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І. Загальний огляд інформаційно-пошукових правових систем 

1. Які команди основного меню дублюються піктограмами панелей 

інструментів? 

2. Яке призначення має панель відкритих вікон? 

3. Якщо закрити вікно з шаблонами пошуку на "Робочому столі" 

системи, чи призведе це до зменшення кількості відкритих вікон на правій 

панелі відкритих і зникнення значка цього вікна? 

4. Якщо закрити всі вікна за допомогою меню "Вікна", що відбудеться 

у системі? 

5. Чи запам'ятовує система конфігурацію та список усіх відкритих 

вікон при повторному відкриванні? 

6. Чи можна змінити мову інтерфейсу системи? Яким чином це 

зробити? На що це впливає? 

7. Який редактор використовується для внесення змін у документи? 

Чи можна його змінити? 

8. Для яких команд використовуються комбінації клавіш Ctrl+P, 

Ctrl+D? 

9. Чи можна змінити вид лівої панелі "Робочого столу" системи? : 

вигляд вона може набувати? 

10. На якій мові подані статті довідкової системи? Чи можна змінити 

довідкової системи, змінюючи мову інтефейсу?  

11.Яким чином здійснюється навігація за всіма відкритими статтями 

ікової системи? 

12.Якими способами можна знайти розділ довідки "Рабочий стол"? 

13.Чи можна роздрукувати лише виділений фрагмент довідкової 

системи кілька сторінок статті? 

14.Як знайти довідку за контекстом, наприклад, зі словом - "валют"? : 

темі присвячений цей розділ? 

15.Де здійснюється пошук за контекстом: лише у заголовках; у тексті 

гей чи всюди? Як задати спосіб пошуку у заголовках? 



 
16.Як впливає на результат відбору зміна "Області пошуку" ("Норма-

ні", "Всі документи", "Пошук у межах переліку")? Поясніть це. 

17. Чи можна здійснити пошук документів лише за одним реквізитом? 

18. Що таке "історія поля"? Як вона створюється і як нею можна кори-

затися? 

19. Що таке "Довідник значень"? Як ним користуватися? 

20. Чи можна використовувати логічні оператори для створення ітеріїв 

пошуку? Де і як створюють складні пошукові вирази? 

21. Чи можна змінити вигляд вікна "Запит на пошук за реквізитами"? 

22. Яка ймовірність успішного пошуку документа, для якого 

заповнені 

реквізити документа? Скільки документів буде знайдено? 

23. Які способи сортування списків, знайдених документів, можливо 

Зрати? На яких етапах пошуку можна задавати спосіб сортування? 

24. Чи можна задавати спосіб сортування документів ще до початку 

•луку? 

25. Чи можна одночасно поєднувати кілька способів сортування 

списків а різними реквізитами)? 

26. Чим відрізняються режими пошуку за контекстом: "Шукати слова 

межах усього тексту" і "Шукати слова в межах абзацу"? Поясніть це. 

27. Як здійснюється пошук за контекстом, якщо окремі слова введені 

поля одного рядка шаблону? 

28. Як здійснюється пошук за контекстом, якщо окремі слова введені 

поля першого стовпчика кількох рядків шаблону? 

29. З якою метою використовують символи шаблонів (*, ?, !) у полях 

ш введення пошукових слів? Наведіть приклади? 

30. Чи можна здійснювати пошук не лише за фрагментами тексту, те й 

за цифрами чи датами? 

31. Як обмежити "область пошуку" і в яких випадках цей прийом 

застосують? 



 
32. Поясніть різницю пошуку за контекстом та за реквізитами? 

До можна сказати про результати пошуку? Чим відрізнятимуться списки 

найдених документів? 

33. У якому режимі можна скористатись піктограмами переходу 

абзацами 

виділеними пошуковими словами? 

34. Якими способами можна здійснювати переходи за зміненими 

фрагмен- 

тами документа? 

35. Чому, при переходах за гіпертекстовими посиланнями у інший 

нормативний документ, може відкриватися не остання редакція документа? 

Чим це пояснити? 

36. Які вікна на "Робочому столі" системи "ЛІГА:ЗАКОН" не можуть 

бути закриті? 

 

 

ІІ. Інформаційні продукти і рішення від «Інфодиск» 

 

III. Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН» 

1. При виборі якого режиму у тексті пошукові слова виділено 

заливкою? Як це використовується у роботі, з документом? Чи можна 

відключити режим виділення? На що це вплине? 

2. Чи можна використовувати списки документів, знайдені у 

попередніх сеансах роботи? 

3. У якому випадку і з якою метою використовують сортування 

списків за статусом документа? 

4. Назвіть дії, які можна виконувати зі списками знайдених 

документів? 



 
5. З якою метою застосовують виділення окремих документів у 

списку? 

Чи можна виділяти у списку кілька документів? Як це зробити? 

6. З якою метою використовується інверсне виділення? 

7. Які особливості пошуку за "Динамічним навігатором"? Чи 

зручно ним користуватися? Коли можна використовувати цей спосіб? 

