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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. Автоматизація підготовки юридичних документів у середовищі 
пакету MS Office 

 

Практичне заняття № 1.1 - 2 год. 
 

Створення шаблонів юридичних документів з полями форм. 
 

План 

1. Підготовка тексту головного документа – зразка. 

2. Створення полів форми та захист документа. 

3. Збереження документа як шаблона Word. 

4. Створення конкретного юридичного документа на основі захищеного 

шаблона з полями. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Підготовка тексту головного документа – зразка. 

2. Визів та використання панелі Word "Форми". 

3. Створення необхідних полів документу (числові, текстові, список або 

інші) 

4. Захист тексту документа від змін під час заповнення полів. 

5. Збереження документа як шаблона Word. 

6. Створення конкретного юридичного документа на основі захищеного 

шаблона з полями. 

7. Вивчити варіанти друку підготовленого документу (увесь документ, 

тільки зміст полів). 
 

Практичне заняття № 1.2- 2 год. 
 

Створення в текстовому процесорі MS Word серійних документів на основі 
злиття даних таблиць з бланком документа. 

 
План 

 

1. Створення головного документа – зразка 

2. Побудова джерела даних 

3. Розміщення полів даних 

4. Злиття головного документа з даними таблиці 

5. Перевірка правильності злиття 

6. Використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на 

принтер, по електронній пошті) з збереженням в окремому файлі 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
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1. Створення та розміщення полів даних 

2. Злиття головного документа з даними таблиці 

3. Перевірка правильності злиття 

4. Ввід додаткової інформації у результати злиття 

5. Використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на 

принтер, по електронній пошті) з збереженням в окремому файлі 

6. Сортування результатів злиття. 
 

 

Практичне заняття № 1.3 - 2 год. 
 

Автоматизація підготовки юридичних, методичних та наукових 

документів на основі  макросів у MS Word. 
 

План 
 

1. Автоматизація виконання дій користувача у MS Word за допомогою 

макросів. 

2. Створення макросів MS Word  за допомогою засобу "Запись макроса". 

3. Створення користувальницьких кнопок і панелей інструментів. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Створення макросу за допомогою засобу запису. 

2. Створення макросів для автоматизації обробки складних послідовних дій 

у MS Word. 

3. Збереження макросів. 

4. Як видалення макросів. 

5. Змінювання макросів. 

6. Створення кнопок у меню для виконання макросів. 
 

 
 

Практичне заняття № 1.4 - 2 год. 
 

Автоматизація підготовки юридичних, методичних та наукових 

документів на основі  макросів у MS Excel. 
 

План 
 

1. Автоматизація виконання дій користувача у MS Excel за допомогою 

макросів. 

2. Створення макросів MS Word  за допомогою засобу "Запись макроса". 

3. Створення користувальницьких кнопок і панелей інструментів. 

4. Знайомство с інтерфейсом редактору MS Visual Basic for Applications (VBA). 

5. Створення макросів за допомогою редактора VBA. 
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Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Створення макросу за допомогою засобу запису. 

2. Створення макросів для автоматизації обробки складних послідовних дій 

у MS Excel. 

3. Збереження макросів. 

4. Як видалення макросів. 

5. Змінювання макросів. 

6. Створення кнопок у меню для виконання макросів. 

 
 

Рекомендована література до Теми  1: 

 

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

Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. –  307 c. 

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). 

 

 

ТЕМА 2. Створення юридичних баз даних на основі  

списків MS Excel 
 

Практичне заняття № 2.1 - 2 год. 
 

Робота зі списками у MS Excel (створення списку, сортування) 
 

План 
 

1. Створити список у робочому аркуші MS Excel. 

2. Виконати завдання по сортуванню списку, по змінюванню інформації у 

списку та інше. 

3. Додати нову інформацію у списку. 

4. Виконати завдання по пошуку інформації у списку. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Уміти правильно створювати список, змінювати інформацію. 
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2. Уміти сортувати список по одному полю, по двом або трьом полям в 

одному напрямку. 

3. Уміти сортувати список по одному полю, по двом або трьом полям у 

різних напрямках. 
 

