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Пояснювальна записка 
Завдання для практичних занять розроблено відповідно до навчальної 

програми дисципліни «Діловодство» затвердженої НМЦ «Укоопосвіта» від 

28.03.2011 р. та типового навчального плану для підготовки иолодших спеціалістів 

за спеціальністю Готельно-ресторання справа, затвердженого НМЦ «Укоопосвіта» 

15.05.2018 р.,  інформаційного обсягу дисципліни затвердженого НМЦ 

«Укоопосвіта» 05.03.2019 р. 

Навчальною програмою передбачена тривалість практичних занять –18 год. 

Мета практичних занять: розширення, поглиблення та закріплення теоретичних 

знань, розвиток творчих здібностей студентів, накопичення та вдосконалення 

практичних навичок щодо ведення діловодства. 

Практичні заняття проводяться після теоретичного вивчення відповідних тем. 

Практичні заняття повинні бути чітко організованими. Викладач обирає 

завдання із запропонованих, відповідне наочне, документальне та технічне 

забезпечення.  

Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання практичних занять, 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з цієї дисципліни. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 
п/п 

Тема практичного заняття Кількість 
годин 

1. Тема 1. Вступ.Класифікація документіву діловодстві. 
Нормативно-правова база організації сучасного діловодства 
в Україні 
Практична робота 1. Визначення строків зберігання 
документів службового призначення 
 

2 

2. Тема 1. Вступ.Класифікація документіву діловодстві. 
Нормативно-правова база організації сучасного діловодства 
в Україні 
Практична робота 2. Аналіз основних чинних державних і 
галузевихз стандартів з питань діловодства 

2 

3. Тема 2. Організація діяльності служби діловодства та 
документаційного забезпечення управління сучасної 
установи 
Практична робота 3. Ознайомлення з основними процесами 
автоматизації сучасного діловодства в установі 

2 

4. Тема 3.Документування управлінської діяльності. 
Організація роботи з документами в установі. 
Практична робота 4. Складання організаційно-розпорядчих 
документів  

2 

5. Тема 3.Документування управлінської діяльності.  
Практична робота 5. Оброблення вхідних документів: 
приймання, розгляд, реєстрація 

2 

6. Тема 4.Зберігання службових документів. Номенклатура 
справ як основа організації документообігу 
Практична робота 6. Оформлення справ тривалого та 
постійного зберігання, використання документів в 
електронній формі 
 

 

2 
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№ 
п/п 

Тема практичного заняття Кількість 
годин 

7. Тема 4.Зберігання службових документів. Номенклатура 
справ як основа організації документообігу 
Практична робота 7. Формування справ 
 

2 

8. Тема 5. Документаційне забезпечення управління 
персоналом 
Практична робота 8. Укладання та розірвання трудового 
договору. Складання наказів з особового складу. 
Оформлення дисциплінарних стягнень. 

2 

9. Тема 6. Організація роботи з кадровими документами 
Практична робота 9. Складання наказів,розпоряжень, 
доповідних, пояснювальних записок, заяв, особового листка 
з обліку кадрів. Складання автобіографії та характеристики. 

2 

  18 

 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1: Вступ. Класифікація документів у діловодстві.Нормативно-

правова база організації сучасного діловодства в Україні 

Тема заняття: Визначення строків зберігання документів службового 

призначення 

Мета заняття: навчити визначати строки зберігання документів службового 

призначення; розвити професійну зацікавленість та пізнання на засадах етичного 

поводження в сфері майбутнього життя.  

Студенти повинні: 

Знати: основні категорії та поняття діловодства, соціальне значення і функції 

документа, поняття «службовий документ»; 

Вміти: визначати строки зберігання документів службового призначення. 

Забезпечення заняття: 

1. Гордієнко 

К.Д. Діловодство в роботі секретаря. - К., 2009. – с.136-140 
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2.  Діденко 

А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2006.- с.38-46 

3. Державні 

уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-

розпорядчої документації: Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163-

2003 

4. службовий 

лист (зразок) 

Література 

Базова 

1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

5. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

Українивід 22.05.2003 р. – К. : Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2003. 

6. Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних 

даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF. 

7. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // 
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[Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-

2011- %D0%BF/print1390125178279818 

8. Про затвердження Типового порядку здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.10.2004 р. № 1453 // Офіційний вісник України. – 2004. – №44. – Ст. 2895. 

 

Допоміжна 

1.Балабанова Л. В. Організація праці менеджера : підруч. / Л. В. Балабанова,О. 

В. Сардак. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ВД «Професіонал», 2007. –416 с. 

2. Діловодство у державних установах : зб. інструкцій / Є. К. Пашутинський 

(упоряд.). – К. : КНТ 2009. – 593 с. 

3. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е 

изд.,стереотип. – К. : Знання, 2006. – 459 с. : ил. 

4. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навч. посіб. / Л. І. 

Мацько,Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с. 

5. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посібник /З. 

Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. В чому соціальне значення документа? 

2. Що таке «службовий документ»? 

3. Які функції документа Вам відомі?  

4. Що таке діловодство? 

5. Охарактеризуйте поняття справочинство? 

6. Що таке документаційне забезпечення управління? 

7. Що таке документування? 

8. Що таке документообіг? 

9. Які строки зберігання документів службового призначення Вам 

відомі? 

10. Які принципи формування системи документаційного 

забезпечення діяльності установи Вам відомі? 
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ЗМІСТ РОБОТИ 

Завдання №1. Відповідно до ситуації оформіть службовий лист: 

Керівник ресторану «Буржуа» попросив менеджера скласти службовий лист 

директору Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу про 

запрошення студентів коледжу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

проходити виробничу практику на базі їх ресторану.  

Складіть службовий лист. 

 

Завдання №2. Визначте строки зберігання даного службового листа. 

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись методичними 

рекомендаціями та відповідними зразками, що слугують засобом обміну 

інформацією і оперативного управління найрізноманітнішими процесами. 

Службовий лист є не лише носієм певної інформації, а й правовим документом. 

Правильність складання службового листа, відповідність його змісту 

нормативним актам засвідчує своїм підписом керівник організації, який несе повну 

відповідальність за викладану інформацію. Виклад змісту листа має бути логічно 

послідовним, стислим, переконливим, спонукати адресата належним чином 

вирішити порушене питання. 

До складання листів ставляться ті ж вимоги, що й до інших службових 

документів. 

Службове листування ведеться від імені установи, а не від імені посадової 

особи, яка підписала документ. Особистий момент у таких листах має бути зведений 

до мінімуму. 

Службовий лист оформляється на спеціальному бланку установи – кутовому 

чи поздовжньому (формат А4, А5) і містить необхідні реквізити: 

- назву і адресу організації – відправника листа; 

- номер і дату листа; 
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- номер і дату листа, що правили за основу для складання відповіді; 

- назву і адресу одержувача листа; 

- заголовок; 

- текст; 

- перелік додатків із зазаначенням кількості сторінок; 

- підпис керівника; 

- візу виконання (підпис та копії); 

- підпис виконавця. 

Складається текст службового листа зі вступу, доведення та заключної 

частини. У вступі викладають причини та безпосередній привід, які стали підставою 

для написання. У доведенні подаються історія питання, докази, факти, посилання на 

законодавство, цифрові дані, робляться логічні висновки. Заключна чатина містить 

основну думку документа: прохання, пропозицію, згоду, відмову тощо. 

Службовий лист мусить бути бездоганним. Навіть невелике недотримання 

вимог до нього може перетворити лист на дефектний з юридичної точки зору. Всі 

дані та факти, про які йдеться в листі, повинні бути перевірені. 

До підписаного листа не дозволяється вносити ніяких виправлень чи додатків. 

