
1 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ» 

 

Заняття № 1. 

Тема 1. Предмет, мета та завдання курсу 

«Організація роботи з документами» 

1. Предмет, мета та завдання курсу «Організація роботи з 

документами». 

2. Історія виникнення діловодства. 

3. Складання документів за часів Київської Русі. 

4. Документознавство як галузь наукових знань. 

5. Основні категорії та поняття документознавства. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Що вивчає дисципліна «Організація роботи з документами?» 

2. Назвіть етапи розвитку діловодства. 

3. Визначте характерні ознаки виконавчого діловодства. 

4. Розкажіть про складання документів за часів Київської Русі. 

5. Назвіть найдавніший історичний документ. 

6. Вкажіть які операції охоплює документацій на діяльність. 

7. Назвіть критерії класифікації документів. 

 

Теми рефератів: 

1. Історія виникнення діловодства. 

2. Складання документів за часів Київської Русі. 

3. Документознавство як галузь наукових знань. 

4. Основні категорії та поняття документознавства. 

 

Заняття № 2. 

 

Тема 2. Нормативно-правова база організації сучасного 

документознавства в Україні 

1. Характеристика основних чинних нормативних документів 

щодо організації документознавства в установі. 

2. Строки зберігання документів службового призначення. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Назвіть основні чинні  нормативні документи  щодо організації 

документознавства в установі. 

Дайте визначення поняття «реквізит документа». 

 

Теми рефератів: 

1. Характеристика основних чинних нормативних документів щодо 

організації документознавства в установі. 
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2. Строки зберігання документів службового призначення. 

 

Заняття № 3. 

Тема 3. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів 

1. Поняття про формуляр-зразок та реквізити документів. 

2. Оформлення службових документів.  

3. Загальні вимоги до створення документів:  

4. Зображення Державного Герба України  

5. Коди  

6. Найменування установи 

7. Довідкові дані про установу  

8. Назва виду документа 

9. Дата документа  

10. Реєстраційний індекс документів  

11. Посилання на реєстраційний індекс і дату  

12. Місце складення або видання  

13. Гриф обмеження доступу  

14. Адресат  

15. Гриф затвердження документа 

16. Резолюція  

17. Заголовок до тексту документа 

18. Відмітка про контроль 

19. Текст документа 

20. Відмітки про наявність додатків  

21. Підпис 

22. Візи та гриф погодження 

23. Відбиток печатки  

24. Відмітка про засвідчення копій документів 

25. Відмітки про створення, виконання документа, наявність 

його в електронній формі та надходження до установи.  

26. Відмітка про надходження документа до установи. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1.  Що таке формуляр? 

2. Назвіть реквізити документів за державним стандартом. 

3. Які обов’язкові реквізити повинен містити документ? 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття про формуляр-зразок та реквізити документів. 

2. Особливості розташування реквізитів документів. 

3. Оформлення службових документів.  

4. Загальні вимоги до створення документів. 

5. Гриф обмеження доступу: поняття види, особливості застосування.  
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Тестові завдання до теми «Організаційно-розпорядчі документи» 

Варіант № _1___ 

1. Основним керівним матеріалом при створенні документів є:  

      А) накази вищих органів 

      Б) посадова інструкція;  

      В) державний стандарт.  

2. Реквізити, що наносяться під час складання документа 

називаються:  

           А) змінними; 

           Б) постійними; 

           В) повними.  

3. Стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною 

інформацією документа й місцем, залишеним для змінної 

називається:  

           А) бланком; 

      Б) трафаретом; 

      В) документом. 

4.  Відмітка про надходження наноситься:  

           А) у лівій частині верхнього поля; 

           Б) у правій частині верхнього поля; 

           В) у правій частині нижнього поля.  

5.  Накази видаються:  

           А) керівником підприємства; 

           Б)  адміністрацією підприємства;  

           В) керівниками колегіальних органів державного управління. 

6. Накази бувають: 

           А) з питань основної діяльності та по особовому складу; 

           Б)  по особовому складу; 

           В)  нормативні та індивідуальні.  

7. Позбавлений дати документ втрачає: 

           А) значення; 

           Б) зміст;     

     В) юридичну силу. 

8. Статут, положення, посадова інструкція, правила – це … 

            А) розпорядча документація; 

            Б) організаційна документація;  

            В) організаційно-управлінська документація.  

9. Документ, яким оформлюється утворення підприємства – це … 

             А)  положення;  

             Б) статут;  

             В) інструкція.  

10. Коли вступає в силу наказ ?  

             А) із моменту підписання; 
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             Б) із моменту затвердження;  

             В) із моменту узгодження.   

 

Варіант № __2__ 

1. Документацію, яка забезпечує організаційну функцію апарату 

управління, називають: 

     А) організаційно-розпоряда; 

     Б) з особового складу; 

     В) управлінською. 

2.  Реквізит – це 

               А) правило оформлення документа;  

               Б) елемент офіційного документа;  

               В) частина документа. 

3.  Реквізити, що наносяться при виготовленні уніфікованої форми чи 

бланку називаються:  

          А) змінними; 

          Б) постійними 

          В) повними.  

4. Модель побудови форми документа, яка встановлює галузь 

використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови 

конструкційної сітки та основні реквізити називається:  

            А) формуляр-зразок;  

            Б) бланк; 

            В) уніфікована форма документу.  

