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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Самостійна робота є невід’ємною складовою освітнього 

процесу та основним засобом оволодіння студентами навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Для 

самостійної роботи студентам запропоновано ряд завдань, що 

мають підсумувати знання, отримані при вивченні поточних тем 

курсу. Теми пов’язані з матеріалом, який студенти вивчають на 

заняттях. Вивчення тем, що винесені на самостійну роботу, 

дозволить студентам систематизувати знання курсу. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студентів глибокого 

володіння матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвиває 

вміння самостійного дослідження проблем, пошуку та аналізу 

спеціальної і загальнометодологічної літератури, вміння викладати 

та відстоювати власну точку зору. 

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 управлін-
ня; 

- 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, фор-
мування номенклатури справ; 

- вивчення процесу організації проведення експертизи докуме-
нтів, технічне забезпечення їх знищення. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- методологічні аспекти формування сучасного діловодства; 

- науково-обгрунтовані принципи організації сучасного діловод-
ства; 

- науково-обгрунтовані методи удосконалення діловодства; 

- процеси організації документообігу; 
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- 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; 

- проводити реєстрацію і контроль за виконанням документів 

в установі; 

- організовувати поточне зберігання документів; 
- проводити експертизу цінності документів, їх знищення; 
- передача документів в архів. 
 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної форми 

навчання наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

 

№ 

з\п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

денна форма навчання 

1 
Опрацювання лекційного 

матеріалу 60 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 

окремих частин тем, які не 

викладаються на лекціях) 

14 

4 Підготовка до контрольних заходів 12 

6 Разом 86 

 

1. Завдання для самостійної роботи 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем  

шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до практичних занять та залікових модулів (див. табл. 2). 
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Таблиця 2 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-
кість 

годин 
Семестр 5 

1 Загальне керівництво роботою служб документа-

ційного забезпечення. Відповідальність за органі-

зацію та ведення діловодства в апараті організації. 

5 

2 Система документації та її класифікація. Докумен-

тування управлінської діяльності в організації. 
5 

3 Програма для складання та редагування службових 

документів. Система автоматизації діловодного 

процесу. 

5 

4 Функції, які реалізуються для здійснення контролю 

виконання документів: контроль доставки докуме-

нта, контроль прочитання документа, моніторинг і 

контроль виконання документа, контроль термінів 

виконання, історія виконання документа. 

5 

5 Управління службою діловодства: призначення і 

звільнення керівника служби діловодства, особли-

вості взаємодії керівника служби діловодства, пра-

ва керівника служби діловодства, зобов’язання пі-

дприємств (організацій) та їх структурних підроз-

ділів. 

5 

6 Характеристика розділу «функції» посадової ін-

струкції. Характеристика розділу «обов’язки» по-

садової інструкції.   Характеристика розділу «пра-

ва» посадової інструкції.  Характеристика розділу 

«оцінка роботи» посадової інструкції. 

5 

7 Характеристика підзаконних актів, що регламен-

тують організацію роботи з документами в устано-

ві: основні поняття, положення та застосування 

норм законів. 

5 

8 Організація контролю за виконанням документів. 

Робота з заявами, листами, пропозиціями та скар-

гами громадян. 

 

 

5 
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9 Умови забезпечення захисту комерційної та конфі-

денційної інформації. Відомості, що не становлять 

комерційної таємниці. 

5 

Семестр 6 

10 Страховий фонд особливо цінних документів. Збе-

реження бланків, печаток та штампів. Вилучення 

документів. 

5 

11 Організація і методика експертизи цінності доку-

ментів та оформлення її результатів. Діяльність 

експертних комісій. 

5 

12 Особливості оправлення справ. Оформлення об-

кладинок справ. Передача в архів справ тимчасово-

го зберігання. Передача в архів справ постійного 

зберігання. 

5 

13 Знищення документів шляхом шредеювання (под-

рібнення). Складання акту виконаних робіт. 

5 

14 Створення централізованих служб.: сектори діло-

водства, комп'ютеризації і оргтехніки, друкарські 

та копіювальні бюро тощо. 

5 

15 Основні функції систем управління документами: 

збереження і пошук документів різного типу. 

5 

16 Відповідна підготовка кадрів, які призначені пра-

цювати з технічними пристроями у системі діло-

водства. 

6 

Разом  86 

 

2. Підготовка та організація самостійної роботи студентів 

 

Змістовий модуль 1.  

Загальні положення щодо організації діловодства в установі 

Тема 1. Організація діловодства в установі 

 Питання для самостійного опрацювання 

 Загальне керівництво роботою служб документаційного за-

безпечення. Відповідальність за організацію та ведення діловодства 

в апараті організації. 

