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1. Теми практичних занять 

 

 

ТЕМА 1. Планування та підготовка інформаційно-бібліографічного 

пошуку. Методи накопичення та аналізу інформації на етапі наукових 

досліджень в галузі правознавства та правоохоронної діяльності. 

 

Практичне заняття № 1.1  – 2 год. 

 

План 

1. Вивчення основних методів бібліографічного пошуку (загальний пошук, 

вибірковий пошук). 

2. Відбір ключових слів для планування пошуку за темою магістерської роботи. 

3. Планування пошуку. 

 

Уміння, які мають бути набути, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: слухач повинен набути навички відбору 

ключових слів за темою магістерської роботи та планування бібліографічного 

пошуку за темою магістерської роботи. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  

 

1. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Інформаційно-бібліографічнийй пошук у 

мережі Інтернет: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. – 

60 с., іл.. 

2. Браун М. Методы поиска информации в Интернет. — М.: Новый 

издательский дом., 2005. – 144 с. 

3. Поиск в Интернете./ В.И. Копыл. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. — 64. 

4. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.: М.: Новый 

издательский дом, 2005. — 192 с. 

5. Гусев В.С. Поиск в Internet. Самоучитель.: М.: Изд. дом "Вильямс", 2005. — 

326 с. 

6. Романенко В.Н., Микитина Г.В. Сетевой информационный поиск: 

Практическое пособие. – М.: Профессия. – 2003, 284 с. 

7. Гусев В.С., Яндекс: эффективный поиск. Краткое руководство. – М.: 

ООО"И.Д. Вильямс", 2007. — 224 с. 

8. Гусев В.С. Google: эффективный поиск. Краткое руководство. – М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2006. – 240 с. 

9. Аверченков В.И. , С.М. Рощин , Ю.Т. Трифанков,  Информационный поиск в 

Интернете. – Брянск: Изд-во: БГТУ, 2002. – 304. 

10. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Internet. Советы 

аналитика. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 192 с. 

11. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 
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Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч.1. – 

164 с. 

12. Нещерет М. Ю. Библиографический поиск : эволюция и современность / М. 

Ю. Нещерет. – СПб., Профессия, 2010. – 256 с. 

 

 

ТЕМА 2. Робота з інформаційно-пошуковими системами та використання 

бібліотечних та інших ресурсів  глобальній мережі Internet галузі 

правознавства та правоохоронної діяльності. 

 

Практичне заняття № 2.1  – 2 год. 

План 

1. Вивчення основних принципів використання пошукових систем мережі 

Інтернет для пошуку бібліографічної інформації. 

2. Вивчення можливостей основних пошукових систем мережі Інтернет 

(google.ua, yandex.ru, meta.ua та інших). 

3. Вивчення основних операторів мови запитів пошукових систем. 

 

Уміння, які мають бути набути, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: вміти створювати прості та складні запити для пошуку в 

пошукових системах, яки використовуються. 

  

 

Рекомендована література до Теми 2:  

 

1. ДСТУ   ГОСТ   7.1:2006   Бібліографічний   запис.   Бібліографічний   

опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – Замінює ГОСТ 7.1 

– 84; ввід. 01-07 – 2007. – К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 

2007. – 47 с. 

2. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Інформаційно-бібліографічнийй пошук у 

мережі Інтернет: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. 

– 60 с., іл.. 

3. Галеева И.С. Інтернет, как инструмент библиографического поиска/СПб: 

Изд.-во "Профессия", 2007, 126 с. 

4. Поиск в Интернете./ В.И. Копыл. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. — 64. 

5. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.: М.: Новый 

издательский дом, 2005. — 192 с. 

6. Филиппова Л.Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет / Под 

ред. В.П. Щетинина. – Харьков: «К-Центр», 1998. – 80 с. 

 

ТЕМА 3. Вивчення методичних матеріалів по складанню бібліографічних 

списків. 
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Практичне заняття № 3.1  – 2 год. 

План 

 

1. Знайомство з новим національний стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання"  

2. Вивчення обов'язкових елементів бібліографічного опису. 