5. Варіант розташування реквізиту, при якому початок і кінець кожного 

рядка реквізиту однаково віддалені від меж відведеної робочої площі 

називаються: 

              А) кутовим; 

              Б) центровим;  

              В) повздовжнім. 

6. Наказ – розпорядчий документ, що видається на правах: 

               А) колегіальності;  

               Б) єдиноначальності; 

               В) колегіальності або єдиноначальності.  

7.  Копія  будь-якої частини оригіналу документа це –  

               А) архівна довідка; 

               Б)  витяг;  

               В) проект документа.  

8. Наказ, постанова, рішення, вказівка, ухвала, розпорядження – це…  

                А) розпорядча документація; 

                Б) довідково-інформаційна документація;  

                В) організаційно-довідкова документація.   

9. Документ, який фіксує послідовний хід обговорення питань та 

прийняття рішень – це … 
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                А) звіт; 

                Б) протокол; 

                В) лист.  

10. Посадова інструкція визначає… 

                 А) організаційно-правове становище працівника; 

                 Б)  технологію робочого процесу працівника; 

                 В)  умови для ефективної праці.  

Заняття № 4. 

Тема 4. Організація документообігу 

1. Поняття «документообіг», його розвиток і нормативно-

методична регламентація. 

2. Приймання та первинна обробка документів. 

3. Попередній розгляд документів. 

4. Порядок передачі документів на розгляд керівництву. 

5. Порядок отримання та розгляду вхідних документів 

структурними підрозділами організації. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Що розуміється під поняттям «документообіг»? 

2. Назвіть основні принципи  організації документообігу. 

3. У чому полягає організація роботи з документами? 

4. Приймання та первинна обробка документів. 

5. Як здійснюється попередній розгляд документів? 

6. У якому реквізиті фіксуються результати розгляду документів? 

7. Назвіть порядок отримання та розгляду вихідних документів 

структурними підрозділами. 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття «документообіг», його розвиток і нормативно-методична 

регламентація.  

2. Приймання та первинна обробка документів.  

3. Попередній розгляд документів.  

4. Порядок передачі документів на розгляд керівництву.  

5. Порядок отримання та розгляду вхідних документів структурними 

підрозділами організації. 

 

 

Заняття № 5. 

Тема 5. Реєстрація документів 

1. Реєстрація документів.  

2. Автоматизована система реєстрації документів. 

3. Індексація вхідних документів. 

4. Перелік вхідних документів, що не підлягають реєстрації в 

канцелярії, а лише у відповідних структурних підрозділах. 
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5. Реєстація та індексація вихідної кореспонденції. 

6. Реєстрація та індексація внутрішніх документів. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. У чому полягає  мета реєстрації документів? 

2. Назвіть вхідні документи, які підлягають обов’язковій реєстрації. 

3. Вкажіть яка кореспонденція підлягає реєстрації. 

4. Розкажіть як проходить реєстрація та індексація документів. 

Якими цифрами ведеться нумерація? 

 

Теми рефератів:  

1. Реєстрація документів.  

2. Індексація вхідних документів.  

3. Перелік вхідних документів, що не підлягають реєстрації в канцелярії, 

а лише у відповідних структурних підрозділах.  

4. Реєстрація та індексація вихідної кореспонденції.  

5. Реєстрація та індексація внутрішніх документів. 

 

Заняття № 6. 

Тема 6. Особливості роботи зі зверненнями громадян 

1. Нормативні документи, якими регламентується робота зі 

зверненнями громадян. 

2. Право на звернення. 

3. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені. 

4. Вимоги до звернення. 

5. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернень. 

6. Робота з листами та зверненнями громадян.  

7. Порядок розгляду звернень. 

8. Термін розгляду звернень. 

9. Права громадянина при розгляді звернень. 

10. Обов’язки органів державної влади, і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій при 

розгляді звернень громадян. 

11. Особистий прийом громадян. 

12. Відповідальність за порушення законодавства про 

звернення громадян. 

13. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, в засобах 

масової інформації . 

14. Порядок контролю за розглядом письмових чи усних 

звернень громадян. 

15. Формування справ за зверненнями громадян. 
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16. Зберігання пропозицій, заяв чи скарг. 

17. Класифікатор звернень громадян. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Назвіть нормативні документи, якими регламентується робота зі 

зверненнями громадян. 

2. Назвіть основні вимоги до звернення. 

3. Укажіть порядок розгляду звернень. 

4. Назвіть права, які має громадянин, який подав звернення. 

5. Розкажіть як розташовані документи у справах. 

6. Розкажіть про класифікатор звернень громадян. 

 

Теми рефератів:  

1. Звернення громадян: порядок та строки розгляду звернень.  

2. Особистий прийом громадян.  

3. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.  

4. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної 

влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності, в засобах масової інформації. 

5. Порядок контролю за розглядом письмових чи усних звернень 

громадян.  

 

 

Заняття № 7. 

Тема 7. Складання номенклатури справ та формування справ 

1. Складання номенклатури справ. 

2. Номенклатура справ структурного підрозділу. 

3. Вимоги до номенклатури. 

4. Зведена номенклатура справ. 

5. Правила формування справ. 

6. Принципові підходи до зберігання документів в установі.  

7. Роль експертизи цінності документів установи. 

8. Технологія оформлення справ тривалого та постійного 

зберігання. 

