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Розділ 6. Набуття первинних професійних навичок з трудового права. 

Тема 6.2. Державна політика у сфері зайнятості. Трудовий договір. 

Практичне заняття № 21 

Самостійна робота – 2 год. 

Тема заняття:  Ведення трудових книжок 
 

Мета заняття:формування у студентів професійних навичок щодо порядку ведення трудових книжок на 

підприємствах, організаціях. установах та складання проектів записів у трудові книжки працівників при 

прийомі на роботу, переведенні та звільненні працівників 

Студенти повинні: 

знати:поглибити і деталізувати теоретичні знання щодо трудових книжок, правил їх оформлення. 

вміти: вирішувати ситуації щодо  порядку ведення трудових книжок та складання проектів записів у 

трудові книжки працівників. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

 Кодекс законів про працю України від 10.12.71. 

 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.93  N 58 

 Збірник зразків документів щодо оформлення виникнення, зміни та припинення трудових відносин 

 Наочність:  зразки бланків трудових книжок  

Технічні засоби навчання:персональний комп’ютер 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР Украї¬ни.-1996.-№30.-

Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71//Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України.-2004. -№ 1. -С. 11. 

  3. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.93  N 58 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Чи обов’язково робити запис в трудову книжку працівника? 

2. Хто відповідальний за ведення трудових книжок? 

3. В чому полягає важливість записів в трудову книжку? 

Методичні рекомендації 

Студентам варто пригадати, що відповідно до статті 48 КЗпП України України трудова книжка є основним документом 

про трудову діяльність працівника. Питання щодо виготовлення трудових книжок, їх зберігання та внесення записів, зокрема 

про прийняття, переведення та звільнення працівника, регулюється відповідно Кабінетом Міністрів України (постанова «Про 

трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301) та центральним органом виконавчої влади з питань праці 

(Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства 

юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58; далі — Інструкція № 58), 

що відповідає положенням зазначеної вище статті проекту Трудового кодексу України. Згідно з Інструкцією № 58 трудові 

книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємства) 

незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або у фізичної особи понад п’ять днів, у т. ч. осіб, які є 

співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, громадян, які працюють за трудовим 

договором в іноземних представництвах, в іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших 

прирівняних до них іноземців на території України. 
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Трудові книжки ведуться також на:- іноземців та осіб без громадянства, працевлаштованих в Україні в установленому 

порядку; - студентів денних відділень вищих навчальних закладів (робота студентів не є сумісництвом); - сезонних і 

тимчасових працівників; 

- позаштатних працівників — за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню. Трудові книжки не 

ведуться на громадян-підприємців та громадян, котрі займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній 

власності та виключно їх праці, а також на осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру (договір підряду, 

договір про надання послуг та інші, передбачені Цивільним кодексом України). Роботодавець зобов’язаний придбавати і мати 

бланки трудових книжок (вкладишів до них) у кількості, достатній для забезпечення ними всіх працівників, на яких він має 

вести трудові книжки, а також забезпечити ведення на підприємстві книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них 

(типова форма № П-9, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277), яка ведеться 

бухгалтерією підприємства, та книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П-10, затверджена 

зазначеним вище наказом № 277) — ведеться службою персоналу, а за її відсутності — уповноваженою посадовою особою. 

Трудові книжки (вкладиші до них) відповідно до пункту 2.1 Інструкції № 58 мають заповнюватися у відповідних частинах і 

розділах українською і російською мовами. Проте, оскільки відповідно до статті 10 Конституції України офіційне діловодство 

має вестися українською (державною) мовою, записи в трудових книжках рекомендується виконувати державною мовою. 

