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ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ У НАІ~ЮНАЛЬНfЙ 
ІОРИДJіlqШй АКАДЕМLЇ УКРЛУНИ ІМЕШ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Ефективність юридичної діяльності у суспільстві цілком і повністю 

залежитІ> від ефективності роботи правознавців з інформш.Uєю. У той же час 

"Україа аі виза а а'ІаЄІ-r.ся неефективністІ> роботи судової системи та пов'язш-rих 

з нею галузей. Значною мірою це є насл ідком невміння пересічних аористів 

використовувати с)"іасні іІІформаційні системи та ще частіше нросто 
вілсуrністю відnовідної інформації у доступному електронному вигляді. З 
іншого боку т<tкож слід взяти до уваги те, що робота правознавців пов'язана з 
обробкою неструктурованої текстової інформації, яку важко формалізувати і 

шам якої 11ажко організувати відnовідні пошукові сервіси. 

Забіа-аю•ш наперед слід вроП'юзувати подалr:.ший ви r rереджаю•Іий 

розниток сусrrі JІЬ(.'ТІІа у нанрямку СІ'ІІорення розвинугаго інформаuіймоІ--о 

середовища, створення окремих меканізмів роботи «електрошюго уряду» і 
i rІrrюr ·o. І Іароr путшня наці()І rаш.нт--о інформаційноrо ресурсу, зЮ<ист прав і 

сuобод у інформаціі1ному nросторі с основними задачами сучасної 
укrаїнсr-.кої політики у інфоrмаційній галузі . Указ Прсзидс:нта України «Про 

першочергові завдання щодо вnровадЖення новітніх інфор~Іаційннх 

технологіf;Ь> від 20 жовтня 2005 року N• I497/2005 визначас, що розвИТОІ< n 
Україні інформш~ійнur-о суспільства та внровадженЮІ новітніх 

інформаційних технолuгій в усі сфери сусІІільноr-о життя, діяльність органів 
дсржашюї ІІЛаJЩ та органіІІ місцевого самоврядуванвя с одrrим із 
пріорrпсших шшрнмів ІІСржавrrої 110літики. Прийнято Ja основу проект 
закону «Про затвердження ІlаuіонапІ>ної стратс1·ії розвитку іrrформаційноr--о 
сусп ільL'ТВа в Україні на 2006-2015 роки». План дій «Україна -
Сиронсйсr-.кий Союз». cxnancrrий Кабінстом Міністрів України 12 Іuотого 
2005 року, nередбачас прискоренrrя прогресу в rозвитку сфери послуг 

інформ<щійноr--о cycrr iJrьcп!a rd інтеграції Украї1ш ло дослілниш:.кої вроарами 

«~лектrонна Україна» з метою рознитку інформанійного суспілІ>(.'ТВа та 

внв•tенЮІ можливості підТ{1имки їі вnровадження з боr<у ЄС. 
Ко11 цепці я автоматюаціУ ІІаВ'ІальноТ тз наукової роботи в акядемії. 

ДІUІ того. щоб вирішити зазrrачсні rrроблеми і дати можливість майбутнім 

праІІозr-rавцям-rrрофес іонwrам отримати nідпопідний досвід використання 

іІІформаційних ресурсів, у Нщіоrrальrr ій юридичній академії України іме11 і 
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Ярослава Мудрого розбудовується мультисервісна інформаці йна магістраль 

(локальна комп 'ютерна мережа). Системний nідхід при їі створенні дає нам 

можлИІjіСТІ• !!Провадити у мережі найновіші технології nepeдa•ri і обробки 

інформації та розгорнути сучасні інформаційні сервіси для всіх користувачів 

мережі. ОрJанізаційво вс і нитання, пов' язані зі (,"ТВоренням вових сегменті в 

мережі, організаціпо інформаційного обслуr·овування користувачів, захистом 

інформації у мережі тощо, покладені на Це.нтр Інформаційних Технологій 

(ЦІТ) академії. Концепція автоматизації навчальної та наукової роботи в 

академії nередбачає, що кожний студе1п, магістр, аспірант, науковий 

сnівробітник чи викладач поnипен мати доступ до інформаційних ресурсів 

мережі з будь-якого робочого місця, де б воно не знаходилося - на кафедрі, в 

деканаті , у читальній залі, у спортивному комnлексі, у сnеціалізонаиому 
комп 'ютерному класі чи у кімнаті студентського гуртожитку. І акож 

