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1. Загальні методичні вказівки
Метою викладання дисципліни «Комп’ютерне діловодство» є: пiдготовка
до ефективного використання засобiв обчислювальної технiки в організації
дiловодства практичних підрозділів ОВС; вивчення особливостей ведення
документообiгу з використанням сучасних комп’ютерних технологiй, набуття
навичок підготовки службових документiв різних рівнів складності; поглиблення
знань щодо розробки та впровадження новiтнiх iнформацiйних технологiй у
відповідну сферу діяльності.
Для вивчення змісту дисципліни проводяться лекційні заняття (2 години),
практичні заняття у комп’ютерному класі (4 годин). На самостійну роботу
курсантів відведено 30 годин.
Особливу увагу треба приділити можливостям підготовки складних
документів у текстовому редакторі MS Word та табличному процесорі MS Excel;
створенню шаблонів службових документів та захист їх від редагування;
використанню шаблонів документів в практичній роботі.
Самостійна робота слухачів включає виконання що дозволяє закріпити
окремі найбільш важливі питання дисципліни.
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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.

Контрольна
робота №1
(виконується під
час аудиторних
занять)

Залік

3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1. Теоретичні основи діловодства.
Навчальна мета заняття: опанувати нормативно-правову базу діловодства;
засвоїти основні поняття, терміни та завдання діловодства, принципи організації
діловодства; поняття, принципи і структуру документообігу, загальні вимоги
щодо організації праці; здійснювати класифікацію документів за основними
критеріями; визначати види документів; класифікацію текстових документів;
з’ясувати особливості процесуальних документів; вміти аналізувати структуру
документу, визначати його реквізити; засвоїти структуру кутового та
повздовжнього бланків; порядок оформлення та зберігання документів.
Час проведення 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу 4 год.
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Навчальні питання:
1. Етапи розвитку діловодства
2. Інформація та її властивості
3. Поняття та завдання сучасного діловодства
4. Нормативна база діловодства в Україні
5. Поняття, принципи і структура документообігу
6. Класифікація документів за основними критеріями. Види документів.
7. Класифікація
текстових документів. Особливості процесуальних

документів.
8. Поняття реквізиту документу. Обов’язкові та факультативні реквізити
текстових документів. Види бланків.
9. Порядок оформлення та зберігання документів.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

- 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).
- 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)
Література 1-5; 6 [1-416c.]; 12 [1-224c]; 15; 16 [1-192c.], http://mvs.gov.ua.

Тема № 2. Система електронного документообігу.
Навчальна мета заняття: опанувати нормативно-правову базу електронного
документообігу; відтворювати поняття електронний документообіг, суб’єкти
електронного документообігу; поняття електронного документу, обов’язкові
реквізити електронного документу; поняття електронний цифровий підпис,
особистий, відкритий ключ; сертифікат ключа, посилений сертифікат ключа;
засвоїти принципи побудови систем електронного документообігу; опанувати
основні функціональні можливості системи електронного документообігу
«Діловодство».
Час, що відводиться на самостійну роботу 6 год.
Навчальні питання:
1. Нормативно-правова база електронного документообігу.
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2. Поняття

електронний
документообіг,
суб’єкти
електронного
документообігу.
3. Поняття та ознаки електронного документу, обов’язкові реквізити
електронного документу.
4. Поняття електронний цифровий підпис. Поняття особистий, відкритий
ключ; сертифікат ключа, посилений сертифікат ключа. Суб’єкти відносин
у сфері послуг ЕЦП.
5. Системи електронного документообігу на платформі Microsoft: «Справа»,
«Архів – діловодство», «Кодекс: Документообіг», «Діловодство» тощо.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

- Вивчити
основні функціональні можливості
системи
електронного
документообігу «Діловодство» (використовується у судовій системі України)
Література 8; 9; 10; 15 [1-96c.]

Тема № 3. Мережеві технології обміну інформацією.
Навчальна мета заняття: опанувати можливості мережевих технологій в
організації електронного документообігу та обміну даними; поглибити знання
щодо розробки та впровадження новiтнiх iнформацiйних технологiй у відповідну
сферу діяльності; мати уяву про можливості та перспективи використання
комп'ютерних технологій для організації документообiгу в практичних
підрозділах ОВС.
Час, що відводиться на самостійну роботу 6 год.
Навчальні питання:
1. Глобальна мережа Інтернет. Виникнення, побудова. Мережеві служби.
2. Локальні мережі.
3. World Wide Web – всесвітній інформаційний простір.
4. Електронна пошта.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

- Створити довідкову таблицю з назвами соціальних сервісів Інтернет, що
дозволяють реалізацію завдань діловодства.
Література 7; 11 [1-288c.]; 15 [1-96c.]; 17 [1-280c.]; 19; 21 [1-480c.]

Тема № 4. Використання комп’ютерних технологій для підготовки
службових документів
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Навчальна мета заняття: опанувати сучасні засоби створення текстових
документів; способами створення шаблонів у редакторі MS Word; способами
захисту полів шаблону від редагування; способами завантаження та
особливостей використання шаблонів в юридичній діяльності; засвоїти сучасні
засоби створення табличних документів; способи створення шаблонів в програмі
MS Excel; способи захисту полів шаблону від редагування, а також автоматизації
перевірки коректності даних.
Час проведення 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу 14 год.
Навчальні питання:
1. Текстові редактори
2. Загальні відомості про шаблони
3. Поняття та використання стилів
4. Використання таблиць для створення бланків та документів складної

структури
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

- 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
Література 13 [1-64c.]; 14 [1-96c.]; 18 [1-176c.]; 20 [1-176c.]

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
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