 

Уміння, які мають бути набути, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: знати стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, вміти створювати 

бібліографічні описи джерел відповідно стандарту. 

 

 

Рекомендована література до Теми 3:   
 

1. ДСТУ   ГОСТ   7.1:2006   Бібліографічний   запис.   Бібліографічний   

опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – Замінює ГОСТ 7.1 

– 84; ввід. 01-07 – 2007. – К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 

2007. – 47 с. 

2. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Інформаційно-бібліографічнийй пошук у 

мережі Інтернет: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. 

– 60 с., іл.. 

3. Галеева И.С. Інтернет, как инструмент библиографического поиска/СПб: 

Изд.-во "Профессия", 2007, 126 с. 

4. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.: М.: Новый 

издательский дом, 2005. — 192 с. 

5. Филиппова Л.Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет / Под 

ред. В.П. Щетинина. – Харьков: «К-Центр», 1998. – 80 с. 
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ТЕМА 4. Створення та використання власної інформаційно-

бібліографічної бази даних для підтримки наукових досліджень. 

 

Практичне заняття № 4.1  – 2 год. 

План 

1. Формування структури бібліографічного списку у MS Excel. 

2. Заповнення списку конкретними бібліографічними записами за темою 

магістерської роботи. 

 

Уміння, які мають бути набути, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: вміти створювати бібліографічні списки – БД у MS Excel, 

вміти використовувати засоби сортування та фільтрації для аналізу 

бібліографічної бази даних по темі магістерської роботи 

1. Використовування методів консолідації для аналізу бібліографічного 

списку. 

2. Використання консолідації за розміщенням. 

3. Використання консолідації за категоріями. 

 

 

Рекомендована література до Теми 4:   

 

1. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч.1. 

– 164 с. 

2. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Інформаційно-бібліографічнийй пошук у 

мережі Інтернет: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. 

– 60 с., іл.. 

3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка / Посібник. – Київ:  

Видавничий центр «Академія», 2007. – 318 с. 

4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За 

ред. О.І. Пушкаря. – К.: Вид. центр «Академія», 2002 – 696 с. (Альма-

матер). 

5. Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: 

Издательство «Питер», 2007 – 620 с.: ил. 

6. Галеева И.С. Інтернет, как инструмент библиографического поиска/СПб: 

Изд.-во "Профессия", 2007, 126 с. 

7. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.: М.: Новый 

издательский дом, 2005. — 192 с. 

8. Филиппова Л.Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет / Под 

ред. В.П. Щетинина. – Харьков: «К-Центр», 1998. – 80 с. 

 

ТЕМА 5. Робота з поштовими клієнтами E-mail  (Microsoft Outlook,The 

Bat!, Mailbird, Mozilla Thnderbird). Протоколи SMTP, IMAP, POP3. 
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Практичне заняття № 5.1  – 2 год. 

План 

1. Поняття про клієнт-серверну організацію роботи Е-mail на базі 

протоколів Інтернет: SMTP, IMAP, POP3.  

2. Основні програми, які використовуються у світі - Microsoft Outlook,The 

Bat!, Mailbird, Mozilla Thnderbird.  

3. Параметри поштових клієнтів.  

 

Уміння, які мають бути набути, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: Поняття про клієнт-серверну організацію роботи Е-mail на 

базі протоколів Інтернет: SMTP, IMAP, POP3. Основні програми, які 

використовуються у світі - Microsoft Outlook,The Bat!, Mailbird, Mozilla 

Thnderbird. Параметри поштових клієнтів.  

 

 

Рекомендована література до Теми 5:   
 

1. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч.1. 

– 164 с. 

2. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.: М.: Новый 

издательский дом, 2005. — 192 с.  

3. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності 

/ О. О. Денісова. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 

4. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О. О. Денісова. — 

К.: КНЕУ, 2005. — 256 с. 

5. Крюков М. Г. Интернет на все 100 pro / М. Г. Крюков. — К.: Рипол 

Классик, 2007. — 384 с. 