9. Основні документи, що регламентують роботу з кадрами в 

установі. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Дайте визначення поняття «номенклатура справ». 

2. Назвіть реквізити номенклатури справ. 

3. Назвіть види номенклатури справ за сферою використання. 

4. Укажіть, яких правил слід дотримуватися під час формування 

справ. 
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5. Укажіть, що мається на увазі під комерційною таємницею 

підприємства. 

 

Теми рефератів:  

1. Складання номенклатури справ. 

2. Номенклатура справ структурного підрозділу. 

3. Вимоги до номенклатури. 

4. Зведена номенклатура справ. 

5. Правила формування справ. 

 

 

Заняття № 8. 

Тема  8. Оперативне зберігання документів та підготовка справ до 

подальшого їх зберігання та використання 

1. Формування і оперативне зберігання справ. 

2. Експертиза цінності документів.  

3. Критерії оцінки документів. 

4. Проведення експертизи цінності. 

5. Оформлення справ. 

6. Оформлення обкладинки справи. 

7. Складання описів справ. 

8. Порядок передачі справ до архіву. 

9. Зберігання документів в електронній формі.  

10. Систематизація документів. 

11. Забезпечення збереження документів в електронній формі. 

12. Архівне зберігання. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Визначте підходи до зберігання документів в установі. 

2. Укажіть на підставі чого проводиться експертиза цінності 

документів. 

3. Розкажіть як відбувається зберігання документів в електронній 

формі. 

4. Назвіть основні документи, що регламентують роботу з кадрами 

в установі. 

5. Назвіть, що визначають правила внутрішнього розпорядку. 

6. Розкажіть для чого укладається колективний договір. 

7. Розкажіть на підставі чого розробляються посадові інструкції. 

 

Теми рефератів:  

1. Формування і оперативне зберігання справ.  

2. Експертиза цінності документів.  

3. Оформлення справ.  

4. Порядок передачі справ до архіву.  

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
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Заняття № 9. 

Тема 9. Організація контролю за виконанням документів 

1. Мета, завдання та правила контролю за виконанням 

службових документів. 

2. Здійснення контролю за виконанням документів. 

3. Види робіт при контролю за виконанням документів.  

4. Терміни виконання документів. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Визначте мету, завдання та правила контролю за виконанням 

службових документів. 

2. Назвіть види робіт при контролю за виконанням документів. 

3. Вкажіть терміни виконання документів. 

4. Хто здійснює контроль за виконанням документів? 

 

Теми рефератів:  

1. Мета, завдання та правила контролю за виконанням службових 

документів.  

2. Здійснення контролю за виконанням документів.  

3. Види робіт при контролю за виконанням документів.  

4. Терміни виконання документів. 

 

Заняття № 10. 

Тема 10. Особливості архівної справи 

1. Основні вимоги до устаткування і приміщення архіву.  

2. Вимоги до приміщення архіву. 

3.  Протипожежний захист архіву. 

4.  Стелажне устаткування. 

5.  Основні напрями і форми використання архівної 

інформації.  

6. Форми організації використання архівної інформації. 

7.  Особливості організації використання архівної інформації 

на різних носіях.  

8. Видача документів з архіву.  

9. Основні вимоги до надання документів у тимчасове 

користування. 

10. Термін видачі документів у тимчасове користування.  

11. Порядок оформлення документів у тимчасове 

користування.  

12. Грошова оцінка документів.  

13. Страхування документів. 

14. Вилучення документів.  
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15. Повернення документів. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1. Назвіть основні вимоги до устаткування і приміщення архіву. 

2. Визначте основні системи зберігання документів. 

3. Виділіть основні напрями і форми використання архівної 

інформації. 

4. Назвіть форми використання архівної інформації. 

5. Дайте визначення: архівна довідка, архівна копія, архівний витяг. 

6. Назвіть форми публікації архівних документів. 

7. Укажіть, на підставі чого розроблений порядок видачі документів. 

 

Теми рефератів:  

1. Основні вимоги до устаткування і приміщення архіву.  

2. Основні напрями і форми використання архівної інформації.  

3. Особливості організації використання архівної інформації на різних 

носіях.  

4. Основні вимоги до надання документів у тимчасове користування. 

5. Порядок оформлення документів у тимчасове користування.  

 

 

 
Тести для самоконтролю з навчальної дисципліни  

«Організація роботи з документами» 
Варіант № _1_________ 

1. До служб документаційного забезпечення управління в міністерствах і відомствах 
України належать: 

а) загальний відділ; 
б) канцелярія; 
в) управління справами. 

2. Які функції виконує група обліку та реєстрації кореспонденції як група канцелярії?  
а) розподіл кореспонденції по структурних підрозділах; 
б) перевірка правильності складання і оформлення вихідних і внутрішніх документів; 
в) інформування керівництва про хід виконання документів і доручень. 

3. Які функції виконує експедиція як група канцелярії?  
а) сортування та реєстрація кореспонденції; 
б) ведення довідково-інформаційної роботи; 
в) контроль за своєчасним виконанням документів. 