8. У якому режимі роботи і з якою метою використовують 

комбінації клавіш Ctrl+I, Ctrl+R, Ctrl+L? 

9. За якими реквізитами можна сортувати списки знайдених 

документів? 

10. У якому режимі відображення список має ієрархічну будову? Як 

застосувати цей режим? Як можна переглянути лише окремі гілки переліку? 

11. Як відобразити структуру документа? У яких випадках доцільно 

використовувати цей режим? 

48. Які зручності надає режим структури документа? 

12. Яким чином включають/виключають режим відображення 

структури? 

13. Де зберігаються всі відомості про документ? Як їх молена 

переглянути? 

14. Яким чином і у яких режимах можна відкривати і переглядати 

списки документів, що пов'язані з вибраним? 

15. Яким способом можна переглянути перелік термінів, що викори-

стовуються у відкритому документі? 

16. Як знайти терміни, які визначені у інших документах? 

17. З якою метою можна використовувати режими "Графічні зв'язки" 

та "Інформаційна картка" документа? 

18. З якою метою використовують закладки у системі 

"ЛІГА:ЗАКОН"? Де вони зберігаються? Як швидко знайти свої закладки? 

19. Як створюють закладки? Які типи закладок вам відомі? 

20. Чи можна застосувати сортування до списку закладок? 



 
21. Що відбувається при вилученні закладки зі списку у документі, 

у "Портфелі"? 

22. Як переглянути усі існуючі закладки на різні документи? 

23. Які способи зберігання документів вам відомі? Як краще 

зберігати файл, на вашу думку? 

24. Що краще: імпортувати документ одразу у MS Word чи зберігати 

його як файл? Поясніть це. 

25. Як і де задати режим друку малюнків у документі? 

26. Яким чином можна попередньо визначити кількість друкованих 

сторінок документа чи виділеного фрагменту? Чи може змінюватись загальна 

кількість сторінок документа підготованого до друку із системи? 

27. Яким чином молена виділяти, змінені у різних редакціях, 

фрагменти під час друку в чорно-білому режимі з системи "Ліга"? 

28. Якими мовами можна перекладати документи за допомогою 

вбудованого "Перекладача"? Як активізувати режим перекладу? 

29. Чи коректно працює "Перекладач"? Чи потрібно переглядати 

перекладений текст на предмет помилок? 

30. Чи зберігаються у перекладеному документі виділені кольорами 

зміни до документу як у першоджерелі? 

31. Що означає червона крапка біля переліку у "Портфелі"? 

32. Поясніть суть операцій розгрупування переліків. 

33. Поясніть суть операції об'єднання переліків. 

34. Поясніть суть операції віднімання переліків. 

35. Чи можна об'єднати в один перелік кілька окремо взятих 

докумен- 

тів у "Портфелі"? 

36. Які елементи можна зберігати у "Портфелі"? 

37. Як переглянути інформацію про місцезнаходження приватного 

"Портфеля"? 

38. Що відбувається при відключенні "Портфеля"? 



 
39. Які режими зберігання файлів з інших дисків і папок у 

"Портфель" вам відомі? 

40. Для чого потрібні архівні копії "Портфеля"? Як перенести у архів 

неактуальний приватний "Портфель"? 

41. Яку послідовність дій потрібно виконати для перенесення 

неактуального "Портфеля" в архів? 

42. Як зробити архівну копію чинного приватного "Портфеля"? 

Чи молена створювати кілька архівів для одного і того ж "Портфеля"? 

43. Яким чином можна відновити архівну копію? 

44. Яким чином прибрати непотрібні томи попередніх архівних 

копій одного й того ж "Портфеля"? 

45. Яка максимальна кількість документів, у переліку, може 

зберігатися у "Портфелі"? Чи можна змінити цю кількість документів? У 

яких межах? 

46. Що таке "карта форми" і навіщо вона потрібна? 

47. У якій формі подається інформація з заповнення форм бухгалтер- 

ської звітності? 

48. Яку інформацію і в якому вигляді надає сервіс "Путівник 

бухгалтера"? 

49. Чи зберігаються у системі "Ліга" зміни, які ви вносите у 

редакторі 

до форм чи інших документів? 

50. Чи можна безпосередньо із системи "Ліга" роздрукувати 

потрібну форму або інструкцію з її заповнення? 

51. У якому форматі подана фінансова інформація? Чи можна по-

дивитися фінансову інформацію у графічному вигляді? Що для цього 

потрібно зробити? 

52. Як працює "Конвертор валют"? Які функції він виконує? 

53. Чи можна перерахувати суму у будь-якій валюті в іншу валюту 

на період часу, що минув? 



 
54. Чи зберігаються у системі "Ліга" зображення грошових одиниць 

інших держав? 

55. Чи можна побудувати графік поводження одних валют стосовно 

інших за певний період? 

56. Де можна знайти інформацію про розміри мінімальної заробітної 

плати за період від 1991 року? 

57. З якою метою створюють завдання для "Референта"? Які типи 

завдань можна створювати? 

58. Яким чином система повідомить про виконання завдання для 

"Референта"? 

