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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
Найменування показників
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступень вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 1 0304 «Право» ;
Цикл підготовки професійно(назва галузі знань)
Загальна кількість годин – 36 (шифр галузі)
практична
Кількість тем
– 4 6.030401 - «Правознавство»;
Навчальний курс 5
(код спеціальності)

(назва спеціальності)

Бакалавр
(назва СВО)

Семестр 9
Види підсумкового контролю:
Залік
Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(заочна форма навчання)
Лекції
– 2;
Практичні заняття – 4;
Самостійна робота

– 30;

Індивідуальні завдання:
________
Реферат –
(кількість; № семестру)
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерне діловодство” є:
 підготовка працівників органів внутрішніх справ до ефективного
використання засобів обчислювальної техніки в діловодстві у практичній
діяльності в органах внутрішніх справ;
 опанування працівниками органів внутрішніх справ особливостей
ведення службового документообігу з використанням сучасних технологій,
набуття навичок складання складних службових документів (протоколів, форм
суворої звітності тощо);
 подальший розвиток знань з новітніх інформаційних технологій, вмінь
щодо використання сучасної комп’ютерної техніки;
 підготовка працівників органів внутрішніх справ до відповідальної
роботи з документами та архівами документів, до самостійного планування
документообігу, виховання відповідальності під час складання службових
документів та прийняття рішень.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Комп’ютерне діловодство”
є:
 підготовка до ефективного використання засобів обчислювальної
техніки в організації діловодства;
 вивчення особливостей ведення документообігу з використанням
сучасних комп’ютерних технологій, набуття навичок підготовки службових
документів різних рівнів складності;
 формування навиків прискореного набору текстів процесуальних
документів;
 поглиблення знань щодо розробки та впровадження новітніх
інформаційних технологій у відповідну сферу діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни працівники органів
внутрішніх справ повинні:
знати:
 теоретичні основи діловодства;
 нормативно-правову базу діловодства, електронного документообігу,
механізм забезпечення правового статусу електронного документа;
 можливості мережевих технологій в організації електронного
документообігу та обміну даними;
вміти:
 готувати службові документи з урахуванням вимог відповідних
стандартів та інструкцій;
 використовувати
для
підготовки
службової
документації
інструментальні засоби, які надають сучасні текстові та табличні процесори;
 використовувати можливості мережевих служб для реалізації
документообігу.
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3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1 Теоретичні основи діловодства.
Етапи розвитку діловодства. Нормативно-правова база діловодства. Основні
поняття та завдання діловодства. Терміни діловодства, співвідношення понять,
принципи організації діловодства. Поняття, принципи і структура
документообігу, загальні вимоги щодо організації праці. Класифікація
документів за основними критеріями. Види документів. Класифікація
текстових документів. Особливості процесуальних документів. Поняття
реквізиту документу. Обов’язкові та факультативні реквізити текстових
документів. Види бланків. Порядок оформлення та зберігання документів.
Тема № 2 Система електронного документообігу.
Нормативно-правова база електронного документообігу. Поняття електронний
документообіг, суб’єкти електронного документообігу. Поняття та ознаки
електронного документу, обов’язкові реквізити електронного документу.
Поняття електронний цифровий підпис. Поняття особистий, відкритий ключ;
сертифікат ключа, посилений сертифікат ключа. Суб’єкти відносин у сфері
послуг ЕЦП. Системи електронного документообігу на платформі Microsoft:
«Справа», «Архів – діловодство», «Кодекс: Документообіг», «Діловодство»
тощо.
Тема № 3 Мережеві технології обміну інформацією.
Глобальна мережа Інтернет. Виникнення, побудова. Мережеві служби.
Локальні мережі. World Wide Web – всесвітній інформаційний простір.
Електронна пошта.
Тема № 4 Використання комп’ютерних технологій для підготовки службових
документів.
Текстові редактори. Загальні відомості про шаблони. Створення шаблону у MS
Word. Поняття та використання стилів. Використання таблиць для створення
бланків та документів складної структури. Табличні процесори. Створення
шаблону у MS Excel. Обмеження редагування та захист шаблонів у MS Excel.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Вид контролю

Література, сторінки

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

№
п/п

Семестр № 9
1.

Тема № 1 Теоретичні основи
діловодства.

2.

Тема № 2: Система електронного
документообігу.

3.

Тема № 3: Мережеві технології
обміну інформацією

6

2

4

6

6

6

4.

Тема №4: Використання
комп’ютерних технологій для
підготовки службових документів
Всього за семестр № 9 :

6

18
36

2

4

14

4

30

1-5; 6, 1416c.; 12,
1-224c.; 16,
1-192c
8; 9; 10; 15,
1-96c.
7; 11, 1288c.; 15,
1-96c.; 17,
1-280c.; 19;
21, 1-480c.
13, 1-64c.;
14, 1-96c.;
18, 1-176c.;
20, 1-176c.
Залік

4.1.2. Завдання на самостійну роботу
Завдання що виносяться на самостійну роботу слухача
Тема № 1 Теоретичні основи діловодства
1. Створити довідкову таблицю з назвами програмних продуктів,
вказавши їх призначення в контексті забезпечення виконання
завдань діловодства (створення документів, реєстрація і контроль
виконання, просування документів, систематизація і зберігання
документів).
2. Вивчити Інструкцію з оформлення документів у системі
Міністерства внутрішніх справ (наказ МВС 27.07.2012 р. №650).
Вивчити загальні вимоги до бланків, розташування реквізитів на
«поздовжньому бланку» і «кутовому бланку» (ДСТУ 4163-2003)
Тема № 2 Система електронного документообігу.
Вивчити основні функціональні можливості системи
електронного документообігу «Діловодство» (використовується
у судовій системі України)
Тема № 3 Мережеві технології обміну інформацією.

