
1 

 

Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 

bubnenkova.work@gmail.com 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 29.03.2022 р. 

 

Інструкційна методична карта №4 

Тема: Технології Інтернет в юридичній діяльності. Використання 

пошукових систем 

Мета роботи : закріпити теоретичні знання та практичні навички роботи зі всесвітньою 

глобальною мережею Internet; навчитися виконувати пошук юридичної інформації, аналізувати 

вміст сайтів, зберігати інформацію на логічних дисках; виховати уважність, охайність у подальшій 

професійній роботі. 

Студенти повинні:  

Знати: можливості глобальної комп’ютерної мережі Internet в юридичній діяльності, поняття 

«комп’ютерна мережа», її класифікацію, організацію мережі  Internet так її сервіси. 

Уміти використовувати Internet-ресурси в практичній діяльності, користуватися пошуковими  

серверами та правовими інформаційно-довідковими системами для отримання юридичної 

інформації. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал – інструкційно-методична картка до практичного заняття № 4; 

Технічні засоби навчання – персональний комп’ютер; 

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

діяльності. Харків «Право», 2012 с. 56 – 62 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке ком’ютерна мережа? 

2. Яке основне призначення комп’ютерних мереж? 

3. Що таке протокол і стандарт? 

4. Які популярні пошукові сервери використовуються для пошуку юридичної інформації 

 

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 № 4» 

 

Завдання №1 – Ознайомлення з Законом України «Про Концепцію Національної програми», 

та  Законом України «Про Національну програму інформатизації».  

1.1. Експортувати перший Закон у Word, зберегти документ. 

1.2. Записати дату прийняття закону, останні зміни та статус документа. 

1.3. Дати відповіді на питання, та скопіювати відповіді у раніше створений документ Word: 
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 Загальні принципи державної політики у сфері інформатизації; 

 Очікувані наслідки реалізації програми. 

1.4. Експортувати другий Закон у Word, зберегти документ. 

1.5. Записати дату прийняття закону, останні зміни та статус документа. 

1.6. Дати відповіді на питання, та скопіювати відповіді у раніше створений документ Word: 

 Що таке геоінформаційні системи? 

 Які функції органів державної влади в реалізації Національної програми 

інформатизації?. 

 

 

Завдання №2 – Ознайомлення з офіційним сайтом «Президента України». 

2.1. Запустити браузер на робочому комп’ютері та відкрити офіційний сайт «Президента 

України» (www.president.gov.ua). Ознайомитись з його структурою та змістом. 

2.2. На даному сайті знайдіть пункт меню «Документи», наведіть на нього курсор миші та 

виберіть підпункт «Всі документи». 

2.3. У пошуковій формі в поле «Введіть номер документи» введіть «133/2017» та 

натисніть «Enter» або на кнопку «Пошук». 

 

 
 
2.4. Нижче пошукової форми з’являться документи, які відповідають критеріям пошуку. З 

списку необхідно вибрати «Указ Президента України №133/2017» від 15 травня 2017 року. 

2.5. Відкрийте вище вказаний указ, ознайомтесь з ним. 

2.6. В кінці даного документу присутні два додатки: «ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких 

застосовуються обмежувальні заходи (санкції) - pdf - 2.87 mb» та «ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких 

застосовуються обмежувальні заходи (санкції) - pdf - 1.80 mb». Відкрийте документ «ЮРИДИЧНІ 

ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) - pdf - 1.80 mb» та знайдіть в 

документі «ТОВ «Яндекс.Україна»».  

2.7.  Зробіть копію вікна, за допомогою клавіши «PrtScr», та вставте його в документ 

Word, як зображено нижче. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80/parao33#o33
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Завдання №3 – Ознайомлення з офіційним сайтом «Верховної ради України». 

3.1. . Запустити браузер на робочому комп’ютері та відкрити офіційний сайт «Верховної ради 

України» (www.rada.gov.ua). Ознайомитись з його структурою та змістом. 

3.2. На даному сайті знайдіть пункт меню «Інформація», наведіть на нього курсор миші та 

виберіть підпункт «Електрона форма запиту». Відкрийте його. 

3.3. Зробіть копію вікна, за допомогою клавіши «PrtScr», та вставте його в документ Word, як 

зображено нижче. 

 
 
3.4. В меню оберіть «Законодавство» та оберіть пункт підменю «Пошук за реквізитами». 

 

http://www.rada.gov.ua/
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3.5. Обравши критерій пошуку: «Слова» -> «В назві», знайдіть Закон України «Про вищу 

освіту» та зазначте в документі Word дату останньої редакції. 

 

Завдання №4 – Ознайомлення з офіційним сайтом «Кабінету міністрів України». 

4.1. Запустити браузер на робочому комп’ютері та відкрити офіційний сайт «Кабінету 

міністрів України» (http://www.kmu.gov.ua). Ознайомитись з його структурою та змістом. 

4.2.  На даному сайті знайдіть пункт меню «Діяльність уряду», наведіть на нього курсор миші 

та виберіть підпункт «Програма діяльності уряду». Відкрийте його. 

4.3. В раніше створений документ «Word» скопіюйте інформацію яка стосується судової 

реформи відповідно до програми діяльності уряду. 

 

Завдання №5 – Ознайомлення з офіційним сайтом «Державної служби статистики 

України». 

5.1. Запустити браузер на робочому комп’ютері та відкрити офіційний сайт «Державної 

служби статистики України» (http://www.ukrstat.gov.ua/). Ознайомитись з його структурою та 

змістом. 

5.2. У пункті меню «Статистична інформація» знайдіть документ «Основні показники ринку 

праці» (за минулі роки). 

5.3. Зазначте в раніше створений документ Word, рівень економічно активного населення 

працездатного віку за минулий рік. 

 
Оформіть висновок, відповідно до виконаної практичної роботи. 

 

Збережіть документ Word з назвою «Практична № 4». 

Завершення роботи ОС Windows. 

Підведення підсумків роботи. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 
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