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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВОДСТВО» 

 

Практичні заняття із дисципліни «Діловодство» розраховані на 

студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами 

підготовки бакалаврів відповідно до вимог Європейської кредитно-

трансферної системи (ЕСТS). 

Метою вивчення дисципліни "Діловодство" є формування знань і 

навичок сучасного діловодства на основі науково-обгрунтованих 

принципів і методів його удосконалення. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- дослідити роль і місце діловодства у роботі апарату управління; 

- вивчити історію організації діловодства; 

- ознайомитись із задачами та функціями служб ДЗУ; 

- проаналізувати нормативну базу, яка регламентує організацію 

роботи з документами в установі; 

- ознайомлення із організацією документообігу; 

- вивчення організації поточного зберігання документів, 

формування номенклатури справ; 

- вивчення процесу організації проведення експертизи 

документів, технічне забезпечення їх знищення. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- методологічні аспекти формування сучасного діловодства; 

- науково-обгрунтовані принципи організації сучасного 

доловодства; 

- науково-обгрунтовані методи удосконалення діловодства; 

- процеси організації документообігу; 

- задачі та функції служб ДЗУ; 

- нормативну базу, яка регламентує роботу з документами в 

установі; 

- організацію поточного зберігання документів; 

- особливості технічного забезпечення діловодства в установі; 

повинен вміти: 

- організовувати роботу ДЗУ; 

- застосовувати нормативну базу, яка регламентує роботу з 

документами; 
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- проводити реєстрацію і контроль за виконанням документів в 

установі; 

- організовувати поточне зберігання документів; 

- проводити експертизу цінності документів, їх знищення; 

- передача документів в архів. 

 

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

Змістовий модуль 1.  

Загальні положення щодо організації діловодства в установі 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Розгляд та аналіз Єдиної державної системи діловодства 

(ЄДСД) 

Мета: ознайомлення студентів із Єдиною державною системою 

діловодства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,15, 17. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Розгляд конкретних прикладів загального керівництва 

роботою служб документаційного забезпечення  

Мета: ознайомлення студентів із практичними аспектами 

роботи служби документаційного забезпечення. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 2,3,5,8,11. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Розгляд видів документів на прикладі конкретної 

організації  

Мета: ознайомлення студентів із особливостями складання і 

оформлення документів на прикладі конкретної організації. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,3,8,9,13. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Особливості документального забезпечення діяльності 

організації  
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Мета: ознайомлення студентів із принципами, методам та 

способами документального забезпечення діяльності організації. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,3,9,10,16. 

 

Змістовий модуль 2. 

 Характеристика ДЗУ. Організація роботи з документами 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Розгляд видів систем документації на прикладі 

підприємства  

Мета: ознайомлення студентів із конкретними прикладами 

видів систем документації. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,5,7,8,14,17. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Аналіз прикладів використання комп’ютерної техніки у 

документальному забезпеченні підприємства 

Мета: ознайомлення студентів особливостями використання 

комп’ютерної техніки у документальному забезпеченні діловодства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 2,5,7,8,10,13. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Застосування програми для складання документів  

Мета: ознайомлення студентів із особливостями програмного 

забезпечення, які призначені для складання документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 3,5,7,8,16. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Застосування програми для редагування документів 

Мета: ознайомлення студентів особливостіями програмного 

забезпечення для редагування документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 
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Практичне заняття № 9 

Тема: Розгляд практичних аспектів системи автоматизації 

діловодного процесу  

Мета: ознайомлення студентів із практикою застосування 

систем автоматизації діловодного процесу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 3,5,8,17. 

 

Змістовий модуль 3.  

Організація поточного зберігання документів 

 

Практичне заняття № 10 

Тема: Аналіз реєстрації та збереження документів у системі 

Мета: ознайомлення студентів із особливостями реєстрації та 

збереження документів у системі діловодного процесу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема: Практичне застосування реєстрів документів  

Мета: ознайомлення студентів із роботою реєстрів документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 3,5,7,11. 

 

Практичне заняття № 12 

Тема: Дослідження на прикладах операцій та етапів оброблення 

документів  

Мета: ознайомлення студентів із операціями та етапами 

оброблення документів на прикладі конкретного підприємства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема: Особливості маршрутизації документів на підприємстві  

Мета: ознайомлення студентів із особливостями маршрутизації 

документів на прикладі конкретного підприємства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 3,4,9,11,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Змістовий модуль 4.  

Технічне забезпечення діловодства в установі 

 

Практичне заняття № 14 

Тема: Дослідження особливостей структури служби 

діловодства на конкретному підприємстві  

Мета: ознайомлення студентів із особливостіми структури 

служби діловодства на прикладі підприємства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 

 

Практичне заняття № 15 

Тема: Складання індивідуальної  посадової інструкції 

спеціаліста з діловодства  

Мета: ознайомлення студентів із процесом складання та 

затвердження посадової інструкції. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 2,7,14,16. 

 

Практичне заняття № 16 

Тема: Особливості організації документообігу на конкретному 

підприємстві  

Мета: ознайомлення студентів із організацією документообігу 

на прикладі конкретного підприємства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5. 

 

Практичне заняття № 17 

Тема: Робота з заявами, листами, пропозиціями та скаргами 

громадян  

Мета: ознайомлення студентів із особливостями роботи з 

заявами, листами, пропозиціями та скаргами громадян. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 

 

Практичне заняття № 18 

Тема: Практичні аспекти поточного зберігання документів 

Мета: ознайомлення студентів із практикою поточного зберігання 

документів. 
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Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 5,8,11,17. 

 

Практичне заняття № 19 

Тема: Практичні аспекти проведення оцінки цінності 

документів  

Мета: ознайомлення студентів із проведенням оцінки цінності 

документів на прикладі конкретного підприємства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 

 

Практичне заняття № 20 

Тема: Особливості підготовки та передачі документів до архіву 

Мета: ознайомлення студентів із практичними аспектами підготовки 

та передачі документів в архів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 3,5,11,14. 

 

Практичне заняття № 21 

Тема: Дослідження процесу знищення документів  

Мета: ознайомлення студентів із процесом знищення 

документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 

 

Практичне заняття № 22 

Тема: Ознайомлення з технічними засобами в діловодському 

процесі  

Мета: ознайомлення студентів із роботою технічних засобів у 

діловодному процесі. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 5,7,10,12. 

 

Практичне заняття № 23 

Тема Підсумкове заняття  

Мета: допомогти студентам згадати основні аспекти 

дисципліни. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 
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3. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, індивідуальних заняттях та 

консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40%  – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Діловодство» 

виставляються студентам за сумарною кількістю набраних балів, 

отриманих в результаті поточного контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 
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4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Гінзбург М.Д. Українська ділова і фахова мова:практичний 

посібник на щодень [Текст] : Навч. посібник / М.Д. Гінзбург, 

І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М Корніловська. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 

672 с. 

2. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: 

[навч. посіб.] / Н.І. Гончарова. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 260 с. 
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