передбачено, що на кожному робочому місці у мережі можна отримати весь 
спектр інформаці йних послуг: доступ до бібліотечної бази даних; доступ до 

ftp-cepвcpa навчальних ресурсів по дисциплінам; дО(,"Т)'Л до раритетних 

видань; доступ до сервера нормативних документів Верховної Ради; достуn 

до загальних ресурсів мережі Intemet; достуn до сернера наукової інформації 
EUSCO Host Rcscarct1; icq; ір-телефонія; огляд wеЬ-ка.'>~ер ; цифрове 

телебачення; ВИJ<uристання інформаційлих ресурсів міської мережі 

nровайдсра; захист інформації у мережі програмними та апаратними 
засобами; інші сервіси для уnравління навчальним процесом 111 

rосподарсІ,кою діяльністю. Нuзвані nослуги nерскриваюrь всі сучасні 
інформанійні потреби .кори(,-тувачів і розгорну,·і на базі високопродуктивного 

устаткування. 

Відомості про мультисервісну інформаційну магістраль. За декілька 

років прокладена розгалужена мережа оптичного кабелю (10700 метрів), що 
з'fднала неі корпусІ-І академії і стала магістральної основою єдиної 

мультисервісної локальної комп'ютерної мережі акмемії. Оптичний кабель 

прокладений від Центру Інформаційних Технологій через приміщення АТС і 

ввсдено у всі учбові корпуси академії, у спорткомплекс та у деякі 

rуртожитки. Виконано підключення комп 'ютерних класів J{O мережі в 

учбових корпусах - '!отири учбових комп'ютерних класи по 12 робочих 
місць, які знаходяться в t·оловному корnусі та в корnусі інституту 

прокуратури, вже під'єднані до локальної комn'ютерної мережі , інщі 

комн'ютерні класи будуть підключсні найближчим часом. Зараз 

закінчуютr.ся роботи ло підключенню оптичним кабелем гуртожитків, які ще 

ІіС мають такого підключення (рис. І ). Загалом у мережі є більше 700 робочих 
місць (значну частку із них складають робочі місця у студентських 

tуртожитках), основою мережі слугує багатофункціональний 

двопроцесорний сервер НР Pro.Liant DL380 з двома процесарами Intel Xeon 3 
Gllz., дисковий масив мас ємність 540 Gb, з можливостю нарощування до І 

ТЬ. Також для перетворення оптичної інформації є 4 медіаконвертори D
l .iпk, 2 керованих комутатора, 20 медіаконверторів по окремим корпусам та 

об'єкrам і 18 звичайних комутаторів. 

20 



Снюрене інформаuійне середовище в змо:sі nuтенніІtно забсзнсчити всі 

наявн і сучасні та нерсnективні інформаційні сервіси (тому локальна мережа і 
отримала назuу «мультисервісної»). 

Зада•1і, які вирішуються у локмьпій мережі та основні проблеми їі 

інформаційного наповненн)І. Вимоm, що посr-dВпені перел мережею 
керівниr.rгвом акмемії і ВИКJІада•rами, відноспо організації ІІаnчального 

npouecy на сучасному рівні, буду1·ь 11остуново онрацьовуватись у рамках 

навчального порталу академії. Як показав досвід розвитку електрошюго 

навчання в УкраЇІІі, іпtетеr-портали є основою його орІ'Шіізації. 

Рис. І . Мунь·t исервісна ноКШІьна мережа Національної юриличної 
академії України ім. Я. Мудрого 
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Своїми задачами nри розробці nорталу вважаємо накопичення та 
систематизацію ресурсів визначеної тематичної сnрямованості, а також 

організацію комплексу сервісів, які забезнечують їх ефективне використання. 
Нже зараз у мережі можна скористаrnся наступними сервісами: 

• автоматизація nроведення модульного контролю знань 

студентів; 

• оnеративний облік усnішності та відвідувань студентів; 

• забезпечення дос'І)'nу з усіх робочих місць до сай'І)' 

бібліотеки та бібліотечного каталоrу; 

• надання nослуг іР-телефонії, цифрового TV, електронної 
пошти, телефонного зв'язку по локальній мережі з робочих станцій 

у підрозділах академії і в студеtпеьких гуртожитках; 

• використання файлаобмінних послуг користувачами у 

межах локальної мережі; 

• забезпечення доС'І)'пу до електронних копій раритетних 

видань; 

• забезп~чення доС'І)'nу до ресурсів мережі rntemet; 
• доступ до інформаційної бази правничих документів, яка 

nоновлюється з серверу Верховної Ради УкраІни двічі на день; 

• доступ до сервера наукової інформації EBSCO Host 
Research; 

• nідготовка nередумов для реалізації епсментів 

дистанційного навчання; 

• інші послуги обслуговуючого характеру. 

