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1.МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Основною метою викладання дисципліни «Теорія і практика 

референтської та офісної діяльності» є формування у студентів 

системи базових знань щодо особливостей організації референтської 

та офісної діяльності у сучасних державних та відомчих установах.  

Предметом вивчення дисципліни теоретичнаі та прикладні аспекти 

організації діяльності референтської та офісної діяльності.  

Об’єктом вивчення дисципліни є процес здійснення референтської 

та офісної діяльності. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

− вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та 

алгоритмів дисципліни "Теорія і практика референтської та офісної 

діяльності"; 

− вивчення системи вимог ведення референтської та офісної 

діяльності відповідно до нормативно-правового забезпечення України;  

− дослідження основних правил ведення документації, 

бездокументного обслуговування; 

− вивчення основних вимог до професійних та особистих якостей 

секретаря-референта; 

− набуття практичних навичок щодо побудови правильної системи 

роботи референта. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− основні особливості референтської та офісної діяльності; 

− функції і обов’язки референта; 

− форми організації бездокументного обслуговування; 

Студенти повинні уміти: 

− користуватися інструментарієм референтської та офісної 

діяльності на рівні тлумачення та використання у професійній 

діяльності; 

− визначати та аналізувати особливості етики взаємовідносин між 

керівником і співробітниками; 

− орієнтуватись у структурі референтської та офісної діяльності. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної форми 

навчання наведенні в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

дена форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 
25 - 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 

окремих частин тем програм, які не 

викладаються на лекціях) 

57 - 

4 Підготовка до контрольних заходів 12 - 

6 Разом 94 - 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих питань 

тем шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

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

Таблиця 2 

Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 2 3 

1. 
Тема 1. Сучасні вимоги до організації 

референтської та офісної діяльності 
9 

2. 
Тема 2. Спічрайтерство як напрям роботи 

референта  
9 

3. Тема 3. Роль та функції референта 9 

4. 
Тема 4. Організація роботи референта з 

формування та застосування протоколу 
9 

5. 

Тема 5. Організація референтом 

інформаційного та аналітичного забезпечення 

роботи керівника організації  

9 
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                                                                             продовження табл. 2 
1 2 3 

6. 
Тема 6. Професійні вимоги, знання, вміння, 

особистісні якості референта 
9 

7. 
Тема 7. Нормативно-методична база роботи 

референта 
9 

8. 

Тема 8. Адміністративні, організаційні, 

діловодні, аналітичні, технічні  функції 

референта 

9 

9. 
Тема 9. Організація  бездокументного 

обслуговування 
9 

10. 
Тема 10. Етика взаємовідносин секретаря-

референта з керівником та співробітниками 
9 

11. Тема 11. Корпоративна культура 2 

12. Тема 12. Робоче місце секретаря-референта  2 

13. Усього годин 94 

 

 

3. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Тема 1. Сучасні вимоги до організації референтської та офісної 
діяльності  

Організаційні засади референтської діяльності. Референт у системі 

управління організацією. Функції, завдання та обов’язки референта: їх 

загальна характеристика. Вимоги до організаційно-технічного 

забезпечення діяльності секретаря-референта. Планування роботи 

керівника організації як напрям діяльності референта. Стратегічне і 

оперативне планування роботи керівника. Основи планування 

власного часу референта.  

 

Тема 2. Спічрайтерство як напрям роботи референта  

Поняття про спічрайтерство. Мета, завдання і функції 

спічрайтерства в організації роботи керівника. Роль спічрайтерства в 

управлінні організацією. Особливості побудови промов.  
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Тема 3. Роль та функції референта 

Теоретичні засади дослідження ролі та функцій референта в 

системі управління. Роль інформації в системі управління та у роботі 

менеджера. Організація інформаційного обслуговування менеджера. 

Документаційне забезпечення управління. Сучасне розуміння ролі та 

значення посади референта в системі управління. Роль референта в 

інформаційному обслуговуванні менеджера. Посадові обов'язки та 

вимоги до посади референта у контексті діяльності організації. Знання 

та навички, що необхідні документознавцю-референту. 

 

Тема 4. Організація роботи референта з формування та 

застосування протоколу  

Підготовка пакету документів та приміщення для ведення 

переговорів. Протоколювання референтом переговорів. Роль 

секретаря-референта в організації ділових переговорів. Вимоги до 

участі референта у проведенні переговорів.  

 

Тема 5. Організація референтом інформаційного та 

аналітичного забезпечення роботи керівника організації  
Документаційне забезпечення управління. Реєстрація документів 

секретарем. Створення інформаційних баз даних у процесі 

документаційних робіт. Аналітична та аналітико-синтетична 

діяльність референта. Роль інформації у документаційній діяльності 

секретаря-референта. 

