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1. Загальні завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Конфіденційне діловодство» 

призначена для вивчення здобувачами вищої освіти першого 

(бакалаврського) за спеціальністю спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  денної форми 

навчання спеціальності є вибірковою. Дисципліна орієнтована 

на оволодіння студентами правилами ведення конфіденційного 

діловодства в органах влади та місцевого самоврядування, 

підприємствах різних форм власності.  

У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні оволодіти методикою опрацювання, зберігання та 

підготовки конфіденційних документів. 

Відповідно до освітньо-професійної програми з навчальної 

дисципліни 

 Мета дисципліни – «Конфіденційне діловодство» 
набуття студентами теоретичних навичок та практичних  умінь із  

ведення конфіденційного діловодства. 

 Предмет дисципліни «Конфіденційне діловодство» - 

ключові напрями створення, зберігання та використання 

конфіденційних документів. 

При вивченні даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні отримати компетенції:  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

в загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

- здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську 
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документацію відповідно до чинних стандартів. 

- здатність проектувати та створювати документно-інформаційні 

ресурси, продукти та послуги.  

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, постійного підвищення рівня інформаційної 

культури.  

- здатність здійснювати захист інформації на різних типах носіїв 

Результати навчання: 

- знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та 

впровадження новітніх технологій в інформаційній, 

бібліотечній та архівній діяльності.  

- знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності  

законодавчі та галузеві нормативні документи. 

-вільно  спілкуватися  з професійних питань, включаючи усну, 

письмову та електронну комунікацію українською мовою та 

однією з іноземних мов.  

 

2. Поради з планування і організації вивчення навчальної 

дисципліни 

 Самостійна робота здобувача вищої освіти є одним із 

ключових аспектів оволодіння ним навчальним матеріалом у 

вільний від обов’язкових занять час. Зміст самостійної роботи 

при вивченні дисципліни «Конфіденційне діловодство»  
визначено навчальною програмою, завданнями та 

рекомендаціями викладача, даними методичними 

рекомендаціями. 

Головною метою самостійної роботи є закріплення, 

поширення та вдосконалення набутих під час аудиторних 

занять знань, умінь та навичок. 

Питання, що виникають у здобувачів вирішуються на 

консультаціях, які проводяться викладачем згідно з розкладом 

затвердженого кафедрою державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності. 
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Самостійна робота з дисципліни «Конфіденційне 

діловодство» опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу; 

- вивчення окремих тем і завдань передбачених для 

самостійного опрацювання; 

- підготовка до практичних занять; 

- вирішення практичних завдань з пов’язаних із 

особливостями ведення конфіденційної документації в 

органах влади  та місцевого самоврядування. 

Всі завдання та види самостійної роботи поділяються на 

обов’язкові та вибіркові, виконуються у визначені  терміни та 

передбачають форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові 

завдання виконуються кожним здобувачем у процесі вивчення 

навчальної дисципліни, вибіркові є альтернативними. 

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у 

встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним 

бали враховуються як кількість балів за поточну успішність у 

навчальній роботі.  

Оцінювання результатів поточної успішності студентів 

(завдань, що виконуються під час практичних занять, виконання 

індивідуальних завдань, консультаціях, результати самостійної 

роботи проводиться за наступними критеріями у  (відсотках 

балів, що виділені на виконання завдання з заокругленням до 

цілого числа): 

а) 100 % - завдання виконано вірно та вчасно, без зауважень; 

б) 80 % - завдання виконано вчасно й у повному обсязі, але 

присутні окремі незначні недоліки; 

в) 60% - завдання виконано вчасно, але містить значні 

недоліки у методиці чи практичній частині; 

г) 40 % - завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки чи недоліки; 

д) 0 % - завдання взагалі не виконано. 

У процесі вивчення дисципліни «Іміджологія» передбачено 

наступні види роботи викладача зі студентами: 
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- проведення індивідуальних консультацій згідно графіка 

затвердженого кафедрою державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності; 

- перевірка виконання індивідуальних завдань поточного 

контролю та модульних контрольних робіт; 

- проведення індивідуальних занять зі здобувачами вищої 

освіти з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку 

індивідуальних здібностей результатом чого може стати 

підготовка наукових доповідей, статей у фахових виданнях. 