Трудова книжка оформляється при першому влаштуванні на роботу працівника шляхом внесення відомостей про нього на 

першій сторінці (титульному аркуші). Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, без скорочення і заміни імені та по батькові 

ініціалами) і дата народження записуються на підставі паспорта або свідоцтва про народження. Тут же вказується дата 

заповнення трудової книжки. Зазначені відомості засвідчуються підписом працівника. Першу сторінку (титульний аркуш) 

трудової книжки підписує посадова особа, відповідальна за її видачу, і ставиться печатка підприємства (або служби персоналу) 

. Вкладиш до трудової книжки оформляється в тому разі, якщо в ній заповнені всі сторінки будь-якого розділу україномовної 

чи російськомовної частин. Вкладиш вшивається в трудову книжку (нового чи раніше встановлених зразків), заповнюється і 

ведеться за місцем основної роботи працівника в тому самому порядку, що й трудова книжка. Під час внесення записів у розділи 

«Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» у першій графі вкладиша продовжується 

порядкова нумерація записів, розпочата в трудовій книжці. Про кожний виданий вкладиш на першій сторінці (титульному 

аркуші) трудової книжки зверху ставиться штамп розміром 10х25 мм з написом "Видано вкладиш» і зазначаються його серія та 

номер. Такий штамп, серія і номер проставляються і в разі видачі кожного наступного вкладиша до трудової книжки. 

 

Зміст роботи 

Ситуація 1. 

До Новомосковської райспоживспілки з заявою про прийняття на роботу звернулась молодий спеціаліст 

Грачова С.Г., направлена на роботу на посаду бухгалтера, після закінчення Полтавського кооперативного 

інституту. В інституті вона навчалась з 01.09.10 р. по 01.02.2015. Наказ про прийом на роботу було  видано 

02.03 п. р. за №18. 

Дайте відповіді на питання: 

1. Як заповнюється перша сторінка трудової книжки? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Хто повинен вносити записи  до трудової книжки про навчання в навчальних закладах? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Визначте порядок доповнення трудової книжки вкладишем 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Зробіть відповідні записи до трудової книжки про навчання та прийняття на роботу. 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 

за п
и

су
 

 Дата 
На підставі чого 

внесено запис 



число місяць рік 

Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

(документ, його 

дата і номер) 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 2. 

Зробіть запис у трудову книжку Господинька Р.С., якого прийняли  охоронником складу у ПАТ 

“Аркадія” строком на 2 місяці з 5 травня цього року (наказ № 32). 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 

Ситуація 3. 

Красюк Антоніна Олександрівна, прийнята на посаду бухгалтера планового відділу за сумісництвом з 

03.02.по 31.12. п.р. з неповним робочим днем з оплатою праці, пропорційною до відпрацьованого часу 

(наказ №78 від 03.02 п.р.). 

Зробіть запис до трудової книжки. 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 

Ситуація 4. 



Зробіть запис у трудову книжку Сидоренко А.Г., яку , за результатами атестації, переведено на посаду 

заступника головного бухгалтера, звільнивши її з посади бухгалтера 1 категорії відділу заробітної плати 

ПАТ “Новомосковська меблева фабрика”. (Наказ № 12 від 17 січня цього року). 

Зробіть два записи:  спочатку про прийом на посаду бухгалтера (наказ № 124 від 12.08.10р.), а потім про 

переведення. 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ситуація 5. 

Газозварювальник  ПАТ “Київдорбуд” Мельничук О.В. звільнений у зв’язку з призовом на військову 

службу, згідно наказу № 52 від 19.03.20011р. 

Зробіть запис у трудову книжку. Продумайте на яку норму законодавства слід  зробити посилання у 

даному випадку. Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 

Ситуація 6. 



Зробіть запис у трудову книжку продавця ПП.  “Господиня” Музики О.Д. про звільнення за власним 

бажанням. (Наказ № 138 п. 4 від 16.09 цього року). 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 
Дата 

Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

Ситуація 7. 

Технік технологічного бюро цеху ВАТ “Трубник” Самсонов Петро Вікторович 20 січня 2011 року 

самовільно залишив робоче місце о 16 год. 20 хв. (тобто за 40хв. до закінчення зміни). 

Про даний факт свідчить доповідна записка начальника цеху Вічного М.К. від 20 січня та пояснення 

Самсонова П.В. 

Слід зазначити, що аналогічний дисциплінарний проступок уже був вчинений ним у жовтні 2010 р. і 

наказом № 829 від 12.10.10 р. йому була оголошена догана. 

Завдання: 

1. Оформіть звернення керівника підприємства до профспілкового комітету за згодою на звільнення 

Самсонова П.В. 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Яка норма законодавства вимагає необхідність такого  звернення? 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________ 

 

3. Зробіть запис у трудову книжку про звільнення. 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

 

ВИСНОВОК:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Домашнє завдання 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 

 


