
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Назва: Сучасні правові інформаційні технології. 

2. Тип: обов’язкова.  

3. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

4. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

5. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

6. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

7. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цимбалюк В.І., к.ю.н, 

професор, Кубай О.В., ст. викл. 

8. Результати навчання:  
● ознайомлення студентів з сучасними правовими інформаційними технологіями та їх 

впливом на юридичну діяльність; 

● здобуття знань про технічні та програмні засоби інформаційних технологій, що 

використовуються в правовій діяльності; 

● вивчення питань розвитку та формування інформаційного суспільства, інформаційного 

простору та інформатизації загалом;  

● також вдосконалення всієї правової системи на основі створення ефективної системи 

інформаційного забезпечення юридичної діяльності.  

9. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, онлайн-заняття. 

10. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальні знання з 

інформатики. 

11. Зміст курсу: Вступ до сучасних правових інформаційних технологій. Основи 

алгоритмізації та програмування. Візуальне представлення правових статистичних даних 

засобами інфографіки. Сучасні інформаційні правові технології та їх розвиток. Мережні 

технології в локальному та глобальному аспекті. Сучасні аспекти інформаційної безпеки. 

Цифрові комунікації в глобальному просторі. 

12. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: навчальний 

посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с.: іл. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15617 

2. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft PowerPoint 2016: навчальний 

посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. 122 с.: іл. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15627 

3. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016: електронний 

навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с.: іл. : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/16001 

4. Горбатий І. В., Бондарєв А. П. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи 

функціонування, технології та протоколи. Навчальний посібник. – Видавництво Львівської 

політехніки, 2016. – 336 с. 

5. Пасічник В.В. , Пасічник О.В. , Басюк Т.М., Думанський Н.О. Основи інформаційних 

технологій. Навчальний посібник. – Новий світ-2000, 2019. – 390 с. 

13. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів, вебінари, онлайн-заняття. 

14. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль.  

15. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін      В.І. Кафарський, д.ю.н., 

професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Title: Modern legal information technologies  

2. Type: obligatory.  

3. Higher education level: ІI (Master’s). 

4. Year of study, when the discipline is offered: 1.  

5. Semester when the discipline is studied: 1. 

6. Number of established ECTS credits: 3.  

7. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tsymbaliuk V.І., 

Candidate of Legal Sciences, Professor, Kubai O.V., Senior Lecturer. 

8. Results of studies:  
● acquaintance of students with modern legal information technologies and their influence on 

legal activity; 

● gaining knowledge about technical and software tools of information technology used in legal 

activities;  

● study of issues of development and formation of information society, information space and 

informatization in general; 

● also improvement of the whole legal system on the basis of creation of an effective system of 

information support of legal activity. 

9. Forms of organization of classes: lectures, seminars using traditional and innovative teaching 

methods, online classes. 
10. Disciplines preceding the study of the specified discipline: fundamental knowledge of computer 

science. 

11. Course contents: Introduction to modern legal information technologies. Fundamentals of 

algorithmization and programming. Visual representation of legal statistics by means of infographics. 

Modern information legal technologies and their development. Network technologies in local and 

global aspect. Modern aspects of information security. Digital communications in the global space. 

12. Recommended educational editions: 
1. Nelyubov V.O, Kurutsa O.S., Fundamentals of Informatics. Microsoft Excel 2016: tutorial. 

Uzhhorod: SHEI "UzhNU", 2018. - 58 p .: ill. : [Electronic resource]. - Access mode: 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15617 

2. Nelyubov V.O., Kurutsa O.S., Fundamentals of computer science. Microsoft PowerPoint 2016: 

tutorial. Uzhhorod: SHEI "UzhNU", 2018. 122 pp .: ill. : [Electronic resource]. - Access mode: 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15627  

3. Nelyubov V.O., Kurutsa O.S., Fundamentals of computer science. Microsoft Word 2016: e-

learning guide. Uzhhorod: SHEI of Uzhhorod National University, 2018. 96 pp .: ill. : [Electronic 

resource]. - Access mode: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/16001  

4. Gorbaty I.V., Bondarev A.P., Telecommunication systems and networks. Principles of operation, 

technologies and protocols. Tutorial. - Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. - 336 p.  

5. Ivanov V.G., Fundamentals of computer science and computer engineering. Textbook. - Law, 

2015. - 312 p.  

13. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 hours lectures, 14 hours 

practical sessions, 60 hours individual work. Total – 90 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business 

and role games, individual and team research tasks, use of multimedia tools, webinars, online classes.  

14. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test.  

Current control (60 points): testing, surveys, module control  

15. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

Head of  

Department special legal disciplines     V. I. Kafarsky, Doctor of Law, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


