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Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 

bubnenkova.work@gmail.com 

 

Практичне заняття № 13-14 

Тема: Інформаційні системи органів юстиції України. 

Мета роботи: вивчити реєстри, що ведуться Міністерством юстиції України, та навчитися 

використовувати їх. 

Студенти повинні: 

Знати особливості інформаційного забезпечення функціонування органів юстиції України. 

Уміти користуватися реєстрами Міністерства юстиції України, знаходити необхідну для себе 

інформацію. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал – інструкційно-методична картка до практичного заняття № 13-14 

Технічні засоби навчання – персональний комп’ютер; 

Література: В.Г.Іванова Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній 

діяльності. Харків «Право», 2012 с. 109 – 119 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Визначте структуру інформаційної системи Міністерства юстиції України 

2. Охарактеризуйте єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України. 

3. Що таке єдиний реєстр нотаріусів України. 

 

Завдання та порядок виконання роботи 

Перед початком виконання завдань на диску D:/  створіть папку з шифром вашої групи, в 

ній створіть документ Word з назвою «Практична № 13-14» 

 

Завдання № 1. Ознайомлення з сайтом Міністерства юстиції Ураїни 

1.1. Завантажте сайт Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua). Ознайомтеся з 

його структурою. 

1.2. Зазначте у Word документі хто є міністром юстиції України. 

1.3. Зробіть Скрін-копію структури Міністерства юстиції. 

1.4. В документі Word скопіюйте «Стратегічні пріоритети, цілі і завдання» Для цього зайдіть в 

вкладку «Про Міністерство» → Стратегічні пріоритети, цілі і завдання. 

1.5. Зробіть Скрін-копію останньої новини на даному сайті та вставте його в Word документ.  

1.6. Зайдіть  в пункт меню «Сайти Управлінь юстиції» та перейдіть на сайт Головного 

територіального управління юстиції в Дніпропетровській області. 

1.7. Зробіть Скрін-копію титульної сторінки сайту, за допомогою клавіші Prt Sc, та в вставте 

його в Word документ. 

1.8. Перейдіть в пункт меню «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення». 

            1.8.1 В строкі пошуку «Кодекси» оберіть Кримінальний кодекс України. 

    1.8.2. В строкі пошуку «Статті» - оберіть статтю 368 ККУ «Службова недбалість». 

    1.8.3. Ознайомтеся з записами під № : 
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 6; 

 18; 

 252; 

 313; 

 498. 

1.8.4. Інформацію по кожному запису скопіюйте в Word. 

1.9 По аналогії ознайомтеся з Записами про притягнення осіб до кримінальної відповідальності 

за статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». 

1.10. Скопіюйте інформацію в Word документ по записам за №: 

 5; 

 28; 

 31. 

Завдання № 2. Робота з Єдиним реєстром нотаріусів. 

2.1. Завантажте сайт Єдиний реєстр нотаріусів (http://ern.minjust.gov.ua)  

2.2. Зазначте в Word документі яка загальна кількість державних нотаріальних контор і 

приватних нотаріусів. 

2.3. Зазначте кількість державних та приватних нотаріальних контор в таких областях: 

 Дніпропетровська; 

 Кіровоградська; 

 Запорізька; 

 Донецька; 

 Львівська; 

 Черкаська; 

 Луцька; 

 Київська: 

 Тернопільська; 

 Харківська. 

Для цього наведіть курсор миші на відповідну область на мапі, яка зображена на сайті 

2.3. Оберіть пункт меню «Пошук нотаріусів» в необхідні строки пошуку введіть такі ПІБ 

нотаріусів:  

 Аляб’єва Яніна Сергіївна;  

 Бака Оксана Василівна; 

 Бойко Лариса Петрівна  

 Дейнего Світлана Іванівна; 

 Діденко Валентина Олександрівна; 

 Ізюмська Аліна Вікторівна; 

 Кібець Людмила Григоріївна; 

 Колодій Роман Олександрович; 

 Куліш Юрій Олександрович; 

 Лила Інна Армоніківна 

2.4. Зробити скрін-копію результату кожного пошуку та вставити його в Word документ. 

2.5. В строку пошуку «Номер свідоцтва» вставте такі дані :  

 «6274»; 

 «329»; 

 «4213»;  

 «4707»;  

 «3789»; 

 «8518»; 

 «3295»; 

 «2511»; 

 «4460»; 

 «7515». 
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2.6. Зробити скрін-копії результату кожного пошуку та вставити його в Word документ. 

2.7. Оберіть пункт меню «Пошук державних нотаріальних контор» знайти  та записати в Word 

документ адреси: 

 Новомосковські державні нотаріальні контори 

 Новомосковські районні державні нотаріальні контори 

 Магдалинівські державні нотаріальні контори 

 

Завдання № 3. Робота з сайтом Національної Асоціації Адвокатів України. 

3.1. Завантажте сайт Національної Асоціації Адвокатів України. Ознайомтеся з його 

структурою. 

3.2. Оберіть пункт меню «Доступ до професії» та ознайомтеся з інформацією з приводу 

складення кваліфікаційного іспиту та стажування. 

3.3.Зробіть Скрін-копію отриманої інформації 

3.4. Оберіть пункт меню «Єдиний реєстр адвокатів України» в необхідні строки пошуку введіть 

такі ПІБ адвокатів: 

 Іванчук Віталій Ярославович; 

 Волошина Олена Вікторівна; 

 Коваленко Володимир Сергійович; 

 Маймор Аліна Віталіївна; 

 Носенко Вадим Олександрович; 

 Різниченко Ольга Олександрівна; 

 Черненко Павло Валерійович; 

 Шрам Володимир Юрійович. 

3.5. Зробити скрін-копію результату кожного пошуку та вставити його в Word документ. 

3.6.  В строку пошуку «Номер свідоцтва» вставте такі дані : 

 2624; 

 2888; 

 2072; 

 3076; 

 1574; 

 0544; 

 3331; 

 464. 

3.7. Зробити скрін-копії результату кожного пошуку та вставити його в Word документ. 

 

 

 

 

Оформіть висновок, відповідно до виконаної практичної роботи. 

 

Збережіть документ Word з назвою «Практична № 13-14». 

Завершення роботи ОС Windows. 

Підведення підсумків роботи. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 

 