Датою листа є дата його підпису. 

При складанні службового листа слід пам’ятати такі правила етикету: 

1. Чітко дотримуватися вимог оформлення. 

2. При звертанні використовувати слова: пан, добродій, шановний, 

вельмишановний. Звертання пишеться окремим рядком і після нього 

ставиться знак оклику. 

Потрібно пам’ятати, що при безпосередньому звертанні нормою української 

мови є кличний відмінок. Наприклад, пане генерал, шановний Петре Юрійовичу, 

вельмишановний Ярославе Анатолійовичу тощо. 

3. Займенники Ви, Ваш, Вас пишуться з великої літери. 

4. Виклад змісту повинен бути аргументованим, тому обов’язковими є 

посилання на інші документи. 
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Наприклад: Згідно з Законом України «Про освіту» проаналізуйте ... 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 03.04.00 №212 «Про 

першочерговізаходи щодо питання виїзду громадян за кордон» поінформуйте... 

5. Вимоги не повинні виражатися в категорічній формі. Для уникнення 

категоричності вживаються не особові форми дієслів, а безособові. Наприклад, 

замість: Ми передаємо Вашу справу до суду слід писати:  Вашу справу буде 

передано до суду. 

6. Підписуючи лист, можна використати словосполучення: З повагою, З 

глибокою повагою. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема 1: Вступ. Класифікація документів у діловодстві. Нормативно-

правова база організації сучасного діловодства в Україні 

Тема заняття: Аналіз основних чинних державних і галузевих стандартів 

України з питань діловодства 

Мета заняття: навчити робити аналіз основних чинних державних і галузевих 

стандартів України з питань діловодства.  

Студенти повинні: 

Знати: основні чинні нормативні документи щодо організації діловодства в 

установі; 

Вміти: аналізувати чинні державні та галузеві стандарти України з питань 

діловодства відповідно до службових потреб. 

Забезпечення заняття:  

1.Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря. – К., 2009. – с.136-140;  

2.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 2006.- с.38-46;  

3.Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»  

4.Примірній інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади, Раді Міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади. 

Література 

Базова 
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1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

 

Допоміжна 

1. Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення 

управління // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького 

університету управління та права / В.Т. Савицький. – Хмельницький : Ред. – видавн. 

відділ ХУУП, 2005. – № 4. – С. 313 – 318. 

2. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. Посібник / Л.І.Скібіцька.– 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 

3. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. 

/С.Д.Безклубенко (голов. ред. кол.). – К.: КНУКіМ, 2007. – 144 с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Яка роль Закону України «Про Національний архівний фонд і 

архівні установи» у законодавчому забезпеченні розвитку діловодства? 

2. Які постанови Кабінету Міністрів України з питань організації 

діловодства вам відомі? 

3. Дайте загальну характеристику Примірній інструкції з діловодства 

у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів 

АРК, місцевих органах виконавчої влади? 
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4. Які державні документи забезпечують захист інформації та 

збереження конфіденційності в умовах розширеного використання мережі 

Інтернет? 

5. Які галузеві стандарти України з питань діловодства Вам відомі? 

 

ЗМІСТ  РОБОТИ 

Завдання №1. Прочитайте уважно Закон України «Про Національний 

архівний фонд і архівні установи». Проведить аналіз в письмовій формі. 

Завдання №2. Знайдить на офіційному сайті Кабінету Міністрів України 

Постанови з питань організації діловодства. Охарактеризуйте їх. 

Завдання №3.Охарактеризуйте примірну інструкцію з діловодства у 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів АРК, 

місцевих органах виконавчої влади. 

Завдання №4. Законспектуйте основні положення уніфікованої системи 

організаційно-розпорядчої документації: Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 

4163-2003. 

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись мережею Інтернет  

та методичними рекомендаціями щодо виконання практичної роботи. Під час 

виконання практичної роботи слід використовувати офійний сайт Верховної Ради 

України http://zakon.rada.gov.ua/. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 3: Організація діяльності служби діловодства та документаційного 

забезпечення управління сучасної установи 

Тема заняття: Ознайомлення з основними процесами автоматизації 

сучасного діловодства в установі 

Мета заняття:  навчити здійснювати основні процеси автоматизації 

сучасного діловодства в установі.  

Студенти повинні: 
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Знати: зміст організації діловодства, форми роботи з документами, 

організацію роботи служби діловодства установи; 

Вміти: застосовувати основні процеси автоматизації сучасного діловодства в 

установі. 

Забезпечення заняття:  

1.Конституція України від 28 червня 1996 р.;  

2.Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.;  

3.Зразки документів: заява про прийняття на роботу ; наказ про прийняття на 

роботу; трудовий договір; заява про звільнення за власним бажанням (зразок); наказ 

про звільнення (зразок). 

Література 

Базова 

1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

5. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

Українивід 22.05.2003 р. – К. : Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2003. 

6. Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних 

даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF. 
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7. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // 

[Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-

2011- %D0%BF/print1390125178279818 

8. Про затвердження Типового порядку здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.10.2004 р. № 1453 // Офіційний вісник України. – 2004. – №44. – Ст. 2895. 

 

Допоміжна 

1.Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І.Скібіцька. 

– 2-ге вид. – К. : Кондор, 2012. – 219 с. 

2. Собчук В. С. Основи загального діловодства : навч. посібник / В. С. Собчук; 

Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. Лабораторія науково-технічних 

експертиз та археологічних досліджень історії Волині, ТзОВ«Стир-агробуд». – 

Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с. 

3. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб / Г.М.Швецова-Водка. 

– К.: Знання, 2007. – 398с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які загальні вимоги щодо організації діловодства в установі? 

2. Які організаційні форми роботи з документами Вам відомі? 

3. Охарактеризуйте роботу служб діловодства? 

4. Які основні вимоги до керівника служби діловодства Вам відомі? 

5. Права та обов’язки керівника служби діловодства? 

6. Як організовується праця персоналу служби діловодства? 

7. Яким чином відбувається автоматизація діловодних процесів? 

 

ЗМІСТ  РОБОТИ 
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Завдання №1. Охарактеризуйте основні процеси автоматизациї сучасного 

діловодства на базі Херсонського кооперативного економіко-правового 

коледжу. 

Завдання №2.Охарактеризуйте основні процеси автоматизациї сучасного 

діловодства на підприємстві, де Ви будите проходити виробничу практику. 

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись методичними 

рекомендаціями щодо написання практичної роботи. Автоматизована реєстрація 

документів проводиться централізовано в місцях реєстрації документів, обладнаних 

ПК. Запис здійснюється з реєстраційно-контрольної картки (РКК), побудованої на 

базі обов'язкових реквізитів, які забезпечують сумісність програмних і технічних 

засобів, або шляхом прямого введення з документа встановленого обов'язкового 

складу реквізитів: назва виду документа, автор-коренспондент; дата та індекс 

документа; заголовок документа або його короткий зміст; резолюція; 

відповідальний виконавець; термін виконання; позначка про виконання. Склад 

обов'язкових реквізитів у разі потреби доповнюють такими відомостями: 

виконавець, розписка виконавця про одержання документа, хід виконання, додатки 

тощо. Порядок розміщення реквізитів може визначатися самою установою. 

У разі автоматизованої реєстрації формується банк реєстраційних даних, а за 

наявності мережі — центральний банк реєстраційних даних. 

Автоматизовані реєстраційні банки даних забезпечують працівників 

інформацією про всі документи й місце їх знаходження за допомогою виведення 

інформації на дисплей і виготовлення машинограм. У разі часткової автоматизації 

пошукових операцій повинна дотримуватися сумісність традиційної й 

автоматизованої систем реєстрації та пошуків. Як правило, пошук інформації 

проводиться централізовано на автоматизованих місцях реєстрації та обробки 

інформації. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма або 

кількома реквізитами реєстрації й точне місцезнаходження документа в певний час. 

