
081_Право_Інформаційні технології у юридичній діяльності_2022 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ОК6 

Семестр 2-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 4 кредити / 120 годин  

Форма контролю екзамен 

Викладач к.ю.н., доцент. кафедри теорії,  історії 

держави і права та філософії  права, 

Письменна О.П. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

теорія держави та права, 

конституційне право, судові та 

правоохоронні органи, юридична 

деонтологія, інформатика. 

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-6. Інформаційні технології у 

юридичній діяльності, викладаються 

на першому році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль  – 40 балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ  

 

При розробці курсу були використані практики викладання питань 

розуміння та застосування деонтологічних норм з метою формування 

світогляду юриста, усвідомлення ним своїх цінностей, ролі і значення 

юридичної професії в суспільстві. Курс заснований на сучасному розумінні 

сутності понять " Інформаційних технологій " і " юридичної діяльності ", що 

полягає в ціннісно-орієнтованому підході до професійної діяльності та 

соціальної місії професії юриста з метою підготовки особистості-професіонала, 

інтелектуального,інформованого, самоідентифікованого, інтегрованого у 

суспільство, здатного розуміти природу, функції та закономірності розвитку 

системи права, правових явищ, механізму правового регулювання суспільних 

відносин, розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері права, через уміле 

володіння спеціалізованими інформаційними системами для обробки 

інформації, роботи з правовими базами даних, застосування локальних та 

глобальних мереж.  



 Цей курс також передбачає широке використання міждисциплінарного 

підходу до його вивчення. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

Загальні компетентності (ЗК). 

ЗК-6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

Результати  навчання (РН). 

РН-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

 РН-8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

РН-14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.  

РН-15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

РН-16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності. 