Література:
1-5, 10, 11, 15
http://mvs.gov.ua

3, 15
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Створити довідкову таблицю з назвами соціальних сервісів
Інтернет, що дозволяють реалізацію завдань діловодства.
Тема № 4. Використання інформаційних технологій для підготовки
службових документів.
Вивчити загальні відомості про шаблони. Опанувати прийоми
роботи з панеллю інструментів «Форми» у текстовому процесорі
MS Word. Опанувати прийоми роботи з шаблонами в MS Excel

7, 10, 21

10, 12, 13, 14, 16, 18

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів.
1.

Історія розвитку секретарської справи.

2.

Лексіка ділового спілкування.

3.

Безпека праці в діловодстві.

4.

Вимоги щодо організації робочого місця при веденні електронного
документообігу.

5.

Нормативно-методична база діловодства.

6.

Діловодство в кадровій службі державної організації.

7.

Державне регулювання документаційного забезпечення управління.

8.

Технологія забезпечення зберігання документів.

9.

Призначення організаційних документів та особливості їх оформлення
(статути, інструкції, штатні розклади, правила, регламенти, контракти,
угоди, договори).

10. Призначення та особливості оформлення розпорядчих документів
(рішення, вказівки, постанови).
11. Призначення та особливості оформлення інформаційно-довідкових
документів (довідки, телеграми, телефонограми, факсограми).
12. Види розпорядчих документів що застосовуються в організаціях, що
діють на основі єдиноначальності.
13. Види розпорядчих документів, що застосовуються в організаціях, що
діють на основі колегіального принципу управління.
14. Використання скорочення слів і словосполучень в управлінських
документах.
15. Правила оформлення чисел в організаційно-розпорядчих документах.
16. Оформлення тексту документів у анкетній та трафаретній формах.
17. Оформлення адреси у міжнародних листах.
18. Оформлення дат і посилань в міжнародних листах.
19. Створення шаблонів організаційно-розпорядчої документації
20. Створення і використання шаблонів документів у MS Word.
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21. Створення і використання шаблонів документів у MS Excel.
22. Проблеми переходу до без паперових технологій у діловодстві.
23. Огляд сучасних пакетів програм, призначених для роботи з
документами.
24. Мета використання сучасних інформаційних технологій у забезпеченні
управлінської діяльності.
25. Нормативно-правова база електронного документообігу.
26. Системи електронного документообігу.
27. Юридична сила електронних документів.
28. Використання електронного цифрового підпису в діловодстві.
29. Порядку застосування електронного цифрового підпису органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями державної форми власності.
30. Порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої
влади.
Контрольні питання з дисципліни, які мають бути розглянуті слухачами
під час самостійної роботи:
Визначення та властивості інформації.
Класифікація інформації за сферами людської діяльності.
Визначення діловодства.
Завдання діловодства.
Нормативно-правова база діловодства
Поняття та структура документообігу.
Визначення документу, офіційного документу.
Етапи підготовки документів.
Класифікація документів за сферою використання.
Класифікація документів за ступенем гласності.
Класифікація документів за стадіями підготовки.
Визначення чорнового документу та оригіналу.
Співвідношення понять копії та дублікату.
Визначення понять «стандарт», «бланк».
Поняття реквізиту. Види реквізитів.
Як оформляються справи постійного та тимчасового збереження для
передачі в архів?
17. Нормативно-правова база електронного документообігу.
18. Поняття електронного документообігу (ЕД).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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19. Суб'єкти електронного документообігу.
20. Які функціональні можливості мають забезпечувати системи ЕД?
21. Визначення електронного документу. Обов'язкові реквізити
електронного документу.
22. Оригінал та копія електронного документу
23. Правовий статус електронного документу.
24. Електронний цифровий підпис (ЕЦП). Поняття, призначення.
25. Відкритий та особистий ключ. Порядок використання.
26. Сертифікат ключа. Посилений сертифікат ключа.
27. Суб'єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового
підпису.
28. Загальний механізм використання ЕЦП.
29. Скасування та блокування посиленого сертифіката ключа.
30. Поновлення посиленого сертифіката ключа.
31. Правовий статус електронного цифрового підпису.
32. Поняття глобальної та локальної комп’ютерної мережі.
33. Популярні Інтернет-сервіси.
34. Клієнт-серверна технологія обміну даними.
35. Поняття «сервер», «клієнт». Порядок їх взаємодії.
36. World Wide Web. Загальні принципи організації єдиного
інформаційного простору. Поняття «веб-сервер».
37.Поняття та загальні функції Інтернет-браузера.
38. Адресація ресурсів у WWW.
39. Загальне поняття про HTML. Переваги html-документів.
40. Співвідношення понять «веб-документ», «веб-сторінка», «вебсайт».
41. Електронна пошта. Переваги та недоліки.
42. Поняття «поштовий сервер» та «поштовий клієнт».
43. Поняття та види спаму.
44. Профілактика спаму.
45. Популярні сервіси безкоштовної пошти.
46. Протоколи електронної пошти.
47. Поняття та функції сучасного текстового редактора.
48. Поняття шаблону. Види шаблонів MS Word. В чому полягає зручність
використання шаблонів?
49. Створення документу на основі шаблону.
50. Створення нового шаблону. Порядок зберігання шаблонів.
51. Система стилів документа. До яких елементів застосовують стилі?
52. Визначання поняття «символ», «шрифт». Параметри шрифту.
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53. Визначання поняття «абзац». Параметри абзацу.
54. Використання таблиць в MS Word.
55. Використання панелі інструментів «Форми». Призначення елементу
«поле» та його типи.
56. Налаштування параметрів елементу «Текстове поле».
57. Налаштування параметрів елементу «Поле зі списком».
58. Які інструменти використовуються в MS Excel для обмеження та
перевірки введення даних в комірки?
59. Механізм захисту шаблону від редагування в MS Word та MS Excel.
60. Налаштування параметрів безпеки (пароль на відкриття файлу,
обмеження доступу тощо) шаблонів в MS Word та MS Excel.
61. Збереження шаблону дукументу. Створення документів на основі
шаблону.
6. Методи навчання
За темами навчальної дисципліни передбачається використання таких
методів навчання:
- проблемне викладання матеріалу під час лекційних занять;
- формування вмінь і навичок під час практичних занять із
застосуванням комп’ютеру;
- бінарний метод (словесний та практичний) при проведенні
практичних занять;
- самостійна робота слухачів з осмислення й засвоєння нового
матеріалу;
- перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.
7. Методи контролю
Тестові завдання, що виносяться на підсумковий контроль
Тести 1-го рівня складності
1.Оберіть вірне означення документообігу. Документообіг –це
а) рух документу в організації та між організаціями
б) рух документів в організації з моменту їх створення до завершення виконання чи відправки
в) обіг документів в організації
г) рух документу між організаціями
д) немає правильної відповіді
2.Форматування тексту документу – це
а) вирівнювання за правим краєм
б) збереження документу на диску
в) зміна кеглю шрифту в документі
г) зміна міжрядкового інтервалу
д) варіанти a), в) та г)
3.Оберіть складові частини документообігу. Документообіг складається з:
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а) потоків документів в організації та між організаціями
б) потоку вхідних документів та потоку вихідних документів
в) потоку вхідних, вихідних документів та потоку внутрішніх документів
г) потоку внутрішніх документів
д)немає правильної відповіді
4. Кнопка у

