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   Діловодство – це вид діяльності, предметом якого є питання документування 

та організація роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій. 

Сучасне діловодство – система життєво важливих дій організацій, пов’язаних , 

в першу чергу,  з діловою документацією, яка необхідна для функціонування 

сучасних закладів різної форми власності і засобів, які забезпечують її 

надійність в різних формах ділового спілкування, що мають документальне 

відображення. 

   Опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу 

скоротити час на їх складання, опрацювання та пошук, організувати чіткий 

контроль за проходженням та виконанням. 

   Правильно підготовлений  і належним чином оформлений документ – це 

свідчення культури виконавця.  

Анотація до курсу «Основи сучасного діловодства» 



Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Спеціалізація Експлуатація та ремонт обладнання 

харчового виробництва 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр 

 

Кваліфікація  Технік з експлуатації та ремонту 

устаткування 
  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни -  формування у здобувачів освіти 

необхідних теоретичних і практичних знань про діловодство як діяльність з 

питань документування та організації роботи з документами в процесі 

управлінської діяльності; 

набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших 

нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення 

управління; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до 

складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

- вивчення історії становлення та розвитку діловодства; 

 - формування навичок з 

- ознайомлення з комплексом документів, що використовуються для 

оформлення управлінських формальностей; 

- опанування прийомів раціональної роботи з документами; 

- з’ясування організації чіткого контролю за проходженням та виконанням 

документів; 

- складання та опрацювання документів; 

вивчення технології, пов’язані з організацією документообігу, порядком 

підготовки і передачі справ на архівне зберігання. 

Компетентності: 

загальні: 



 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

3. Вміння організовувати та здійснювати ефективну роботу з документацією. 

4.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Програмні результати навчання: 

1. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

державною мовою. 

2. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

3. Застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних 

практичних завдань у професійній діяльності; 

4. Вчасно й грамотно презентувати результати своєї професійної діяльності; 

5. Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та 

зворотного зв’язку, вести кореспонденцію. 

6. Відповідальне ставлення до виконання професійних обов’язків, прагнення 

саморозвитку та самовдосконалення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен 

знати: 

⎻ понятійний апарат дисципліни; 

⎻ законодавчі акти України, державні стандарти, інші нормативні та методичні 

документи із документаційного забезпечення управління; 

⎻ основні вимоги до складання та оформлення документації; 

⎻ вимоги до контролю за проходженням і виконанням документів; 

⎻ способи організації раціональної роботи з документами. 

вміти: 

⎻ правильно складати та оформляти документи відповідно до вимог чинних 

державних стандартів; 



⎻ формувати систему документів регулювання організаційних відносин, 

використовуючи загальну методику діловодства; 

⎻ раціонально організовувати та здійснювати контроль за функціонуванням 

системи документообігу; 

−складати певний документ, дотримуючись вимог Держстандарту України; 

−застосовувати офіційно-діловий стиль у документах; 

−організовувати роботу зі службовими документами; 

−застосовувати раціональні прийоми складання та оформлення усіх видів 

службових документів: організаційно-розпорядчих, фінансових, господарсько-

договірних, особових, довідково-інформаційних, обліково-фінансових; 

−самостійно готувати розпорядчі документи (накази, розпорядження, вказівки, 

рішення, ухвали); 

−самостійно готувати документи особового походження (автобіографії, резюме, 

характеристики, заяви, скарги, службові, доповідні і пояснювальні записки ); 

−самостійно готувати інформаційні документи (різновиди листів, телеграми, 

прес-релізи, оголошення, відгуки, анотації, висновки, протоколи, звіти, 

резолюції тощо) 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Діловодство як наука й складова управлінської діяльності. 

Тема 2. Інформаційно-документаційне забезпечення управління. 

Тема 3. Основні вимоги, що висуваються до складання та оформлення 

документів. 

Тема 4. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. 

Тема 5. Документація з особового складу. 

Тема 6. Організація роботи з документами. 



Тема 7. Організація документообігу на підприємстві. 

Тема 8. Комп’ютеризація ділових процесів. 

Тема 9. Основні вимоги до організації сучасного діловодства. 

Тема 10. Оперативне зберігання документів. 
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