
Практичне заняття № 4  

Тема: Класифікація управлінських документів  

Тема практичного заняття: Класифікація базових, інфраструктурних, дисциплінарних 

систем документації. 

Мета заняття:  сформувати професійні уміння та навички щодо правильної класифікації  

управлінських документів.   

Студенти повинні:  

знати   критерії класифікації управлінських документів.  

вміти  класифікувати управлінські документи.    

Забезпечення заняття.  

1. Витяг з Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах 

та місцевих органах виконавчої влади  від 17 січня 2018 р. № 55   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#n593 Роздатковий матеріал.  

1. Універсальний Довідник практикум з ділових паперів. К.  – Довіра. 2008 р.  

2. Українська мова за професійним спрямуванням. – Зоряна Мацюк. К.  – 2016 р.                    

         

Шановні студенти перед початком виконання практичної роботи, уважно 

ознайомтесь із матеріалом лекційного заняття. Також раджу звернути увагу на такі 

Інтернет ресурси: 

https://stud.com.ua/42342/dokumentoznavstvo/klasifikatsiya_upravlinskih_dokumentiv_sistem_ 

dokumentatsiyi  

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-102/article-24069.html 

https://pidruchniki.com/1298010860539/dokumentoznavstvo/tipologizatsiya_dokumentiv             

Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

1. Назвіть основні групи організаційно-розпорядчої документації за функціональною 

ознакою. 

2. Проаналізуйте складання та оформлення організаційних документів 

3. Визначте особливості складання та оформлення розпорядчих документів  

4. Особливості підготовки довідково-інформаційних документів та їх оформлення 

 3. Вирішення практичних ситуацій. 

 

Завдання № 1.   

 Ви  працюєте діловодом діловодної служби Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України,  Вам дали завдання згрупувати документи 

управлінської діяльності за такими видами як : (записати)  

 Організаційні документи;  

• Розпорядчі документи;  

• Довідково – інформаційні документи;  

•  Документи з кадрових питань;  

• Особисто офіційні документи.  

Перелік документів: положення, постанова, акт, автобіографія, доручення,  

статут, правила, ухвала, вказівка, довідка, звіти,  оголошення, плани робіт, 

подання, витяг з протоколу, службові листи, правила, доповіді, факси, угоди, 

характеристики, заповіти, посвідчення, контракти, розписки.   
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Методичні рекомендації до завдання 1. 

Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) — це управлінська документація, що слугує 

засобом здійснення та регулювання процесів управління.  

Документи, які належать  до ОРД, можна  умовно поділити на  такі групи: 

 організаційні (положення, інструкції, правила, статути тощо);  

 розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, вказівки тощо); 

 довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові 

записки, службові листи, відгуки, плани роботи, телеграми, телефонограми, 

звіти, доповіді тощо);  

 з кадрових питань (заяви, накази по особовому складу, особові картки, 

трудові книжки, характеристики тощо);  

 особові офіційні (пропозиції, заяви, скарги, автобіографи, розписки, 

доручення тощо).  

  Завдання № 2.   

Дослідити особливості складання організайних документів, а саме статуту та 

положення: 

Група  Для кого 

розробляється 

Приклади 

організацій 

Ким 

затверджується 

Реквізити Структура тексту 

Типові 

статути 

     

Індивідуаль

ні статути 

    

Типові 

положення 

     

Індивідуаль

ні 

положення 

    

 

 

 



 

  

 
 

   Завдання № 3.   

  1.Проаналізуйте, такий вид документа як розписка за наступними ознаками та складіть 

відповідний документ відповідно до умов: Петренко С.С. отримав у борг від Волощук Г.С. 

10000 (Десять тисяч) грн. для придбання автомобіля. 

 За складністю;  

• За терміном;   

• За технікою  відтворення;  

• За спеціалізацією.  

Методичні рекомендації до завдання 3 

Розписка -це письмове підтвердження певної дії, що відбулась — передачі й отримання 

документів, товарів, грощей від підприємства або приватної особи. 



Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа — 

представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру. 

Реквізити: 

 Назва виду документа. 

 Текст: 

 — прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання 

цінностей; 

 — прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка передала цінності; 

 — точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість — словами і цифрами; 

 — відомості про документ (паспорт, посвідчення), засвідчує особу, яка отримує цінності; 

 — підстава передачі й отримання цінностей. 

 Дата. 

 Підпис особи, яка отримала цінності. 

 Завірення підпису (у приватній розписці). 

За складністю документи бувають: прості, що містять інформацію з одного питання; 

складні, які містять інформацію щодо двох і більше питань. Слід ураховувати, що прості 

документи легше оброблювати, контролювати їх виконання, здійснювати пошук.  

За технікою відтворення інформації розрізняють такі документи: письмові, до яких 

належать усі рукописні й машинописні документи, виготовлені за допомогою друкарської та 

розмножувальної оргтехніки; графічні, в яких зображення об’єктів передано за допомогою 

ліній, штрихів, світлотіні. Це графіки, мапи, рисунки, малюнки, схеми, плани.  Вони цінні 

своєю ілюстративністю; фото- й кінодокументи — такі, що створені способами 

фотографування й кінематографії. Це кіно- та фотоплівки, фотокартки. На них можна 

зафіксувати ті явища й процеси, які іншим способом зафіксувати важко чи неможливо; 

фонодокументи - такі, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування й 

відтворюють звукову інформацію (наприклад, записану під час проведення засідань, зборів, 

нарад тощо).  

За терміном зберігання розрізняють: документи постійного зберігання; документи 

тривалого (понад 10 років) зберігання; документи тимчасового (до 10 років) зберігання. 

 За терміном виконання:— звичайні безстрокові (нетермінові) — виконуються 

(опрацьовуються) в порядку загальної черги;— термінові — укладаються за завчасно 

визначеним терміном виконання, а також телеграми, телефонограми тощо;— дуже термінові 

— зі спеціальною позначкою терміну виконання. 

За змістом і спеціалізацією: — загальні; — з адміністративних питань; — з питань 

планування оперативної діяльності;— з питань підготовки та розподілу кадрів; — 

спеціалізовані з фінансово-розрахункових і комерційних питань, — постачально-збутові, 

зовнішньоторговельні тощо. 

Зразок 



 
  

4. Підведення підсумків заняття, мотивація оцінок.  

5. Домашнє завдання  

• повторити лекційний матеріал та підготуватися до наступної  лекції.   

  

Методичні рекомендації:  
    Зверніть увагу,  що текст розписки розпочинається словами: «Видано мною, юристом …. 

ця  розписка видана…., я викладач коледжу….  

  Дата пишеться за таким зразком: 19 листопада 2010 року.   

  Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках  - словами: в сумі 600 (шістсот)  грн.   

  Такі види документів з управлінської діяльності є:   

  І група.  Організаційні документи:   

• положення;  

• статут;  

• інструкція; 

• правила.  

             ІІ  група.  Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження, накази, вказівки.              

ІІІ група. Довідково – інформаційні документи: акти, відгуки, довідники , доповіді, записки, 

пояснювальні записки, звіти, оголошення, протоколи, витяги з протоколу, службові  листи, 

телефонограми.  

             ІУ   група . Документи з кадрових питань: автобіографія, заява, контракти, особові 

листи, угоди, характеристики.  

 У група. Особисто офіційні документи доручення, заповіти, заяви, посвідчення, розписки.   

     


	Ви  працюєте діловодом діловодної служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,  Вам дали завдання згрупувати документи управлінської діяльності за такими видами як : (записати)

