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1. Загальні методичні вказівки
Практичні заняття проводяться у комп’ютерному класі. Загальний
обсяг – 4 години.
Мета практичних занять - поглиблення знань з дисципліни та одержання
практичних навичок з ведення комп’ютерного документообігу.
Підготовка

до

практичних

занять

є

обов’язковою

частиною

самопідготовки. Під час підготовки до занять можуть використовуватись
конспекти лекцій, рекомендована література та інші матеріали.
На початку заняття викладач перевіряє підготовку групи до роботи.
Слухачі, які не підготувалися до заняття, не допускаються до виконання
практичного завдання.
Робота

на

практичному

занятті

обов’язково

супроводжується

складанням звіту по виконаній роботі. Звіт повинен містити:
1. Тему, мету роботи.
2. Послідовність дій

при виконанні кожного пункту

завдання

(описання помилкових дій та виправлення помилок).
3. Результат виконання завдання.
4. Аналіз допущених помилок.
5. Висновки по роботі.
Після виконання роботи рекомендується закріпити свої знання,
відповідаючи на контрольні питання з опрацьованої теми.
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Вид контролю

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

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Семестр № 9
1.
2.

3.

4.

Тема № 1 Теоретичні
основи діловодства.
Тема № 2: Система
електронного
документообігу.
Тема № 3: Мережеві
технології обміну
інформацією

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

6

2

4

6

6

6

6

18

36

2

4

14

4

30

1-5; 6, 1416c.; 12,
1-224c.
8; 9; 10;
15, 1-96c.
7; 11, 1288c.; 15,
1-96c.; 17,
1-280c.;
19; 21, 1480c.
13, 1-64c.;
14, 1-96c.;
18, 1176c.; 20,
1-176c.

Залік

3. Методичні вказівки до практичних занять
Тема №1.

СТВОРЕННЯ ШАБЛОНІВ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА MS WORD
Мета роботи – вивчення сучасних засобів створення текстових документів;
способів створення шаблонів у редакторі MS Word; способів захисту полів
шаблону від редагування; способів завантаження та особливостей використання
шаблонів в юридичній діяльності.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – комп’ютерний клас

Підготовка до роботи
1. Вивчити теоретичний матеріал з теми:
- поняття та призначення шаблонів;
- поняття стилів в MS Word;
- поняття про поля в документі MS Word.
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2. Навести приклади юридичних документів, для створення яких доцільно
використовувати шаблони.
3. Виконати попереднє оформлення звіту.
Література: 13 [1-64c].; 14 [1-96c].; 18

[1-176c].; 20 [1-176c.]

Необхідне обладнання та матеріали:
Комп’ютер з встановленою операційною системою MS Windows 98,
(Windows 2000, NT, XP); редактор MS Word 97 (2003).
Порядок виконання роботи.
1. Створити структуру каталогів для ведення діловодства:

Д:\

група

прізвище

документи
шаблони

2. Створити новий документ, що містить бланк анкети:

Анкета слухача
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Дата народження

Текст, до 20 символів
Текст, до 20 символів
Текст, до 20 символів
Дата в форматі «дд.мм.рррр»

Місце нарождення:
Область
Місто
Адреса
Телефон дом.
Телефон моб.
Чи є вдома комп’ютер

Список областей України
Текст, до 15 символів
Текст, до 40 символів
Число
Число
Поле-прапорець

Форма бланку створюється за допомогою таблиці. Перший стовпчик
(назви пунктів) заповнюється текстом. У другому стовпці для кожного
пункту слід вставити елемент-поле у відповідності до вказаних вимог.
Для вставки полів використовуються інструменти панелі Форми:
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Для створення зазначеного бланку використовуйте
інструменти: Текстове поле, Прапорець, Поле зі списком.

перші

три

Для встановлення обмежень даних, що вводяться у поля (кількість
символів, формат дати, елементи списку тощо) слід налаштувати параметри
кожного поля. Для цього зробіть
подвійний клік на відповідному полі.
У з’явившомуся діалоговому вікні
встановіть всі необхідні обмеження.
Крім цього, для кожного поля
налаштуйте виклик довідки клавішею
F1. Для цього призначена кнопка
«Текст справки» діалогового вікна
параметрів.
3.
Захистити
документ
(«включити» замок на панелі Форми),
після чого зберігти його у папці
«Шаблони» з ім’ям «Шаблон анкети»
як шаблон (обрати тип файлу
«Шаблон документа *.dot»)
4. На основі створеного шаблону створити три різних документианкети. Зберегти їх у папці «Документи».
5. Модифікувати
підтримувався паролем.

