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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення основних понять, закономірностей створення та функціонування 

інформаційних процесів, систем і технологій у правовій сфери. Ознайомлення з 

сучасним станом і тенденціями розвитку інформаційних технологій, що 

використовуються в юридичній діяльності. Вивчення інформаційної складової 

організації діяльності правознавця. Формування вмінь застосовувати на практиці 

знання про організацію та застосування інформаційних технологій при вирішенні 

завдань в юридичній діяльності, працювати з електронними юридичними 

документами, здійснювати цілеспрямований пошук правової інформації в мережі 

Інтернет і базах даних, користуватися хмарними технологіями, виконувати 

статистичний аналіз правових даних за допомогою спеціалізованих 

комп’ютерних програм 
 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології» є 

формування у майбутніх правознавців здібності ефективно використовувати 

сучасні інформаційні технології при рішенні професійних завдань. 

 

Мова 

викладання 
українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 2 26 32 2/60 

 

  



 

 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК03 

ПРНК05 

 

застосовувати на практиці знання про 

організацію та застосування інформаційних 

технологій при вирішенні завдань у юридичній 

діяльності 

Лекції,  

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи 

ПРНК03 

ПРНП01 

ПРНП03 

володіти практичними навичками щодо 

створення, обробки та зберігання юридичних 

документів 

ПРНК03 

 

здійснювати цілеспрямований пошук правової 

інформації, необхідної для навчання та 

подальшої професійної діяльності 

ПРНК03 
використовувати знання для подальшого 

самостійного навчання 

ПРНК03 
аналізувати статистичні правові дані щодо 

наслідків виникнення економічних явищ 

ПРНК03 

ПРНК05 

застосовувати знання під час проведення 

науково-дослідницької роботи 

 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми 
Посилання на ПРН 

модуля 

Л/ЛР/СРЗ, год.  

(денна ф/н) 

Тема 1. 

Загальні відомості про 

інформацію та інформаційні 

технології 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНП01, ПРНП03 
2/0/4 

Тема 2. 
Інтернет-технології в 

юридичній діяльності 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНП01, ПРНП03 
0/8/6 

Тема 3. 

Електронні документи та 

електронний документообіг в 

юридичній діяльності 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНП01, ПРНП03 
0/10/10 

Тема 4. 

Автоматизація інформаційних 

процесів в юридичній 

діяльності 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНП01, ПРНП03 
0/6/10 

Тема 5. 

Візуалізація даних та 

інформаційні мультимедійні 

технології в юридичній 

діяльності 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНП01, ПРНП03 
0/2/2 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено 

у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА»: 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин  

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  28 

 лекційні заняття, год. 2 



 

 

 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 практичні заняття, год. 26 

 лабораторні заняття, год  

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 32 

 контрольні роботи, год.  

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.  

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 32 

Екзамен  

Залік * 


