
 

  



 
 

Дисципліна  
 Діловодство  

  

Сторінка 

дисципліни 

 

 https://business.ieu.edu.ua/ 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

 
залік 

диференційований 

залік 
екзамен 

 

 
  

 

 

 

1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту. Вивчення 

дисципліни забезпечує одержання необхідних теоретичних знань та 

практичних навиків з питань внутрішньогосподарського обліку – 

діловодства, без якого неможлива робота сучасних фахівців.  

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Знання дисципліни надає можливість підвищити якість менеджменту, і, як 

наслідок, забезпечити стабільний розвиток бізнесу підприємства. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою актуальність та необхідність вивчення навчальної дисципліни 

«Діловодство» зумовлена змістом практичної юридичної діяльності 

майбутніх правників, потребою підготовки висококваліфікованих 

фахівців, які володіють сучасними знаннями теорії і навиками практики 

документування інформації та роботи з документами. 

  

4 Результати навчання 
 ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

https://business.ieu.edu.ua/


 
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

  

5 Кредити ECTS 
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год / 3 кредити ECTS. 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Понятійно-термінологічний апарат 

навчальної дисципліни «Діловодство» 
2 2 6 

Тема 2. Історія виникнення, становлення і 

розвитку діловодства в Україні 
2 2 6 

Тема 3. Класифікація документів 2 2 6 

Тема 4. Національний стандарт України 

«ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована 

система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлювання документів» 

2 2 6 

Тема 5. Правила та практика складання і 

оформлення документів з управління 

кадрами 

2 2 6 

Тема 6. Правила та практика складання і 

оформлення довідково-інформаційних 

документів 

2 2 6 

Тема 7. Правила та практика складання і 

оформлення розпорядчих документів 
2 2 6 

Тема 8. Правила та практика складання і 

оформлення документів з діяльності 

колегіальних органів 

2 2 6 

Тема 9. Правила та практика складання і 

оформлення організаційних документів 
- - 10 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 

Обов’язкові завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Понятійно-термінологічний апарат навчальної дисципліни «Діловодство» За розкладом 

Історія виникнення, становлення і розвитку діловодства в Україні За розкладом 

Класифікація документів За розкладом 

Національний стандарт України «ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система 

документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів». 

За розкладом 

Правила та практика складання і оформлення документів з управління кадрами За розкладом 

Правила та практика складання і оформлення довідково-інформаційних документів За розкладом 

Правила та практика складання і оформлення розпорядчих документів За розкладом 

Правила та практика складання і оформлення документів з діяльності колегіальних 

органів 

За розкладом 

Правила та практика складання і оформлення організаційних документів За розкладом 

 

 

 



 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Заява про прийняття на роботу; пояснювальна записка; постанова; статут Відповідно до 

обраного варіанту 

Автобіографія; доповідна записка; рішення; положення Відповідно до 

обраного варіанту 

Резюме; звіт; ухвала; протокол Відповідно до 

обраного варіанту 

Характеристика; лист-підтвердження; розпорядження; акт Відповідно до 

обраного варіанту 

Наказ про звільнення; лист-нагадування; статут Відповідно до 

обраного варіанту 

Заява про переведення на іншу посаду; лист-запрошення; доручення; положення Відповідно до 

обраного варіанту 

Автобіографія; лист- повідомлення; ухвала; протокол Відповідно до 

обраного варіанту 

Резюме; пояснювальна записка; розпорядження; акт Відповідно до 

обраного варіанту 

Характеристика; доповідна записка; постанова; статут Відповідно до 

обраного варіанту 

Наказ про звільнення; звіт; вказівка; положення Відповідно до 

обраного варіанту 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / професійної 

підготовки / вільного вибору 

Один семестр 2 семестр Так 1й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування під 

час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни здійснюється в балах відповідно до табл.1.  

Таблиця 1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Діловодство» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ІНДЗ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т9 – теми занять 

***ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 

 



 
Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). Результати поточного 

контролю знань студентів в цілому (за усіма формами робіт) оцінюються в 

діапазоні від 0 до 60 балів. Студент допускається до підсумкового контролю за 

умови виконання вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну 

навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів. Підсумкове оцінювання 

знань студентів проводиться у формі заліку. Максимальна кількість балів, яку 

можна отримати на іспиті складає 40 балів (див. табл. 2). 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в діапазоні 

від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента на заліку 

оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за результатами 

заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна підсумкова оцінка 

з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань 

та за виконання завдань, що виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. Загальна 

підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 3). 
Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної дисципліни 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 
Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 



 
   

12 Політика дисципліни 
 − середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики; 

− усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що пропустив 

заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням заняття, і при 

цьому має право бути присутнім на заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт відбувається із 

дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з Кодексом 

академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського 

університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 

  

16 Рекомендовані джерела інформації 
 1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: посібник / А. Н. Діденко. – 6-те вид., 

перероб. і доп. – К.: Либідь, 2010. – 480 с. 

2. Карпенко О. О. Сучасне діловодство: навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. 

Матліна. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 75 с. 

3. Комова М. В. Документознавство / М. В. Комова. – Л.: Тріада плюс, 2007. 

– 294 с. 

4. Палеха Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) 

[Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Юрій Палеха. – Вид. 5-те, переробл. 

і допов. – К.: Ліра-К, 2009. – 476 с. 

5. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посібник для студ. Вищих 

навч. закл. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш – К.: Ліра-К 2008. – 395 с. 



 
6. Палеха Ю. І. Історія діловодства (Документознавчий аспект): навч. посіб. 

для вищ. навч. закл. / Юрій Палеха, Наталія Леміш. – К.: Ліра-К, 2011 – 324 с. 

7. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред. д. 

н. дер. упр., проф. Олуйка В.М. / В.Т. Савицький. – К: КНТ, 2008. – 324 с. 

8. Скібіцька Л.І. Діловодство: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І.Скібіцька. 

– 2-ге вид. – К.: Кондор, 2012. – 219 с. 

9. Собчук В.С. Основи загального діловодства : навч. посібник / В. С. 

Собчук; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. Лабораторія науково 

- технічних експертиз та археологічних досліджень історії Волині, ТзОВ «Стир-

агробуд». – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с. 

10. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб / Г.М.Швецова-

Водка. – К.: Знання, 2007. – 398 с. 

  

17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму і тоді успіх прийде сам! 

 


