
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: П_Т.12.1; 

2. Назва: Теорія та практика референської та офісної діяльності; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Маланчук Лариса 

Олексіїна, к.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності; 

9. Результати навчання: 
− нормативно-методичну базу діяльності секретаря-референта; 

− основні положення теорії й практики референтської діяльності, а саме з реферування, 

редагування, спічрайтерства; 

− принципи планування секретарської діяльності та діяльності керівника; 

−  принципи організації прийому відвідувачів, нарад, ділових поїздок та інших заходів; 

− правила ведення ділових бесід і телефонних переговорів; 

− основи професійної секретарської етики, мовленнєвої комунікації, ділового протоколу 

й етикету. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

модулі та залік. 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності):__; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Діловодство, 

документознавство, кадрове діловодство. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Вступ. Сутність референтської діяльності. Тема 2. Правові основи 

діяльності секретаря-референта. Посадові обов’язки секретаря-референта. Тема 3. 

Працевлаштування та адаптація до роботи секретаря-референта. Тема 4. Організація та 

умови роботи секретаря-референта. Організація робочого місця і робочого часу секретаря-

референта. Тема 5. Референтські функції у роботі секретаря-референта: загальне поняття. 

Тема 6. Реферування в роботі секретаря-референта. Тема 7. Редагування в роботі секретаря-

референта. Тема 8. Спічрайтерська діяльність у роботі секретаря-референта. Тема 9. Функції 

секретаря-референта з бездокументного обслуговування управлінської діяльності. Роль 

секретаря-референта в організації робочого дня керівника. Тема 10. Робота секретаря-

референта з організації прийому відвідувачів. Тема 11. Робота секретаря-референта з 

організації телефонного обслуговування. Тема 12. Робота секретаря-референта з організації 

ділових поїздок (відряджень) керівника. Тема 13. Робота секретаря-референта з організації 

нарад та інших управлінських заходів із великою кількістю учасників. Тема 14. Робота 

секретаря-референта з організації ділових зустрічей та переговорів. Візитні картки в роботі 

секретаря-референта. Тема 15. Робота секретаря-референта з організації ділових прийомів. 

Подарунки та сувеніри в діловому світі. Тема 16. Функції секретаря-референта з 

документаційного забезпечення управлінської діяльності. Тема 17. Робота секретаря-

референта з конфіденційною інформацією. Тема 18. Робота секретаря-референта із запитами 

на інформацію та з усними й письмовими зверненнями громадян.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Варенко В. М. Референтна справа : навч. посіб. / 

В. М. Варенко – Київ : Кондор, 2009. – 212 с. 2. Галушка В. П. Діловий протокол та ведення 

переговорів : навч. посіб. / В. П. Галушка. – Київ : Нова книга, 2002. – 368 с. 2. Кодекс 

законів про працю України. — К.: Україна, 2006. 3.Добровольська В. В. Структура і зміст 

навчальної дисципліни «Організація референтської та офісної діяльності» / В. В. 

Добровольська // Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 11– 12 квітня 2013 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. документознавства та упр. 

соціал. комунікаціями. – Київ : [НАКККіМ], 2013. – С. 9–11. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38год. лекцій, 36 год. 

практичнихх робіт, 136 год. самостійної роботи. Разом – 210 год. Основними методами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



навчання є: лекції, провокаційні питання, ситуаційні завдання, ділові ігри, практичні 

завдання, наукова робота.                                           

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці  5 семестру. Поточний контроль (100 балів): 

тестування, опитування, тести, практичні заняття 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності,                     д.е.н., професор, І.Л.Сазонець 

 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: П_Т.12.1; 

2. Title: Office management in public administration and local government 

3. Type:  compulsory 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when discipline is offered: 3; 

6. Semester when studying discipline: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 7; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Malanchuk Larysa 

Oleksiyna, Ph.D., associate professor of the Department of Public Administration, Documentation 

and Information Activity; 

9. Learning outcomes: 
− normative-methodical basis of the secretary-referent's activity; 

−  the main provisions of the theory and practice of referential activity, namely, referrals, editing, 

spiciration; 

− principles of planning the secretarial activities and activities of the manager;  

− principles of organization of reception of visitors, meetings, business trips and other events; 

− rules for conducting business conversations and telephone conversations; 

− The basis of professional secretarial ethics, speech communication, business protocol and 

etiquette. 

10. Forms of organization of classes: study lessons, independent work, practical training, modules 

and credits. 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: paperwork, document 

management, personnel records; 

12. Content of the course: 
Topic 1. Introduction. The essence of referent activity. Topic 2. Legal basis of the secretary-

referent's activity. Officer-secretary-referent. Topic 3. Employment and adaptation to the work of 

the secretary-referent. Topic 4. Organization and working conditions of the secretary-referent. 

Organization of the workplace and working hours of the secretary-referent Topic 5. Reference 

functions in the work of the secretary-referent: the general concept. Topic 6. Referrals in the work 

of the secretary-referent. Topic 7. Editing in the work of the secretary-referent. Topic 8. Spicery 

activities in the work of the secretary-referent. Topic 9. Functions of the secretary-referent for non-

documentary maintenance of management activity. The role of secretary-referent in the 

organization of the working day of the head. Topic 10. Work of the reception secretary on 

organization of reception of visitors. Topic 11. Work of the secretary-referent for the organization 

of telephone service. Topic 12. Work of the secretary-referent for organization of business trips 

(business trips) of the head. Topic 13. Work of the secretary-referent for the organization of 

meetings and other managerial activities with a large number of participants. Topic 14. Work of 

secretary-referent for organization of business meetings and negotiations. Business cards in the 

work of the secretary-referent. Topic 15. Work of secretary-referent for organization of business 

receptions. Gifts and souvenirs in the business world. Topic 16. Functions of the secretary-referent 

for the documentation of management activities. Topic 17. Work of the secretary-referent with 

confidential information. Topic  18. Work of the secretary-referent with requests for information 

and oral and written appeals of citizens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended editions: 1. Varenko V. M. Reference: Teaching. manual / V.M. Varenko - 

Kyiv: Condor, 2009. - 212 p. 2. Galushka V.P. Business Protocol and Negotiation: Teach. manual / 

V.P. Galushka. - Kyiv: The New Book, 2002. - 368 pp. 2. The Code of Labor Laws of Ukraine. - K 

.: Ukraine, 2006.  3. Dobrovolskaya VV Structure and content of the discipline "Organization of 

referent and office activities" / VV Dobrovolskaya / / Document, language, society: theory and 

practice: materials International. sci. pract. Conf., Kyiv, April 11-12, 2013 / Ministry of Culture of 

Ukraine, Ministry of Education and Science, National Academy of Sciences of Ukraine. acad. 

guides personnel of culture and arts, Institute of Management, cath. Documentation and Supervision 

social communications - Kyiv: [NACCA], 2013. - pp. 9-11. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 38 years lectures, 36 hours 

practical work, 136 hours. independent work. Together - 210 years. The main methods of teaching 

are: lectures, provocative questions, situational tasks, business games, practical tasks, scientific 

work. 

15. Form and evaluation criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: 

completion at the end of 5 semester.  Current control (100 points): testing, surveys, tests, practical 

classes 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department, 

doctor of sciences, professor                                                         I.L.Sazonec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