Тема 2. Документальне забезпечення управління 

Питання для самостійного опрацювання 

 Документування та документальне забезпечення діяльності 
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організації. Система документації та її класифікація. Документу-

вання управлінської діяльності в організації.  

 

Тема 3. Сучасні технології і організації діловодства 

Питання для самостійного опрацювання 

 Документування та організація роботи з документами. Про-

грама для складання та редагування службових документів. Систе-

ма автоматизації діловодного процесу.  

 

Тема 4. Основні завдання підсистем 

Питання для самостійного опрацювання 

 Функції, які реалізуються для здійснення контролю вико-

нання документів: контроль доставки документа, контроль прочи-

тання документа, моніторинг і контроль виконання документа, кон-

троль термінів виконання, історія виконання документа. 

 

Змістовий модуль 2. 

 Характеристика ДЗУ. Організація роботи з документами 

 

Тема 5. Задачі та функції служб ДЗУ 

Питання для самостійного опрацювання 

 Управління службою діловодства: призначення і звільнення 

керівника служби діловодства, особливості взаємодії керівника 

служби діловодства, права керівника служби діловодства, зо-

бов’язання підприємств (організацій) та їх структурних підрозділів. 

Умови праці працівників служби діловодства.  

 

Тема 6. Посадова інструкція 

Питання для самостійного опрацювання 

 Характеристика загальної частини інструкції. Характерис-

тика розділу «функції» посадової інструкції. Характеристика розді-

лу «обов’язки» посадової інструкції.   Характеристика розділу 

«права» посадової інструкції.  Характеристика розділу «оцінка ро-

боти» посадової інструкції.   

Тема 7. Нормативна база організації роботи з документами  

в установі 

Питання для самостійного опрацювання 

 Характеристика підзаконних актів, що регламентують орга-
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нізацію роботи з документами в установі: основні поняття, поло-

ження та застосування норм законів. 

 

Тема 8. Організація документообігу в установі 

Питання для самостійного опрацювання 

 Типові строки виконання документів. Організація контролю 

за виконанням документів. Робота з заявами, листами, пропозиція-

ми та скаргами громадян. 

 

Тема 9. Робота з документами, що містять комерційну таємни-

цю підприємства 

Питання для самостійного опрацювання 

 Поняття про комерційну таємницю та конфіденційну інфор-

мацію. Правове регулювання захисту інформації в Україні. Умови 

забезпечення захисту комерційної та конфіденційної інформації. 

Відомості, що не становлять комерційної таємниці.  

 

Змістовий модуль 3. 

 Організація поточного зберігання документів 

 

Тема 10. Основні положення організації поточного зберігання 

документів 

Питання для самостійного опрацювання 

 Експертне оцінювання документів. Передача справ до архі-

ву. Страховий фонд особливо цінних документів. Збереження блан-

ків, печаток та штампів. Вилучення документів.  

 

Тема 11. Організація та проведення експертизи цінності доку-

ментів 

Питання для самостійного опрацювання 

Принципи експертизи і критерії цінності документів. 

Організація і методика експертизи цінності документів та 

оформлення її результатів. Діяльність експертних комісій. 

 

Тема 12. Підготовка та передача документів до архіву 

Питання для самостійного опрацювання 

 Складання засвідчу вального напису справи. Особливості 

оправлення справ. Оформлення обкладинок справ. Передача в архів 
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справ тимчасового зберігання. Передача в архів справ постійного 

зберігання. 

Тема 13. Знищення документів 

Питання для самостійного опрацювання 

Виділення переліку справ, що підлягають утилізації та санк-

ціонування даного протоколу у Державному архіві. Знищення до-

кументів шляхом шредеювання (подрібнення). Складання акту ви-

конаних робіт.  

 

Змістовий модуль 4.  

Технічне забезпечення діловодства в установі 

 

Тема 14. Автоматизація та механізація діловодського процесу 

Питання для самостійного опрацювання 

Раціональне використання технічних засобів. Створення 

централізованих служб.: сектори діловодства, комп'ютеризації і 

оргтехніки, друкарські та копіювальні бюро тощо. 

 

Тема 15. Системи автоматизації діловодського процесу 

Питання для самостійного опрацювання 

Рівні  систем управління документами: системи рівня підп-

риємства, системи рівня робочих груп, системи, призначені для ін-

дивідуальних користувачів. Основні функції систем управління до-

кументами: збереження і пошук документів різного типу.  