Контроль самостійної роботи здобувачів здійснюється на 

практичних та індивідуальних заняттях у формі поточного 

контролю, модульних контрольних робіт та перевірки якості 

виконання індивідуальних і домашніх завдань. У табл. 1 наведено 

завдання для самостійного опрацювання. 

 

Таблиця 1 

Перелік питань для підготовки доповіді, інформаційного 

повідомлення, презентації 

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Суть та види спеціального документування 

2. Особливості організації конфіденційного діловодства 

3. Технологія роботи по забезпеченню захисту інформації 

4. Документаційне забезпечення комерційних нарад, 

презентацій, переговорів  

5.  Порядок використання та збереження бланків, печаток, 

штампів, штемпелів 

6.  Охарактеризувати документи з господарсько-

договірної та господарсько-претензійної діяльності в 

умовах нових інформаційних технологій 

7.  Особливості оформлення доручення 

8. Порядок оформлення документів про призначення 

пенсій 

9. Оосбливості ведення нормативно-технічної 

документації 
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3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Практичне заняття 1. 

 
Тема: Спеціальні види документації. Законодавчі, нормативні, 

інструктивні акти, що регулюють спеціальні функції. 

Мета: З’ясувати ключові завдання і види конфіденційного 

діловодства. 

Норма часу (за навчальною програмою):  4 год. 

Питання для обговорення 

1. Охарактеризувати нормативно-методичне забезпечення 

захисту документаційної інформації. 

2.  Інструкції, розпорядження, накази, методичні, нормативні 

матеріали, інструктивні акти.  

3. Правила менеджера роботи по безпеці підприємницької фірми. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Практичне заняття № 2. 

 

Тема: Організація роботи з документами з обмеженим доступом 

інформації (конфіденційне діловодство). 

 Мета: Ознайомити здобувачів з особливостями роботи з 

документами, що мають обмежений доступ. 

Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

Питання для обговорення. 

1. Охарактеризувати нормативно-методичне забезпечення 

захисту документаційної інформації.  

2. Інструкції, розпорядження, накази, методичні, нормативні 

матеріали, інструктивні акти.  

3. Правила менеджера роботи по безпеці підприємницької фірми. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
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Практичне заняття № 3. 

Тема: 3 Документування технологічних процесів по 

забезпеченню захисту інформації. 

Мета: Проаналізувати особливості документування 

технологічних процесів пов’язаних із захистом інформації. 

Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

 Питання для обговорення 

1. Інструкція по обробці, зберіганню і руху конфіденційних 

документів. Додаток до інструкції по обробці, зберіганню і руху 

конфіденційних документів.  

2. Правила роботи з копіювальною технікою. Правила 

забезпечення безпеки секретів фірми конфіденційної, цінної 

інформації в екстремальних ситуаціях.  

3. Список конфіденційних відомостей по структурним 

підрозділам або управлінським функціям.  

4. Список видів конфіденційних документів і баз даних з 

вказівкою їх місця зберігання, терміну конфіденційності.  

Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 

Практичне заняття № 4. 

 

Тема: Документаційне забезпечення комерційної діяльності. 

Мета: З’ясувати основні принципи документаційного 

забезпечення комерційної таємниці. 

Питання для обговорення. 

1. Правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні. 

Умови забезпечення захисту.  

2. Відомості, що не становлять комерційної таємниці.  

3. Документаційне забезпечення комерційних нарад, презентацій, 

переговорів.  

 

Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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Практичне заняття № 5. 

 

Тема. Організація роботи зі зверненнями громадян. 

Мета: З’ясувати зі здобувачами ключові фактори, що впливають 

на захист комерційної інформації. 

Питання для обговорення. 

1. Захист інформації, що містить комерційну таємницю.  

2. Нормативні документи, що регулюють захист інформації та 

інформаційну безпеку. 

 

Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Практичне заняття № 6. 

 

Тема: Документи з господарсько-договірної та господарсько-

претензійної діяльності. 

Мета: Проаналізувати зі здобувачами особливості 

конфіденційного діловодства у документах господарсько-

договірної та презентаційної діяльності. 

Питання для обговорення. 

1. Договір, предмет договору, права та зобов’язання сторін, 

режим роботи з розрахунковими документами, відповідальність 

сторін, «форс-мажор», строк дії договору, порядок вирішення 

спорів.  