При реєстрації документи поділяються на кілька груп, кожна з яких 

реєструється окремо. Це вихідні документи, вхідні документи, внутрішні документи. 
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При реєстрації кожної групи документів повинні застосовуватися єдині 

уніфіковані способи присвоєння номерів. 

Внутрішні документи і комерційні контракти за умови невеликих обсягів і 

забезпечення їх повного збереження рішенням керівництва підприємства можуть не 

реєструватися. У такому випадку документу присвоюється порядковий номер, 

наступний за номером останнього, підшитого у відповідну справу. Зразки 

реєстраційних документів додаються. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 3: Документування управлінської діяльності.Організація роботи з 

документами в установі 

Тема заняття: Складання організаційно-розпорядчих документів 

Мета заняття: навчити складати організаційно-розпорядчі документи.  

Студенти повинні: 

Знати: поняття «документування», загальні правила документування 

управлінської діяльності, види та склад управлінських документів; 

Вміти: складати організаційно-розпорядчі документи (постанови, накази, 

указівки, ухвали, розпорядження, рішення). 

Забезпечення заняття:  

1.Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря. - К., 2009. – с.48-56;  

2.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2006.- с.59-66;  

3.Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державні 

уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

документації: Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163-2003». - К.: 

Держкомархів України, 2004. – с. 1-46. 

 

Література 

Базова 

1.Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // 

[Електроннийресурс]. – Режим 

доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 
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2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

5. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

Українивід 22.05.2003 р. – К. : Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2003. 

6. Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних 

даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF. 

7. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // 

[Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-

2011- %D0%BF/print1390125178279818 

8. Про затвердження Типового порядку здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.10.2004 р. № 1453 // Офіційний вісник України. – 2004. – №44. – Ст. 2895. 

Допоміжна 

1. Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення 

управління // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького 

університету управління та права / В.Т. Савицький. – Хмельницький : Ред. – видавн. 

відділ ХУУП, 2005. – № 4. – С. 313 – 318. 

2. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. Посібник / Л.І.Скібіцька.– 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 
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3. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. 

/С.Д.Безклубенко (голов. ред. кол.). – К.: КНУКіМ, 2007. – 144 с. 

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства 

ім.О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – 224 с. 

5. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Передмова Г.О. 

Шепелюк / Г.Л.Чайка. – К.: Знання, 2007. – 420 с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Як проводиться документування в установі? 

2. Як організовується робота з документами в установі? 

3. Які правила документування управлінської діяльності Вам відомі? 

4. Які основні види та склад управлінських документів Вам відомі? 

5. Який порядок підготовки та використання основних статутних 

документів сучасної установи Вам відомий? 

6. Які особливості складання організаційно-розпорядчих документів Вам 

відомі? 

7. Що таке постанова? 

8. Що таке наказ? 

9. Що таке ухвала? 

10. Що таке розпорядження? 

11. Що таке рішення? 

 

ЗМІСТ  РОБОТИ 

Завдання №1. Складіть наказ по Херсонському кооперативному економіко-

правовому коледжу щодо направлення студентів спеціальності „Готельно-

ресторанна справа” на виробничу практику. 

Завдання №2.Відповідно до зразка оформить постанову Ради асоціальної 

поведінки коледжу щодо порушення правил внутрішньої дисципліни студентами, 

які проживають в гуртожитку. 

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 
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При виконанні практичної роботи студенти повинні пам’ятати, що важливе 

місце в діловодстві посідають правила оформлення документів. Згідно з ними 

документ повинен:  

- надходити від установи чи юридичної особи, які мають на це право; 

- бути юридично грамотно оформленим; 

- подавати об’єктивні відомості про події, які висвітлює, базуватися на 

фактах і містити конуретні пропозиції, або вказівки; 

- бути максимально стислим але не за рахунок зменшення інформації; без 

повторень та вживання слів та зворотів, які  не несуть змістовне 

навантаження; 

- бути грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає; 

- оформлятися за встановленою формою згідно з реквізитами; 

- бути бездогання відредаговаим, мати копії та чернетки; 

- складатися на відповідних бланках або папері стандартного формату. 

Відповідно до положень, затверджених Урядом України, державні комітети 

видают постанови. Постанова – це правовий акт, що приймається вищими і деякими 

центральними органами колегіального управління для вирішення найбільш 

важливих та принципових завдань, які стоять перед ними, та встановлення 

стабільних норм чи правил поведінки. 

Приймаються постанови Президією Верховної Ради України, Кабінетом 

Міністрів України та іншими органами управління і установами. 

Текст постанови, як правило складається з двох частн: констатуючої та 

розпорядчої. Перша містить вступ, дає оцінку становища, в разі необхідності 

наводить підставу для видання або дає посилання на правовий акт вищої організації. 

В розпорядчій частині подається перелік намічених заходів, визначається 

виконавець (виконавці) та термін виконання. 

Реквізити: Державний нерб України; назва установи, що підготувала 

постанову; назва виду документа; дата і місце видання; заголовок (стислий виклад 

змісту постанови); підписи. 
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   Наказ – це основний розпорядчий документ, який видає керівник 

підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї 

компетенції. 

Вказівка – це розпорядчий документ, що видається ширшим колом посадових 

осіб, ніж наказ: керівником установи, головним інженером, головним коструктором, 

директором дочірньої фірми тощо. 

Під ухвалою, як розпорядчим документом розуміють правовий акт, що 

приймається місцевими радами або їх виконкомами в колегіальному порядку для 

розв’язання найважливіших питань їх компетенції. 

 Розпорядження – правовий акт управління, виданий посадовою особою чи 

державним органом владного характеру у межах наданої компетенції для вирішення 

оперативних питань.  

 Рішення як розпорядчий документ є правовим актом діяльності колегій 

міністерств і відомств, наукових рад тощо.  

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема 3: Документування управлінської діяльності. Організація роботи з 

документами в установі.  

Тема заняття: Оброблення вхідних документів: приймання, розгляд, 

реєстрація 

Мета заняття: навчити здійснювати оброблення вхідних документів: 

приймання, розгляд, реєстрація.  

Студенти повинні: 

Знати: поняття «документообіг», «документопотік», технологічний цикл 

діловодства, виконання документів; 

Вміти: обробляти вхідні документи. 

Забезпечення заняття:  

1.Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря. - К., 2009. – с.48-56; 

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2006.- с.59-66; 
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3.Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державні 

уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

документації: Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163-2003». - К.: 

Держкомархів України, 2004. – с. 1-46. 

 

 

 

Література 

Базова 

1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

5. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

Українивід 22.05.2003 р. – К. : Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2003. 

6. Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних 

даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF. 

7. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // 
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[Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-

2011- %D0%BF/print1390125178279818 

 

Допоміжна 

1. Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення 

управління // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького 

університету управління та права / В.Т. Савицький. – Хмельницький : Ред. – видавн. 

відділ ХУУП, 2005. – № 4. – С. 313 – 318. 

2. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. Посібник / Л.І.Скібіцька.– 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 

3. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. 

/С.Д.Безклубенко (голов. ред. кол.). – К.: КНУКіМ, 2007. – 144 с. 

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства 

ім.О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – 224 с. 

5. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Передмова Г.О. 

Шепелюк / Г.Л.Чайка. – К.: Знання, 2007. – 420 с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке документообіг? 

2. Охарактеризуйте документопотік? 

3. Як відбувається приймання вхідних документів? 

4. Охарактеризуйте розгляд вхідних документів? 

5. Які правила реєстрації вхідних документів Вам відомі? 