6. Экслер А. Всѐ об электронной почте / А. Экслер. — М.: НТ Пресс, 2006. 

— 304 с. 

7. Экслер А. Энциклопедия The Bat! 2.0. / А. Экслер. — СПб.:  Питер, 2005. 

— С. 336. 

 

 

 

ТЕМА 6. Технології захисту інформації. Криптографічна система PGP 
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Практичне заняття № 6.1 – 2 год. 

План 

 

1. Загальні відомості про криптографію. 

2. Поняття захисту інформації, безпеки інформації. Класифікація засобів 

захисту інформації.  

3. Поняття криптографії, криптоаналізу, криптографічної системи, 

шифрування, дешифрування, ключа, публічного ключа, приватного 

ключа, зв’язки ключів. Поняття електронного цифрового підпису.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: шифрування/дешифрування файлів, 

накладання/перевірка електронного підпису, використання буферу обміну для 

операції шифрування/накладання підпису, програмні засоби збереження 

конфіденційності комп’ютерної інформації, криптографічні засоби захисту 

інформації. 

 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності 

/ О. О. Денісова. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 

2. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О. О. Денісова. — 

К.: КНЕУ, 2005. — 256 с. 

3. Левин М. PGP: Кодирование и шифрование информации с открытым 

ключом / М. Левин.  — М.: Майор, 2002. — 167 с. 

4. Саломаа А. Криптография с открытым ключом: Пер. с англ. А. А. 

Болотова, И. А. Вихлянцева / Под ред. А. Е. Андреева, А. А. Болотова / А. 

Саломаа. — М.: Мир, 1996. — 318 с. 

5. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: Учебник для слухачів 

вузов / В. И. Ярочкин. — М.: Академический Проект; Фонд "Мир", 2003. 

— 640 с. 

6. Парамонов Ю. В. Введение в теорию и методы защиты информации: 

Учеб. пособие для спец. 010200, 200900, 201100, 201100, 201200 / Ю. В. 

Парамонов. – М.: МТУСИ, 1999. — 56 с. 

 

 

ТЕМА 7. Формати даних та їх конвертація 

 

Практичне заняття № 7.1 – 2 год. 

План 

1. Формат pdf (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 
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2. Формат djvu (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 

3. Формат html (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 

4. Формат chm (загальні відомості, переваги й недоліки, програми для 

читання, створення, редагування та конвертації). 

5. Програми для конвертації файлів. Он-лайн конвертори. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

використовувати програми для роботи ( читання, створення, конвертації) 

з файлами форматів pdf, djvu, html, chm та ін., он-лайнові сервіси для роботи з 

документами різних форматів. 

 

 
 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Комолова Н.В. HTML: Учебный курс. Изд. 1-е. / Н. В. Комолова. — СПб.:  

Питер, 2005. 

2. Леонтьев Б. Форматы файлов MS Windows XP / Б. Леонтьев. — СПб.:   

Новый Издательский Дом, 2005. — 352 c. 

3. Толокнов А. Camtasia Studio 7. Подробное руководство [Електронний  

ресурс] / А. Толокнов. — 2010. — 186 с. — Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/284729/. 

4. Русифицированный файл справки FineReader11.chm. — [Електронний  

ресурс]. — Режим доступу: http://gameeater.com/language/igri/abbyy-

FineReader-11-rusifikator.html. 

5. Видеокурс FineReader10. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу: 

http://programs.in.ua/soft/4078-abbyy-FineReader-10-pro-obuchayuschiy-

videokurs-FineReader-10-sekrety-skanirovaniya.html. 

6. Попов Е. Видеокурс Camtasia Studio. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://lesson.seovast.ru/videokurs-camtasia-studio/. 

7. Минеев С. Видеокурс Camtasia Studio 7. — [Електронний  ресурс]. — 

Режим доступу: http://obuk.ru/videourok/172913-mineev-s-videokurs-po-

camtasia-studio-7-mp4.html. 

 

 

ТЕМА 8. Спеціальне програмне забезпечення для професійної 

діяльності юристів 
 

http://shop.top-kniga.ru/producers/in/157/


 

 

 19  

Практичне заняття № 8.1 – 2 год. 

