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Практичне заняття № 10 

Тема дисципліни: Облік руху кадрів.  

Тема заняття: Ведення книги реєстрації наказів, ведення картки П-4, штатно-

посадової  книги, алфавітної книги 

Мета заняття: сформувати професійні уміння та навички  щодо  правильного ведення книги 

реєстрації наказів та заповнення типової форми П – 4, оформлення алфавітної  книги,  штатно-

посадової  книги  

Забезпечення заняття. 

1. Практикум з кадрового діловодства В. О. Рожнов К. 2019.  

2. ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення Особової картки державного службовця від 05.08.2016  № 

156. 

3. Бланки документів: 

 типова форма  П – 4  

 книга реєстрації  наказів. 

 Бланк посадової книги та алфавітної книги 

Шановні студенти практична робота виконується у робочому зошиті, після 

відпрацьованих лекційних занять.  Для виконання практичної роботи, слід скористатись 

додатками  до інструкційної карти. 

 Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

1. Поняття «особова справа» її використання.  

2. Перелік основних документів справи та оформлення обкладинки справи. 

3. Правила ведення книги реєстрації наказів 

4. Заповнення особової картки П – 2 . 

3. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація  № 1. 

Ви працюєте у Дніпропетровській  облспоживспілці і обіймаєте посаду начальника 

відділу кадрів. За останні 2 місяці (лютий-березень поточного року), видано безліч кадрових 

наказів, які потребують  подальшої реєстрації . 

Перелік :  накази  про  звільнення (2 шт.),  прийняття на роботу  (3  шт.), про заохочення 

(4 шт.), про відпустки (5 шт.), про стягнення (2 шт.). 

Здійсніть облік всіх вищезазначених наказів  у книзі реєстрації наказів в такій же 

послідовності  (необхідні дані визначіть самостійно). 

Зразок  
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ЖУРНАЛ 

реєстрації наказів з кадрових питань  

№  

з/п 

Дата Короткий зміст Кому оголошено Куди направлено копії 

(витяги) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Ситуація  № 2. 

 Ви працюєте юристом в ТзОВ   «Конструктор». З роботи за власним бажанням 

звільняється  маркетолог Семенець О.Л.  Вам необхідно: 

1. Роз’яснити  процедуру звільнення працівника. 

https://biz.ligazakon.net/ua/news/188346_poryadok-zvlnennya-pratsvnikv-shcho-neobkhdno-

znati-robotodavtsyu 

2. Оформити наказ про припинення трудового договору, заповнивши  Типову форму 

№ П-4. 

 

Зразок 

 

 

 

 

https://biz.ligazakon.net/ua/news/188346_poryadok-zvlnennya-pratsvnikv-shcho-neobkhdno-znati-robotodavtsyu
https://biz.ligazakon.net/ua/news/188346_poryadok-zvlnennya-pratsvnikv-shcho-neobkhdno-znati-robotodavtsyu
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Типова форма № П-4 

Найменування підприємства (установи, організації) 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 

                         05.12.2008  № 489 

Код  ЄДРПОУ  

Дата складання  

 

 

 

НАКАЗ №______ 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про припинення трудового договору (контракту) 

 
Звільнити   "___"_______________20___року 

 

 Табельний номер 

  

  

  
(прізвище, ім’я, по батькові)  

 

(назва  структурного підрозділу) 

 

назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації 

 

(причина звільнення) 

 

(підстави звільнення) 

 

         

         

        Вихідна допомога ___________ грн.   ________ коп. 

 

 

 

Керівник 

підприємства 

 

______________ _____________________ 

(установи, організації)  підпис ПІБ 

 

 

 

З наказом (розпорядженням)  

ознайомлений ______________ "_____" __________ 20__ року 

 підпис працівника  

 

 

Ситуація 3 

 

     З роботи в ТзОВ «Мрія» було звільнено за власним бажанням  

штабелювальника  металу Говорухіна В.Д. Вам необхідно оформити наказ про 

звільнення з роботи, не використовуючи Типову форму. (Наказ  записати у 

робочий зошит) 
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Зразок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуація  4 

      Ви працюєте спеціалістом з кадрового обліку. Вам необхідно виконати такі 

завдання: 

1) Заповнити штатно-посадову книгу працівників ТзОВ «Клен». На 

підприємстві працюють: директор Чорний Д.Ю.,  заст. директора  з комерційних 

питань Сидорчук , бухгалтер Шушпан П.Л.,  технологи Поплавська Я.Б., Цийбель 

Л.Д., формовщики Мирошниченко П.Ж., Алімова В.З., пекарі Денисенко К.У, 

Коваленко К.Б., водії Алієв В.Л., Ткач К.Д. 

 Недостаючі дані вкажіть самостійно 

2) Заповніть алфавітну книгу. Зразки  та  бланки  наведено   нижче 

Зразок заповнення штатно-посадової  книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатно-  
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Посадова книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавітна книга  

 

Алфавітна книга 
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Методичні рекомендації: 

 
Студентам варто пригадати, що облік кадрів здійснюють кадрові служби або спеціально 

уповноважені посадові особи. До основних документів з обліку кадрів належать: 

1. Накази (розпорядження) про прийняття, переведення та звільнення працівників. 

2. Особова  картка за формою П – 2 (форма П – 2 ДС діяла раніше раніше).  

3. Особова справа. 

4. Інші облікові документи (штатно – посадова, алфавітна книги). 

