
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
З ДИСЦИПЛІНИ ДІЛОВОДСТВО 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Загальні положення 

 
Індивідуальна робота виконується студентом у процесі вивчення 

дисципліни «Ділоиодство». Вона ставить за мету закріпити знання, засвоєні на 
лекціях при вивченні теоретичних питань, опрацюванні літературних джерел та 
цікавих соціокультурних досліджень. 

 
2. Зміст індивідуальної роботи 

 
Студент, залежно від варіанта опрацьовує літературні джерела. Складає 

план (за нижче вказаними методичними вказівками), враховує теоретичні 
знання, набуті на лекціях та семінарських заняттях виконує завдання. 
 

3. Порядок отримання завдання 
 

Студенти вибирають індивідуальне завдання для самостійної роботи, 
реєструють його у викладача (див додаток №1,2). 

 
4. Оформлення індивідуальної роботи 

 
Індивідуальна робота оформляється на одній стороні аркуша паперу 

формату А-4 (210х297 мм) таким чином, щоб залишилися поля: ліве – не менше 
30 мм, праве –15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Поля не обводити. 

Зміст пишеться від руки чітким розбірливим почерком (шариковою 
ручкою фіолетового кольору), або набирається на компютері, дотримуючись 
слідуючих вимог: 

♦  шрифт – Times Now Poman; 
♦  розмір – 14; 
♦  відстань між рядками – 1,3-1,5 інтервалу; 
♦  розташування книжне; 
♦  мінімальна висота друкованого шрифту 1,8 мм. 
Обсяг індивідуального завдання повинен становити не менше 10-12 

сторінок рукописного тексту або 10-15 – друкованого. Не допускається 
дослівне переписування матеріалів з підручників. Не можна скорочувати слова, 
сторінки нумеруються у правому верхньому кутку аркуша. 

Індивідуальне завдання повинно містити наступні складові частини, які 
необхідно підшити у папці у такій послідовності: 

1. Титуальний аркуш (додаток 1). 
2. Завдання (додаток 2). 
3. Вступна частина. 



4. Основна частина (характеристика основного питання). 
5. Висновки та пропозиції. 
6. Додатки (ілюстративні фотоматеріали до теми, презентація тощо). 
7. Список використаної літератури. 

 
Варіанти завдання  

для індивідуальної самостійної роботи 
 

1. Роль діловодства на підприємстві. 

2. Класифікаційні системи документів. 

3. Значення класифікації документів. 

4.  Робота з документами, що містять комерційну таємницю. 

5. Інформаційні технології в діловодстві. 

6. Автоматизація діловодства. 

7.  Організація діловодства на підприємстві. 

8. Уніфікація та стандартизація документів. 

9. Раціональна організація праці персоналу канцелярії. 

10.  Призначення довідково-інформаційних документів. 

11. Службові листи - один із найбільш поширених видів документів, їх 

призначення. 

12. Порядок документування управлінської діяльності. 

13.  Організація контролю за виконанням документів. 

14. Типові строки виконання документів. 

15. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 - основний  

нормативний документ щодо організації роботи зі зверненнями громадян. 

16.  Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. 

17. Основи комплектування архіву. 

18. Робота державного архіву з джерелами комплектування. 

19. Зберігання службових документів. 

20. Основні засади архівного підрозділу. 

21. Порядок зберігання справ у архівному підрозділі  



22. Закон України "Про електронні документи та електронний 

документообіг" як основний нормативний документ про електронний 

документ. 

23. Законодавство України про електронні документи та електронний 

документообіг. 

24. Засади електронного документообігу. 

25.  Роль відділу кадрів на підприємстві. 

26. Кваліфікаційні характеристики за посадами працівників ресторану. 

27. Оформлення документів щодо особового складу. 

28. Планування роботи з резервом кадрів. 

29. Організаційно-методичне забезпечення формування резерву кадрів. 

30. Документування роботи з резервом кадрів. 

31.  Нормативні документи, що регламентують ведення документації щодо 

особового складу на підприємствах, в організаціях будь-якої форми 

власності. 

32. Особова справа - це сукупність документів, що містить найповніші 

відомості про працівника. 

33. Трудова книжка працівника. 
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