6. Що таке автоматизована ситема реєстрації документів? 

7. Які форми реєстрації документів Вам відомі? 

8. Який порядок оброблення та відправлення вихідних документів 

Вам відомий? 

9. Яким чином відбувається контроль за виконанням документів? 

10. Які форми контролю Вам відомі? 

11. Які строки виконання документів Ви знаєте? 
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ЗМІСТ  РОБОТИ 

Завдання №1.Оформить журнал реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої 

документациї. 

Завдання №2.Здійснить реєстрацію документа в Реєстраційно-контрольній 

картці. 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись методичними 

рекомендациями до виконання практичної роботи. 
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Примірний перелік документів,  

що не підлягають реєстрації діловодною службою 

1. Листи, що надійшли в копії до відома. 

2. Телеграми й листи про дозвіл на відрядження й відпустки. 

3. Повідомлення про засідання, наради, збори й порядок денний. 

4. Графіки, наради, заявки, рознарядки. 

5. Зведення та інформація, надіслані до відома. 

6. Навчальні плани, програми (копії). 

7. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо. 

8. Прейскуранти (копії). 

9. Норми витрати матеріалів. 

10. Вітальні листи й запрошення. 

11. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені). 

12. Наукові звіти за темами. 

13. Місячні, квартальні, піврічні звіти. 

14. Форми статистичної звітності. 

 

 

Перелік обов'язкових реквізитів  

для заповнення реєстраційно-контрольної картки 

 

Реквізити Пояснення до заповнення 

Назва 

виду документа 

Заповнюється відповідно до назви документа, що 

реєструється Під час реєстрації листів графа не заповнюється 

Автор 

(кореспондент) 

Під час реєстрації документа, що надійшов, записується 

найменування установи (особи) — автора документа Під час 

реєстрації документа, що Відправляється, записується 

найменування установи (особи) — кореспондента 

Допускається застосування скороченого найменування 

установи 
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Дата 

документа 

Дата, надана документу установою-автором, 

переноситься на РКК трьома парами арабських цифр (число, 

місяць, рік) 

Індекс 

документа 

Індекс, наданий документу установою-одержувачем, 

переноситься під час реєстрації надходження на РКК з 

реєстраційного штампа Після виконання документа 

доповнюється номером справи за номенклатурою справ або 

Іншими Індексами 

Індекс 

документа 

Індекс, наданий документу установою-автором, 

переноситься на РКК з документа, що надійшов або 

відправляється 

Дата 

надходження 

Дата надходження документа в установу переноситься на 

РКК з реєстраційного штампа трьома парами арабських цифр 

Індекс 

надходження 

Індекс, наданий документу установою-одержувачем, 

переноситься під час реєстрації надходження на РКК з 

реєстраційного штампа Після виконання документа 

доповнюється номером справи за номенклатурою справ або 

Іншими Індексами 

Заголовок 

документа або 

короткий зміст 

Переноситься заголовок, сформульований на документі 

У разі відсутності заголовка він формулюється відповідно до 

правил 

Резолюція Переноситься на РКК з документа основний зміст 

доручення, прізвище автора й дата резолюції 

Відповідаль

ний виконавець 

Прізвище, Ініціали відповідального виконавця 

переносяться з резолюції, можливе зазначення номера 

телефону 

Термін 

виконання 

Проставляється число, місяць, рік — трьома парами 

арабських цифр Під час реєстрації Ініціативного документа, 

що відправляється, записується очікувана дата отримання 

ВІДПОВІДІ 
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Відмітка 

про виконання 

Короткий запис вирішення питання по суті або дата та 

Індекс документа-відповіді 

 

 

 

 

Практичне заняття № 6 

Тема 4: Зберігання службових документів. Номенклатура справ як основа 

організації документообігу 

Тема заняття: Оформлення справ тривалого та постійного зберігання, 

використання документів в електронній формі 

Мета заняття: навчити оформлювати справи тривалого та постійного 

зберігання, навчити використовувати документи в електронній формі 

Студенти повинні: 

Знати: порядок зберігання документів в установі, підготовку документів для 

зберігання в архівних установах; 

Вміти: оформляти документи тривалого та постійного зберігання для 

передачі в архівний підрозділ установи. 

Забезпечення заняття:  

1.Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря. - К., 2009. – с.136-140 

2.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2006.- с.38-46. 

 

Література 

Базова 

1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 
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3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

5. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

Українивід 22.05.2003 р. – К. : Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2003. 

6. Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних 

даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF. 

7. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // 

[Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-

2011- %D0%BF/print1390125178279818 

Допоміжна 

1.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: посібник / А. Н. Діденко. – 6-те 

вид.,перероб. і доп. – К. : Либідь, 2010. – 480 с. 

2. Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. 

Матліна. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 75 с. 

3. Комова М. В. Документознавство / М. В. Комова. – Л. : Тріада плюс, 2007.– 

294 с. 

4. Палеха Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) 

[Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Юрій Палеха. – Вид. 5-те,переробл. і 
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Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які принципові підходи до зберігання документів Вам відомі? 

2. Які критерії визначення строків зберігання документів Вам відомі? 

3. Як здійснюється підготовка справ для подальшого зберігання та 

використання? 

4. Як відбувається технологічне оформлення справ тривалого та постійного 

зберігання? 

5. Які особливості архівного зберігання документів та їх використання в 

електронній формі Вам відомі? 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 

Завдання №1.Оформити справу тривалого зберігання. 

Завдання№2. Оформити справу постійного зберігання. 

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи: 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись методичними 

рекомендаціями, а саме документи з грифом "Для службового користування" після 

їх  

виконання  формуються  у  справи.  Порядок  формування  цих  справ  

передбачається номенклатурами справ несекретного діловодства.     

У номенклатуру  справ в обов'язковому порядку включаються всі  

довідкові та реєстраційні  картотеки  і  журнали  на  документи  з  

грифом "Для службового користування".  

       Документи з грифом "Для службового користування"  залежно  

від  виробничої  та інформаційної потреби дозволяється формувати у  

справи окремо або разом з іншими несекретними документами з одного  

й того ж питання. 

      Якщо в  організації  створюється  велика  кількість однакових  

видів документів (наказів,  інструкцій, планів тощо) з грифом "Для  

службового користування" та без цього грифа, доцільно формувати їх  

в окремі справи.  При цьому в  графі  номенклатури  справ  "Індекс  
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справи"  до  номера  справи з документами з грифом "Для службового  

користування" додається позначка "ДСК". 

     У разі  долучення  документа   з   грифом   "Для   службового  

користування"  до справи з документами,  що не мають такого грифа,  

на справі  ставиться  позначка  "ДСК",  а  до  номенклатури  справ  

вносяться відповідні зміни. 

В організаціях,  у  діяльності  яких   створюється   незначна  

кількість  документів  з  грифом  "Для  службового  користування",  

номенклатурою справ може  бути  передбачене  запровадження  однієї  

справи   із   заголовком   "Документи  з  грифом  "Для  службового  

користування". Термін зберігання такої справи не встановлюється, а  

у  відповідній  графі  номенклатури  справ проставляється позначка  

"ЕК" (експертна комісія). 

     Після закінчення діловодного  року  справа  "Документи  з  

грифом  "Для  службового користування" переглядається посторінково  

членами  експертної  комісії  організації  та   у   разі   потреби  

приймається   рішення  про  переформування  документів.  Документи  

постійного зберігання,  що містяться у цій  справі,  формуються  в  

окрему  справу,  якій  надається окремий заголовок і яка додатково  

включається   до   номенклатури   справ.   Документи   тимчасового  

зберігання   залишаються  у  цій  справі  згідно  із  затвердженою  

номенклатурою справ. 