текстовому процесорі Word використовується для

а)відміни форматування документу
б) вирівнювання тексту за лівим краєм
в) відміни виконаної дії
г) відміни усіх дій
д)немає правильної відповіді
5. На малюнку наведено:

а) головне меню Windows
б) контекстне меню
в) меню вікна програми WORD
г) панель інструментів WORD
д)немає правильної відповіді
6. В MS PowerPoint до шаблону презентації можна помістити:
а) текст, таблицю, графіку
б) тільки текст,
в) текст, діаграму, таблицю, графіку
г) текст, діаграму, графіку
д) немає правильної відповіді
7. До параметрів абзацу в MS Word відносяться:
а) відступ справа, вирівнювання, міжрядковий інтервал
б) відступ зліва, відступ справа, вирівнювання, міжрядковий інтервал
в) відступ зліва, вирівнювання, міжрядковий інтервал
г) відступ зліва, відступ справа, вирівнювання
д) немає правильної відповіді
8. Дескриптор (тег) <a href=”http://www.kharkiv.ua/”> текст </a>
відповідає у Web-документі за:
а) вставку таблиці
б) зміну шрифту
в) вставку малюнка
г) вставку гіперпосилання
д)немає правильної відповіді
9. Гіперпосилання – це
а) зв’язок поточного документу з іншим документом
б) зв’язок поточної програми іншим документом
в) зв’язок поточного програми з іншою програмою
г) зв’язок поточної програми з іншим документом
д) немає правильної відповіді
10. Для архівації файлів використовуються наступні програми:
а) WINZIP, WINRAR, POWERPOINT
б) WINRAR, POWERPOINT, WINARJ
в) WINRAR, WINZIP, WINARJ
г) WORD, WINRAR
д)немає правильної відповіді
11.Діаграми та графіки в табличних редакторах використовуються для:
а) аналізу даних
б) графічної інтерпретації результатів роботи, наведених у таблиці
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в) в усіх вищевказаних випадках
г) не використовуються
д)немає правильної відповіді
12. Абсолютна адреса у формулі електронної таблиці – це:
а) адреса комірки, яка при копіюванні не змінюється
б) адреса комірки, яка при копіюванні змінюється
в) адреса комірки, яка не копіюється
г) будь-яка адреса документу
д) немає правильної відповіді
13. До основних видів i структур текстових документiв належать:
а) протоколи та інформаційно-довідкові документи
б) організаційні документи
в) розпорядчі, організаційні, протокольні та інформаційно-довідкові документи
г) розпорядчі, організаційні, протокольні та інформаційні документи
д) розпорядчі та інформаційні документи
14.До параметрів сторінки у WORD відносяться:
а) абзацний відступ, міжрядковий інтервал, кегль шрифту, вид шрифту, ліва та права границі тексту
б) абзацний відступ, міжрядковий інтервал, кегль шрифту, вид шрифту, ліва та права границі тексту, розмір
паперу
в) абзацний відступ, міжрядковий інтервал, ліва та права границі тексту, розмір паперу
г) абзацний відступ, ліва та права границі тексту, розмір паперу
д)немає правильної відповіді
15.Оберіть коректні розширення файлів для MS PowerPoint
а) .ppt, .pps, .ddt
б) .ppt, .pps, .dot
в) .ppt, .pps, .pot
г) .pps, .ddt
д) немає правильної відповіді
16. Оберіть правильне призначення гарнітури:
а) визначає розмір шрифту
б) визначає масштаб шрифту, що відрізняє даний шрифт від іншого
в) визначає колір шрифту, що відрізняє даний шрифт від іншого. Кожна гарнітура має визначену назву
г) визначає малюнок шрифту, що відрізняє даний шрифт від іншого. Кожна гарнітура має визначену назву
д) немає правильної відповіді
17.За способом опису символів розрізняють наступні типи шрифтів:
а) растрові, штрихові та контурні шрифти
б) штрихові шрифти
в) растрові шрифти
г) растрові та штрихові шрифти
д) немає правильної відповіді
18.До програмних засобів підготовки текстових документів належать:
а) текстові редактори
б) текстові редактори та текстові процесори
в) графічні редактори
г) бази даних
д)немає правильної відповіді
19. Растрові шрифти – це шрифти, що засновані:
а) на використанні растру
б) на використанні зображень
в) на використанні бітових карт представлення символів
г) на використанні штрихових карт представлення символів
д) немає правильної відповіді
20. Штрихові (векторні) шрифти – це:
а) шрифти, що кодують зображення символу у вигляді штрихів
б) шрифти, що кодують зображення символу у вигляді растру
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в) шрифти, що кодують зображення символу у вигляді набору векторів заповнення його простору
г) шрифти, що кодують зображення символу у вигляді файлу
д) немає правильної відповіді
21.До розпорядницьких документів належать:
а) постанови
б) постанови, рішення, накази, заяви
в) постанови, розпорядження, рішення, накази
г) накази
д) немає правильної відповіді
22.До організаційних документів належать:
а) статути
б) статути, положення, інструкції
в) інструкції
г) положення
д) немає правильної відповіді
23.Документ – це
а) файл з інформацією
б) матеріальний об'єкт, закріплений на носіях
в) матеріальний об'єкт з інформацією, закріпленої створеною людиною способом для її передачі в часі і
просторі
г) носій інформації
д) немає правильної відповіді
24.Для гіперпосилання на інший документ у Web-документі використовується синтаксис:
а) <a href=”метка”> текст</a>
б) <a name=”http://www.ukr.net”>текст</a>
в) <a href=”метка#> текст</a>
г) <a name=”метка”></a>
д) немає правильної відповіді
25.Визначити коректні розширення файлів для MS Word
а) .doc, .pps, .ddt
б) .doc, .pps, .dot
в) .doc, .txt, .dot
г) .pps, .ddt
д) немає правильної відповіді
26.Розширення файлу .rar означає, що
а) це файл з електронною таблицею
б) це текстовий файл
в) це графічний файл
г) це архівний файл
д) усі вищевказані типи файлів
27. До складу програмного забезпечення електронного офісу входять:
а) програма для створення презентацій, графічний редактор
б) текстовий редактор, табличний редактор, графічний редактор
в) табличний редактор, СУБД, програма для створення презентацій, графічний редактор
г) текстовий редактор, табличний редактор, СУБД, програма для створення презентацій, графічний
редактор
д) немає правильної відповіді
28.Маршрутизатор у гіперпосиланні – це
а) текст у Web-документі, що виділяється підкреслюванням
б) текст, що призначений для гіперпосилання на інший документ
в) текст чи інший об’єкт, при натисканні мишею на котрий відбувається завантаження Web-документу
за адресою, вказаною у гіперпосиланні
г) текст, що призначений для завантаження докумету
д)немає правильної відповіді
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29. MS Excel. Як позначається виділений на рисунку діапазон комірок?
а) А2:В4
б) В4:В2
в) В2:В4
г) В1:В5
д) А1:В1
30. MS Excel. Які з зазначених дій можна виконувати з Робочим аркушем?
а) переміщення
б) виділення, копіювання
в) перейменування
г) усі вказані дії
д) немає вірної відповіді
31.PowerPoint. Яка панель інструментів зображена на малюнку?