2.Трудова угода. Контракт. Захист конфіденційної інформації у 

цих документах 

 

Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

Основні поняття та терміни: 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 
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Практичне заняття № 7 

 

Тема:  Обліково-фінансові документи. 

Мета: З’ясувати зі здобувачами особливості ведення обліково-

фінансової документації. 

Питання для обговорення. 

1. Акт. Доручення. Розписка. Таблиця. Накладна. 

2. Захист конфіденційної та порядок використання 

конфіденційної інформації в обліково-фінансових документах 

 

Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Документація пенсійного забезпечення. 

Мета: Проаналізувати зі здобувачами документальне 

оформлення пенсійного забезпечення. 

Питання для обговорення 

1. Солідарна система пенсійного страхування.  

2. Порядок оформлення документів про призначення пенсій.  

3. Захист конфіденційної інформації під час оформлення 

пенсійного забезпечення 

Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

Рекомендована література: 1, 2, 4, 6, 7, 8. 

 

Практичне заняття № 9 
 

Тема: Нормативно-технічна документація. 

Мета: Визначити особливості ведення конфіденційних 

нормативно-технічних документів 

Питання для обговорення. 

1.  Захист конфіденційної інформації у нормативно-технічних 

документах. 

2. Особливості застосування сучасних інформаційних технологій 

під час ведення науково-технічної документації. 
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Норма часу (за навчальною програмою):  2 год. 

Рекомендована література: 1, 2, 4, 6, 7, 8. 

 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система оцінювання успішності здобувача вищої освіти 

здійснюється за 100-бальною шкалою, що розділяється на дві 

складові: 

1. 60 балів – поточна складова оцінювання. 

2. 40 балів – модульна або підсумкова складова оцінювання. 

Усі форми включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

 Модульну або підсумкову складову оцінювання 

організовано шляхом складання двох модульних контролів знань 

студентів. Перескладати модульні контролі не дозволяється.  

 Контрольні заходи включають модульний контроль знань 

студентів. Поточний контроль є складовою частиною 

навчального процесу та здійснюється під час лекційних та 

практичних занять. 

 Форми поточного контролю 

- перевірка підготовлених здобувачами презентацій за 

темами навчальної дисципліни узгодженої викладачем; 

- перевірка виконання домашніх та індивідуальних 

завдань; 

- модульний контроль; 

- інші види контролю. 

 

5. Рекомендована література 

 

5.1. Базова 

 

1. Беспянська Г. В. Організація роботи з документами : навч. 

посіб. для дистансійного навчання За наук. ред. В. В. Бездрапко.  

К. : Університет «Україна», 2006. 244 с.  

2. Беспянська Г. Організація конфіденційного діловодства на 

підприємстві. Кадровик України. 2007.  № 9.  С. 93–104. 
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3. Видиборець Ю. Трудовий договір чи трудова угода: що 

обрати? Довідник секретаря та офіс-менеджера. 2009. № 2. С. 

33–41.  

4. Денисенко О. Способи захисту договорів від підробки. 

Довідник секретаря-референта та офіс-менеджера. 2011. № 4. 

С. 61–65.  

5. Ломачинська І. М. Лоскутов С. А. Спеціальне діловодство: 

Навч. посіб. для дистанційного навчання. За наук. ред. 

Т. Г. Горбаченко: В 2 частинах  Ч. 2. К.: Університет «Україна», 

2006.  445 с. 

5.2. Допоміжна література 

6. Локшин А. Комерційна таємниця. Секретар-референт. 2007. 

№ 9. С. 14-17.  

7. Денисенко О. Оформлення та реєстрація договорів: важливі 

аспекти. Секретар-референт. 2011. № 3.  С. 4–11.  

8. Денисенко О. Види скарг та алгоритм роботи з ними. Довідник 

секретаря-референта та офіс-менеджера. 2011. № 4. С. 25–30. 

 

 

5.3. Інформаційні ресурси 

 

1.Законодавство України  URL: http://www.rada.kiev.ua/. 

2. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44). URL:  http://www.cbc.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні 

ресурси у цифровому репозиторії). 

5.  Офіційний сайт Президента України. URL: 
http://www.president.gov.ua/.  
6. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 
http://www.zakon.rada.gov.ua/. 

 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.cbc.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://www.president.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/