У той же час маємо ряд проблем, які постали перед нами nри 

інформаційному наповненню мережі. Назвемо деякі з них. 
Немає відповідної стандартизації у понятті електронного підручни:ка. 

Вважаємо, що доцільною могла б буrи така структура підручника: учбова 

програма; учбовий посібник; методичні вказівки; практикум (якщо це 
необхідно за змістом дисципліни); тезаурус; презентації; хрестоматія; тести; 
додаткові учбові матеріали; джерела нормативних документів. За подібною 
схемою зараз і'ще наповнення учбового ftp-cepвepy. 

Актуальною виявилася проблема дотримання: авторських прав па 
електронні навчальні матеріали. З момен'І)' їхньої достуnності у мережі 

почалося їх акrnвнс коnіювання і використання не тільки у академії, але і за 
їі межами, без згоди і відповідних дозволів авторів. Ця проблема лежить не 
тільки R площині нравових відносин і техrюлогічних можливостей, але і у 

доціJІьній організаційній струк'І)'рі. 
Є також проблема у підборі електронної інформації для користувача. 

Необхідно забсзnечиrn релевантну відносно nоставленої задачі інформацію 

кожному з учасників осв ітнього nроцесу у відnовідності до його потреб. 

Також невирішеною є методологія забезnе•1ення розвитку і оновлення 

інформаційного наrюRнення системи навчання. Рса.піз;щія цієї nроблеми 
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можлива у рамка.х концеnтуального оnису знань на основі деякого 

формального апарату, наnриклад, онтологій. Створення інтегрального 

nростору знанІ> є нашою nерсnективпою метою. 

В цілому можна зробити декілька висновків. 

Сучаеві студенти для підвищення ефективності навчання потребують 
розширення інформаційних нослуr, у тому числі на робочих місцях у 

гуртожитках. 

Побудована у НІОАУ ім. Я.Мудрого мультисервісна опто1юлокнинна 

мереж!t t: основою ЩІJІ с-L"tюрСІ1ня новнuцінного псрснективноrо 

інформацімого середовища навчання. 

Роботи по наnовненню мережі відnовідною інформацію необхідно 
посилювати у напрямку стnорсшІЯ сnеціалізованих баз даних і знань, а 

також автоматизованих комплексів навчання та контрото знань. 

Також бажано nоєднати зусилля зацікавлених вищих навчальних 

закладів відносно розробки стандартів на засоби електронного навчання та 
праuових засад його використання. 

Будемо вдячними всім, хто поділиться своім власним досвідом у 
вирішенні означених проблем. Наша адреса для спілкування 

nuau _ cit@ukr.net. 

Гіжевський В.К., кандидат юридичних наук, дека11 юридичного факультету 

Університету економіки та nрава «КРОК» 

ШТЕГРАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДА-ВСТВА УКРАЇНИ ДО 
ЄВРОПЕЙСКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 

Якщо у спільному , євроnейському домі · нашій державі поки що 
відведено місце сусіда. Україні як транзитній державі, через яку пролягають 

найкоротші та найзручніші торгівельні шляхи між Європою і Сходом, 
надається nровідна роль. 

Донедавна технічний стан цього мосту не відповідав сучасним 

європейським нормам і вимогам, стаnив під сумнів здатність нашої 

транспортної системи витримувати зростаючі обсяги вантажних 

пасажирських nотоків. 

Розrорнуt·ий аналіз транспортної системи України як у uіпому, так і в 

розрізі роботи кожного виду . транспорту доnовнюється сnівставленням 

U\.:~ШІІНИХ ІШК<t:шикіu vuGuти ДСХКИЛ i:s ИИJ\ J дО<:;І1ІДUМ i!НtlJJUI ічнил 
транспортних структур евронейських країн. 

В першу чергу потрібно приподити у відпоnідність мережі 

транспортних корндорів України - складових системи міжнародних 

транспортних коридорів (далі - МТК), названих Крітськими. Відповідна 

nрограма розвитку МТК розрахована до 20 І О року і здійстоється поетаnно. 
Основним з етаnів - здійснення ·заходів щодо облаштування коридорів і 
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