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Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 

bubnenkova.work@gmail.com 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 29.03.2022 р. 

 

УВАГА!!!!! Якщо завдання практичної роботи треба виконати за допомогою 

КПС «Ліга:Закон» то в умовах дистанційного навчання виконайте необхідні 

пошуки за допомогою https://zakon.rada.gov.ua/laws 

 

Інструкційно-методична карта №2 

Тема: Правові інформаційно-пошукові системи.  

Мета роботи: вміти користуватися комп’ютерно-правовими пошуковими системами під час 

пошуку інформації (законів та інших нормативно правових актів), необхідної для прийняття 

обґрунтованого рішення; вміти розв’язувати практичні комплексні завдання з різних галузей права 

за допомогою правових інформаційно-пошукових систем; виховати уважність, охайність, 

відповідальність у подальшій професійній діяльності. 

Студенти повинні:  

Знати основні принципи роботи та загальні характеристики спеціалізованих програмних 

пакетів для роботи юриста. 

Уміти застосовувати програмні пакети на практиці; користуватися правовими інформаційно-

довідковими системами для отримання юридичної інформації. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал – інструкційно-методична картка до практичного заняття № 2; 

Технічні засоби навчання – персональний комп’ютер; 

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

діяльності. Харків «Право», 2012 с. 21-56 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Яким чином відбувається пошук документів за реквізитами? 

2. Якими кольорами позначається статус документа у списках? 

3. Як відкрити документ у системі «Ліга:Закон»? 

4. Що таке структура документа? 

5. Як відбувається пошук за ключовими словами? 

 

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 № 2» 

Завдання 1. 

Завантажте комп’ютерно-правову пошукову систему «Ліга:Закон» при запиті пароля введіть 

цифру «5». 
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Ознайомтеся з трьома останніми новинами та скопіюйте їх в Word документ «Практична № 

2» за допомогою Prn Skr. 

 

Завдання 2. 

За допомогою комп’ютерно-правової пошукової системи «Ліга:Закон» знайдіть типові 

форми таких договорів: 

 Купівлі-продажу; 

 Найму (оренди); 

 Строкового трудового договору. 

За допомогою послуг «Ліга:Закон» скопіюйте договори у раніше створений документ Word, 

та заповніть їх.  

Текст договорів відформатуйте за такими параметрами: 

Сторінки:  

 Поля – всі 2 см; 

 Орієнтація – книжна; 

Шрифт:  

 Назва – Times New Roman; 

 Розмір – 14пт; 

 Колір – чорний 

Абзац: 

  Вирівнювання – по ширині; 

  Абзацний відступ – 2 см; 

  Інтервал між рядками – 1 см. 

Начертання заголовків статей встановити напівжирний; «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ» 

Аналогічним чином знайдіть Картку на особу яка вчинила кримінальне правопорушення, 

знайдене скопіюйте в документ Word за допомогою клавіши Prn Skr. 

 

Завдання 3. 

За допомогою пошукових можливостей «Ліга:Закон» знайдіть в якому нормативно-

правовому акті є стаття, що передбачає підстави розірвання трудового договору з ініціативи 

власника.  

Знайдену статтю скопіюйте в попередньо створений документ Word, та здійсніть 

форматування скопійованого тексту за такими ж параметрами що і в Завданні 2. 

 

Завдання 4. 

Знайдіть у яких нормативно-правових актах можна зустріти словосполучення «неробочі дні». 

За допомогою клавіши Prn Skr. скопіюйте робоче вікно «Ліги:Закон» та вставте його в раніше 

створений документ Word. 

 

Завдання 5. 

За допомогою пошукових можливостей «Ліга:Закон» знайдіть нормативно-правовий акт, в 

якому висвітлені стан інформатизації України та її основні напрями. 

Опрацюйте цей нормативно-правовий акт та зазаначте в документі Word його реквізити. 

У знайденому нормативно-правовому акті опрацюйте основні терміни і положення, та 

скопіюйте їх в документ Word за допомогою клавіши Prn Skr. 

 

 

Оформіть висновок, відповідно до виконаної практичної роботи. 
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Збережіть документ Word з назвою «Практична № 2». 

Завершення роботи ОС Windows. 

Завершення роботи з комп’ютерно-правовою пошуковою системою «Ліга:Закон» 

 

Підведення підсумків роботи. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 

 

 

 