а) Вставка
б) Рецензування
в) Малювання
г) Форматування
д) Стандартна
32. Internet Explorer. Для чого призначена програма Internet Explorer:
а) для роботи з web-ресурсами (перегляду сторінок, сайтів)
б) для створення нормативних документів
в) немає правильної відповіді
г) складання тестових завдань
д) для обробки поштових повідомлень
33. Вкажіть етапи підготовки документу:
а) набір, редагування, створення твердих копій
б) набір, створення твердих копій, архівація
в) набір, редагування, створення твердих копій, архівація
г) редагування, створення твердих копій, архівація
д) немає правильної відповіді
34. Організація - це
а) державне об’єднання
б) громадське чи державне об’єднання
в) громадське об’єднання
г) будь-яке об’єднання
д) немає правильної відповіді
35. Програми - електронні словники використовуються в діловодстві для:
а) набору, редагування та автоматичного перекладу будь-яких документів
б) перекладу текстових документів
в)автоматичного перекладу будь-яких документів
г) перегляду словників
д)немає правильної відповіді
36. PowerPoint. Щоб налаштувати ефекти анімації для об’єктів на слайді потрібно виконати дії:
а) надати команду «Меню вікна» «Показ слайдів» - «Налаштування презентації»
б) обрати потрібні об’єкти, вибрати «Меню вікна» - «Показ слайдів» - «Показ слайдів»
в) надати команду «Меню вікна» - «Вигляд» - «Слайди»
г) надати команду «Меню вікна» - «Показ слайдів» - «Налаштування анімації»
д) немає правильної відповіді
37.Internet Explorer. Як зберегти веб-сторінку?
а) такої можливості не існує
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б) завантажити сторінку, вибрати «Меню вікна» - «Файл» - «зберегти як…»
в) виділити всю сторінку, вибрати «Меню вікна» – «Правка» - «зберегти сторінку»
г) виділити всю сторінку, скопіювати у буфер обміну, відкрити будь-який текстовий редактор, вставити
текст у редактор, зберегти документ
д) виділити центр сторінки, викликати контекстне меню, вибрати пункт «зберегти сторінку»
38. Розширення файлу .bmp належить до:
а) графічних файлів
б) текстово-графічних
в) це не є файл
г) це не розширення файлу
д)немає правильної відповіді
39. Бланк - це
а) стандартний лист паперу з відображеною на ньому інформацією
б) стандартний лист паперу з відображеною на ньому постійною інформацією та місцем, яке відведене
для змінної інформації
в) сандартний лист паперу з відображеною на ньому постійною інформацією
г) стандартний лист паперу з відображеною на ньому змінною інформацією
д) немає правильної відповіді
40. Поля документу - це
а) інтервал між рядками
б) простір на краях листів
в) простір на краях листів, що вільний від інформації
г) простір з лівої сторони листа, що вільний від інформації
д) немає правильної відповіді
Тести 2-го рівня складності
1.До нормативної бази діловодства відносяться:
а) законодавчі і правові акти України
б) стандарти
в) нормативні документи
г) класифікатори
д) усе, що наведено вище
2. До протокольних документів відносяться:
а) ті, в яких фіксується порядок певних дій
б) ті, в яких фіксуються порядок і результати певних дій
в) ті, в яких фіксуються результати певних дій
г) ті, в яких фіксуються будь-які дії
д) немає правильної відповіді
3. Органайзери – це програми, що призначені для:
а) управління організацією
б) зберігання документів
в) архівації документів
г) реєстрації і контролю виконання документів
д) немає правильної відповіді
4. Установа – це
а) будь-яка організація
б) виробнича організація
в) організація, яка відповідає за певну галузь роботи
г) підприємство
д) немає правильної відповіді
5. До складу електронного офісу входять:
а) комп’ютери, об’єднані в мережу; друкуючі пристрої; засоби для копіювання та сканування
документів; програмне забезпечення електронного офісу
б) комп’ютери, об’єднані в мережу; друкуючі пристрої; засоби для копіювання та сканування
документів;
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в) друкуючі пристрої; засоби для копіювання та сканування документів; програмне забезпечення
електронного офісу
г) комп’ютери, об’єднані в мережу; програмне забезпечення електронного офісу
д) немає правильної відповіді
6. Для гіперпосилання на інше місце в поточному Web-документі використовується синтаксис:
а) <a href=”метка”> текст</a>
…
<a name=”метка”></a>
б) <a href=”метка”> текст</a>
…
<a href=”метка”></a>
в) <a name=”метка”> текст</a>
…
<a name=”метка”></a>
г) <a href=””> текст</a>
…
<a href=”метка”></a>
д) немає правильної відповіді
7. На малюнку наведено:
а) головне меню архіватора
б) контекстне меню редактора
в) меню вікна програми WORD
г) панель інструментів WORD
д)немає правильної відповіді
8. За допомогою якої панелі інструментів можна захистити поля власного шаблону документу у Word:
а) за допомогою панелі “Форматирование”
б) за допомогою панелі “Стандартная”
в) за допомогою панелі “Таблицы и границы”
г) за допомогою панелі “Формы”
д)немає правильної відповіді
9. Табличний процесор – це
а)програма для роботи текстовими таблицями
б) програма для роботи з табличними текстами
в) програма для роботи табличними даними
г) програма для створення таблиць у Word
д)немає правильної відповіді
10. База даних – це:
а) єдине централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають право доступу багато
програм та користувачів
б) програма для роботи з даними певної предметної області
в) сховище даних, до якої мають право доступу багато програм та користувачів
г) сховище даних, до якої мають право доступу користувачі
д) немає правильної відповіді
11. Файл з розширенням .dot – це:
а) файл шаблону табличного документу
б) файл архіву
в) файл шаблону бази даних
г) файл шаблону документу Word
д)немає правильної відповіді
12. Документ «пояснювальна записка» відноситься до
а) розпорядчих документів
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б) інформаційно-довідкових документів
в) протокольних документів
г) організаційних документів
д)немає правильної відповіді
13. Класифікатор – це:
а) нормативний документ, який містить систематизований перелік найменувань об’єктів та їхніх кодів
б) нормативний документ, який містить систематизований перелік кодів об’єктів
в) нормативний документ, який містить кодів товарів
г) документ, який містить перелік об’єктів та їхніх кодів
д) немає правильної відповіді
14. В Excel формула =f$12-$d$7 при копіюванні по горизонталі на одну клітинку вліво набуде вигляду:
а) =e$12-$d$7
б) =g$12-$d$7
в) =f$12-$d$6
г) =f$11-$d$7
д) немає правильної відповіді
15. Оберіть правильне призначення кегля:
а) визначає розмір шрифту
б) задає розмір шрифту в пунктах, рівній 1/72 частці дюйма
в) задає колір шрифту
г) задає розмір шрифту в пунктах, рівній 1 дюйму
д) немає правильної відповіді
16.MS Excel. Як позначається виділений на рисунку діапазон комірок?
а) А2:В4
б) А4:В2
в) В2:В4
г) А1:В4
д) А2:С4
17.