4.Значення слова «Секретар»:  
          а) довірена особа; 
          б) той, що береже таємницю; 
          в) помічник.  
5. Посадова інструкція секретаря – це 
          а) документ, в якому наведені функції, права, обов’язки і відповідальність секретаря у 

строго визначеній формі, який розробляється спеціалістом по роботі з персоналом, 
узгоджується з юрисконсультом підприємства і затверджується директором;  

          б) ) документ, в якому наведені функції, права, обов’язки і відповідальність секретаря у 
строго визначеній формі, який розробляється спеціалістом по роботі з персоналом, 
затверджується  юрисконсультом підприємства і узгоджується з  директором; 

         в) ) документ, в якому наведені функції, права, обов’язки і відповідальність секретаря у 
строго визначеній формі, який розробляється спеціалістом по роботі з персоналом, 
узгоджується з  директором підприємства; 

6.  Основним керівним матеріалом при створенні документів є:    
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        а) накази вищих органів управління; 
         б) посадова інструкція;  
         в) державний стандарт.                          
7. Реквізити, що наносяться при виготовленні  бланку називаються: 
        а) змінними; 
          б) постійними; 
          в) повними. 
8. Варіант розташування реквізиту, при якому початок і кінець кожного рядка реквізиту 

однаково віддалені від меж відведеної робочої площі називається:  
          а) кутовим;  
          б) центровим;  
          в) повздовжнім   
9.  До організаційних форм роботи з документами відносяться:  
          а) централізована, децентралізована, змішана; 
          б) централізована, оперативна, змішана;  
          в) змішана, оперативна, функціональна. 
10. Основними завданнями служби діловодства є:  
          а) встановлення єдиного порядку роботи з документами;  
          б) правильна реєстрація, перегляд документів для передачі на розгляд керівництву;  
          в) контроль за виконанням документів.  
 
 
                                                            

Варіант № 2_________ 
1. Які структурні підрозділи входять до складу управління справами? 

а) відділ з обліку та реєстрації документів, група контролю, протокольна частина, 
копіювально-розмножувальна служба та архів; 

б) канцелярія,   інспекція при керівникові, секретаріат, відділ раціоналізації 
діловодства, відділ листів і центральний архів; 

в) відділ з обліку та реєстрації документів, інспекція при керівникові, секретаріат, 
копіювально-розмножувальна служба, відділ листів і центральний архів. 

2. Які функції виконує відділ листів як група канцелярії? 
а) повідомлення громадян про результати розгляду їхніх листів; 
б) відправлення вихідної документації та доставка документів у структурні 

підрозділи; 
в) облік та реєстрація вхідної, вихідної, внутрішньої документації. 

3. Які функції виконує група контролю як група канцелярії? 
а) прийом, облік, передача на розгляд і виконання скарг; 
б) доставка документів у структурні підрозділи; 
в) аналіз виконавської дисципліни. 

4. Основне завдання секретаря керівника:  
         а) уміння проявити такт та обережність і не розголошувати інформацію, що містить 
комерційну таємницю;  
         б) організовувати та проводити прийом відвідувачів;  
         в) забезпечити ефективну працю керівника установи.  
5. Організаторські якості секретаря – це  

          а) здібність виконувати одразу декілька справ та уміння організувати свою роботу і 

роботу офісу;  

          б) високий рівень базової освіти;  

          в) швидкісний і грамотний машинопис. 

  6. Реквізити, що наносяться під час складання документа називаються:  

          а) змінними; 

          б) постійними;  

          в) повними.       

7. Стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією 

документа й місцем, залишеним для змінної інформації називається: 

          а) бланком; 

          б) трафаретом;  

          в) документом. 
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8. Модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, 

формати, розмір берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та основні 

реквізити називається: 

          а) формуляр-зразок;  

          б) бланк; 

          в) уніфікована форма документу. 

9. Загальне керівництво роботою служб діловодства здійснює: 

         а) керівник установи;  

         б) керівник структурного підрозділу; 

         в) керівник відділу діловодства.  

10. Для виготовлення бланків документів встановлено розташування реквізитів:  

         а) кутове, повздовжнє; 

         б) повздовжнє, центральне; 

Варіант __1__ 
1. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його: 

а) текст; 
б) назва; 
в) зміст. 

2. За формою документи поділяють на: 
а) первинні, вторинні; 
б) стандартні, індивідуальні; 
в) односкладові і складні. 

3. За складністю документи поділяють на: 

а) односкладові і складні; 

б) односкладові і багатоскладові; 

в) односкладові і двоскладові. 
4. За походженням документи поділяють на: 

а) рукописні і відтворені механічним способом; 
б) вхідні і вихідні; 
в) внутрішні і зовнішні. 

5. Стиль сучасного ділового письма — це: 
а) сукупність правил складання документів; 
б) сукупність реквізитів; 
в) сукупність вимог до оформлення реквізитів. 

6. Точним текст документа є тоді, коли: 
а) в ньому немає подвійного тлумачення слів; 
б) текст його веде до прийняття адресатом пропозицій; 
в) в ньому вичерпано всі обставини справи. 

7. Переконливим текст документа є тоді, коли: 
а) веде до прийняття адресатом пропозицій; 
б) веде до правильного оформлення документа; 
в) зміст його описує усі обставини справи.  

8.У вступі укладачем документа: 
а) викладається історія питання; 
б) викладається пояснення і міркування; 
в) викладається мета. 

9. У закінченні укладач документа: 
а) викладає історію питання; 
б) викладає пояснення і міркування;  
в) викладає мету. 

10. Документи з високим рівнем стандартизації складаються: 
а) за затвердженою формою; 
б) довільно, в залежності від ситуації; 
в) за типовою формою. 