     Якщо у   справі   "Документи   з   грифом   "Для   службового  

користування" містяться тільки документи  тимчасового  зберігання,  

вона  може  не  переформовуватися.  Термін зберігання такої справи  

встановлюється  відповідно  до  найбільшого   терміну   зберігання  

документів,  що  містяться  в  цій  справі.  Позначка "ЕК" у графі  

номенклатури   справ   "Термін   зберігання"    закреслюється    і  

зазначається уточнений термін зберігання. 

     Якщо  члени  експертної  комісії  за  результатами  перегляду  

наявних  у  справі  документів  дійдуть  висновку,  що   вони   за  
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сукупністю  містять  відомості,  які становлять державну таємницю,  

про це складається відповідний  акт.  Цій  справі  надається  гриф  

обмеження  доступу згідно із законодавством про державну таємницю.  

Зберігання  її  здійснюється  відповідно   до   вимог   секретного  

діловодства.   

     Справи  з несекретними документами,  в яких накопичуються  

окремі документи з грифом "Для службового  користування",  повинні  

бути   віднесені   до   категорії   обмеженого   розповсюдження  і  

використання. На обкладинках і титульних сторінках цих справ також  

проставляється   гриф   "Для   службового   користування",   а   в  

номенклатуру справ вносяться відповідні уточнення.  

Справи   з   документами   з   грифом   "Для   службового  

користування" повинні мати внутрішні описи. 

До  роботи  із  справами   з   грифом   "Для   службового  

користування" допускаються посадові особи, які мають досвід роботи  

та безпосереднє відношення  до  цих  справ,  згідно  із  списками,  

погодженими з канцелярією,  а до документів - згідно з вказівками,  

викладеними  у  резолюціях  керівників  організацій   (структурних  

підрозділів). 

     Категорії працівників, які допускаються до роботи з виданнями  

з  грифом "Для службового користування",  визначаються керівниками  

організацій.  

      Забороняється користуватися відомостями  з  документів  з  

грифом  "Для  службового  користування" для відкритих виступів або  

опублікування  у  засобах  масової  інформації,  експонувати  такі  

документи на відкритих виставках,  демонструвати їх на стендах,  у  

вітринах або інших громадських місцях.  

        Передача  конфіденційної  інформації,  що  є  власністю  

держави,   каналами  зв'язку  здійснюється  лише  з  використанням  

засобів технічного та (або) криптографічного захисту інформації.  

        Представники   інших    організацій    допускаються    до  
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ознайомлення  і  роботи  з  документами  з  грифом "Для службового  

користування"  з  дозволу  керівників   організацій   (структурних  

підрозділів),  у  володінні  та  розпорядженні яких перебувають ці  

документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони  

працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується. 

     Виписки з  документів  і  видань  з  грифом  "Для  службового  

користування", що містять відомості обмеженого поширення,  

робляться у зошитах, що мають аналогічний гриф, які після  

закінчення роботи надсилаються на адресу організації,  яка давала  

дозвіл на ознайомлення і роботу з документами з грифом "Для  

службового користування".  

Справи  та видання з грифом "Для службового користування"  

видаються виконавцям і приймаються від них під розписку  в  картці  

обліку справ і видань, що видаються за формою 7.  

      Зняття  копій,  а також здійснення виписок з документів з  

грифом "Для службового користування" співробітниками  організації,  

де   перебувають   документи,   проводиться  з  дозволу  керівника  

організації (структурного підрозділу). 

     Копіювання для сторонніх організацій документів з грифом "Для  

службового  користування",  одержаних   від   інших   організацій,  

здійснюється   за   погодженням   з   організаціями-авторами   цих  

документів.  

       Видання   з   грифом   "Для   службового    користування"  

включаються  тільки  у  службові каталоги.  Забороняється включати  

такі видання у відкриті каталоги та бібліографічні покажчики.  

       Видача громадянам України видань з грифом "Для службового  

користування"  у  масових  бібліотеках  здійснюється за письмовими  

клопотаннями керівників організацій, в яких працюють ці громадяни,  

із зазначенням теми роботи. Ці дозволи дійсні протягом року. 

Забороняється зберігати  документи  з  грифом "Для службового  

користування" у бібліотеках загального користування.  
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      У  відомчих  бібліотеках  закритого типу видання з грифом  

"Для службового користування" видаються: 

     співробітникам цієї організації - за списками,  затвердженими  

керівником організації  (структурного  підрозділу),  або  за  його  

письмовим дозволом; 

 співробітникам інших організацій - за письмовими  зверненнями  

цих  організацій  та  з  письмового  дозволу керівника організації  

(структурного підрозділу), що зберігає ці видання.  

      Видання  з  грифом  "Для   службового   користування"   з  

письмового  дозволу  керівника  організації  можуть  видаватися по  

міжбібліотечному  абонементу   на   підставі   письмових   запитів  

керівників організацій, яким ці видання потрібні.  

      Справи   постійного   та   тривалого   (понад  10  років)  

зберігання  з  грифом  "Для  службового  користування"  періодично  

переглядаються  з  метою  можливого  зняття цього грифа.  Перегляд  

здійснюється під час передачі справ із структурних підрозділів  до  

архівного  підрозділу  організації,  у  процесі зберігання справ в  

архівному підрозділі (як правило не менш як один раз  на  5  -  10  

років), а також під час підготовки справ постійного зберігання для  

передачі до державної архівної установи. 

     Рішення про   зняття   грифа  "Для  службового  користування"  

приймається  експертною  комісією   організації-автора   документа  

(видання)   чи  правонаступника.  До  складу  комісії  включаються  

працівники канцелярії,  режимно-секретного  та  інших  структурних  

підрозділів організації. 

     Рішення комісії  оформляється  актом,   що   складається   за  

довільною формою та затверджується керівником організації.  В акті  

перелічуються  заголовки  та  номери  за  описом  справ,  з   яких  

знімається гриф "Для службового користування". 

     Один примірник  акта  разом  із   справами   передається   до  

архівного підрозділу організації, а справи постійного зберігання -  
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до відповідної  державної  архівної  установи.  Про  зняття  грифа  

обмеження доступу повідомляються всі організації,  яким надсилався  

цей документ (видання). 

На обкладинках справ гриф "Для  службового  користування"  

погашається  штампом  або  записом  від руки із зазначенням дати і  

номера акта, що став підставою для зняття грифа. 

     Аналогічні відмітки вносяться до опису і номенклатури справ.  

 Справи  з грифом "Для службового користування",  передані  

організаціями до державних архівних установ,  використовуються  на  

правах документів обмеженого користування відповідно до вимог цієї  

Інструкції. 

     Видача таких  справ  дослідникам  здійснюється  з  письмового  

дозволу    керівника    державної    архівної    установи,    якщо  

організація-фондоутворювач  під  час  передачі  справ до державної  

архівної установи не обумовила вимоги щодо погодження з нею видачі  

таких справ.  

      Проведення   експертизи   наукової,   історико-культурної  

цінності   документів   і   справ   з   грифом   "Для   службового  

користування", розгляд  і затвердження її результатів здійснюється  

відповідно  до  Положення  про  принципи  і  критерії   визначення  

цінності  документів,  порядок  створення та діяльності експертних  

комісій з питань віднесення документів до Національного  архівного  

фонду, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України.  

       Справи із структурних підрозділів до архівного підрозділу  

організації передаються в упорядкованому стані.  При цьому, справи  

постійного   зберігання,   що  містять  документи  з  грифом  "Для  

службового користування",  включаються в опис за формою 8 разом  з  іншими  

справами,  що  містять  нетаємні  документи  

постійного зберігання. 