MS Excel. Які з зазначених дій можна виконувати з рядками?
а) зменшення/збільшення розмірів
б) виділення, копіювання
в) перейменування
г) усі вказані дії
д) немає вірної відповіді

18.
MS Excel. Запишіть, як зміниться формула:
=А4+В$12+$C$7
при копіюванні її на одну комірку нижче.
19.
MS Excel. Запишіть, як зміниться формула:
=E12/$A$3+A$1
при копіюванні її на одну комірку праворуч.
20.

PowerPoint. Щоб додати новий слайд у презентацію потрібно:
а) створити нову презентацію
б) надати команду «Меню вікна» - «Вставка» - «Створити слайд»
в) надати команду «Меню вікна» - «Вигляд» - «Слайди»
г) немає правильної відповіді
д) надати команду «Меню вікна» - «Правка» - «Новий»

21.

PowerPoint. Щоб додати таблицю на слайд потрібно виконати наступні дії:
а) надати команду «Меню вікна» - « Таблиця» - «Додати» або «Таблиця» - «Намалювати таблицю»
б) надати команду «Меню вікна» - «Вставка» - «Об’єкт»
в) надати команду «Меню вікна» - «Вставка» - «Таблиця»
г) надати команду «Меню вікна» - «Вставка» - «Експорт» - «Excel»
д) немає правильної відповіді
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22.

Internet Explorer. На панелі керування Internet Explorer знаходяться кнопки:
а) обновити, перехід назад, пошук
б) створення веб-сторінок, обробки графічних файлів
в) немає правильної відповіді
г) зберігання частини веб-сторінки, малюнків
д) пошуку нормативних документів

23. У табличному процесорі формула =d23/d24*$a$2 виконує:
а) частку значень, що знаходяться в комірках d23 та d24, та добуток отриманого і значення, що
знаходиться в комірці a2
б) частку чисел d23 та d24
в) частку значень d23, d24 та a2
г) добуток значень з комірки d24 і значення, що знаходиться в комірці a2
д) немає правильної відповіді
24.Вікно
вибору призначається для:
а) для
зміни розміру тексту
б) для зміни розміру шрифту тексту
в) для зміни масштабу виводу документу
г) для зміни розміру документу
д)немає правильної відповіді
25.У табличному процесорі після копіювання формули
вигляду:
а) =d23*$a$2
б) =e23*$a$2
в) =d23*$a$3
г) =d24*$a$2
д) немає правильної відповіді