11. Типізація текстів — це: 
а) створення тексту-зразка; 
б) поділ інформації тексту на постійну і змінну;  
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в) процес трафаретизації 

12. Назва виду документа наводиться в усіх документах, крім: 
а) листів; 
б) актів; 
в) протоколів. 

13. При адресуванні документа приватній особі: 
а) можна вказувати лише прізвище та ініціали;  
б) необхідно, крім прізвища, вказати і посаду;  
в) слід вказати місце роботи. 

14. В резолюціях відображається: 
а) спосіб доказу; 
б) результат розгляду; 
в) результат виконання документа. 

15. Гриф погодження: 

а) підвищує дієвість документа; 
б) здійснює компетентну оцінку змісту;  
в) є однією із форм засвідчення документа. 

16. Відмітка про надходження наноситься: 
а) у лівій частині верхнього поля; 
б) у правій частині верхнього поля; 
в) у правій частині нижнього поля.  

17. Акт — це документ,  складений однією або кількома  особами, що: 
а) є засобом розпорядження; 
б) підтверджує будь-які факти, події; 
в) регламентує діяльність підприємства. 

18. У констатаційній частині акту висвітлюють: 
а) пропозиції, висновки; 
б) завдання членів комісії; 
в) підстави для складання акту.  

19. Довідка — це документ, в якому: 
а) викладаються певні питання, даються висновки;  
б) міститься опис та підтвердження тих чи інших фактів; 
в) викладається інформація про ситуацію. 

20. Доповідна записка — документ, який містить: 
а) інформацію про ситуацію, факти, явища; 
б) висновки, пропозиції; 
в) підтвердження фактів. 

21. Пояснювальна записка: 
а) з'ясовує зміст певних положень; 
б) підтверджує ті чи інші факти; 
в) висловлює думку з приводу якої-небудь роботи. 

22. Протокол — це документ, в якому: 

а) підтверджуються факти, певні положення; 
б) фіксується час, місце, мета проведення зборів;  
в) повідомляє про ситуацію, яка склалася.  

23. Слово «СЛУХАЛИ» у протоколі оформляють так: 
а) пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок питання, і ставлять двокрапку;  
б) пишуть в наступному рядку за цифрою, що позначає питання, і ставлять двокрапку; 
в) пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок питання, і ставлять крапку з 

комою. 

24. Текст службового листа повинен висвітлювати: 
а) два-три питання; 
б) одне-два питання; 
в) тільки одне питання. 

25. У тексті службового листа такі вирази, як «напевне»,  «як і раніше», «як відомо»: 
а) рекомендується уникати; 
б) бажано використовувати; 
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в) обов'язково слід використовувати. 
. 

26. Словами «Надсилаємо», «Направляємо», «Повертаємо», «Додаємо» та ін. починають: 
а) листи-повідомлення; 
б) листи-нагадуваняя; 
в) супровідні листи. 

27. Лист-запрошення адресується: 
а) тільки конкретній особі; 
б) тільки закладам; 
в) як конкретній особі, так і закладам. 
в) листа-нагадування. 

28. Форма третьої особи при складанні гарантійного листа вживається лише тоді, коли: 
а) листа адресовано певній організації; 
б) листа адресовано до конкретної особи; 
в) листа адресовано чи певній організації, чи конкретній особі. 

29. У тексті телеграми знаки №, — (мінус), 4- (плюс), 0 (нуль), % (процент), цифри пишуться: 
а) словами; 
б) абревіатурою; 
в) і словами, і абревіатурою. 

30. Службові телеграми пишуть у: 

а) одному примірнику; 
б) двох примірниках; 
в) трьох примірниках. 

31. Ухвала — це правовий акт, який приймається:  
а) Кабінетом Міністрів України; 
б) керівником підприємства; 
в) місцевими радами. 

32.Ухвали бувають: 
а) первинні і вторинні; 
б) нормативні та індивідуальні; 
в) стандартні та індивідуальні. 

33. Накази видаються: 
а) керівником підприємства; 
б) адміністрацією підприємства; 
в) керівниками колегіальних органів державного управління. 

34. Ініціативний наказ видається: 
а) при реорганізації або ліквідації структурних підрозділів; 
б) для оперативного впливу на процеси; 
в) при аналізі результатів діяльності установ, затвердженні планів. 

35. Словом «НАКАЗУЮ» починають: 
а) констатаційну частину наказу; 
б) розпорядчу частину наказу; 
в) констатуючу частину наказу. 

36. Значна за кількістю пунктів розпорядча частина наказу  може оформлятися у вигляді: 
а) діаграми; 
б) графіка; 
в) таблиці. 

37. На основі доповідних записок керівників структурних  підрозділів, заяв громадян, 
протоколів колегіальних органів тощо складають: 

а) накази із загальних питань; 
б) накази по особовому складу; 
в) накази з питань основної діяльності. 

38. В автобіографії викладається: 
а) опис моральних і ділових якостей працівника;  
б) опис життєдіяльності; 
в) дані про трудову діяльність. 

39. Контракт — це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між: 
а) підприємством і працівником; 
б) працівниками; 
в) підприємствами. 
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40. Текст характеристики викладається від:  

а) першої особи; 
б) другої особи; 
в) третьої особи. 

41. До служб документаційного забезпечення управління в міністерствах і відомствах 
України належать: 

а) загальний відділ; 
б) канцелярія; 
в) управління справами. 

42. Які структурні підрозділи входять до складу управління справами? 