 

Тема 6. Професійні вимоги, знання, вміння, особистісні якості 
референта 

Поняття про знання, вміння, особисті якості референта. Посадові 

обов’язки секретаря-референта. Імідж секретаря-референта. 

Професійні якості помічника керівника. Особисті якості помічника 

керівника. Взаємовідносини між секретарем таі керівником. 

 

Тема 7. Нормативно-методична база роботи референта 

Законодавче забезпечення роботи референта. Поняття про 

інструкції. Посадові інструкції працівників. Структура посадової 

інструкції. Загальні положення, загальні обов’язки. Права, завдання та 

обов’язки, відповідальність. Характеристика посад, які можуть 

обіймати спеціалісти (бакалавр, спеціаліст) з документознавства: 

документознавець.  
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Тема 8. Адміністративні, організаційні, діловодні, аналітичні, 
технічні  функції референта 

Організаційна структура ділової служби. Завдання і функції 

служби діловодства. Типове положення про канцелярію. Інструкція з 

документування управлінської діяльності. Табель форм документів, 

які застосовуються в організації. Роль секретаря, секретаря-референта 

в структурі управління підприємств малого та середнього бізнесу. 

Реєстрація документів. Індексація документів. Організація довідково-

інформаційної роботи. Контроль виконання документів. Формування і 

оперативне зберігання справ.  

 

Тема 9. Організація  бездокументного обслуговування 

Поняття про бездокументне обслуговування. Операції 

бездокументного обслуговування та їх загальна характеристика. 

Виконання технічних функцій по забезпеченню роботи керівника. 

підготовка засідань і нарад. Прийом відвідувачів. Телефонне 

обслуговування. Підготовка відряджень. Планування своєї роботи. 

Знання іноземних мов. Високий загальноосвітній рівень (знання 

історії свого міста, архітектурних та культурних пам’яток, щоб в разі 

потреби секретар міг провести ознайомчу екскурсію).  

 

Тема 10. Етика взаємовідносин секретаря-референта з 
керівником та співробітниками 

Специфіка секретарської роботи. Професійні й особисті якості 

помічника керівника. Організаційне обслуговування керівника фірми. 

Зовнішній вигляд секретаря. Ділове спілкування секретаря. Уміння 

бути посередником між керівником і співробітниками. 

 

Тема 11. Корпоративна культура 

Поняття і сутність корпоративної культури. Види та рівні 

корпоративної культури. Роль корпоративної культури в управлінні 

підприємством. Формування корпоративної культури. Методи 

формування корпоративної культури.Зміна корпоративної культури. 

Способи передачі культури. 

 

Тема 12. Робоче місце секретаря-референта  
Автоматизоване робоче місце секретаря-референта. Умови праці. 

Обладнання та гігієна робочого місця секретаря. Загальні вимоги 

безпеки. Облаштування робочого місця. Вимоги безпеки у 
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надзвичайних (аварійних) ситуаціях. 

 

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ   
Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні 

завдання, ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, 

провокаційні запитання. 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

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 «Теорія і практика 

референтської та офісної діяльності» виставляються студентам за 

сумарною кількістю набраних балів, отриманих в результаті 

поточного контролю та у результаті проведення екзамену.   
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 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. 

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

 

Розподіл балів, що отримують студенти, представлено відповідно в 

табл. 3. Шкала оцінювання за ЕСТS представлена в табл. 4. 

Таблиця 3 

Розподіл балів за формами контролю 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий 

контроль 

Су- 

ма Змістовий модуль 1 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 

40 100 

5 5 5 5 5 5 

Змістовий модуль 2 

Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т12 

5 5 5 5 5 5 

Т – тема лекційного заняття. 

  

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 4. 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Для екзамену, курсової роботи 

90-100  відмінно 

82-89  
добре 

74-81  

64-73  
задовільно 

60-63  

35-59  
незараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34  
незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
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7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки 668-87 для практичних занять з дисципліни 

«Теорія і практика референтської та офісної діяльності» для студентів 

спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна 

діяльність» денної форми навчання / А.Ю. Якимчук. – Рівне: НУВГП, 

2013. – 16 с.  

 

Базова 

2. Діденко, А.Н. Сучасне діловодство [Текст]: Навч. посібник. – 2-

ге вид., перероб., доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.Стенюков М.В. 

Справочник секретаря. – М.: «Приор», 2000. – 192 с.  

3. Беспянська, Г.В. Діловодство [Текст]: Навч. посіб. для 

дистанційного навчання: У 2 ч. / За науковою редакцією В.Г. 

Бездрабко. – К.: Університет "Україна", 2005. – Ч.2. – 418 с.  

4. Настольная книга секретаря-референта: Контракты, деловая 

корреспонденция, документация на англ. и рус. языках / Н.А. 

Самуэльян (сост.). – М.: Менеджер, 1997. – 224 с.  

