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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. 

Мета вивчення дисципліни " Кадрове діловодство ": набут-

тя студентами теоретичних навичок щодо організації кадрового ді-

ловодства установи та оформлення основних документів, що сто-

суються управління персоналом організації. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

− вивчення основних понять діловодства та класифікації різних 

видів документів; 

− досягти засвоєння студентами сучасних вимог до форми та 

змісту кадрових документів; 

− набуття практичних навичок складання та оформлення кадро-

вої документації. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- основи організації сучасного діловодства; 

- державний стандарт складання та оформлення документів та 

їх реквізитів; 

- роботу кадрової служби в системі управління персоналом; 

- особливості складання та оформлення кадрових документів; 

- основи контрактної системи найму; 
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- документаційне ооформлення процесів: зарахування, пере-
ведення та звільнення працівників, припинення друдового догово-

ру, ведення трудових книжок, складання штатного розпису; 

- порядок ведення особових справ; 

- процес передачі документів в архів. 
повинен вміти: 

- класифікувати документи за їх видами; 

- складати та оформляти кадрові документи; 

- оформляти і вести трудові книжки та особові справи на пра-

цівників; 

- оформляти документи для передачі їх 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 70 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 

окремих частин тем програм, які не 

викладаються на лекціях) 

16 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 

6 Разом 92 

 

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 

1 Тема 1. Основні кадрові документи 7 

2 Тема 2. Кадрова документація при прийнятті на 

роботу 7 

3 Тема 3. Контрактна система найму 7 

4 Тема 4. Кадрова документація при переведенні 

працівників на іншу роботу 
7 

5 Тема 5. Оформлення припинення трудового до-

говору 7 

6 Тема 6.  Заповнення та ведення трудових книжок 7 

7 Тема 7.  Передача в архів справ з особового скла-

ду 7 

8 Тема 8. Документальне оформлення  участі  у 

конкурсі державних службовців 
7 

9 Тема 9. Документальне оформлення та робота з 

кадровим резервом для зайняття посад державних 

службовців 

7 

10 Тема 10. Документальне оформлення підготовки 

та проведення атестації державних службовців 
7 

11 Тема 11. Документальне оформлення підвищення 

кваліфікації кадрів в органах державного управ-

ління та місцевого самоврядування 

7 

12 Тема 12. Документальне оформлення подовження 

терміну перебування на державній службі 
7 

13 Тема 13. Особливості ведення особових справ 

державних службовців в органах влади 
8 

Разом  92 
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2. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Змістовий модуль 1.  

Сутність кадрового діловодства. Документальне оформлення 

прийняття, переведення та звільнення працівників 

 

Тема 1. Основні кадрові документи 

Питання для самостійного опрацювання 

Особливості написання реквізитів кадрових документів. Приз-

начення і функції кадрових документів. 

 

Тема 2. Кадрова документація при прийнятті на роботу 

Питання для самостійного опрацювання 

Складання письмових договорів про повну матеріальну відпові-

дальність, особливості заповнення наказів.   

Тема 3. Контрактна система найму 

Питання для самостійного опрацювання 

Передумови впровадження контрактної системи, особливості 

укладання контрактів з керівниками підприємств. 

 

Тема 4. Кадрова документація при переведенні працівників 

 на іншу роботу 

Питання для самостійного опрацювання 

Складання і оформлення заяв, службових записок та наказів при 

переведення працівників. 

 

Тема 5. Оформлення припинення трудового договору 

Питання для самостійного опрацювання 

Складання і оформлення службових листів, записок та наказів 

при припиненні трудового договору. 

 

Тема 6.  Заповнення та ведення трудових книжок 

Питання для самостійного опрацювання 

Особливості внесення відомостей про особливі періоди, виправ-

лення неправильних записів, видача дубліката трудової книжки. 
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Тема 7.  Передача в архів справ з особового складу 

Питання для самостійного опрацювання 

Процес формування справ, експертиза цінності документів, під-

готовка справ з особового складу до передачі в архів. 

 

Змістовий модуль 2.  

Особливості документування діяльності працівників органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

 

Тема 8. Документальне оформлення  участі  у конкурсі  
державних службовців 

Питання для самостійного опрацювання 

Особливості заповнення декларації про доходи, зобов’язання 

фінансового характеру, та майновий стан державного службовця та 

особи, яка претендує на заняття посади державного службовця що-

до себе та членів своєї сім’ї.   

 

Тема 9. Документальне оформлення та робота з кадровим резе-
рвом для зайняття посад державних службовців 

Питання для самостійного опрацювання 

Характеристика роботи з працівниками, які зараховані до кад-

рового резерву. Особливості створення порядку формування кадро-

вого резерву. 

 

Тема 10. Документальне оформлення підготовки та проведення 

атестації державних службовців 

Питання для самостійного опрацювання 

Особливості складання характеристики для проведення атеста-

ції. Процедура проведення атестації. Особливості оформлення атес-

таційного листа. Аналіз результатів атестаційної комісії. Прийняття 

рішення за висновками атестаційної комісії.  

 

Тема 11. Документальне оформлення підвищення кваліфікації 
кадрів в органах державного управління та місцевого самовря-

дування 

Питання для самостійного опрацювання 

Складання та оформлення картки працевлаштування, направлен-
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ня на роботу випускника-магістра, повідомлення про працевлашту-

вання випускника-магістра в освітній галузі «Державне управлін-

ня». 

 

Тема 12. Документальне оформлення подовження терміну пере-
бування на державній службі 

Питання для самостійного опрацювання 

Підстави подовження терміну перебування на державній служ-

бі. Документи, які додаються до подання подовження терміну пере-

бування на державній службі. 

 

Тема 13. Особливості ведення особових справ державних служ-

бовців в органах влади 

Питання для самостійного опрацювання 

Особливості заповнення особової картки. Складання: біографі-

чної довідки, картки погодження та опису документів особової 

справи. Характеристика документів, які додаються до особової 

справи після призначення працівника на державну службу. 

 

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: 
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- 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 

 
Поточне тестування та самостійна робота Ек-

за-

мен 

Су-

ма Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 40 100 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

 

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повто-

рного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 
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