матеріалу 

(лек. 6), підготовка до виконання ЛР 6. 

 
6 

 
[5; 6, 9, 10] 

12 - - Підготовка до захисту ЛР 6. 6 [5; 6, 9, 10] 

 
13 

Табличні процесори. 
MS Excel. 

ЛР 7. Зведені таблиці. 
Консолідація даних. Аналіз 

даних та Solver. 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 7), підготовка до виконання ЛР 7. 

 
6 

 

[5; 6, 9, 10] 

14 - - Підготовка до захисту ЛР 6 та ЛР 7 6 [5; 6, 9, 10] 

 
15 

Використання 
інформаційно-

пошукової системи 
"Ліга:Закон" у 

юридичній діяльності 

ЛР 8. Використання ІПС 
"Ліга:Закон" у юридичній 

діяльності. 

 
Опрацювання лекційного матеріалу 

(лек. 8), підготовка до виконання ЛР 8

 
5 

 
[1,5; 9, 10] 
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16 - - 
Підготовка до тестування з теми 5 

(лек. 6-7) 
5 [1,5; 9, 10] 

 
17 

Робота за CMS 
Wordpress.- 

ЛР 9. Створення сайтів на 
основі CMS Wordpress. 

Модальні вікна. 
Форми зворотного зв’язку. 

Підготовка до захисту ЛР 8. 
Підготовка до виконання ЛР 9 

 
6 

 
[1,5; 9, 10] 

18 - - Підготовка до захисту ЛР 9. 6 [1,5; 9, 10] 

Примітка. * Лекції проводяться раз у тиждень по дві години, лабораторні заняття – раз у два тижні по 4 години 
(чисельник чи знаменник відповідно до розкладу занять). 

 

Політика дисципліни 
Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і навчально- 

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний 
відвідувати лекції і практичні заняття згідно із розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання 
виконувати якісно і відповідно до графіка. 

Термін захисту лабораторної роботи вважається своєчасним, якщо студент захистив її на наступному після 
виконання роботи занятті. Пропущене лабораторне заняття студент зобов’язаний відпрацювати в режимі онлайн або 
самостійно у встановлений викладачем термін, але не пізніше, ніж за два тижні до кінця теоретичних занять у семестрі, з 
обов’язковим представленням результату роботи. 

Здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни можуть користуватись як наявним в аудиторіях кафедри 
комп’ютерним обладнанням, так і власними пристроями (ноутбуками, планшетами, смартфонами). Власними 
пристроями можна користуватися як для роботи в системі Moodle, так і для доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів, 
які необхідні для виконання лабораторних робіт. 

Лабораторні роботи виконуються індивідуально або групами, згідно з варіантами, що представлені у 
методичних вказівках до лабораторних робіт. Під час роботи над індивідуальними завданнями недопустимі 
порушення правил академічної доброчесності. У разі наявності плагіату (спроба представити до захисту лабораторну 
роботу іншого варіанту) здобувач вищої освіти отримує незадовільну оцінку і має повторно виконати лабораторну 
роботу згідно із його варіантом. 

Критерії оцінювання результатів навчання 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою відповідно до Положення про 

контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ. Семестрова підсумкова оцінка 
визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням коефі- 
цієнта вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих видів її робіт. 

Поточний контроль здійснюється під час лекційних та лабораторних занять, а також у дні проведення 
контрольних заходів, встановлених робочою програмою і графіком навчального процесу. Оцінка, яка виставляється 
за лабораторне заняття, складається з таких елементів: усне опитування студентів перед допуском до виконання 
лабораторної роботи; знання теоретичного матеріалу з теми; якість оформлення протоколу; вільне володіння студентом 
спеціальною термінологією і уміння професійно обґрунтувати прийняті рішення; своєчасний захист лабораторної роботи. 

При цьому використовуються методи поточного контролю: усне опитування перед допуском до лабораторного 
заняття; захист лабораторних робіт; тестовий контроль теоретичного матеріалу з теми; презентація індивідуальних завдань. 
При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати захистів лабораторних робіт так і 
поточного контролю. Студент, який не набрав позитивний середньозважений бал за поточну роботу, вважається 
невстигаючим. Засвоєння студентом теоретичного матеріалу з дисципліни оцінюється тестуванням. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна робота Семестровий контроль, 
іспит 

Лабораторні роботи №: Тестовий контроль: Виконання 
індивідуальних завдань 

Підсумковий 
контрольний захід 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Т 1,3 Т 5 Т4,6 іспит 
ВК*: 0,1 0,2 0,3 0,4 

Умовні позначення: Т – тема дисципліни; ВК – ваговий коефіцієнт. 