59. Які дії з завданнями можна здійснювати? Чи можна редагувати 

завдання, набране іншою мовою інтерфейсу? 

 

 

IV. Мережа Internet – глобальне джерело інформації 
 
 

1. Назвіть основні способи пошуку інформації та охарактеризуйте їх. 

    2. Що таке гіпертекст? Де і з якою метою він використовується? 

3. Наведіть приклади пошукових служб. Якою з них користуєтесь ви і 

чому? 

4. Що таке "метапошукова система"? Наведіть приклад такої системи. 

5. Що таке "браузер"? Коли був створений перший браузер? , 

6. Які функції виконують сучасні програми-браузери? 

7. Що таке Hyper Text Transfer Protocol? Коли і для чого його викори-

стовують? 

8. Опишіть можливості програми Microsoft Internet Explorer. Де і як 

можна змінити налаштування програми? 

9. Що таке "файли cookie" і яку функцію вони виконують? Де вони 

зберігають? 



 
10.Як і де можна задавати та змінювати рівень безпеки роботи з 

інформацію, що розміщується на сайтах глобальної мережі? 

11.Яким чином можна передивитись усі переглянуті вами web-сторінки? 

Чи молена зберегти список переглянутих сайтів? 

12. Яку інформацію з сайтів і яким чином можна зберігати на ПК? 

13. Дайте коротку характеристику програми Opera? Порівняйте два 

браузери Microsoft Internet Explorer і Opera. 

14. Які додаткові сервіси програма Opera надає користувачам? 

15.  У якому вигляді можна зберігати вміст web-сторінок у браузері 

Opera? 

16. У чому полягає процедура "загрузить файл"? Для яких файлів вона 

застосовується? 

17. Що таке пошукова система? Опишіть основні принципи роботи 

пошукової системи. 

18. Які процеси описують закони Дж. Зіпфа? Сформулюйте їх. 

19. Що таке "індекс" пошукової системи? 

20. Як формується пошуковий вираз у системах пошуку? 

21. Назвіть і охарактеризуйте найпопулярніші в Україні пошукові 

системи. 

22. Опишіть процес налаштування пошукової системи Google. 

23. Опишіть способи пошуку відомостей у мережі Internet з використан-

ням пошукових засобів Google. 

24. Які послуги надає сервіс "Каталог" пошукової системи Google? 

25. Яку інформацію (дані яких типів) можна шукати у програмі Google? 

26. Наведіть способи оптимізації пошуку в глобальній мережі. 

27. Яким чином можна прискорити пошук і підвищити його результа-

тивність? 

28. Який обсяг інформації, розміщеної у глобальній мережі, оброб-

ляється пошуковими системами? 

29. Які служби Internet ви знаєте? Опишіть їх. 



 
30. Що таке "електронна пошта"? Як функціонує цей сервіс? 

31. Що таке "протокол"? Назвіть протоколи електронної пошти. 

32. Що таке "електронна поштова скринька"? Де і як вона створюється? 

33. Що таке "електронна адреса"? З яких елементів вона складається? 

34. Що таке "домен"? Що таке "ІР-адреса"? 

35. Що таке "обліковий запис"? Як його створити? Для чого використо-

вують облікові записи? 

36. Що означає поняття "логін"? 

37. Опишіть процес створення безкоштовної поштової скриньки. 

38. Що таке поштовий клієнт? Які поштові клієнти ви знаєте? Дайте їх 

коротку характеристику. 

39. З якою метою використовують папку "Избранное" у програмі 

браузерів? 

40. Які функції надають користувачам сучасні поштові клієнти? 

41. Опишіть процес налаштування програми MS Outlook Express 2007. 

42. Чи можна створювати кілька акаунтів у одній поштовій програмі? 

Опишіть цю процедуру. 

43. Які параметри поштового сервера і де необхідно налаштувати для 

коректної роботи поштового клієнта? 

44. Як перевірити правильність налаштувань поштового клієнта? 

45. Що таке "сервер вхідної пошти"? 

46. Що таке "сервер вихідної пошти"? 

47. Опишіть процес налаштування програми The Bat! 

48. Як налаштувати поштову програму на кілька поштових скриньок? 

49. Яким чином упорядковується кореспонденція у поштовій скриньці? 

50. Що таке "спам"? 

51. Опишіть послідовність створення поштової скриньки у програмі The 

Bat! 

52. Як і де можна дізнатися про імена серверів вхідної і вихідної пошт 

вибраного поштового сервера? 



 
53. Що потрібно зробити, щоби копії поштових повідомлень залишалися 

певний час на сервері? 

54. Що таке "електронний лист"? Яка структура електронного повідом-

лення? 

55. Які відомості передаються разом з текстом повідомлення? 

56. Які типи даних можна передавати електронною поштою? 

57. Що таке "вкладення до поштового повідомлення"? Для чого їх 

створюють? 

58. З якою метою використовують стандарт МІМЕ? 

59. Яким чином створюють та відправляють електронні листи? 

60. Які функції, крім створення та відправки повідомлень, виконує 

поштова програма? 