 
  

Практичне заняття № 2.2- 2 год. 
 

Робота зі списками у MS Excel (пошук у списку, створення автофільтру) 
 

План 
 

1. Використання проміжних підсумків для аналізу списку. 

2. Обробка списків за допомогою форми. 

3. Застосування автофільтрів для аналізу списків. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
1. Уміти використовувати проміжні підсумки різних видів. 

2. Уміти створювати та використовувати форми для корекції інформації у 

списку. 

3. Уміти створювати автоматичні фільтри по різним умовам відбору. 
 

 

Практичне заняття № 2.3 - 2 год. 
 

Робота зі списками у MS Excel (розширений автофільтр) 
 

План 
 

1. Поняття розширеного фільтру. 

2. Логічні операції при використанні розширеного фільтру. 

3. Послідовність створення розширеного фільтру (список, діапазон 

розташування критеріїв відбору та інше) 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Знати послідовність створення розширеного фільтру. 

2. Уміти створювати критерії відбору інформації. 

3. Вміти правильно задавати місце розташування результатів фільтрації. 
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Практичне заняття № 2.4 - 2 год. 
 

Робота зі списками у MS Excel (консолідація інформації у списках) 
 

План 
 

1. Поняття та значення консолідації даних в інформаційної діяльності. 

2. Різновиди консолідації інформації. 

3. Поняття консолідації даних у списку MS Excel. 

4. Види консолідації. Умови, при яких можлива консолідація даних у 

списках. 

5. Виконання консолідації конкретних даних по розташуванню. 

 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Уміти формулювати задачі консолідації даних. 

2. Уміти виконувати консолідацію даних по розташуванню на різних 

аркушах книги або на різних книгах MS Excel. 

 
 

Практичне заняття № 2.5 - 2 год. 
 

Робота зі списками у MS Excel (консолідація інформації у списках) 
 

План 
 

1. Поняття та значення консолідації даних по категоріям в інформаційної 

діяльності. 

2. Різновиди консолідації інформації по категоріям. 

3. Підготовка даних для консолідації по категоріям. 

4. Виконання консолідації конкретних даних по категоріям. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Уміти формулювати задачі консолідації даних по категоріям. 

2. Уміти виконувати консолідацію даних по категоріям на різних 

аркушах книги або на різних книгах MS Excel. 

 
 

Рекомендована література до Теми  2: 

 

5. 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. 

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

Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. –  307 c. 

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

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

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

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

матер). 

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

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

ТЕМА 3. Створення інформаційних систем за допомогою СУБД 

MS Access 
 

Практичне заняття   № 3.1- 2 год. 
 

План 
1. Проектування бази даних. 

2. Вивчення  інтерфейсу СКБД MS Access. 

3. Створення основних таблиць у середовищі MS Access. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
1. Знати інтерфейс СУБД MS Access. 

2. Вміти проектувати БД для предметної галузі. 

3. Вміти створювати таблиці БД за допомогою "конструктора". 

 

 

Практичне заняття   № 3.2. - 2 год. 
 

План 
1. Створення додаткових таблиць. 

2. Створення зв'язків між таблицями. 

3. Заповнення створених таблиць даними. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Вміти створювати додаткові таблиці БД. 

2. Вміти створювати зв’язки між таблицями. 

3. Вміти заповнювати створені таблиці данимі. 
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Практичне заняття   № 3.3. - 2 год. 
 

План 
 

1. Поняття запиту, види запитів, можливості запитів, використання запитів 

іншими об'єктами Access. 

2. Порядок створення запитів на вибірку 

3. Вікно конструктора запитів, включення полів у запит. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
1. Вміти використовувати "конструктор" для створення запитів на вибірку. 

2. Вміти використовувати логічні операції для створення складних запитів на 

вибірку. 

3. Вміти виконувати створені запити. 

 

 

Практичне заняття   № 3.4. - 2 год. 
 

План 
 

1. Установка критеріїв відбору записів у запитах. 

2. Створення  підсумкових запитів. 

3. Створення запитів з полями, що обчислюються. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Вміти формулювати критерії для запитів на вибірку. 