Оцінювання тестових завдань 
Тематичний тест для кожного студента складається з двадцяти п’яти тестових завдань, кожне з яких 

оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 25. 
Тестові завдання для кожного студента випадково генеруються із загального банку питань у середовищі для 

навчання Mооdlе. Оцінювання відповідей студента здійснюється в автоматичному режимі. Оцінювання 
здійснюється за чотирибальною шкалою. Сума балів пропорційна кількості правильних відповідей. Відповідність 
набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

Сума балів за тестові завдання 1–13 14–16 17–22 23–25 
Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

На тестування відводиться 30 хвилин. 
Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в установленому порядку, але обов’язково 
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до терміну наступного контролю. 
Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в автоматизо- 

ваному режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. Співвідношення вітчизняної шкали 
оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці. 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
Оцінка Інституційна інтервальна Вітчизняна оцінка, критерії 
ЄКТС шкала балів  

A 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення 
відповідних умінь та навичок 

B 4,25–4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками 
C 3,75–4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для 
практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє 
мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити 
навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення 
дисципліни 

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни 
1. Інформація. Властивості інформації. Кодування даних. 
2. Інформаційні системи. Інформаційні технології. 
3. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет. Загальна характеристика Доступ користувачів до мережі Інтернет. 
4. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп’ютерної мережі. 
5. Поняття комп’ютерних мереж. Класифікація комп'ютерних мереж. Поняття протоколу. 
6. Означення поняття «мережа Інтернет». Стек протоколів TCP/IP. Особливості роботи транспортного та 

мережевого рівнів стека протоколів TCP/IP. IP адреса. 
7. Служби FTP, e-mail, DNS. Структура URL адреси. 
8. Служба WWW. WEB 2.0. 
9. Поняття веб-сервера. Локальний сервер. 
10. Поняття бази даних. Принцип збереження даних у реляційних БД. 
11. Поняття CMS. Особливості роботи CMS Wordpress. 
12. Створення веб-сайтів на базі CMS Wordpress. 
13. Електронна пошта. Структура адреси електронної пошти. Структура електронного листа. Протоколи 

електронної пошти. 
14. Пошукові системи. Структура, характеристики та принципи роботи. Індексація сайтів. 
15. Поняття «хмарні технології», особливості використання сервісів Google. 
16. Поняття «спільного доступу» при роботі з сервісами Google: особливості налаштування та використання. 
17. Особливості роботі з Google-формами. 
18. Текстовий редактор MS WORD. Структура вікна, панелі інструментів. Панелі інструментів користувача. 

Робота з документами. Шаблони документів. 
19. Текстовий редактор MS WORD. Стилі та їх застосування. Автоформат. 
20. Текстовий редактор MS WORD. Форматування сторінок. Колонтитули. 
21. Текстовий редактор MS WORD. Форматування абзаців та символів. 
22. Текстовий редактор MS WORD. Операції над фрагментами тексту. Автотекст. Створення та форматування 

списків. 
23. Текстовий редактор MS WORD. Створення таблиць та робота з ними. Форматування та оформлення 

таблиць. 
24. Текстовий редактор MS WORD. Створення та форматування графічних об’єктів. 
25. Текстовий редактор MS WORD. Створення граф-схем алгоритмів засобами MS Word 
26. Текстовий редактор MS WORD. Побудова графіків та діаграм 
27. Текстовий редактор MS WORD. Введення в текст спеціальних символів. Введення математичних формул і 

рівнянь. 
28. Поняття про структуровані документи . Стандартні засоби для створення та роботи зі структурованими 

документами . 
29. Технологія роботи з текстом (структурні одиниці тексту: символ, абзац та розділ; введення тексту, автотекст 

та автозаміна; пошук та заміна фрагментів тексту). 
30. Технологія роботи з текстом (перевірка правопису; фізичне форматування символів, абзаців та розділів). 
31. Технологія роботи з текстом (створення списків, використання табуляції; розбиття тексту на колонки). 
32. Технологія роботи з текстом (встановлення параметрів сторінки; логічне форматування: створення та 

використання стилів). 
33. Технологія роботи з текстом (нумерація сторінок, створення колонтитулів, додавання виносок). 
34. Технологія роботи з текстом (технологія роботи з таблицями: створення та редагування структури таблиці; 
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форматування таблиці; виконання обчислень у таблицях). 
35. Табличний процесор EXCEL. Призначення та основні можливості табличного процесора MS Excel. 

Інтерфейс вікна. 
36. Табличний процесор MS EXCEL Робота з файлами MS Excel. Робота з робочими листами. Робота з 

комірками. Форматування. Введення і редагування значень комірок. Автозаповнення. 
37. Табличний процесор MS EXCEL Формули MS Excel. Посилання. Імена у формулах. 

38. Табличний процесор MS EXCEL Статистичні функції MS Excel. 
39. Табличний процесор MS EXCEL Логічні функції MS Excel. 
40. Табличний процесор MS EXCEL Математичні функції MS Excel. 
41. Табличний процесор MS EXCEL Прогнозування за допомогою функцій MS Excel. Лінія тренда. 
42. Табличний процесор MS EXCEL Створення списку MS Excel і сортування даних. Фільтрація даних у списку 

MS Excel. 
43. Табличний процесор MS EXCEL. Форматування рядків і стовпців 
44. Табличний процесор MS EXCEL. Організація обчислень. Формування функцій (формул) користувача 
45. Табличний процесор MS EXCEL. Організація обчислень. Стандартні функції. 
46. Табличний процесор MS EXCEL. Побудова графіків та діаграм. Бібліотека діаграм. Майстер діаграм 
47. Табличний процесор MS EXCEL. Редагування діаграм. Панель інструментів „Діаграма". Форматування 

об'єктів діаграми 
48. Табличний процесор MS EXCEL. Фільтрація даних, авто фільтр. Табличний процесор MS EXCEL. 

Розширений фільтр 
49. Види і типи презентацій. Засоби підготовки і подання презентацій 
50. Поняття, призначення, можливості та особливості використання презентацій. 
51. Створення анімаційних ефектів. 
52. Перегляд слайдів та друкування. Формати збереження. 
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