а) відділ з обліку та реєстрації документів, група контролю, протокольна частина, 
копіювально-розмножувальна служба та архів; 

б) канцелярія,   інспекція при керівникові, секретаріат, відділ раціоналізації діловодства, 
відділ листів і центральний архів; 

в) відділ з обліку та реєстрації документів, інспекція  при керівникові, секретаріат, 
копіювально-розмножувальна служба, відділ листів і центральний архів. 

43. Які функції виконує група обліку та реєстрації кореспонденції як група канцелярії?  

а) розподіл кореспонденції по структурних підрозділах; 
б) перевірка правильності складання і оформлення вихідних і внутрішніх документів; 
в) інформування керівництва про хід виконання документів і доручень. 

44. Які функції виконує відділ листів як група канцелярії?  
а) повідомлення громадян про результати розгляду їхніх листів; 
б) відправлення вихідної документації та доставка документів у структурні підрозділи; 
в) облік та реєстрація вхідної, вихідної, внутрішньої  документації. 

45. Де реєструються заяви і листи громадян? 
а) в канцелярії; 
б) у відділі кадрів; 
в) секретарем начальника у приймальні. 

46. Яка форма реєстрації документів є більш досконалою? 

а) журнальна; 

б) карткова; 

в) обидві в рівній мірі досконалі. 
47. Як проводиться індексація документів у навчальних  закладах? 

а) в межах календарного року; 
б) в межах навчального року; 
в) помісячна індексація. 

48. Як називається ознака групування документів у справи, при якій в одну справу групуються 
документи одного виду? 

а) предметна; 
б) кореспондентська; 
в) номінальна. 

49. Яка номенклатура справ має рекомендований характер? 

а) конкретна; 
б) типова; 
в) приблизна. 

50. Який має бути обсяг справ при їх формуванні? 
а) не більше 200 листів; 
б) не більше 250 листів; 
в) не більше 300 листів. 

 
Варіант __2__ 

1. За спеціалізацією документи поділяють на: 

а) розпорядчі та організаційні; 
б) односкладові і складні; 
в) загальні, з адміністративних питань. 

2. За строками зберігання документи поділяють на: 

а) постійного зберігання, тривалого (понад 10р.) і  тимчасового (до 10 р.); 

б) постійного зберігання, тривалого (понад 25 р.) і тимчасового (до 25 р.); 
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в) постійного зберігання, тривалого (понад 10 р.) і  тимчасового (до 10 р.); 
3. За джерелом виникнення документи поділяють на:  

а) рукописні і відтворені рукописним способом; 
б) внутрішні і зовнішні; 
в) первинні і вторинні. 

4. Достовірним текст документа є тоді, коли: 
а) в ньому немає подвійного тлумачення слів; 
б) в ньому відсутні зайві слова; 
в) викладені в ньому факти відповідають дійсності. 

5. Повним текст документа є тоді, коли: 
а) в ньому відсутні зайві слова; 
б) немає подвійного тлумачення слів; 
в) зміст його описує усі обставини справи.  

6. Текст документа складається з таких частин: 
а) преамбула, суть, закінчення; 
б) вступ, основна частина (доказ), мета (закінчення);  
в) вступ, основна частина (доказ), суть питання. 

7. У доказі укладач документа: 
а) викладає історію питання; 
б) викладає пояснення і міркування; 
в) викладає мету, заради якої складено документ. 

8. Прямий порядок розташування логічних елементів тексту — це: 

а) вступ, закінчення, доказ; 
б) доказ, вступ, закінчення; 
в) вступ, доказ, закінчення. 

9. Пасивне закінчення тексту документу має мету донести інформацію про: 

а) необхідність виконання якогось рішення; 
б) необхідність скласти лист-відповідь; 
в) за типовою формою. 

10. Документи з низьким рівнем стандартизації складаються: 
а) за затвердженою формою; 
б) довільно, в залежності від ситуації; 
в) за типовою формою. 

11. Трафаретизація текстів — це: 
а) процес типізації; 
б) процес поділу інформації на постійну і змінну;  
в) процес створення тексту-зразка, тексту-стереотипу. 

12. Індекс підприємства зв'язку, поштова та телеграфна адреси розташовують тільки: 
а) на бланках телеграм; 
б) на бланках листів; 
в) на бланках договорів. 

13. Дата пишеться в розпорядчих документах: 
а) тільки цифровим способом; 
б) тільки словесним способом; 
в) словесно-цифровим способом; 

14. Затвердження документа — це: 
а) конкретна його оцінка; 
б) поширення дії документа; 
в) коли пишеться слово «ЗАТВЕРДЖЕНО». 

15. Заголовок до тексту відбиває: 
а) короткий зміст вступу і доказу; 
б) короткий зміст доказу; 
в) короткий зміст тексту документа. 

16. Печатка проставляється таким чином, щоб вона:  
а) захоплювала частину назви посади; 
б) захоплювала частину підпису; 
в) захоплювала частину розшифровки підпису.  

17. Акт складають у: 

а) двох примірниках; 
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б) трьох примірниках; 
в) в одному примірнику. 

18. У вступі акту висвітлюють: 
а) характер проведеної роботи; 
б) установлені факти, висновки; 
в) підстави для складання акту.  

19. Примірник укладеного і підписаного акту: 
а) направляють до вищої організації; 
б) направляють до іншого структурного підрозділу; 
в) надсилають в архів. 

