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Пояснювальна записка 

 

Самостійна робота студентів є одним з шляхів оволодіння навчальним 

матеріалом і регламентується Положенням про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом 

Міністерства освіти України №161 від 02.06.93р. 

Самостійна робота студентів -  це особлива форма навчальної діяльності, 

спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними 

сукупності знань, умінь, навичок, що здійснюються за умови запровадження 

відповідної системи організації всіх видів навчальних знань. 

Самостійна робота має бути зорієнтована на вироблення у студентів 

умінь учитися, спілкуватися, планувати, працювати та керувати своєю 

навчальною діяльністю. 

В процесі самостійної роботи у студентів розвиваються творчі здібності та 

активізується розумова діяльність, формуються уміння та навички 

самостійної розумової праці, розвиваються морально-вольові зусилля, 

формується потреба безперервного самостійного поповнення знань як 

необхідної умови професійного становлення. 

Самостійна робота дає змогу студентам навчитися самостійно працювати з 

різними джерелами інформації,  творчо сприймати і осмислювати навчальний 

матеріал, формує навички щоденної навчальної самостійної роботи. 

Самостійна робота з окремої дисципліни може виконуватися у бібліотеці, 

навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах. 

Самостійна робота виконується з використанням рекомендованої основної 

літератури (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні 

посібники), додаткової літератури (наукова, фахова, монографічна, 

періодична), методичних матеріалів (методичні вказівки щодо виконання 

самостійної роботи студентів) та законодавства. 



Залежно від особливостей  досліджених тем студентам даються різні види 

завдань самостійної роботи, спрямовані на: 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із складанням 

конспекту; 

- написання рефератів, повідомлень; 

Для самостійного опрацювання дається: 

-    одна тема зі складанням конспекту; 

-    реферативна робота кожному студенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми для самостійного опрацювання: 

 

І. Загальний огляд інформаційно-пошукових правових систем 

1.Типи документаційних файлів. Зв’язок між документами.  

2.Юридична обробка документів.  

3.Використання сервісу - «портфелі» для зберігання електронних 

документів. 

4.Комп’ютерні інформаційно-пошукові правові систем в Україні. 

5.Комп’ютерні правові системи на світовому ринку. 

6.Загальний огляд інформаційно-пошукових правових систем. 

 

ІІ. Інформаційні продукти і рішення від «Інфодиск» 

1.Основні характеристики інформаційно-правової системи «Інфодиск» 

2.Поділ документів за типами. 

3.Пошук документу за фрагментами тексту. 

4.Пошук док. за реквізитами. 

5.Використання гіпертекстових посилань 

6.Зберігання документів за допомогою текстового редактора MS Word 

 

III. Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН» 

1.Інтерфейс програми ЛІГА: ЗАКОН 

2.Робота з головними панелями програми. 

3.Пошук документів за реквізитами.  

4.Пошук док. за «Динамі чним навіга- тором». 

5.Створення списків документів. 

6.Експорт та друкування документів. 

7.Використання довідкової системи ЛІГА: ЗАКОН для пошуку 

8.Робота з «Портфелями», та документаційними файлами 

 

 



 

IV. Мережа Internet – глобальне джерело інформації 

1.Підключення мережі Internet. 

2.Використання Програм-браузерів для перегляду веб-сторінок 

3.Пошук законів в Internet  мережі 

4.Пошук текстової інформації та інших об’єктів за доп. пошукових 

систем 

5.Використання поштової скриньки, передача повідомлень. 

6.Програма MS Outlook Express, робота з електронними листами. 

7.Робота з електронною поштою в мережі Internet 



Перелік тем реферативних робіт 

З книжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимоги до написання реферативних робіт 

 

Метою реферативної роботи є виявлення рівня розуміння навчальної 

дисципліни, оволодіння термінами та основними поняттями. 

Основні завдання, що ставляться перед студентами в процесі 

виконання роботи: 

- визначити які з норм нормативного акту врегульовують біржові 

відносини та тип цих відносин; 

- проаналізувати проблематику реалізації нормативного акту на 

практиці; 

- виявити колізії та прогалини в нормативному акті. 

 

Реферативна робота складається з: титульний лист, зміст, вступ, 

основна частина, висновки, список використаних джерел. 

Реферативна робота відкривається титульним аркушем. На ньому 

вказуються міністерство, назва ВНЗ, в якому виконувалася реферативна 

робота, навчальна дисципліна з якої виконувалась робота, повна назва теми 

роботи, прізвище та ініціали студента, курс, група, де він навчається, 

прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, рік і місце виконання 

роботи. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве — 30 мм, зверху — 20 

мм, праве — 15 мм, знизу — 20 мм. Таблиці, малюнки, схеми, графіки та 

інші ілюстративні матеріали  розміщуються у додатках, які слід виконувати 

на стандартних аркушах (21 х 30 см) або наклеювати на стандартні білі 

аркуші. 

Нумерація. Реферат виконується обсягом 2-5 друкованих сторінок 

шрифтом «Times New Roman 14» з інтервалом «1,5». Усі сторінки роботи 

нумеруються від титульної до останньої без пропусків або літерних 

додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 

не ставиться, другою вважається сторінка, що містить "зміст", на ній цифра 

2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з 



порядком. Порядковий номер сторінки проставляється посередині 

верхнього поля. Додатки розміщуються після списку використаної 

літератури і не враховуються в обсяг курсової роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, 

на яких кожний з елементів плану викладений у роботі.  

У Вступі наводиться структура нормативного акту та відносини, що 

він врегульовує.  

Логічним завершенням правового аналізу є висновки. Головна їх мета 

— підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих 

лаконічних положень, методичних рекомендацій. Основна вимога до 

заключної частини — не повторювати змісту вступу та основної частини 

роботи. 

Список використаної літератури складається на основі робочої 

картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості 

досліджуваної теми. "Список..." повинен містити бібліографічний опис 

джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, 

необхідно додержуватися вимог державного стандарту. Кожний 

бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід 

розташовувати за порядком використання у роботі з зазначенням авторів та 

назв праць, якщо було використано нормативно-правовий акт – зазначається 

орган, що його видав, тип та назва акта, дата прийняття та номер. 

Бібліографічні записи в "Списку..." повинні мати порядкову нумерацію. У 

тексті роботи слід давати у квадратних дужках посилання на номери списку. 

Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після 

номера видання. Наприклад: [2, C.45-49]. Якщо використовуються декілька 

джерел, їх відокремлюють крапкою з комою. Наприклад: [8, С.5; 15, С.4,8] 
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