 

Тема 16. Технічні засоби в діловодському процесі 

Питання для самостійного опрацювання 

Можливість придбання технічних засобів. Характеристика 

технічних засобів. Класифікація технічних пристроїв. Аналіз наяв-

ності придатних приміщень. 

 

Тема 17. Підготовка спеціалістів до обслуговування тех-

ніки та її ремонту 

Питання для самостійного опрацювання 

 Можливість підготовки чи залучення спеціалістів до обслу-

говування техніки та її ремонту. Відповідна підготовка кадрів, які 

призначені працювати з технічними пристроями у системі діловодс-

тва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

3. Методи навчання 

Самостійна робота студентів передбачає наступні методи 

навчання: 

- підготовку і презентацію проблемної лекції; 

- підготовку і презентацію міні-лекції; 

- підготовка бібліографії; 

- підготовку і презентацію реферату; 

- підготовка тестів з визначеної теми; 

- складання комплексного кросворду; 

- завдання для індивідуальної роботи студентів. 

 

4. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 

модулем включають тестові питання та одна задача. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 

- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки 

та захисту звіту про самостійну роботу. 

Підсумковий контроль знань відбувається на екзамені у 

письмовій формі у вигляді білетів, які включають два теоретичні 

питання та одну задачу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

5.1 Семестр 5 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

10 10 10 10 12 12 12 12 12 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повтор-

ного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повто-

рним вивченням дисципліни 

 

5. 2 Семестр 6 

Модуль 1 Екза

за-

мен 

Су-

ма 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

40 

 

 

100 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 7 7 7 8 8 8 8 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльнос-

ті 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 
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64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторно-

го складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 

 

6. Рекомендована література 

Базова  

 
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. 

3. Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління 

та місцевого самоврядування [Текст] : Навч. посібник / Т.В. Іванова, 

Л.П. Піддубна - К. : Академія муніципального управління, 2007 - 

350 с. 

4. Кірічок О.Г. Документування у менеджменті [Текст] : Під-

ручник. / Кірічок О.Г., Корбутяк В.І., Процюк В.К., Дубич К.В. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 216 с. 

5. Корбутяк В.І. Діловодство [Текст]: Навч. посібник / 

В.І. Корбутяк, З.О. Толчанова. – Рівне: НУВГП, 2010. – 122 с.  

6. Палеха Ю.І. Загальне документознавство [Текст] : Навч. по-

сібник / Палеха Ю.І., Леміш Н.О. : 2-ге вид. доп. і перероб. К. : 

2009. – 434 с. 

7. Плотницька І.М. Ділова українська мова [Текст] : Навч. по-

сіб. / І.М. Плотницька. – 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 254 с. 

8. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути / 

Л. Погребна. – 2-е вид., переробл. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 416 с. 

9. Скібіцька Л.І. Діловодство[Текст] : Навч. посібник / 

Л.І. Скібіцька. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 224 с.  

10. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, ін-
формація для ділової людини / ред. : В.М. Бріцина. – К.: Довіра, 

2007. – 687 с. 
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Допоміжна 

 

1. Діловодство у державних установах: зб. інструкцій / 

Є.К. Пашутинський (упоряд.) – 2-ге вид. зм. – К.: КНТ, 2009. –     

593 с. 

2. Кодекс законів про працю в Україні зі змінами та доповнен-

нями: в редакції Закону № 322-VІІІ від 10.12.1971 [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (редакція від 13.06.2012). 

3. Національний стандарт України ДСТУ 4423-1:2005 «Інфор-

мація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 

1. Основні положення». – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 

28 с. 

4. Національний стандарт України ДСТУ 4163-2003 «Держав-

на уніфікована система документації. Уніфікована система органі-

заційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання доку-

ментів»: наказ Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 

[Електронний ресурс] / Держспоживстандарт України. – Режим дос-

тупу: http://dilo.kiev.ua/dstu4163-2003.html. 

5. Про затвердження Типової Примірної інструкції з діловодс-
тва у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Авто-

номної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: пос-

танова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 [Елект-

ронний ресурс] /  Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: 

http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-п. 

6. Про затвердження Правил надання послуг поштового 
зв’язку: постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 

270 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим до-

ступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-п (редак-

ція від 17.07.2012). 

7. Про затвердження зразків і описів гербових печаток, печа-
ток без зображення Державного Герба України, бланків і вивісок 

обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, район-

них у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій: поста-

нова Кабінету Міністрів України від 23.08.1995 р. № 672 [Елект-

ронний ресурс] /  Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: 

http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/672-95-п(редакція від 

09.12.2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