=d23*$a$2 на один рядок вниз вона набуде

26.PowerPoint. Щоб додати на слайд об’єкт WordArt використовують:
а) інструмент

б) інструмент
в) інструмент
г) немає правильної відповіді
д) інструмент

27.Internet Explorer. Як зберегти тільки малюнок з веб-сторінки?
а) такої можливості не існує
б) необхідно виділити малюнок, надати команду «Меню вікна» - «Правка» - «зберегти малюнок як…»
в) необхідно виділити малюнок, скопіювати у буфер обміну, відкрити текстовий редактор «Блокнот»,
вставити текст у редактор, зберегти документ
г) необхідно викликати для малюнка контекстне меню й обрати команду «зберегти малюнок як…»
д) необхідно виділити малюнок, надати команду «Меню вікна» - «Файл» - «Зберегти малюнок як…»
28. Internet Explorer. Як зберегти частину тексту веб-сторінки?
а) такої можливості не існує
б) необхідно виділити потрібну частину тексту, для виділеної частини викликати контекстне меню
надати команду «зберегти частину тексту»
в) необхідно виділити потрібну частину тексту, надати команду «Меню вікна» -«Правка» - «зберегти
частину тексту»
г) необхідно виділити потрібну частину тексту, скопіювати у буфер обміну, відкрити будь-який
текстовий редактор, вставити текст у редактор, зберегти документ
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д) необхідно виділити потрібну частину тексту, надати команду «Меню вікна» – «Файл» - «зберегти
частину тексту»
29. Банк даних - це
а) сукупність систем управління базами даних
б) набір баз даних
в) сукупність бази даних і системи управління базами даних
г) набір полів бази даних
д) немає правильної відповіді
30. Роздільна здатність растрового зображення або екрану обчислюється як
а) число точок по горизонталі, помножене на число точок по вертикалі
б) число точок по горизонталі
в) число точок по вертикалі)
г) кількість кольорів у зображенні
д) немає правильної відповіді
Тести 3-го рівня складності
1. До завдань діловодство відносяться:
а) створення документів; просування документів; систематизація і зберігання
б) створення документів; реєстрація і контроль виконання; просування документів; систематизація і
зберігання
в) створення документів; просування документів;
г) створення документів; реєстрація і контроль виконання; просування документів
д) немає правильної відповіді
2. Підприємство - це
а) будь-яка організація
б) виробнича установа
в) організація, яка відповідає за певні галузь роботи
г) громадське об’єднання
д) немає правильної відповіді
3. Назвіть властивості управлінської інформації
а) повнота
б) доступність
в) оперативність
г) достовірність
д) усе перелічене
4. Вкажіть обов’язкові реквізити документу
а) логотип організації, назва організації, назва виду документу, підпис, печатка
б) логотип організації, підпис, печатка
в) назва організації, назва виду документу, текст, підпис
г) логотип організації, назва організації, назва виду документу
д) немає правильної відповіді
5.Символ – це
а) будь-яка частина тексту
б) мінімальний елемент тексту документа, який сприймається як окремий знак
в) буква в тексті
г) число в тексті
д) немає правильної відповіді
6. Залежно від характеру зв’язків, розрізняють наступні типи організації бази даних:
а) ієрархічна; реляційна
б) ієрархічна; мережева; реляційна
в) мережева; реляційна
г) ієрархічна; мережева
д) немає правильної відповіді
7 Система стилів документа - це
а) форматування документу
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б) набір визначень способів оформлення абзаців, різних елементів документа і символів
в) набір визначень способів оформлення символів
г) набір визначень способів оформлення абзаців
д) немає правильної відповіді
8. Що визначає гарнітура шрифту?
а) визначає малюнок шрифту, що відрізняє даний шрифт від іншого.
б) визначає розмір шрифту, що відрізняє даний шрифт від іншого.
в) визначає розмір та малюнок шрифту, що відрізняє даний шрифт від іншого.
г) визначає мову шрифту, що відрізняє даний шрифт від іншого.
д) немає правильної відповіді
9. Основними форматами контурних шрифтів є:
а) PostScript (розширення .ps)
б) PostScript (розширення .ps) та TrueType (розширення .ttf)
в) Doc (розширення .doc) та TrueType (розширення .ttf)
г) TrueType (розширення .ttf)
д) немає правильної відповіді
10. Основний компонент реляційної бази даних – це
а) таблиця, рядки якої містять дані по кожному об'єкту, а стовпчики – дані по характеристиках об'єктів
б) таблиця, рядки якої містять дані по усім об'єктам
в) таблиця, стовпчики якої не містять даних по характеристиках об'єктів
г) рядки, які містять дані
д) немає правильної відповіді
11. Кегль шрифту задає:
а) розмір шрифту в сантиметрах
б) розмір шрифту в пунктах; 1 пункт дорівнює 1/72 частці дюйма
в) розмір шрифту в пунктах; 1 пункт дорівнює 1 дюймові
г) розмір шрифту в пікселах
д) немає правильної відповіді
12. Безперервні (solid) архіви - це
а) архіви, які не можна змінити
б) архіви, упаковані з найбільшим стисканням
в) архіви, упаковані з найменшим стисканням
г) архіви, упаковані таким чином, що усі його файли архіву представляють безперервний потік
інформації
д) немає правильної відповіді
13. Розробити формулу для визначення відсоткового значення розкритих злочинів відносно
зареєстрованих (в MS Excel):

а) =D5/B5*100 в комірку F6
б) =D6/B6*100 в комірку F6, потім розмножити формулу в комірки F7 – F10
в) =D6/B6 в комірку F6, потім розмножити формулу в комірки F7 – F10
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г) =F6/F10 в комірку F6
д) немає правильної відповіді
14. MS Excel. Вкажіть правильний результат, обчислений за формулою:
а) 9
б) 18
в) 10
г) 17
д) інший
15.MS Excel. Вкажіть правильний результат, обчислений за формулою:
а) 4
б) 5
в) 3
г) 4,5
д) інший
16. MS Excel. Вкажіть правильний результат, обчислений за формулою:
а)7
б) 11
в) 10
г) 12
д) інший