При вирішенні третьої ситуації студенти повинні пригадати, що законодавство не 

вимагає від роботодавця чітко дотримуватись типової форми № П-4 для складання наказу про 

припинення трудового договору. 

Типова чи довільна форма? Типова форма № П-4 «Наказ (розпорядження) про 

припинення трудового договору (контракту)» затверджена наказом Держкомстату від 

05.12.2008 р. № 489. Цей наказ не зареєстрований у Мін’юсті, а тому є лише орієнтиром для 

складання цього документа роботодавцями. 

У роботодавців є три варіанти оформлення наказу про звільнення з роботи: 

варіант 1 — якщо вас цілком задовольняє наказ за типовою формою № П-4, 

використовуйте її без змін; 

варіант 2 — взявши за основу типову форму наказу № П-4, розробіть власну форму; 

варіант 3 — складайте наказ у довільній формі, керуючись нормами ДСТУ 4163-20031 та 

Правил № 1000/52. 

Довільна форма наказу або модернізована вами типова форма повинна містити 

обов’язкові реквізити, визначені п. 4.4 ДСТУ 4163-2003: 

обов’язкові реквізити: 

 найменування роботодавця; 

 назва виду документа — «НАКАЗ»; 

 дата складання; 

 реєстраційний індекс документа — відповідно до п. 5.12 ДСТУ 4163-2003 його 

складають з порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням роботодавця індексом 

справи за номенклатурою справ, інформацією про кореспондента, виконавця тощо. Тобто це 

номер наказу; 

 заголовок до тексту документа — згідно з п. 5.19 ДСТУ 4163-2003 заголовок до тексту 

документа має бути узгоджений з назвою документа і містити короткий виклад його основного 

смислового аспекту. Заголовок відповідає на запитання: «про що?», «кого?», «чого?». Наприклад, 

наказ (про що?) про створення установи; посадова інструкція (кого?) секретаря-референта; 

протокол (чого?) засідання правління (у прикладі на рис. 1 «Про звільнення Мороза М. М. за 

власним бажанням»); 

 текст документа — відповідно до п. 5.21 ДСТУ 4163-2003 текст документа містить 

інформацію, заради фіксування якої було створено документ. Він повинен бути викладений 

стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового 

навантаження. Також враховуйте норму п. 7 гл. 9 розд. ІІ Правил № 1000/5: у розпорядчих 

документах з кадрових питань (особового складу) розпорядча частина починається, як правило, з 

дієслова у формі інфінітива: «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», 

«ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо. Далі зазначаються великими літерами 

прізвище працівника, на якого поширюється дія розпорядчого документа, і малими — його ім’я 

та по батькові. 

 підпис; 

додаткові реквізити (за потреби): 

 назва організації вищого рівня; 

 місце складення або видання документа; 

 відмітка про наявність додатків (наприклад, заяви працівника на звільнення); 

 візи документа. 

Для полегшення роботи з пошуку інформації працівників, які ще працюють та яких уже 

звільнено, доцільно вести алфавітні журнали (книги) або алфавітні картки. Спираючись на 
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досвід, рекомендується  використовувати саме алфавітні картки. Цей спосіб обліку, безумовно, 

є зручнішим  

До алфавітних карток уносяться облікові дані працівника (прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційний номер), відомості про прийняття на роботу, переведення та звільнення (назва 

структурного підрозділу, посади, дата і номер відповідного наказу). Також в алфавітній картці 

доцільно зазначати облікову інформацію про працівника (номер особової картки (форма № П-

2), реєстраційний номер трудової книжки за Книгою реєстрації руху трудових книжок та 

вкладишів до них, табельний номер тощо). Усі ці відомості значно полегшать пошук інформації 

та підбір документів осіб як працюючих, так і звільнених з підприємства.  

Алфавітну картку доцільно виготовляти на картоні формату А5. Картки такого формату 

зручні у використанні і вміщують всю необхідну інформацію для побудови інформаційно-

пошукового апарату, при цьому картон тривкий у довготерміновому використанні.  

Особові картки на працівників також можна виготовляти самостійно на звичайному 

папері. При цьому варто врахувати вимоги до товщини паперу та обсягу справи при 

передаванні до архіву. Унормованої форми алфавітної картки на цей час немає. Відповідно до 

наказу Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 визнано таким, що втратив чинність з 1 

січня 2009 року, наказ Мінстату України від 09.10.1995 № 253, яким було затверджено типову 

форму № П-3 «Алфавітна картка». Отже, форму картки організація може обрати самостійно, 

скориставшись формою, рекомендованою експертами журналу «Кадровик-01».  

Алфавітні картки працюючих і звільнених зберігаються в картотеці загальним масивом, 

розміщуються в алфавітному порядку. При зміні облікових даних (переведенні, звільненні, 

зміні прізвища, імені та по батькові тощо) до алфавітних карток вносяться відповідні відомості. 

У картотеці алфавітних карток мають міститися картки на всіх осіб, які коли-небудь 

працювали в організації і працюють на цей час. 

[Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/3667-qqq-17-m4-oformlennya-ta-priklad-

zapovnennya-alfavtno-kartki?error=1&activityId=%7b810167c1-d04b-44eb-b2e9-d75fe4059b7f%7d] 

Домашнє завдання 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 

 

Викладачі                                           О.М.Шиян 

                                                                                       Ю.В. Децюра 

 


