
Зміст програми 
З дисципліни: „ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ДІЛОВЕДЕННЯ” 

Спеціальність: 5.03040101 „ПРАВОЗНАВСТВО” 
 
 

І.  Вступ. Історія розвитку діловедення. Роль і місце документальної 
інформації в управлінні підприємством 
 
Історія розвитку діловедення. Роль і місце документальної інформації в 
управлінні підприємством. 
 
ІІ.  Використання ПК у документальному забезпеченні управління. 
 
Напрямки використання ПК у документальному забезпеченні. Документування 
та організація роботи з документами. 
Програми для складання та редагування службових документів. Системи 
управління документами. 
Комплексна атестаційна практична робота по темі: Використання ПК у 
документальному забезпеченні управління. 
 
III. Розробка документів, обов’язкові вимоги оформлення документів. 

 
Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів. 
Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Салкдання довідково-
інформаційної документації. Документація з особового складу. Облік особового 
складу, порядок ведення особових справ. Складання особистих документівб 
оформлення документів про відрядження. 

 
IV. Організація роботи з документами. 

 
Основні вимоги до організації сучасного діловодства. Організація діловодства в 
установі. Структура та функції служби діловодства. Умови праці працівників. 
Оперативне зберігання документів. Підготовка справ до наступного зберігання та 
використання. Забезпечення збереження документів. Страховий фонд особливо 
цінних документів. 
Комплексна атестаційна практична робота по темі: Організація роботи з 
документами. 

 
V. Незамінність комп’ютера та переферійних пристроїв у діловеденні. 
 
Технічне оснащення сучасного офісу. Принтер, сканер, ксерокс, факс – їх 
призначення та використання.  
Друк документів. 
 



VI. Створення і обробка документів за допомогою комп’ютера. 
Програма  Microsoft Office. 

 
Створення і обробка документів за допомогою комп’ютера. 
Програмний пакет Microsoft Office. Які програми входять до продукту  Microsoft 
Office, їх призначення. 
 
Пр №1 Електронний офіс основні принципи роботи з прикладним програмним 
забезпеченням  Office.  
 
Відкриття та збереження документів. Панелі команд, налаштування панелі 
інструментів. 
Комплексна атестаційна практична робота по темі: Програма  Microsoft 
Office. 
 
VII. Використання тестового редактору Microsoft Word. Робота з 

документами 
 
Пр №2 Word: Форматування робочого документу. Поняття стилю документу. 
Пр №3 Word:  Форматування документу за зразком, робота з текстом. 
Копіювання та переміщення тексту. 
 
„Шаблоны и надстройки„. Використання шаблонів при створюванні типових 
документів. Створення свого шаблону 
 
Пр №4 Word: „Шаблоны и надстройки”„.  Створення та використання шаблонів  
Пр №5 Створення свого шаблону документу. 
Пр №6 Місце знах. шаблонів їх групування. 
Пр №7 Word: Автоматична перевірка правопису. Перевірка правопису під час 
набору тексту. 
Пр №8 Word: Створення списків та таблиць. Використання списків.  
Пр №9 Формат таблиці, перенесення тексту в таблицю з документа. 
Пр №10 Word: Вставка малюнків, нумерація, створення списків. Вставка 
стандарних малюнків Word та малюнка з будь-якого місця на жорсткому диску. 
Створення різноманітних списків. Фотографія робочого столу. 
Пр №11 Word: Створення діаграм на основі таблиць даних. Створення таблиці та 
діаграми. Відображення даних за допомогою діаграм. 
Комплексна атестаційна практична робота по темі: Програма  Microsoft 
Word. 

 
 



VIII. Створення та подальше використання табличних документів в 
редакторі Microsoft Excel. 

 
Початок роботи в Excel. Що таке електронні таблиці.  
 
Пр №16 Excel: Створення та збереження електронних тблиць (книг).  Введення 
та редагування даних в комірках. Додавання нових листів у книгу. 
Пр №17 Excel: Операції з комірками. Виділення комірок і даних у них.  
Пр №18 Excel: Додавання, видалення та очистка комірок. Коп. та переміщ. 
даних.  
Обчислення в Excel. Використання формул. Методи задання формул. 
Використання функцій. Типи функцій. 
Пр №19 Excel: Обчислення в Excel. Створення формул. Методи задання формул. 
Створення функцій.  
Пр №20 Excel: Типи функцій. Написання формули з декількох функцій та інших 
елементів. 
Пр №21 Excel: Оформлення таблиць. Редагування відображення рядків, 
стовпчиків.  
 
Об’єднання комірок та зміна їх границь. 
Побудова графіків і діаграм в Excel. Відображення числових даних у вигляді 
діаграм. Використання та призначення графіків. 
 
Пр №22 Excel: Побудова графіків і діаграм. Правила запису даних для їх 
подальшого використання в діаграмах. Створення графіка та об’ємного графіка. 
Побудова гістограми, об’ємних та звичайних діаграм різних типів. 
Пр №23 Excel: Імпорт мультимедійних файлів. Вставка малюнку та малюнку 
SmartArt для полегшення візуального представлення даних. Імпорн відео кліпів. 
Створення фігур. 
Пр №24  Excel: Створення таблиці на основі зразка. Використання на практиці 
вивченого  матеріалу. Відтворення зразка документу. 
Пр №25  Excel:  Комплексна атестаційна практична робота по темі. 
Комплексна атестаційна практична робота по темі: Програма  Microsoft 
Excel. 

 