20. Чи доцільно у тексті довідки особистого характеру вживати звороти типу «дійсно 
вчиться», «дійсно  проживає», «цим повідомляємо»? 

а) так; 
б) ні; 
в) в окремих випадках. 

21 . Доповідну записку потрібно оформити на загальному  бланку установи з підписом 
керівника: 

а) у випадку, коли вона внутрішня; 
б) у випадку, коли вона зовнішня; 
в) У будь-якому випадку. 

22. У стислих протоколах: 
а) усі виступи записано дослівно; 
б) містяться виступи доповідачів; 
в) фіксуються лише ухвали. 

23. Позиції протоколу формуються так: 
а) вислухали, слухали, ухвалили; 
б) слухали, виступили, ухвалили; 
в) обговорили, прийняли рішення. 

24. Службові листи служать засобом: 
а) передачі розпоряджень; 
б) спілкування з установами та приватними особами;  

в) пояснення причин певного факту. 
25. Тон службового листа повинен бути: 

а) пасивним; 
б) активним; 
в) нейтральним. 

26. Якщо лист є відповіддю, то той, хто її надсилає:  
а) вказує назву адресата ініціативного листа; 
б) вказує дату і номер ініціативного листа; 
в) вказує прізвище та ініціали керівника підприємства, яке видало ініціативний 

документ. 
27. Супровідний лист — документ, який: 

а) інформує адресата про направлення до нього доданих до листа документів;  
б) містить повідомлення про отримання якого-небудь відправлення; 
в) містить вказівку про наближення або закінчення  терміну певного зобов'язання. 

28. Спонукати адресата скористатися певними послугами є метою: 
а) листа-повідомлення; 
б) рекламного листа; 
в) листа-нагадування. 

29. Зміст документа залежить від ініціативного листа у:  
а) гарантійному листі; 
б) листі-підтвердженні; 
в) листі-відповіді. 

30. Розділові  знаки  у  вигляді  скорочень   «крп»,   «км»   у тексті телеграм: 
а) завжди вживаються; 
б) не вживаються; 
в) вживаються тоді,  якщо вони  впливають  на  зміну місту. 

31. Постанови приймаються: 
а) Президією Верховної Ради України; 
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б) керівниками підприємств; 
в) адміністрацією підприємства. 

32. Постанову підписують: 
а) голова колегіального органу; 
б) керуючий справами (секретар); 
в) і голова колегіального органу, і секретар. 

33. Розпорядження — це правовий акт, що є для громадян та організацій, яким адресований: 
а) необов'язковим; 
б) обов'язковим; 
в) рекомендаційним. 

34. Наказ — розпорядчий документ, що видається на правах: 
а) колегіальності; 
б) єдиноначальності; 
в) колегіальності або єдиноначальності. 

35. У констатаційній частині тексту наказу містяться такі  елементи: 
а) переказано основні факти; 
б) викладено мету видання наказу; 
в) вказано причину видання наказу.  

36. Пасивна форма тексту наказу вживається тоді, коли:  
а) фактові надається більше значення, ніж особі;  
б) особі надається більше значення, ніж фактові; 
в) вказується на ініціатора певної дії.  

37. Наказ підписує: 
а) лише перший керівник установи;  
б) перший керівник установи і його заступник; 
в) перший керівник установи і головний бухгалтер.  

38. Положення — це правовий акт, який регулює діяльність: 
а) підприємств і організацій; 
б) державних органів; 
в) товариств. 

39. Текст заяви з кадрових питань має таку структуру:  
а) вступ, доказ, закінчення; 
б) закінчення і доказ; 
в) висновок і доказ. 

40. Документооборот — це: 

а) діяльність по створенню і оформленню документів;  
б) розгляд документа і його виконання; 
в) рух документів з моменту їх одержання чи створення до відправлення чи виконання.  

41. В адміністраціях місцевих рад і в органах управління  громадських організацій до служб 
документаційного забезпечення управління належать: 

а) управління справами; 
б) загальний відділ; 
в) канцелярія. 

42. Які функції виконує експедиція як група канцелярії?  
а) сортування та реєстрація кореспонденції; 
б) ведення довідково-інформаційної роботи; 
в) контроль за своєчасним виконанням документів.  

43. Які функції виконує група контролю як група канцелярії? 
а) прийом, облік, передача на розгляд і виконання скарг; 
б) доставка документів у структурні підрозділи; 
в) аналіз виконавської дисципліни. 

44. Обсяг документообороту — це: 
а) загальна кількість документів, що проходить через канцелярію протягом року; 
б) добове число, яке визначається кількістю основних  документів, що вказується в 

чисельнику, і числом копій, яке вказується в знаменнику; 
в) дробове  число, в чисельнику якого — кількість вхідних документів, в знаменнику — 

кількість вихідних документів за рік. 
45. Визначте правильний порядок реалізації вихідної документації: 

а) підготовка проекту документа та його виготовлення, реєстрація, погодження та візування 
документів, підписання, відправлення; 
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б) підготовка проекту документа та його виготовлення, погодження та візування 

документа, реєстрація, підписання, відправлення; 
в) підготовка проекту документа та його виготовлення, погодження та візування документа, 
підписання, реєстрація, відправлення 

98. При якому обсязі документообігу застосовується лише журнальна форма реєстрації 
документів? 