План 

1. Менеджери особистої інформації. 

2. Програми для комунікації та проведення відео конференцій. 

3. Сервіси для он-лайнового планування робіт і часу. 

4. Онлайнові сервіси для сумісної роботи та збереженя документів. 

5. Хмарні технології. Сервіс MS Office 365. 

6. Програми для автоматизації роботи юридичного офісу. 

7. Спеціалізований офісний пакет Advocate 2002. 

8. Програмні пакети Abacus Law, Needles, Legal Suite. 

9. Програми Юрист асистент і Юридический офис. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

використовувати менеджери особистої інформації, програми для комунікації 

та проведення відео конференцій, сервіси для онлайнового планування робіт і 

часу, онлайнові сервіси для сумісної роботи та збереження документів. 
 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Бехтерев С. Майнд-менеджмент. Решение бизнес-задач с помощью 

интеллект-карт / С. Бехтерев. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 308 с.  

2. Бабич А. Эффективная обработка информации. Mind Mapping для 

слухачів и профессионалов / А. Бабич. — М.: Бином Лаборатория знаний, 

2011. — 223 с. 

3. Копыл В. И. Карты ума. MindМanager Серия: Какие кнопки нажимать / В. 

И. Копыл. — Минск: Харвест, 2010. — 63 с.  

4. Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен , Г. Бьюзен. — М.: Попурри, 2007. 

— 320 с. 

5. Мюллер Х. Составление ментальных карт. Метод генерации и 

структурирования идей / Х. Мюллер. — М.: Омега-Л, 2007. — 128 с.  

6. Русифицированный файл справки MindМanager 6.chm.  — [Електронний  

ресурс]. — Режим доступу: http://rumapping.ru/mindmanager/rusification/ 

rusifikator-dlya-mindmanager-7-i-8/. 

7. Попов Е. Видеокурс MindМanager 6. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://black-warez.ru/soft/1809-videokurs-po-programme-mind-

manager-evgenij-popov.html. 

8. Рост С. Видеокурс MindМanager 9. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://videokurs-ru.net/videokursy-taym-menedzhment-psihologiya/. 

9. Сайт програми MindМanager. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу:  www.mindmanager.com. 

http://shop.avanta.ru/seria.asp?s=%CA%E0%EA%E8%E5+%EA%ED%EE%EF%EA%E8+%ED%E0%E6%E8%EC%E0%F2%FC
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://rumapping.ru/mindmanager/rusification/
http://www.mindmanager.com/
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10. Сайт ресурсов по MindМanager. — [Електронний  ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.rumapping.ru. 

11. Сайт програми iMindMap. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.imindmap.com/. 

12. Сайт програми CmapTools. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу:  

http://cmap.ihmc.us/. 

13. Сайт програми Nova Mind. — [Електронний  ресурс]. — Режим доступу:  

http://www.novamind.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imindmap.com/
http://cmap.ihmc.us/
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних заняттях 
Б

ал
и

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 

планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні теоретичного матеріалу, отримані високі практичні навички по 

створенню юридичних документів, використання електронних таблиць та баз даних з 

допомогою програмного забезпечення MS Office. 
4 Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 

навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 

заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні теорії та практики, отримані високі практичні навички по 

створенню юридичних документів, використанню електронних таблиць та баз даних за 

допомогою програмного забезпечення MS Office. 
3 Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння 

мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

деякі види завдань виконані з помилками.  Отримані деякі практичні навички по 

створенню юридичних документів, використання електронних таблиць та баз даних за 

допомогою програмного забезпечення MS Office. 
2 Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення, відсутні практичні навички по створенню 

юридичних документів, використання електронних таблиць та баз даних за допомогою 

програмного забезпечення MS Office. 
1 Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися 

під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 

навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, відсутні практичні навички 

по створенню юридичних документів, використання електронних таблиць та баз даних а 

допомогою програмного забезпечення MS Office. 
0 

Відсутність на занятті 

 

 