     На справи    з   документами   з   грифом   "Для   службового  

користування" з терміном зберігання  до  10  років  включно  описи  
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можуть   не   складатися.  Їх  передача  до  архівного  підрозділу  

здійснюється за номенклатурами справ.  

     Підготовка справ для  архівного  зберігання  (оформлення,  

опис  справ  на обкладинках і складання описів справ) здійснюється  

згідно з правилами, встановленими Мін'юстом. 

     Справи з грифом "Для службового користування"  постійного  

зберігання   передаються   до   державних   архівних   установ   у  

встановленому   Мін'юстом  порядку  з  обов'язковою  посторінковою  

перевіркою документів, включених до них. 

      Відібрані  для  знищення  справи з грифом "Для службового  

користування",  що не мають наукової, історико-культурної цінності  

та  втратили практичне значення,  можуть оформлятися окремим актом  

або включатися у загальний акт за формою 9  разом  з  

іншими несекретними справами, відібраними до знищення. При цьому у  

графі "Заголовки справ" після  номерів  цих  справ  проставляється  

відмітка "ДСК". 

Відібрані  для  знищення  документи,  справи  і видання з  

грифом "Для службового користування" перед здачею на переробку  як  

макулатура  повинні  в  обов'язковому  порядку  подрібнюватися  до  

стану, що виключає можливість прочитання їх.  

       Після  знищення  матеріалів  з  грифом  "Для   службового  

користування"   в   облікових   документах   (картках,   журналах,  

номенклатурах справ, описах справ тимчасового зберігання) робиться  

відмітка "Знищено. Акт N ____ від (дата)".  

        Інформаційні бюлетені,  реферативні інформаційні видання,  

телефонні  та  адресні  довідники,  а  також   копії   документів,  

стенографічні записи і друкарський брак знищуються без акта, але з  

відміткою в облікових формах, що засвідчується підписами виконавця  

і працівника, відповідального за їх облік і зберігання.  

       Документи з грифом "Для службового користування"  повинні  

зберігатися   у   службових  приміщеннях  і  бібліотеках  у  шафах  
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(сховищах), які надійно замикаються та опечатуються. Забороняється  

зберігати такі документи у підсобних фондах бібліотек.  

     Справи з грифом "Для службового користування", видані для  

роботи,  підлягають поверненню у канцелярію або архівний підрозділ  

у той же день. 

     Окремі справи  з  грифом  "Для  службового  користування"   з  

дозволу  керівника канцелярії або архівного підрозділу організації  

можуть перебувати у виконавця протягом  терміну,  необхідного  для  

виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і  

додержання правил зберігання. 

     Передача документів  з  грифом  "Для службового користування"  

іншим  співробітникам  здійснюється   тільки   через   канцелярію,  

архівний підрозділ або бібліотеку.  

         Забороняється   вилучення   із   справ   або  переміщення  

документів з грифом "Для службового користування" з однієї  справи  

до  іншої без дозволу канцелярії.  Про всі проведені вилучення або  

переміщення документів  робляться  відмітки  в  облікових  формах,  

включаючи внутрішні описи.  

        Забороняється виносити документи з грифом "Для службового  

користування" за межі службових приміщень організації. 

У разі потреби керівник організації (структурного підрозділу)  

може дозволити виконавцям або співробітникам канцелярії винести за  

межі  службового  приміщення  організації  документи з грифом "Для  

службового користування" для  їх  погодження,  підписання  тощо  в  

організаціях, що знаходяться у межах одного населеного пункту.  

        Особам,   які  відряджені  до  інших  населених  пунктів,  

забороняється мати при собі матеріали  з  грифом  "Для  службового  

користування".   

     В окремих   випадках   з   дозволу   керівника    організації  

дозволяється  перевезення  документів  з  грифом  "Для  службового  

користування" до  іншого  населеного  пункту  за  умови,  що  такі  
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документи  перевозяться  групою у складі не менше двох працівників  

(або одного озброєного працівника),  що мають виконувати роботу  з  

ними в іншому населеному пункті.  

            У  разі  зміни  працівників,  відповідальних  за  облік і  

зберігання   документів   (справ)   з   грифом   "Для   службового  

користування",     складається    за    довільною    формою    акт  

прийому-передачі  цих  документів   (справ),   що   затверджується  

керівником організації (структурного підрозділу).  

            Перевірка  наявності  документів з грифом "Для службового  

користування"  здійснюється  щорічно  комісією,  що  призначається  

наказом керівника організації.  До складу цієї комісії обов'язково  

включаються  особи,  яким  доручено   облік   і   зберігання   цих  

документів, а також працівники режимно-секретних підрозділів. 

     У бібліотеках та архівних підрозділах,  де зосереджена значна  

кількість  документів  з  грифом  "Для  службового  користування",  

перевірка їх наявності може здійснюватися один раз на п'ять років. 

     Про факти втрати  документів  з  грифом  "Для  службового  

користування"  або  розголошення  відомостей,  що містяться в них,  

терміново доводиться до відома керівника  організації,  керівників  

режимно-секретного  підрозділу  та  канцелярії,  а  також письмово  

повідомляються   органи   СБУ   із   зазначенням  обставин  втрати  

документів  чи  розголошення відомостей та вжитих заходів. 

     Для розслідування  факту  втрати  документів  з  грифом  "Для  

службового   користування"  або  встановлення  факту  розголошення  

відомостей,  що містяться в  них,  наказом  керівника  організації  

призначається  комісія,  висновок  якої  затверджується керівником  

організації. 

     Відповідні записи про втрачені документи вносяться в облікові  

форми  на  підставі   акта   комісії,   затвердженого   керівником  

організації. 
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     Акти комісії про втрачені справи постійного зберігання  після  

затвердження  їх  керівником  організації передаються до архівного  

підрозділу для включення у справу фонду.  

      За порушення, що призвели до розголошення інформації "Для  

службового   користування",   втрати   або   незаконного  знищення  

документів з грифом "Для службового користування",  а також  інших  

вимог  цієї  Інструкції винні особи несуть відповідальність згідно  

із законодавством. 

       Обов'язковому обліку підлягають печатки і штампи з повним  

найменуванням  організацій;  бланки  з  кутовими  та  повздовжніми  

штампами  організацій,  що мають необхідний трафаретизований текст  

документів,  які  дають  право   на   інспектування,   нагляд   та  

відвідування   організацій;  посвідчення  особи,  посвідчення  про  

відрядження,  а також усі види перепусток,  бланки документів  про  

освіту (атестати, дипломи, посвідчення), трудові книжки. 

     Порядок обліку,   зберігання   і   використання  інших  видів  

печаток,  штампів  і  бланків   суворої   звітності   визначається  

відповідними відомчими інструкціями. Контроль за їх виготовленням,  

зберіганням   та   використанням   покладається   на    канцелярії  

організацій та осіб, відповідальних за діловодство.  

     Особи,  що персонально відповідають за облік і зберігання  

печаток,  штампів  і  бланків,  призначаються  наказами керівників  

організацій.  

      Журнали обліку печаток,  штампів і бланків включаються  у  

номенклатуру   справ,   їх   аркуші  нумеруються,  прошиваються  і  

опечатуються.  

       Печатки  і  штампи  повинні  зберігатися  у  сейфах   або  

металевих шафах Бланки дозволяється зберігати у шафах,  що надійно  

замикаються та опечатуються.  

       На бланках посвідчень особи,  посвідчень про відрядження,  

усіх видів перепусток, документів про освіту, документів, що дають  
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право  на  інспектування,  нагляд  або   відвідання   організацій,  

друкарським  способом  або  нумератором  проставляються  порядкові  

номери на всіх частинах (сторінках) цих бланків.  