а) 500-600 документів на рік; 
б) 800-1000 документів на рік; 
в) 1200-1300 документів на рік. 

46. Яким документам не присвоюється індекс: 
а) листу-відповіді; 
б) пропозиціям, скаргам; 
в) розпорядчим документам. 

47. Визначте правильно написаний індекс документа: 
а) 05/24-49; 
б) 05-24/49; 
в) 5/24-49. 

48. Від якої дати обчислюються терміни виконання вхідних документів? 
а) надходження; 
б) підписання; 
в) резолюції. 

49. Що таке предметна ознака групування документів у  справи? 
а) в одну справу групуються документи одного виду; 
б) об'єднання документів з одного питання; 
в) розкладка документів за термінами зберігання.  

50. Як формуються і систематизуються документи всередині справи: 
а) в алфавітному порядку; 
б) за строками виконання, починаючи з найменшого;  

в) в хронологічній послідовності. 

 

 

Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни 

«Організація роботи з документами» 

 

1. Предмет, мета та завдання курсу «Організація роботи з 

документами».  

2. Історія виникнення діловодства.  

3. Складання документів за часів Київської Русі.  

4. Актове діловодство.  

5. Приказне діловодство.  

6. Колегіальне діловодство.  

7. Виконавче діловодство.  

8. Радянське діловодство.  

9. Діловодство в Україні. 

10. Документування управлінської діяльності установ.  

11. Класифікація документів.  

12. Вимоги до бланків документів.  

13. Вимоги до текстів службових документів.  

14. Складання та оформлення службових документів.  

15. Оформлення додатків до документів.  

16. Розмноження документів. 

17. Поняття про формуляр-зразок та реквізити документів.  
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18. Поздовжнє розташування реквізитів документів.  

19. Поперечне розташування реквізитів документів.  

20. Оформлення службових документів.  

21. Загальні вимоги до створення документів. 

22. Поняття «документообіг», його розвиток і нормативно-методична 

регламентація.  

23. Приймання та первинна обробка документів.  

24. Попередній розгляд документів.  

25. Порядок передачі документів на розгляд керівництву.  

26. Порядок отримання та розгляду вхідних документів структурними 

підрозділами організації. 

27. Реєстрація документів.  

28. Автоматизована система реєстрації документів.  

29. Індексація вхідних документів.  

30. Перелік вхідних документів, що не підлягають реєстрації в 

канцелярії, а лише у відповідних структурних підрозділах.  

31. Реєстрація та індексація вихідної кореспонденції.  

32. Реєстрація та індексація внутрішніх документів. 

33. Мета, завдання та правила контролю за виконанням службових 

документів.  

34. Здійснення контролю за виконанням документів.  

35. Види робіт при контролю за виконанням документів.  

36. Терміни виконання документів. 

37. Нормативні документи, якими регламентується робота зі 

зверненнями громадян.  

38. Право на звернення.  

39. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені.  

40. Вимоги до звернення.  

41. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернень.  

42. Робота з листами та зверненнями громадян.  

43. Порядок розгляду звернень.  

44. Термін розгляду звернень.  

45. Права громадянина при розгляді звернень.  

46. Обов’язки органів державної влади, і місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій при розгляді звернень громадян.  

47. Особистий прийом громадян.  

48. Відповідальність за порушення законодавства про звернення 

громадян.  

49. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, 

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності, в засобах масової інформації. 

50. Порядок контролю за розглядом письмових чи усних звернень 

громадян.  
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51. Формування справ за зверненнями громадян.  

52. Зберігання пропозицій, заяв чи скарг.  

53. Класифікатор звернень громадян. 

54. Поняття комерційної таємниці у чинному законодавстві.   

55. Науково-технічна інформація, яка потенційно може містити 

комерційну таємницю.  

56. Службова інформація, яка потенційно може містити комерційну 

таємницю.  

57. Відмінність конфіденційного діловодства від загального.  

58. Сутність і завдання конфіденційного діловодства.  

59. Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. 

60. Складання номенклатури справ.  

61. Номенклатура справ структурного підрозділу.  

62. Вимоги до номенклатури справ.  

63. Зведена номенклатура справ.  

64. Правила формування справ. 

65. Формування і оперативне зберігання справ.  

66. Експертиза цінності документів.  

67. Критерії оцінки документів.  

68. Оформлення справ. Оформлення обкладинки справи.  

69. Складання описів справ.  

70. Порядок передачі справ до архіву.  

71. Зберігання документів в електронній формі.  

72. Систематизація документів.  

73. Забезпечення збереження документів в електронній формі.  

74. Архівне зберігання документів. 

75. Основні вимоги до устаткування і приміщення архіву.  

76. Основні напрями і форми використання архівної інформації. 

77. Форми організації використання архівної інформації.  

78. Видача документів з архіву.  

79. Основні вимоги до надання документів з архіву у тимчасове 

користування. 

80. Порядок оформлення документів з архіву у тимчасове користування.  

 

Рекомендована література: 

Основна література 

1. Архівознавство / [За заг. ред. Я. Калакури, I. Матяш]. – вид. 2-ге, 

доп. і перер. – К., 2009. – 356 с. 

2. Асеев Г.Г. Управління сучасним документообігом: теорія, 

структура, методи / Г.Г. Асеев // Вісник книжкової палати. – 2010. – 

№ 5. – С. 32–35. 

3. Бездрабко В.В. Діловодство у переддень народження 
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