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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Інформатика та обчислювальна техніка 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Комп’ютерний дизайн, мультимедіа та Web-програмування. 

2. Web-дизайн та презентація результатів інтелектуальної діяльності 

3. Комп’ютерні технології в навчальному процесі 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 знати зміст документознавства як науки та мати уявлення про його місце в сучасному 

суспільстві; 

 мати загальні уявлення про специфіку комп’ютерного документознавства та про основні 

задачі практики в цій царині; 

 мати уявлення про головні принципи роботи з електронними документами; 

 користуватись навичками створення документів різних типів засобами текстового редактора; 

 набути вміння створювати і використовувати стилі та шаблони різних типів; 

 користуватися навичками резервування файлів за допомогою спеціальних утиліт; 

 набути вміння створювати серійні документи методом злиття; 

 набути вміння користуватися засобами колективної роботи над документами (внесення 

приміток, змін, захист документів); 

 користуватися навичками автоматизованого створення оглавів та індексів (предметних 

покажчиків) і автоматизованих посилань; 

 користуватись навичками створення і використання колонтитулів. 

Вміти: 

 На основі знань про засоби редагування символів та абзаців проектувати стилі символів і 

абзаців  

 На основі знань про засоби редагування символів і абзаців та їх стилів проектувати шаблони 

типових документів 

 На основі знань про програмний продукт відповідного призначення и навичок роботи з ним 

проектувати завдання на резервування документів. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним вміти проектувати макроси 

різного типу для автоматизації роботи з документами. 

 На основі знань про операційні системи та текстові редактори і навичок роботи з ними 

організовувати ефективний пошук документів на комп’ютерних носіях інформації за 

різними ознаками 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним організовувати ефективну 

роботу над документом колективу співавторів за допомогою засобів внесення і записуваних 

змін, приміток, створення версій, об’єднання змін. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним створювати, редагувати, 

форматувати і ефективно використовувати у документах марковані, нумеровані та 

багаторівневі списки. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним створювати, редагувати, 

форматувати і ефективно використовувати у документах оглави. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним створювати, редагувати і 

форматувати алфавітні покажчики (індекси). 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним використовувати стандартні 

об’єкти, створювати нові і здійснювати автоматизоване вставляння назв об’єктів. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним здійснювати автоматизовані 

посилання на об’єкти. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним нумерувати сторінки 

документів. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним створювати колонтитули, 

редагувати і ефективно використовувати їх. 



 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним створювати джерела даних і 

джерела заголовків, вміти редагувати їх, змінювати їх структуру. 

 На основі знань про текстовий редактор і навичок роботи з ним здійснювати зливання 

основного документа і джерела даних, переглядати і редагувати створений серійний 

документ. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Документ. Класифікація документів. Система документації 

 Значення раціонального зберігання файлів.  

 Захист від несанкціонованого доступу. 

 Створення і виконання завдань резервування. 

 Створення і використання стилів. 

 Створення і використання шаблонів. 

 Загальні відомості про списки. 

 Нумерування сторінок. 

Модуль 2 

 Створення колонтитулів. 

 Створення оглаву. 

 Створення предметного покажчика. 

 Робота з назвами.  

 Робота з посиланнями. 

 Робота з виправленнями.  

 Робота з примітками.  

 Робота з версіями документу.  

 Поняття “злиття” у Word.  

 Робота із складеним документом.  

 Створення і запуск макросів.  
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