       Печатки і штампи,  виготовлені  з  дозволу  органів  МВС,  

здаються   для   знищення   цим   органам   за   місцезнаходженням  

організацій.  

       Перевірка   наявності   печаток,   штампів   і    бланків  

здійснюється   щорічно  комісією,  призначеною  наказом  керівника  

організації. 

     У разі  втрати  печаток  і  штампів   керівники   організацій  

зобов'язані  негайно повідомити про це органи МВС та вжити заходів  

для їх розшуку.  

              Працівники   організації   допускаються   до   роботи   з  

документами  мобілізаційного  характеру,  яким  надано  гриф  "Для  

службового  користування"  (далі  -  мобілізаційні документи),  на  

підставі   списку,    складеного    мобілізаційним    підрозділом,  

погодженого  з  керівником  канцелярії та затвердженого керівником  

організації.  

             Під   час   підготовки   та   реєстрації   мобілізаційних  

документів  на  кожному  їх  примірнику  в правому верхньому кутку  

нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка "Літер "М".  

             Робота  з  мобілізаційними  документами  здійснюється   в  

окремо виділених і належним чином обладнаних службових приміщеннях  

з дотриманням вимог,  які виключають  можливість  ознайомлення  із  

змістом таких документів сторонніх осіб.  

              Мобілізаційні   документи   пересилаються   в  пакетах  з  

позначкою "Літер "М".  

              Пересилати мобілізаційні  документи   в   одному   пакеті   з  

документами,    що    не    стосуються    мобілізаційних   питань,  

забороняється.  

              Друкування таких     документів    може    здійснюватися    у  
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мобілізаційних підрозділах їх працівниками.  

               Робочі папки   виконавців   та   справи   з   мобілізаційними  

документами  зберігаються  в  окремому сейфі (металевій шафі),  що  

надійно замикається та опечатується.  

              Незначну кількість  мобілізаційних  документів   дозволяється  

зберігати  разом  з  іншими  документами  з грифом "Для службового  

користування", але в окремих робочих папках, футлярах або пакетах,  

опечатаних  особистою печаткою виконавця,  що безпосередньо з ними  

працює.  На  таких  папках,  футлярах  або  пакетах   зазначаються  

ініціали та прізвища посадових осіб,  які мають право їх розкрити,  

і номери особистих печаток таких осіб. 

  

 

Практичне заняття № 7 

Тема 4: Зберігання службових документів. Номенклатура справ як основа 

організації документообігу 

Тема заняття: Формування справ 

Мета заняття:  навчити формувати справи.  

Студенти повинні: 

Знати: поняття «номенклатура справ», основні види номенклатури, 

формування справ, забезпечення збереження документів в електронній формі; 

Вміти: формувати справи та забезпечувати їх зберігання. 

Забезпечення заняття:  

1.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2006.- с.85-103;  

2.Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державні 

уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

документації: Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163-2003». - К.: 

Держкомархів України, 2004. – с. 1-46. 

Література 

Базова 



39 
 

1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

 

Допоміжна 

1.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: посібник / А. Н. Діденко. – 6-те 

вид.,перероб. і доп. – К. : Либідь, 2010. – 480 с. 

2. Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. 

Матліна. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 75 с. 

3. Комова М. В. Документознавство / М. В. Комова. – Л. : Тріада плюс, 2007.– 

294 с. 

4. Палеха Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) 

[Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Юрій Палеха. – Вид. 5-те,переробл. і 

допов. – К. : Ліра-К, 2009. – 476 с. 

5. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посібник для студ. вищих 

навч. закл. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш – К. : Ліра-К 2008. – 395 с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Яка технологія формування справ Вам відома? 

2. Які правила формування справ Ви знаєте? 

3. Яку послідовність групування документів у справи Ви знаєте? 

4. Які особливості групування різних видів документів Вам відомі? 
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5. Хто здійснює контроль за формуванням справ? 

6. Що таке зведена номенклатура справ, її структура? 

7. Як відбувається погодження номенклатури справ? 

8. Який поряд перегляду номенклатури справи? 

9. Як видаються справи у тимчасове користування? 

10. Які особливості зберігання документів в електронній формі? 

 

ЗМІСТ  РОБОТИ 

Завдання №1.Здійснить формування справ організаційних документів по 

Херсонському кооперативному економіко-правовому коледжу 

Завдання №2. Проаналізувати особливості складання організаційних 

документів, заповнивши таблицю 

Назва 

документу 

Поняття Реквізити Основна 

інформація 

Статут    

Інструкція    

Правила    

 

 

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи: 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись методичними 

рекомендаціями та лекційним матеріалом. 

Організаційні документи закріплюють конкретні функції, права та обов’язки 

органів управління, окремих посадових осіб, регламентують організаційні, трудові 

та інші відносини з конкретного питання. 

До найбільш поширених організаційних документів належать положення, 

статути, інструкції, правила, штатні розписи тощо. 

Положення – це правовий акт, що визначає основні правила організації та 

діяльності державних органів, їх структурних підрозділів, а також підпорядкованих 

установ, організацій, підприємств. 

Положення є типові та індивідуальні. 
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Типові положення розробляються вищими органами для системи, як правило, 

підпорядкованих їм установ, організацій.  

Індивідуальні положення розробляються кожною організацією, установою на 

основі типових. Такі положення підписуються керівниками організацій і 

затверджуються розпорядчим документом вищої організації. 

Положення може мати такі реквізити:- герб; - назва відомства; - назва 

організації; - гриф затвердження; - назва виду документа; - дата (дата затвердження); 

- індекс; - місце видання; - заголовок; - текст; - підпис; - позначки про погодження. 

Положення набуває чинності з дня його затвердження, якщо інша дата 

необумовлена в розпорядчому документі, яким затверджене положення. 

Статути – це юридичні акти, якими оформляється створення конкретного 

підприємства, установи, товариства, фірми, визначається їх структура, функції, 

правове становище. 

Статути є типові та індивідуальні. Типові розробляються вищими органами 

для однотипних підприємств (типовий статут для вищих навчальних закладів). 

Індивідуальні статути складаються окремою юридичною особою на основі 

типового. 

Проекти статутів, оформлені належним чином, підписані авторами 

(керівниками) та погоджені в установленому порядку, підлягають затвердженню. 

Статути оформляються на папері формату А4 друкарським способом. 

Реквізити статуту:– назва підприємства, установи, товариства;– гриф 

затвердження;– позначка про реєстрацію.– назва виду документа;– місце складання 

(видання), рік;– текст;– підпис;– позначки про погодження. 

Інструкція – це нормативний документ, у якому викладаються правила, що 

регулюють спеціальні аспекти діяльності і стосунків підприємств, установ, 

організацій, службових осіб.  

Текст інструкції може розбиватися на розділи й пункти і повинен мати 

вказівний характер. З цією метою вживаються формулювання: “необхідно”, “слід”, 

“повинен” та ін. 

Усі інструкції можна умовно поділити на дві групи: 

– інструкції, що регулюють порядок здійснення певного процесу кількома 
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виконавцями; 

– посадові інструкції. 

Реквізити інструкції: - назва виду документа; дата, індекс, місце складання чи 

видання; - гриф затвердження; - заголовок до тексту; - текст;- підпис; - позначки про 

погодження. 

Правила - це зібрання положень, що визначають певний порядок дій, 

поведінку юридичних та фізичних осіб. Дотримання правил обов'язкове для всіх, 

кого вони стосуються, а тому вони належать до правових документів. Правила 

мають такі реквізити:1) гриф затвердження;2) назва виду документа;3) заголовок 

(короткий виклад призначення правил);4) текст.5) підпис особи, що відповідає за 

складання правил. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема 5: Документаційне забезпечення управління персоналом 

Тема заняття: Укладання та розірвання трудового договору. Складання 

наказів з особового складу. Оформлення дисциплінарних стягнень 

Мета заняття: навчити оформляти основні документи, що регламентують 

роботу з кадрами в установі.  