17.MS Excel. Запишіть, як зміниться формула:
=(A$3+$B1)/C7
при копіюванні її на одну комірку нижче.
18. MS Excel. Запишіть, як зміниться формула:
=D$5+ A16+$F13
при копіюванні її на одну комірку праворуч.
19. Стандарт – це
а) типовий вид, зразок, якому повинне задовольняти щось за своїми ознаками, властивостями, якістю
б) назва організації
в) вид продукції
г) назва виду документу
д) немає правильної відповіді
20. Діловодство – це
а) діяльність, яка охоплює процес зберігання документів
б) діяльність, яка охоплює процес створення документів і організацію роботи з ними
в) діяльність, яка охоплює процес друку документів
г) діяльність, яка охоплює процес створення документів
д) немає правильної відповіді
21. Intranet – це
а) різновид локальної мережі, у якій інформація передається по протоколам TCP/IP
б) сучасна комп’ютерна мережа
в) назва всесвітньої організації
г) глобальна мережа, у якій інформація передається по протоколам TCP/IP
д) немає правильної відповіді
22. www – це
а) це Інтернет-документ
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б) це розгалужена структура серверів з веб-інтерфейсами
в) це структура серверів в мережі
г) це будь-яка мережа
д) немає правильної відповіді
23. Браузер – це
а) прикладне програмне забезпечення, призначене для завантаження й перегляду веб-документів
б) прикладне програмне забезпечення, призначене для завантаження й перегляду поштових
повідомлень
в) прикладне програмне забезпечення, призначене для архівації веб-документів
г) прикладне програмне забезпечення, призначене для копіювання веб-документів
д) немає правильної відповіді
24. Вкажіть складові частини документу в MS Word
а) абзац, колонтитул, примітка, розділ
б) символ, колонтитул, примітка, розділ
в) символ, абзац, колонтитул, примітка, розділ
г) колонтитул, примітка, розділ
д) немає правильної відповіді
25. MS Excel. Яку формулу слід вести у виділену комірку для обчислення середнього значення?
а) =СРЗНАЧ(В1:В3)
б) =СРЗНАЧ(В1,В4)
в) =СРЗНАЧ(А1:В3)
г) =СРЗНАЧ(В1:В4)
д) немає вірної
відповіді

26.MS Excel Вкажіть правильний результат, обчислений за формулою:
а) 3
б) 5
в) 6
г) 4,5
д) інший
27. Для забезпечення сумісності текстового документу MS Word, його необхідно зберегти в форматі
а) .txt
б) .rtf
в) .doc
г) .docx
д) немає правильної відповіді
28. Поштовий клієнт – це
а) прикладне програмне забезпечення для роботи в Інтернет
б) прикладне програмне забезпечення, призначене для з’єднання з поштовим сервером та завантаження
текстових повідомлень та файлів
в) прикладне програмне забезпечення, призначене для з’єднання з Інтернет
г) прикладне програмне забезпечення, призначене для зберігання файлів повідомлень
д) немає правильної відповіді
29. Гіперпосилання призначене для
а) зв’язування документів між собою
б) запуску документів
в) копіювання документів
г) перенесення документів
д) немає правильної відповіді
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30. web-сайт – це
а) документ веб
б) комп’ютерна мережа
в) сукупність веб-документів, що пов’язані між собою
г) програма в мережі Інтернет
д) немає правильної відповіді

Ключ правильних відповідей на тести

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

№
1.

Тести 1-го рівня складності
відповідь
б
д
в
в
в
в
б
г
а
в
в
а
в
в
в
г
а
б
в
в
Тести 2-го рівня складності
відповідь
д
б
г
в
а
а
в
г
в
а
г
б
а
а
б

Тести 3-го рівня складності
відповідь
б

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

відповідь
в
б
в
б
в
г
г
в
в
в
в
а
в
б
б
г
б
а
б
в

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

відповідь
а
а, б
=A5+B$12+$C$7
=F12/$A$3+B$1
б
в
а
а
в
г
б
г
г
в
а

16.

відповідь
г
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

б
д
в
б
б
б
а
б
а
б
г
б
б
а

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

=(A$3+$B2)/C8
=E$5+B16+$F13
а
б
а
б
а
в
а
в
б
б
а
в

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань слухачів під час семінарських, практичних, лабораторних
занять;
- якості виконання самостійної роботи (рефератів).
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляється в журнали обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Результат аудиторної роботи за семестр (навчальну дисципліну)
розраховується як середньоарифметичне з усіх виставлених оцінок під час
аудиторних занять цього модулю та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи слухача (студента) за семестр дорівнює
оцінці, яку слухач (студент) отримав за виконання у міжсесійний період
індивідуального завдання (контрольної роботи, реферату тощо), та
виставляється викладачем у журнал обліку роботи академічної групи.
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-
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бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Присутність слухачів (студентів) на проведенні підсумкового контролю
обов’язкова.
Підсумковий контроль (залік, екзамен) передбачається НП та РПНД,
проводиться викладачами у письмовій формі або за допомогою тестів
(письмово чи за допомогою комп’ютерної техніки).
Для переведення результатів вищевказаного виду робіт з національної
системи оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно») в 100-бальну
вводиться коефіцієнт – 10. У разі отримання слухачем оцінки «незадовільно» вводиться коефіцієнт 0.
За 100-бальною шкалою максимальна кількість балів з підсумкового
контролю (залік, екзамен) становить – 50 балів.
Бали за підсумковий контроль виставляються у відомість обліку
успішності.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Слухачі, які отримали за результатами підсумкового контролю
(залік, екзамен) незадовільні оцінки або не з’явилися на навчальноекзаменаційну сесію, повинні виконати усі види робіт, передбачені НП.
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 2 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, вирішити
практичне завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за модульний
контроль не менше 30
балів
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Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовіль
но
(„не
зараховано”)