5. Сервисная діяльність: Навчальний посібник / С.И.Коробкова, 

В.И.Кравченко, С.В.Орлов, И.П.Павлова. Підобщ.ред.В.К.Романович. 

– 3-тє вид. – СПб.: Пітер, 2005. – 156 з.: мул. 

6. Шейнов В.П. Секретарь: Практическое пособие. – М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, 2005. – 224 с.  

7. Шейнов В.П. Секретарь: Секреты профессии. – М.: Ось-89, 2003. 

– 207 с. 

 

Допоміжна 

8. Абрамова, С.Г. Про поняття «корпоративна культура». – М., 

2005. – 184 с. 

9. Аванесова Г.А.Сервисная діяльність: Історична і сучасна 

практика, підприємництво, менеджмент: Навчальний посібник для 

студентів вузів – М.: Аспект Пресс, 2006. 

10. Виханский Про., Наумов А. Менеджмент – М.: «Гардарики», 

1999. 

11. Джудит. Деловые встречи: организация и участие. – М.: 

Астрель, АСТ, 2004. – 159 с.  
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12. Голубкова О.Н. Маркетингові комунікації. – М.: Видавництво 

«Финпресс», 2000. – 256 с.  

13. Загорецька О. Зміни в нормативно-правовій базі з діловодства / 

Олена Загорецька // Секретарь-референт. – 2009. – №12. – С. 15. 

14. Загорецька О. Зміни у нормативно-методичному забезпеченні 

організації роботи архівних підрозділів / Олена Загорецька // Довідник 

кадровика. – 2009. – №6. – С. 72-76. 

15. Камерон До. Діагностика й зміна організаційної культури / Пер. 

з анг. під ред. І.В. Андрєєвої. – СПб: Пітер, 2001. – 320 с. 

16. Корбутяк В.І. Електронний документообіг та ефективність 

роботи органів державної влади / В. І. Корбутяк // Вісник АМУ. - 

2013. - №  1. – С.136-142.. 

17. Кузнецова Т. В. Нормативно-методические акты, определяющее 

порядок докумнетования и работы с документами / Т. В. Кузнецова // 

Делопроизводство. – 2007. – №4. – С. 10-15. 

18. Ляпіна І.Ю. Організація й технологія готельного 

обслуговування. ПрофОбрИздат, М., 2001 р.С.7-25, 116-123, 137-160. 

19. Настольная книга секретаря-референта / Составитель 

Самуэльян. – М.: Менеджер, 1998. – 240 с.  

20. Палеха, Ю.І. Документаційне забезпечення управління [Текст]: 

Підручник. – К.: МАУП, 1997. – 344 с.  

21. Посадові інструкції (професіонали). З можливістю копіювання 

[Текст]. – Вид.2-е, допов. – К.: КНТ, 2003. – 96 с. 

22. Привалова М.Ю., Домникова М.А. Секретарь: успешная 

карьера. – М.: Современник-БИС, 1997. – 320 с.  

23. Про інформацію: Закон України [Текст] // [із змінами] від 02.10 

1992 № 2658-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. 

– Ст.650. 

24. РомановичЖ.А.Сервисная діяльність: Підручник. – М., 2006. 

25. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и 

практика. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 304 с.  

26. Секретарское дело / Авт.-сост. И.Н. Кузнєцов. – М.: АСТ Мн.: 

Харвест, 2005. – 480 с.  

27. Серова Г.А. Самоучитель работы на персональном компьютере 

для секретаря-референта. – М.: ЗАО «Бухгалтерский бюллетень», 

1997. – 208 с.  

28. Сокур Я. Державна політика України у сфері діловодства на 

етапі її формування / Людмила Сокур // Вісн. Кн. палати. – 2011. – 

№6. – С. 38-42. 
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29. Співак, В.А. Корпоративна культура [Текст] / В.А. Співак. – 

СПб: Пітер, 2001. – 352 с. 

30. Сфера послуг: Проблеми та перспективи розвитку / Під 

ред.акад.Ю.П. Свириденко: У 4 т. М.: "Кандид", 2000. 

31. Харрисон Дж. Организация работы секретаря учреждения. – М.: 

Экономика, 1985. – 120 с.  

32. Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М.: «Приор», 1998. – 304 с.  

33. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой. – 

Мн.: Амалфея, 1996. – 368 с.  

34. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – 

Мн.: Амалфея, 1996. – 288 с.  

35. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. – Мн.: 

Амалфея, 1996. – 384 с.  

14. Ресурси 

 

Періодичні видання 

1. Секретарь-референт. 

2. Референт. 

3. Вісник Національної Академії Державного управління при 

Президентові України. 

4. Економіка та держава. 

5. Регіональна економіка. 

6. Фінанси України. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http: // www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

2. http: // www.rada.kiev.ua – Законодавство України. 

3. http: // www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