2. Вміти створювати підсумкові запити. 

3. Вміти створювати запити з полями, що обчислюються. 

 

 
Практичне заняття   № 3.5. - 2 год. 

 
План 

 

1. Створення і виконання  "запитів-дій" різних типів.    

2. Обновлення даних за допомогою запитів на відновлення. 

3. Видалення деяких даних за допомогою запитів на видалення. 

4. Створення запитів на створення таблиці для збереження результатів  

підсумкового запиту.    
  
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Вміти формулювати та створювати "запити-дії". 
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2. Вміти виконувати обновлення даних за допомогою запитів на 

відновлення. 

3. Вміти створювати запити на створення таблиці для збереження 

результатів  підсумкового запиту.    

 

 

 
Практичне заняття   № 3.5. - 2 год. 

 
План 

 

1. Створити запит на створення таблиці для збереження результатів  

підсумкового запиту.    

2. Наочно представити дані підсумкових запитів, що передбачають  

угруповання по декількох (двох) ознаках, використовуючи перехресний 

запит.                                       
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
1. Вміти формулювати задачі створення таблиць за допомогою запитів. 

2. Наочно представити дані підсумкових запитів, що передбачають  

угруповання по декількох (двох) ознаках, використовуючи перехресний 

запит.                                       

 

Практичне заняття   № 3.6. - 2 год. 
 

План 
 

1. Поняття, призначення і методи створення форм користувача у СКБД 

ACCESS. 

2. Створення форм для роботи з заданими таблицями бази даних. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
1. Вміти створювати форми користувача для роботи з даними таблиць. 

2. Вміти створювати таблиці для зміни даних у таблицях. 

 

Рекомендована література до Теми  3: 

 

10. 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. 

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

Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. –  307 c. 
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12. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка / Посібник. – Київ:  

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

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

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

матер). 

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

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

 

ТЕМА 4. Основні поняття, принципи роботи та використання 

комп'ютерних мереж 
 

 

Практичне заняття № 4.1 - 2 год. 

 
Робота у мережі Internet 

 
План 

 

1. Вивчення інтерфейсу браузера Microsoft Internet Explorer. 

2. Настроювання інтерфейсу, початкової сторінки і параметрів завантаження 

Web-сторінок. 

3. Робота з пошуковими системами. 

4. Знайомство з інтерфейсами інших браузерів. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Вміти налаштовувати браузер. 

2. Вміти створювати запити для пошуку інформації за допомогі 

пошукових систем. 

Практичне заняття № 4.2 - 2 год. 
 

Робота у мережі Internet 
 

План 
 

1. Пошук юридичної та ділової інформації у мережі Internet. 

2. Збереження Web-сторінок і їхніх фрагментів. 

3. Взаємодія з текстовим редактором  MS Word. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
1. Вміти виконувати пошук інформації за допомогою складних запитів з 

використанням логічних операторів. 

2. Вміти виконувати збереження необхідної інформації у різних форматах. 
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3. Вміти виконувати копіювання знайденої інформації у текстовий процесор 

MS Word. 

 
Практичне заняття № 4.3 - 2 год. 

 
Робота у мережі Internet 

 
План 

 

1. Реєстрація нового користувача електронної Web-пошти (Web-mail). 

2. Перегляд вхідної пошти, створення і відправлення вихідних повідомлень. 

3. Відправлення електронних листів з "прищіпкою" (attachment). 

4. Відправлення електронних листів по декільком електронним адресам. 
 
Уміння, які мають бути напрацьовані, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

1. Вміти виконувати створення нового "аккаунта" на поштових сайтах. 

2. Вміти виконувати операції по створенню нового листа, видаляти листи, 

зберігати додані файли. 

3. Вміти відправляти листи з "прищіпкою". 

 

Рекомендована література до Теми  4 

 

15. 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. 

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

Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. –  307 c. 

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

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

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

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

матер). 

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

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

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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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, використання електронних таблиць та 
баз даних з 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 з 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 з 
допомогою програмного забезпечення MS Office. 

1 

Курсант, 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 з допомогою програмного забезпечення MS Office. 

0 Відсутність на занятті 

 