1–34

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни
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„Комп’ютерне діловодство”. Галузь знань: "Право" (0304)
6.030401 "Правознавство". Спеціалізація: слідча. Ступень
бакалавр. Форма навчання: заочна
2. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи
„Комп’ютерне діловодство”. Галузь знань: "Право" (0304)
6.030401 "Правознавство". Спеціалізація: слідча. Ступень
бакалавр. Форма навчання: заочна

Спеціальність:
вищої освіти:
з дисципліни
Спеціальність:
вищої освіти:

10.2. Рекомендована література
Базова

1. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від
24.12.1993.
2. Закон України «Про стандартизацію» від 11.01.2006.
3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
від 22.05.2003.
4. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003.
5. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади» від 17.10.1997.
6. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное
делопроизводство. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.
7. Єрохін А.Л., Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч.
посібник. – Харків: ТОВ „Компанія СМІТ”, 2006. – 264 с.
8. Руководство
пользователя:
Компьютерная
правовая
система
"ЛИГА:ЗАКОН". – К.: ИАЦ „ЛИГА”, 2001. – 176 с.
9. Синицький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. Система
інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний
посібник / За ред. Л.В.Бородича. –К., РВВ МВС України, ТОВ АНТЕКС,
2000. – 144 с.
10.Козлов. Компьютерное делопроизводство и работа с офисной техникой.
Учебник. - К.: Кондор, 2007. – 304 с. Золотарьова І.О. Підготовка ділової
документації MS WORD. Навч.-метод. пос. - К.: Кондор, 2006. – 176
11.Сапков
В.В.
Информационные
технологи
и
компьютеризация
делопроизводства. - К.: Кондор, 2007. – 288 с.
12.Березина Н.М. Современное делопроизводство. 3-е изд. - СПб.:Питер, 2008
– 224 с.
13.Андрианов В. Десятипальцевый метод печати на компьютере. - СПб.:Питер,
2008. – 64 с.
14.Андрианов В. Быстрый и правильный набор текстов на ПК. Самоучитель. СПб.:Питер, 2007. – 96 с.
15.Салтевский, Гаенко. Электронные документы в информационном обществе.
- К.: Кондор, 2006. – 96 с.
16.Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Зразки бланків процесуальних та інших
документів по кримінальній справі: Практ. Посібник.- Х.: «Рубікон», 1999.-
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192 с.
17.Кобзев, І.В., Магдаліна, І.В., Калякін, С.В. Технології локальних та
глобальних мереж [Текст]: Навчальний посібник/ І.В. Кобзев, І.В. Магділані,
С.В. Калякін. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – 280 с.
18.Золотарьова І.О. Підготовка ділової документації MS WORD. Навч.-метод.
пос. - К.: Кондор, 2006. – 176 с.
19.С.А.Каратыгин, А.Ф.Тихонов и др.Электронный ОФИС: В 2-х томах: Т.2. –
М.: «Нолидж», 1999.
20.Гладкий А. Учимся быстро печатать на компьютере. - К.: Кондор, 2006. –
176 с.
21.Попов, В. Практикум по Internet-технологиям [Текст]: Учебный курс/ В.
Попов. – СПб: Питер, 2002. – 480 с.
22. Создание Intranet. Официальное руководство Microsoft [Текст]: пер. с англ. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1998. – 672 с.
Допоміжна

1. Глинський, Я. М. Практикум з інформатики [Текст]: Навчальний посібник/
Я.М. Глинський. – Львів: "Деол", 2001. – 224 с.
2. Колєсніков, О.Е. Інтернет для ділової людини [Текст]/ О.Е. Колєсніков. – М.:
МЦФ “Яуза”, 1996. – 282 с.
3. Крейнак, Джой, Хебрейкен, Джой. Энціклопедія Інтернет [Текст]/Джой
Крейнак, Джой Хебрейкн. – СПб: "Питер", 2000. – 536 с.
4. Кролл, Ед. Усе про Інтернет [Текст]/ Ед Кролл. – СПб: BHV, 1995. – 592 с.
5. Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посіб - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 576 с.
6. Одокієнко, С.М., Моргун, О.М., Тарандушка Л.А., Інформатика та
комп'ютерна техніка (ІІ частина). Методичний посібник до виконання
практичних робіт та організації самостійної роботи [Текст]/ М.С. Одокієнко,
О.М. Моргун, Л.А. Тарандуша. – Черкаси: Академія пожежної безпеки ім.
Героїв Чорнобиля, 2010. – 65 с.
10.3. Інформаційні ресурси
1. CMS или движок для сайта — бесплатные и платные системы управления
контентом
сайта
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://ktonanovenkogo.ru/seo/dvizhok-dlya-sajta-cms-besplatnye-cms-sistemyupravleniya-kontentom-sajta.html. - Назва з екрану.
2. Акимов С.В. Введение в интернет-технологии (учебник) [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.structuralist.narod.ru/it/internet/internet.htm/ - Назва з екрану.
3. Виды хостинга сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.structuralist.narod.ru/it/internet/internet.htm/ - Назва з екрану.
4. Виды хостинга сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mchost.com.ua/vidy-hostinga-sajtov.html. - Назва з екрану.
5. Выбор
CMS
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
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http://cmslist.ru/find_cms/. – Назва з екрану.
6. Защита от фишинг-атак [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://stopmalware.kz/showthread.php?t=4123. – Назва з екрану.
7. Интернет-технологии в современном мире [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://startov.ru/internet-tehnologii.html. - Назва з екрану.
8. Контент для вашего сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.euroweb.ru/pages/204/. – Назва з екрану.
9. Социальная инженерия [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.securrity.ru/terms/803-socialnaya-inzheneriya.html. - Назва з екрану.
10. Список распространенных сетевых мошеннических схем за последние 10
лет
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.securrity.ru/articles/1067-spisok-rasprostranennyx-setevyxmoshennicheskix-sxem-za-poslednie-10-let.html. - Назва з екрану.