захищений

шаблон-анкету

так,

щоб

захист

Для цього слід відкрити шаблон для редагування (наприклад, за
допомогою контекстного меню). Обрати в меню Сервис пункт Защитить
документ, у з’явившемуся вікні обрати обмеження на редагування Ввод
данных в поля форм, ввести та підтвердити пароль. Після цього зберегти
шаблон в папці «Шаблони» з ім'ям «Захищений шаблон анкети».
6. На основі захищеного паролем шаблону створити ще дві анкети,
зберегти їх у папці «Документи». В результаті папка має містити п’ять
документів – анкет.
7. Створити новий документ «Список групи», який містить нумерований
список з п’яти прізвищ слухачів. Додати для кожного прізвища
гіперпосилання на анкету відповідної особи.
Для перетворення звичайного тексту на гіперпосилання слід виділити
цей текст (конкретне прізвище); в меню Вставка обрати пункт
Гиперссылка, в з’явившемуся вікні вказати документ, з яким буде пов’язане
гіперпосилання.
Зберегти документ «Список групи» в папці «Документи».
Контрольні питання:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Як створити власну структуру папок?
Як створити та зберегти документ у MS Word?
Як вмикати та вимикати панелі інструментів?
Що таке шаблон документу? Для чого він використовується?
Як зберегти документ у вигляді шаблона?
Як захистити поля шаблону?
Як створити документ на основі шаблона?

Тема №2. СТВОРЕННЯ ШАБЛОНІВ ТАБЛИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА
MS EXCEL
Мета роботи – вивчення сучасних засобів створення табличних документів;
способів створення шаблонів в програмі MS Excel; способів захисту полів
шаблону від редагування, а також способу автоматизації перевірки
коректності даних.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – комп’ютерний клас

Підготовка до роботи
1. Вивчити теоретичний матеріал з теми:
- основні можливості табличних процесорів;
- приклади табличних документів, для створення яких доцільно
використовувати шаблони.
2. Виконати попереднє оформлення звіту.
Література: 13 [1-64c].; 14 [1-96c].; 18 [1-176c].; 20 [1-176c.]; 23 [451-503 c.]; 24 [120143 c.]

Необхідне обладнання та матеріали:
Комп’ютер з встановленою операційною системою MS Windows 98,
(Windows 2000, NT, XP); табличний процесор MS Excel 97 (2003).
Порядок виконання роботи.
1. Увімкнути комп'ютер. В кореневому каталозі диска Д: створити
структуру каталогів для подальшої роботи (рис. 2.1):

Рисунок 2.1 – Структура каталогів
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2. Завантажити MS Excel. Створити таблицю «Довідка про успішність»
у відповідності до зразка, що представлений на рисунку 2.2.
Примітка: Середній бал розрахувати за допомогою функції
=СРЗНАЧ(комірка1;комірка2;...), де в дужках вказати адреси комірок з
оцінками.

Рисунок 2.2 – Зразок таблиці «Довідка про успішність»
3. Зберегти таблицю в папці ДОКУМЕНТИ.
4. В комірках, які на зразку виділені кольором, встановити перевірку
коректності введення даних:
а) виділити комірку;
б) в меню Данные обрати пункт Проверка;
в) у з’явившомуся вікні (рис. 2.3) встановити необхідні параметри
перевірки, вказавши для кожної комірки припустимий тип даних
(наприклад, «Целое число», або «Список», якщо необхідно ввести
число зі списку).
Примітка: елементи списку розділяються знаком «;», наприклад: 1;2;3.
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Рисунок 2.3 – Вікно «Проверка вводимых значений»
5. Для комірок, в яких передбачено багаторазове введення даних (виділені
кольором на зразку), відключити параметр «Защищаемая ячейка».
Для цього слід виділити комірки, після чого в діалозі Формат ячеек на
вкладинці Защита зняти позначку з відповідного параметру.
6. Встановити захист з паролем для робочого листа, що містить створену
таблицю: меню Сервис=>Защита=>Защитить лист.
7. Зберегти Робочу книгу як шаблон в папці ШАБЛОНИ (тип файлу
*.xlt).
8. На основі збереженого шаблону створити документ «Довідка №1.xls»,
та ввести необхідні данні в таблицю.
9. Встановити пароль для відкриття документу «Довідка №1.xls»: меню
Сервис=>Параметри, вкладинка Безопасность.

10. Зберегти документ «Довідка №1.xls» в папці ДОКУМЕНТИ.
Контрольні питання:
1. Як змінювати зовнішній вигляд комірок (колір, шрифт)?
2. Як встановити перевірку коректності введення даних в комірку?
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3. Як встановити в комірці вибір значення зі списку?
4. Як встановити захист таблиці MS Excel?
5. Як встановити можливість редагування окремих комірок в захищеній
таблиці?
6. Як встановити пароль на відкриття документа MS Excel?
4. Інформаційне та методичне забезпечення
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.- 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.
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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.
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