Студенти повинні: 

Знати: призначення основних документів, що регламентують роботу з 

кадрами в установі; 

Вміти: оформляти основні документи, що регламентують роботу з кадрами в 

установі. 

Забезпечення заняття:  

1.Конституція України від 28 червня 1996 р.  

2.Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.  

Література 

Базова 

1.Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних 

даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 
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25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF. 

2. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // 

[Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-

2011- %D0%BF/print1390125178279818 

3. Про затвердження Типового порядку здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.10.2004 р. № 1453 // Офіційний вісник України. – 2004. – №44. – Ст. 2895. 

 

Допоміжна 

1.Діловодство у державних установах : зб. інструкцій / Є. К. Пашутинський 

(упоряд.). – К. : КНТ 2009. – 593 с. 

2. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е 

изд.,стереотип. – К. : Знання, 2006. – 459 с. : ил. 

3. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навч. посіб. / Л. І. 

Мацько,Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с. 

4. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посібник /З. 

Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке трудовий договір? 

2. Який механізм укладання трудового договору? 

3. Як відбувається розірвання трудового договору? 

4. Як здійснюється оформлення заяв? 

5. Як складаються накази з особового складу? 

6. Який порядок звільнення співробітників на підприємстві? 

7. Який порядок переведення співробітників на іншу роботу? 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 
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Завдання №1.  

Відповідно до ситуації оформіть укладання та розірвання трудового 

договору: 

Під час проходження випробування праціник канцелярії Суворовського 

районного суду м.Херсона секретар Рябая О.В. виявила високий рівень теоретичних 

і практичних знань. З 29.01.2019 р. їй запропонували роботу на даній посаді. 

       26 червня 2019 р. секретар Рябая О.В. виявила бажання звільнитися. 

Відповідно до ситуації: 

1.Оформіть заяву про прийняття на роботу. 

2.Складіть наказ про прийняття на роботу. 

3.    Оформіть заяву про звільнення за власним бажанням. 

4.    Складіть наказ про звільнення працівника. 

 

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи: 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись методичними 

рекомендаціями та відповідними зразками (заяви, наказу, трудового договору). 

 

 

Практичне заняття № 9 

Тема 6: Організація роботи з кадровими документами 

Тема заняття: Складання наказів, розпоряджень, доповідних, 

пояснювальних записок, заяв, особового листа з обліку кадрів. Складання 

автобіографії та характеристики. 

Мета заняття: навчити складати накази, розпорядження, доповідні, 

пояснювальні записки, заяви, особові листи з обліку кадрів; навчити складати 

автобіографії та характеристики. 

Студенти повинні: 

Знати: основні принципи роботи з кадровими документами, склад та види 

документів щодо роботи з кадрами; 

Вміти: складати основні кадрові документи. 

Забезпечення заняття:  
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1.Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря. - К., 2009. – с.66-89;  

2.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2006.- с.81-96. 

 

Література 

Базова 

1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. – К.: Держстандарт України, 2003. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –№ 

30. – С.141; Із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ // 

ВВРУ.–2005.– № 2.– С. 44.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

 

Допоміжна 

1.Палеха Ю. І. Управлінське документування : навч. посіб. у 2 ч. / М-во освіти 

і науки України, Європ. ун-т / Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – Ч. 1: 

Ведення загальної документації (Зі зразками сучаснихділових паперів). – 2001. – 327 

с. 

2. Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні 

нормативно-правові акти) : Довідник / За ред. д.ю.н., проф. Нижник Н.Р. та к.н. з 

держ. упр., доц. Олуйка  В.М. / В.Т. Савицький. – Хмельницький : ППКовальський 

В.В., 2005. – 482 с. 

3. Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення 

управління // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького 

університету управління та права / В.Т. Савицький. – Хмельницький : Ред. – видавн. 

відділ ХУУП, 2005. – № 4. – С. 313 – 318. 
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4. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. Посібник / Л.І.Скібіцька.– 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які основні принципи роботи з кадровими документами? 

2. Який склад документів щодо роботи з кадрами Вам відомий? 

3. Які види документів щодо роботи з кадрами Ви знаєте? 

4. Охарактеризуйте наказ? 

5. Що таке розпорядження? 

6. В чому відміннсть доповідної від пояснювальної записки? 

7. Які особливості складання особового листа з обліку кадрів? 

8. Що таке автобіографія? 

9. Що таке харакетристика? 

 

ЗМІСТ  РОБОТИ 

Завдання №1. Оформити доповідну та пояснювальну записку. 

Завдання №2. Оформити автобіографію та характеристику. 

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

При виконанні практичної роботи необхідно скористатись методичними 

рекомендаціями. 

Автобіографія — це опис свого життя.  

       Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні 

вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм 

викладу. В автобіографіях обов'язково зазначаються: 

1. Назва документа. 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

3. Дата народження. 

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна). 

5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних 

закладів, у яких довелося вчитися). 
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6. Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній 

послідовності назви місць роботи й посад). 

7. Відомості про громадську роботу (всі її види). 

8. Стислі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, 

діти). 

9. Дата написання й підпис автора. 

Заголовок («Автобіографія») пишеться посередині рядка, трохи нижче за 

верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання 

ставиться ліворуч під текстом, підпис автора—праворуч. Автобіографія має дві 

форми: автобіографія — розповідь з елементами опису й характеристикою 

згадуваних у ній людей і автобіографія — документ з точним поданням фактів. 

Автобіографія — обов'язковий документ особової справи. 

Зразок автобіографи: 

 

Автобіографія 

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1970 року в м. Києві. 

У1977 році пішов у перший клас середньої школи № 185 м. Києва. Після 

закінчення 9 класів у 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив 

із золотою медаллю. 

У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в 

університеті був старостою групи. 

У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю 

«Математика та інформатика». Після закінчення університету присвоєно 

кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю 

вчителем у середній школі № 199 м. Києва. 

Склад сім’ї: 

дружина — Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови та 

літератури середньої школи № 106 м. Києва; 

дочка — Шевченко Олеся Василівна, 1989 року народження. 

18 листопада 1995 р. Підпис 
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Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних 

якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний 

документ, який видає адміністрація на прохання працівника. 

Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких 

видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. Текст викладають 

від третьої особи. 

Основні реквізити характеристики: 

1. Назва документа й прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається 

характеристика. 

2. Рік народження, освіта. 

3. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як 

ставиться до виконання своїх службових обов'язків, який має рівень 

професійної майстерності, авторитет у колективі. 

4. Дата складання. 

5. Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка 

організації, яка видала характеристику. 

Зразки характеристик: 

 

 

Характеристика 

Ткаченко Антоніми Андріївни, 

студентки музично-педагогічного 

факультету, 1974 року народження, 

освіта вища незакінчена. 

Ткаченко А. А. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету 

Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. До навчання 

ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання в 

університеті Ткаченко підготувала й провела відкриті уроки, організувала 

концерти для інвалідів-«афгащів». З першого курсу працює над темою дипломної 

роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів. 
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Ткаченко А. А. виконує громадські доручення, успішно працює старостою 57 

ої групи. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед товаришів і 

викладачів факультету. 

Характеристика видана для... 

Декан музично-педагогічного факультету (підпис) С.А. Коваленко 

 

 

 

Список рекомендованої літератури 

Закони та інші нормативно-правові акти 

1.Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98:Наказ 

Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електроннийресурс]. – 

Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/ 

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначенняпонять. – К. : Держспоживтандарт України, 2005. 

3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована 
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